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EXPLOSÃO E FLORES
Moradores foram acordados com as explosões, parecendo uma guerra, deparando com bandidos fortemente armados, alguns mantendo os policiais imobilizados

Novo Cangaço ataca agencia
Sicredi na região de Cáceres
Foto: Cléber Romero

Uma quadrilha armada formada por seis criminosos invadiu uma
agência de cooperativa de crédito Sicredi em Lambari do Oeste na
madrugada de ontem, (3), explodindo os caixas eletrônicos e roubando
aproximadamente R$ 250 mil. Na fuga, os criminosos levaram quatro
moradores como reféns, inclusive uma idosa, que foram libertados na saída
para o município de Rio Branco. Página 04

FILÉ ALI NA MESA

Tentou repetir golpe da
carne e foi pro xilindró
Foto: Ilustrativa

Explosão de madrugada causou danos totais na agência
Fingia fazer compra, afanava a carne e vazava na baquearia

GERAÇÃO NATUREZA

Lançada nova turma do
Lobo Guará em Cáceres

Tem de tudo no submundo do crime e desta vez o malandro que
gosta de um filé a milanesa, dançou ao tentar repetir o golpe do filé ali na
mesa, do caixa do supermercado. Foi na matriz, na filial, voltou à matriz, e
caiu no flagra, tentando vazar com um pacote de carne, que dizia ser para
doar a um mendigo, na realidade, ele mesmo, que agora está no cadeião do
Nova Era. Página 03

Foto: Assessoria

No último sábado, 1º,
aconteceu pela manhã nas
dependências do Rotary Club de
Cáceres, o lançamento da 5ª
turma do projeto Lobo Guará,
uma iniciativa da 4ª Companhia
de Policia Militar de Proteção
Ambiental, que visa formar
jovens monitores ambientais. O
projeto existe há oito anos em
Cáceres e visa formar jovens de
12 a 17 anos, com a missão de
defender a natureza e meio
ambiente.

LINCHAMENTO

Levou aquela surra ao
tentar roubar magrela

Foto: PM/MT

Página 03
Futuros monitores ambientais passam a integrar o Lobo Guará

CULTURA POPULAR

Escola de Cáceres destacou
tradições do nosso folclore
Foto: Assessoria

A Escola Municipal Santos Dumont
localizada em Cáceres, desenvolveu, durante
todo o mês de agosto, o mês do folclore,
atividades pedagógicas sobre o Folclore
Brasileiro, regional e local, com curureiros,
apresentações de danças, brincadeiras
populares, dramatização de lendas, contação
de causos, parlendas e comidas típicas da
culinária mato-grossense.
Página 06
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Ladrão José Ítalo, levou uma sova e ainda foi pro pote

Policiais militares do 6º Comando Regional, evitaram o
linchamento de José Ítalo de Oliveira Miranda, que tentou roubar uma
bicicleta de uma residência no bairro Vila Real, no município de Cáceres
na tarde do último sábado. O pior só não aconteceu porque um soldado PM
que estava na área interveio para resguardar a integridade física do
bandido. Nenhum agressor foi identificado e ou detido. Página 03

Toda magia do folclore pantaneiro polarizou a Santos Dumont
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Bomba na Repo$ição
Geralmente as bombas explodem
nos finais de semana que é quando poucos
estão atentos à elas, aí vem o sábado, samba,
suor e cerveja como dizia Caetano Veloso, o
domingo de futebol e na segunda feira, dia
oficial da ressaca, ninguém fala nada, só
trabalha e engole o pão que o diabo, ops, o
governo, amassou no weekend dos infernos.
E foi no último final de semana, que o
presidente de 3% nas pesquisas (margem de
erro) ouvindo os apelos da equipe
econômica, (o povo nunca existe mesmo)
disse que vai suspender o reajuste de
servidores públicos previsto para 2019.
Que para isso, vai editar uma
medida provisória adiando o aumento
acertado com os servidores do Executivo
para 2020, segundo ele, gerando uma
economia de R$ 6,9 bilhões, na verdade,
embolsando os R$ 6,9 bilhões que deveriam
ser destinados a reposição salarial dos
servidores; mesmo porque reajuste é
conversa fiada, prá boi dormir, o que o
servidor precisa é de reposição, não se pode
falar em congelar salários sem congelar
cesta básica, energia e os cambaus.
E ai vem outro ponto, a questão de
isonomia, o governo vai manter o reajuste
(reposição) para os militares, que custará R$
4,1 bilhões, e para o Judiciário, conforme
acerto com ministros do Supremo Tribunal
Federal. Nada contra, exceto a lesão
isonômica, ou todos não são iguais perante a
lei? Provado está, que não, que este artigo da
Carta Magna não passa de um rabisco que
nasceu morto.
E lá vem o chororô do governo, que
pelos cálculos do Tesouro Nacional, o custo
do aumento para magistrados será de R$ 1,4
bilhão por ano; negativo: primeiro que
repita-se não é aumento, é reposição, que
aliás, todos os trabalhadores deveriam ter
diante de uma inflação medida nos
aumentos, (estes sim, são aumentos) dos
preços nos mercados da vida; e segundo, que
reposição não é custo ao tesouro, é

DESFILE BENEFICENTE
Acontece na sexta-feira (14), o desfile
realizado pela equipe “Amigos do Bem e
Cia”, o evento acontece no Buffet Casa
Mia e o convite custa apenas R$40,00. Os
organizadores convidam a todos para uma
experiência única, após o desfile todos
poderão curtir o melhor som dançante, tudo
o que a gente gosta um único lugar. A renda
dos convites, como é habitual, mais uma
vez, será destinada, ao Lar Servas de Maria
e APAE.
LOBO GUARÁ
No último sábado, 1º de setembro, pela
manhã, 9h00, no Rotary Clube, aconteceu
o lançamento da 5ª turno do projeto Lobo
Guará, uma iniciativa da 4ª Companhia de
Policia Militar de Proteção Ambiental, que
visa formar jovens monitores ambientais.
Sob coordenação do sargento Francisco
Silva de Oliveira, o projeto existe há oito
anos em Cáceres e têm como meta formar
jovens de 12 a 17 anos.
FREIO PUXADO
A União do Caminhoneiros do Brasil
emitiu um comunicado informado que
dentro de 10 dias, fará uma mobilização
nacional em todo transporte rodoviário de
carga, cujo objetivo, é chamar a atenção do
Governo Federal pelo não estabelecimento
e não cumprimento da fiscalização da
ANTT e a devida e prometida ampla
divulgação dos pontos de fiscalização
como prevê a LEI 13.703 de 8/8/2018
conforme exposto no parágrafo 6º em seu
Artigo 5º. Para evitar a paralisação, a
entidade pede, dentre outras coisas, a
dissolução da diretoria da ANTT e o
cumprimento imediato da fiscalização e
divulgação dos pontos de fiscalização.
SAINDO PELO LADRÃO
Com uma população carcerária de
aproximadamente 11,7 mil presos, Mato
Grosso possui um déficit de 80% no
número de vagas em unidades prisionais.
Os dados foram apresentados pelo
secretário estadual de Justiça e Direitos
Humanos, Fausto José Freitas da Silva,
durante um evento sobre Segurança
Pública realizado no Tribunal de Justiça de
MT, na última quinta-feira (30). Segundo
ele, Mato Grosso tem apenas 6,5 mil vagas
em todas as 55 unidades prisionais do
estado. Apesar da superlotação nas
unidades, ele destacou que o déficit do
Estado ainda está abaixo da média
nacional, que é de 97,44%.
CAVALOS E BURROS
O juiz Thalles Nóbrega Miranda, da Vara
de Ribeirão Castanheira, suspendeu o
evento 3° Prova Team Roping, que animais
ditos racionais, realizariam no sábado (1º),
no Rancho VR. Na decisão, o magistrado
disse com sabedoria, que a prática trata-se
de um total desrespeito aos animais e que
não mais se justifica a exploração da
atividade econômica fora dos parâmetros
ambientais saudáveis, pois os valores
econômicos e sociais produzidos não
compensam os efeitos nocivos a toda a
comunidade. Razão total assiste ao mui
ínclito magistrado, evitando assim os maus
tratos aos animais.

obrigação de repor o percentual recolhido
pelo erário, mesmo porque tributos nunca
foram congelados.
Os gravatinhas lacaios da corte,
economeses que não tem vencimentos em
atraso, arrocho salarial, semana de cinco
dias úteis, 44 horas de trabalho semanal, esta
sádica equipe apresentou ao tal presidente
dos 3% na pesquisa Ibope, um quadro,
segundo dizem, dramático das contas
públicas, que, sem os R$ 6,9 bilhões
referentes ao adiamento do reajuste dos
servidores, as contas de 2019 não fechariam;
que seria preciso cortar gastos em áreas
fundamentais, como saúde e educação, aí já
é demais, né, Mané? Ninguém fala em cortar
gastos em salários milionários de políticos,
em cobrar bilhões de impostos aos grandes
devedores do tesouro, mas sacrificar a saúde
agonizante na UTI, esquartejar a educação
falida, isso eles defendem, é muita cara de

pau; ora, se a conta não fecha, isso é
problema deles, da incompetência
generalizada do governo, porque, dinheiro
tem.
Veja o leitor que na tarde de sexta
feira, 31 de agosto, do ano da graça de Nosso
Senhor Jesus Cristo, às 16n00 o
Impostômetro, que contabiliza tudo que o
governo afanou da gente de 1º de janeiro até
a presente data via impostos registrava
exatamente: R$ 1.549.656.574.952,60.
O alegado falsamente rombo da
previdência social é fake-news, então,
paciência tem limite, a gente rufa e cobra,
mas a maioria diz amém, inclusive as ditas
instituições sérias deste país a deriva. Pode
até haver no orçamento de 2019 a previsão
de um déficit R$ 139 bilhões, mas ele não
diz respeito aos trabalhadores, de
assalariados, à classe media, que paga e
caro, pra sobreviver nesta canoa furada.

Tempinhos de Criança
Congelando a memória que o tempo
não pára, faz bem a gente viajar ao passado de
nossa infância, quando o computador e o
celular não existiam em nossas vidas, brincar
na rua era a maior diversão e correr atrás do
carrinho de algodão-doce, do sorveteiro e do
homem do quebra-queixo, parecia uma
aventura. Imagine então tomar banho de
mangueira no quintal, no tanque de lavar
roupas, depois de voltar pra casa com a roupa
e o corpo também, sujos, algumas vezes
machucados nos pés e a mãe passando água
oxigenada que borbulhava até chegar a hora
do mertiolate, ai como ardia!
Mas curava já no dia seguinte e lá ia a
nossa turminha pras brincadeiras e peraltices,
claro, sem essas armadilhas tecnológicas de
navegação em whattsapp, face book, era tudo
singelo, puro, bastava uma latinha com água,
um talo de mamoeiro, sabão em pó e pimba,
estava pronta a brincadeira. A gente enfiava o
canudo na água ensaboada e soprava dezenas
de bolinhas transparentes, que dançavam no
ar até estourar.
Havia até disputas de quem fazia a
bolha maior, qual durava mais tempo pra
estourar e com fundo musical do Trio
Esperança, com aquela musiquinha do
Orlandivo: “Sentado na calçada de canudo e

canequinho, tipléc tipléim, eu fiz uma bolinha
tipléc-tipléim, bolinha de sabão, puf.”
Estourou! Assim como de repente a gente
estourava com algum coleguinha, saia no
tapa, puxão de cabelo, mas logo estávamos de
bem, sem mágoas, dividindo sorrisos,
guloseimas, brinquedos e até apelidos, sem
ofensas, ok?
Não tinha essa coisa de bullying,
todos levavam numa boa e o apelido ficava
tipo carinhoso, sem maldades, ah, como a
gente era simples, feliz, solidários, sem
preocupações de que isso ou aquilo fosse
obrigação ou direito, pois ninguém magoava
outrem. Em casa, os conselhos eram mínimos,
superados pelos exemplos dos nossos pais no
dia a dia e isso bastava, a gente não tinha casa,
tinha lar, não era prole e sim, família e a
educação formava gerações, fato raro
ultimamente. Podemos até ser contraditos
por alguns na forma de educar filhos, mas isso
não me preocupa, foi com base na minha
infância sadia, que eu, e muitas balzaquianas
daquela época, tivemos uma adolescência
feliz e nos orgulhamos de voltar ao tempo do
Corre Cipó na Casa da Vovó: Corre Cuita, na
Casa da Tia; da Amarelinha; Pula Corda,
Queimadas: Esconde-Esconde; Pique
Latinha; Bétis: Cama de Gato; Pega Bandeira,
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Pula Sela.; Barra Manteiga; E os brinquedos, a
gente que era menina tinha a boneca
Mãezinha que carregava uma bonequinha no
colo; a boneca Gui-Gui; o Agarradinho que
era uma bonequinha que tinha as mãozinhas
como se fosse um prendedor de roupa;
existiam as cozinhas de brinquedo da Elka
onde as meninas faziam comidinha e depois
queriam que o pai ou a mãe provassem... E os
dormitórios e casinhas de madeira onde as
bonecas criavam vida, na imaginação, claro.
Tempo bom, não é mesmo? Pena que
nestes devaneios, divagando pela terra do
nunca, como não sou Wendy, espanto Morfeu
e volto à realidade, hora de pensar no almoço
que o filhote chega logo da faculdade. Mas
que faz bem sonhar meio acordada de vez em
quando, isso faz, pelo menos para quem não
tem do que se arrepender do passado e isso,
posso ser sincera? Não tenho e nunca me
arrependerei. Se hoje me sinto realizada e
feliz, traduzo como uma colheita de anos
dourados na minha infância e adolescência,
graças à Deus e aos meus pais, que com Ele
estão.
Eu era Feliz, e sabia, Sou feliz, e Sei.
***___Rosane Michelis – Jornalista,
pesquisadora, bacharel em geografia e pós em
turismo.

Rosane Michels - Editora
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NATUREZA VIVA

O nome do projeto, Lobo Guará,se deu devido a espécie estar em extinção, e a necessidade de uma campanha de conscientização referente ao uso das barrancas dos rios

Lançada no fim de semana
da 5ª turma do Lobo Guará

Da Redação

Foto: Assessoria

N

o último sábado, 1º,
aconteceu pela manhã
nas dependências do
Rotary Club de Cáceres, o
lançamento da 5ª turma do
projeto Lobo Guará, uma
iniciativa da 4ª Companhia de
Policia Militar de Proteção
Ambiental, que visa formar
jovens monitores ambientais. Sob
c o o r d e n a ç ã o d o s a rg e n t o
Francisco Silva de Oliveira, o
projeto existe há oito anos em
Cáceres e têm como meta formar
jovens de 12 a 17 anos.
Este projeto Lobo Guará,
realiza dentre várias atividades
em defesa da natureza e meio
ambiente, campanhas nas
margens dos córregos
Piraputanga, Facão e nas margens
da Baia do Julião e do Malheiros,
em Cáceres, visando chamar a
atenção para necessidade da
preservação dos mananciais.
Os projetos do grupo,
contam com vários apoiadores
entre eles, Sema, prefeitura de
Cáceres, Juvam, Polícia Militar,
Bombeiros, escoteiros, Unemat e
Fapan. O projeto Lobo Guará foi

causam ao meio ambiente,
sobretudo, quando utilizam de
queimadas para a limpeza da área
e lixos nas barrancas do rio.
O novo grupo que passa a
integrar o Projeto Lobo Guará,
estará assim, reforçando a
política de combate a tudo que
interfira na qualidade do ar, da

SALVO PELO BOTA

Ladrão de magrela escapou
de ser linchado no Vila Real

Da Redação

P

Clima de festa no lançamento da nova geração curupira do Lobo

lançado há oito anos em Cáceres
e, como dito supra, visa formar
jovens para atuarem como
monitores ambientais.
O nome do projeto, Lobo
Guará,se deu devido a espécie
estar em extinção, e a necessidade
de uma campanha de
conscientização referente ao uso
das barrancas dos rios, sem lixo e

ou queimadas, que deixam rastros
de destruição ao meio ambiente,
conforme já destacou o Cabo PM
Silva, mentor do projeto.
É através de palestras,
mini-cursos e ações dos
monitores do projeto, que são os
jovens são alertados sobre
situações desastrosas que os
acampamentos indiscriminados

CARNE GRÁTIS

Malandro detido ao tentar
repetir golpe em mercado
Da Redação

N

o final de semana, a
policia militar de
Cáceres deteve um
ladrão de iniciais R.S.L. vulgo
“Baixinho”, 38, em atitudes
suspeitas num supermercado no
centro de Cáceres, pronto para
repetir um golpe, já aplicado dias
antes no mesmo local e
posteriormente na filial da
mesma loja, qual seja, afanar
pacote de carne e se mandar com
uma desculpa ao caixa.
Conforme os policiais
apuraram junto às vitimas, o
individuo entrava no
supermercado fazia suas compras
colocadas num carrinho e na hora

água, fauna, flora, na formação de
chuva e no solo, tornando-o mais
pobre. Em como ser um baluarte
defensor da natureza e do meio
ambiente. orientando de como se
evitar que se causem atos
destrutivos aos animais
destruindo seus alimentos e seu
habitat.

da pesagem, dizia para a moça do
caixa que a carne, ele iria entregar
a um pedinte que estava do lado
de fora do supermercado. Saía
sorrateiramente do local e não
voltava, deixando a compra no
caixa. Ele havia feito isso uma
vez no local, na semana anterior
na filial e voltara ao primeiro
supermercado, para repetir o
golpe, mas foi reconhecido pela
caixa que se comunicou com a
policia.
No local, os policiais
discretamente conversaram com
o encarregado de prevenção de
perdas, que confirmou a queixa
da funcionária do caixa,
Foto: Ilustrativa

confrontando com a imagem do
golpe anterior, que estava
gravada nas câmeras do
supermercado e não foi difícil o
reconhecimento.
Assim, o malandro foi
abordado e detido, ganhando uma
carona até o Cisc, para as devidas
providencias.
Para os policiais este é um
golpe novo e o malandro depois
de fichado enquadrado no artigo
155 furto, deverá responder a um
processo judicial, mesmo não
sendo flagrante, pode vir a passar
posteriormente umas férias atrás
das grades. Conforme o registro
policial, não foi possível
identificar e ou deter nenhum dos
agressores.

oliciais militares do 6º
Comando Regional,
evitaram o linchamento
de José Ítalo de Oliveira Miranda,
33, um homem que tentou roubar
uma bicicleta de uma residência
no bairro Vila Real, no município
de Cáceres na tarde do último
sábado, (1º).
De acordo com
informações do boletim de
ocorrência, José Ítalo, foi
flagrado pelo filho da vitima, que
alem de impedir o furto ainda deu
o alerta de pega ladrão, o bastante
paras que vizinhos e populares se
ajuntassem e agarrassem o
ladrão, alvo de um principio de
linchamento, recebendo socos e
ponta-pés.
O pior só não aconteceu
ao larápio José Ítalo, porque um
soldado PM que estava na área
interveio para “resguardar” a

integridade física do bandido.
Ele solicitou reforços da
Força Tática da PM para
“poupar” José Ítalo da fúria dos
populares.
A PM informa ainda que
não foi possível deter nenhum
dos “agressores” pois a
prioridade era resguardar a
integridade física do bandido,
que todo ralado, foi levado ao
Cisc, para as devidas
providencias. Com ele, os
policiais encontraram a quantia
de R$ 174,10 em dinheiro e uma
garrafa de café.
Com,o as lesões
aparentemente leves,
foram
contidas com a chegada do PM, o
ladrão não precisou ser medicado
e logo atrás das grades, deve
curtir as dores dos chutes, uma
lembrancinha para aprender a não
furtar mais.
Foto: PM/MT

José Ítalo de Oliveira Miranda, quase foi linchado na rua

Compra era apenas um disfarce pro ladrão afanar a carne
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NOVO CANGAÇO

Policiais foram acionados em toda a região e continuam na caça aos assaltantes, cuja ação terrorista, deixou a agência semi-destruída, com vestígios de explosivos

Assaltantes explodem a agencia
do Sicredi em Lambari D'Oeste

Da Redação

Foto: Cléber Romero

município de Rio Branco. Para
impedir a perseguição policial, os
bandidos jogaram pregos na pista
e fugiram. Policiais civis foram
chamados e as forças policiais
procuram a quadrilha. A agência
ficou bastante destruída e
vestígios de explosivos foram
encontrados em seu interior.
Guarnições da Polícia
Militar das cidades vizinhas
foram acionadas para darem
apoio e guarnições de Rio Branco

e de Salto do céu relataram que se
depararam com miguelitos (
pregos soldados para furar pneus
de carros), mas conseguiram se
desviar e chegar até ao banco,
onde posteriormente iniciaram
diligências.
A mesma sorte não teve
uma guarnição de Quatro
Marcos, que teve pneus da
viatura furados pelos miguelitos
na cabeceira de uma ponte,
próximo ao Distrito de Santa Fé.

LEI DO SILÊNCIO

Segurança pública combate
zoeira em Pontes e Lacerda

Sesp-MT c/ Redação

A

Agencia ﬁcou parcialmente destruída pelos explosivos

U

ma quadrilha armada
formada por seis
criminosos invadiu uma
agência de cooperativa de crédito
Sicredi da Rua BoaVista em
Lambari do Oeste na madrugada
de ontem, (3), explodindo os
caixas eletrônicos e roubando
aproximadamente R$ 250 mil.
Foi realmente, uma noite de
terror, traduzida pelos moradores,
que disseram terem sido
despertos na primeira explosão, e

abrindo janelas, viram pessoas
fortemente armadas.
Ta m b é m h a v i a m
bandidos nas esquina das ruas
Maringá e Sidrolândia, próximo
ao Quartel da PM, monitorando
os policiais, isso, por volta de
1h40. Sem poder de reação,
policia e povo assistiram a
principio passivamente o bando
invadir a agência, explodir os
caixas eletrônicos, o cofre da
agência, recolher o dinheiro.

Inclusive alguns populares que
saíram à rua para ver o que
acontecia, foram feitos reféns.
Um morador teve a casa alvejada
por tiros de fuzil, cujas cápsulas
foram recolhidas por um dos
bandidos, nesta ação criminosa
ação durou cerca de 40 minutos.
Na fuga, os criminosos
levaram quatro moradores como
reféns, sendo três homens e uma
mulher idosa, que foram
libertados na saída para o

Polícia Militar em
conjunto com o Corpo de
Bombeiros Militar e a
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente desenvolveu no
município de Pontes e Lacerda a
operação denominada Lei do
silêncio, visando coibir a
utilização de som em
intensidades prejudiciais ao ser
humano. A ação foi desenvolvida
na noite da última sexta-feira
(31).
A operação foi realizada

nos principais estabelecimentos
comerciais desta cidade.
Além disso, foram
fiscalizados os alvarás de
funcionamento desses
estabelecimentos, bem como
outros dispositivos obrigatórios,
como extintores e avisos.
Nessa oportunidade
foram autuados três
estabelecimentos pelo Corpo de
Bombeiros Militar e três
estabelecimentos pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente.
Foto: PM/MT

FUGA DA BARCA

Gefron recupera Uno antes
de vítima registrar o roubo
Gefron c/ Redação

P

olícias militares do
Grupo Especial de
Segurança de Fronteira,
na madrugada de domingo
último. (2), durante
patrulhamento na rodovia BR
265, recuperaram um veículo Fiat
uno Attractive de cor branca e

placas QAD-4987.
A equipe volante do
Gefron, realizava o
patrulhamento pela rodovia BR
265, quando avistou o Fiat uno
Attractive com três ocupantes
suspeitos.
Quando os mesmos
Foto: Gefron-MT

Fiat uno Attractive foi abandonado por suspeitos durante fuga

perceberam que se tratava de uma
equipe policial, abandonaram o
veículo e saíram a pé correndo,
para dentro da mata fechada.
Diante da situação foi
realizada checagem do veículo,
mas não localizada nenhum
registro de roubo ou furto.
Durante ainda buscas na
mata pelos três suspeitos, chegou
na Base Operacional do Gefron, a
vítima do automóvel com a
Policia Militar para registrar o
roubo do veículo Fiat Uno
Attractive, o mesmo, que a
equipe volante havia acabado de
recuperar.
Diante dos fatos o veículo
foi levado para Delegacia de
Polícia Civil de Porto Esperidião,
para as providências necessárias,
ou seja, elaboração do auto de
apresentação e posterior entrega
ao proprietário.
Quanto aos suspeitos que
empreenderam fuga, a policia não
conseguiu localizar, já que a
prioridade era a recuperação do
carro.
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PROMESSEIROS

Em números absolutos 2 em cada 3 eleitores de Mato Grosso acham que as promessas de campanha não serão cumpridas pelos candidatos que conseguirem se eleger

Pesquisa aponta que maioria
não acredita nos candidatos

Assessoria c/ Redação

O

Foto: Sugestiva

Instituto Ibope divulgou
uma pesquisa na última
sexta-feira (23) sobre as

preferências e tendências dos
eleitores mato-grossenses nas
eleições de 2018. De acordo com o

levantamento, o eleitor do Estado
demonstra falta de crença na
política e nos políticos, uma vez

CHOQUE NO BOLSO

Mantida bandeira vermelha no
patamar 2 das contas de energia
Ag. Brasil c/ Redação

A

bandeira tarifária
acionada para o mês de
setembro é vermelha
(patamar 2) com custo de R$ 5 a
cada 100 kWh (quilowatts-hora)
consumidos. Segundo a Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), o patamar em razão das
condições hidrológicas ainda
desfavoráveis e pela redução no

nível de armazenamento dos
principais reservatórios do
Sistema Interligado Nacional
(SIN).
Como conseqüência o
preço da energia elétrica no
mercado de curto prazo (PLD)
ficou próximo ao valor máximo
estabelecido pela ANEEL, não se
vislumbrando melhora
Foto: arquivo

Para Aneel, bandeiras não aumentam custos ou tarifa da energia

significativa do risco hidrológico
(GSF). O GSF e o PLD são as duas
variáveis que determinam a cor da
bandeira a ser acionada.
O sistema de bandeiras foi
criado para sinalizar aos
consumidores os custos reais da
geração de energia elétrica. O
funcionamento é simples, para que
os consumidores possam assimilar
que as cores verde, amarela ou
vermelha indicam se a energia
custa mais ou menos por causa das
condições de geração. Com as
bandeiras, a conta de luz ficou
mais transparente e o consumidor
tem a melhor informação, para
usar a energia elétrica de forma
mais eficiente, sem desperdícios.
A Aneel reforça que as
bandeiras tarifárias não promovem
aumento de custos ou da tarifa. O
sistema permite, a partir de sua
métrica de acionamento e de seus
adicionais, um ajuste mais
harmônico ao fluxo de custos do
processo operativo do Sistema
Interligado Nacional (SIN).

Eleitores já andam de saco cheio de promessas dos políticos

que para 65% dos entrevistados os
candidatos não vão cumprir o que
prometeram durante a campanha
em caso de vitória nas urnas.
Em números absolutos 2
em cada 3 eleitores de Mato
Grosso acham que as promessas de
campanha não serão cumpridas
pelos candidatos que conseguirem
se eleger.
De acordo com o Ibope só
22% das pessoas acreditam que os
projetos apresentados pelos
políticos sairão do papel após as
eleições de 2018.
O Ibope revela ainda que
13% dos entrevistados não

souberam responder à pergunta.
A pesquisa também
informa que o eleitor de Mato
Grosso anda com a “memória
curta” e aponta que 56% dos
entrevistados não se lembram em
quem votaram nas eleições de
2014 – que como o pleito deste ano
deve escolher o presidente da
República, os Governadores dos
Estados, senadores, além dos
deputados federais e estaduais.
O Ibope revelou também,
que só 37% das pessoas se
lembram dos candidatos que
escolheram e que 7% “não sabe”
ou “não respondeu”.

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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SANTOS DUMONT

Culminância do Projeto Folclore aconteceu na quadra da escola, com danças, brincadeiras populares, dramatização de lendas, causos e comidas típicas

Escola destaca as tradições
do rico folclore em Cáceres

Assessoria

Foto: Assessoria

Personagens folclóricas enriqueceram as apresentações

A

Escola Municipal
Santos Dumont
localizada em Cáceres,
desenvolveu, durante todo o
mês de agosto, atividades
pedagógicas sobre o Folclore
Brasileiro, regional e local.
Como agosto é o mês do
Folclore, no intuito de

valorizar a cultura popular e
um vasto patrimônio a ser
difundido e preservado, o
Projeto Folclore foi trabalhado
por todos os professores da
unidade de ensino. A
culminância do Projeto
Folclore aconteceu na última
quinta-feira (30), na quadra da

escola, onde centenas de pais e
convidados puderam assistir
apresentações de danças,
brincadeiras populares,
dramatização de lendas,
contação de causos, parlendas
e comidas típicas da culinária
mato-grossense. Um grupo de
cururueiros foi convidado para
apresentar o Siriri e o Cururu.
O siriri é uma das danças mais
populares do folclore matogrossense. Praticada na cidade
e na zona rural, tem presença
indispensável em festas,
batizados, casamentos e
festejos religiosos. É uma
dança que lembra celebrações
indígenas. Já o Cururu é um
canto primordial do folclore
mato-grossense, com viola-decocho, ganzá e o mocho.
O Grupo Folclórico
Igarapé, que representa
Cáceres em diversos festivais
de folclore no Brasil, tendo
também se apresentado na

Argentina, abrilhantou a noite.
Para a diretora Adriana
Zuchini, a culminância do
Projeto Folclore retrata o
intenso trabalho desenvolvido
em sala de aula, oportunizando
o conhecimento dos diferentes
gêneros da escrita presentes no
folclore, bem como do resgate
de lendas, que entraram em
cena nas apresentações
culturais, dramatizações
teatrais e musicais, encenações
de danças e cantigas de roda.
A coordenadora
pedagógica, professora Lecy
Auxiliadora de Campos
Santos, ressaltou a importância
do resgate da cultura e das

tradições folclóricas e da
interação da comunidade que
participou ativamente de toda
programação. Para a secretária
municipal de Educação, Eliene
Liberato Dias, o projeto
desenvolvido pela escola
Santos Dumont, ao abordar um
tema tão rico como o folclore,
resgatando brincadeiras,
lendas, personagens,
oportuniza às crianças que
vivenciem através do lúdico,
todo conhecimento que está
dentro do livro didático ou na
cultura popular e se transforme
em uma realidade prática, que
irá marcar a vida de cada um.
(Fonte Esdras Crepaldi)

ATENDENTES

SENAI/Cáceres abre 30 vagas
gratuitas em Mirassol D'Oeste
Assessoria

O

Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial (SENAI)
unidade de Cáceres abriu 30
vagas gratuitas para o curso de
Atendimento ao Cliente, na
vizinha cidade de Mirassol
D'Oeste. As aulas terão início
no próximo dia 10 de
setembro, das 10h00 às 22h00,
na Escola Padre Tiago e as
matrículas devem ser
realizadas no Centro de
Referência de Assistência
Social (Cras), localizado na
Rua Goiás, Cidade Tamandaré.
Os candidatos devem
ter idade mínima de 16 anos e
possuir conhecimentos ou
experiências anteriores
compatíveis com o curso.
A qualificação visa
preparar profissionais para
atuar de forma eficaz no
atendimento ao cliente, com
técnicas de comunicação,

ferramentas de captação,
retenção e fidelização do
cliente, atuando de forma ética
e profissional nas diferentes
situações do cotidiano
empresarial. São 16 horas de

capacitação.
A escola Padre Tiago
fica localizada na Rua
Professor Odélio Barbosa da
Silva. Mais informações: (65)
3241 4966 / 9613 9706.
Foto: Assessoria

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. GABRIEL RIBEIRO DE ASSUNÇÃO - CTPS 70252 - SERIE 026
- MT
Esgotamos nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se
em local não sabido, solicitamos o comparecimento do Sr. GABRIEL
RIBEIRO DE ASSUNÇÃO, portador da CTPS 70252 - SERIE 026 MT, em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as
faltas desde 18/07/2018 dentro do prazo de 72 horas a partir dessa
publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de
trabalho, nos termos do art.482 da CLT.
Costa Alves & Alves Ltda - EPP (J.B.A. Materiais Elétricos e
Hidráulicos)
CNPJ: 37.494.804/0001-02
Rua: General Osório, 1.241 - Centro Cáceres-MT
Os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

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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Já elevados a série B do Campeonato Brasileiro de 2019, Cuiabá e Botafogo (SP) buscam o titulo da série C e no placar zerado, ninguém leva vantagem no dia 8

Dourado e Fogão paulista
ficam no empate na Arena

S.N c/ Redação

Foto: Assessoria

O

Cuiabá não saiu de um
empate em 0 a 0, com o
Botafogo de Ribeirão
Preto (SP) na Arena Pantanal,
em partida pelo jogo de ida da
semifinal da Série C do
Brasileiro na tarde de
anteontem, e com es s e
resultado, a vaga na final será
decidida no próximo sábado,
às 16h00 no estádio Santa
Cruz, na casa do adversário,
interior paulista.
Em Cuiabá, o jogo
começou morno, a primeira
oportunidade foi para os donos
da casa, com Eduardo Nunes,
pelo lado direito tocou para
Bruno Sávio, que bateu mal, no
meio do gol e João Lucas ficou
com a bola.
Em um contra-ataque
perigo o time de Ribeirão Preto
perdeu a oportunidade de abrir

o marcador. Em uma jogada
em profundidade para Yuri, ele
falhou e perdeu a chance de
gol, mas ainda conseguiu cavar
uma falta, que também não foi
bem aproveitada.
O time paulista
começou a gostar do jogo e
pressionar o Dourado que
passou a fazer faltas para parar
as jogadas.
Nos minutos finais o
Pantera voltou a pressionar
novamente chegou com
perigo, mas Ednei deu uma
cabeçada e facilitou a defesa do
goleiro Cuiabano que ficou
com a bola. Tchô fez uma
cobrança na área, Carlos
Henrique errou o tempo da
bola e Victor Souza fica com
ela.
No Segundo tempo, o
Botafogo-SP voltou ainda mais

fechado dificultando as saídas
de bola do Cuiabá. Ainda
assim, Ale conseguiu achar
espaço, fez lançamento para
Bruno Sávio, que dominou,
girou e bateu forte, mas o
goleiro João Lucas espalmou
afastando o perigo.
No contra-ataque, Caio
Dantas foi conduzindo pela
esquerda, chutou, mas teve
desvio, Tchô cobrou escanteio
levantando na área, mas passou
por todo mundo.
Em uma bola parada,
Peri levantou na área, a bola foi
desviada por João Carlos do
Dourado, no escanteio teve
sobra do Botafogo, Victor
Souza saiu mal e por sorte os
paulistas não conseguiram
alcançar. Na seqüência, Cuiabá
no ataque, sofreu corte e ficou
pedindo pênalti alegando que o

ADEQUAÇÕES

Federação adia a abertura
do Mato-grossense Sub-15

Cuia e Botafogo voltam a se encontrar sábado, 8 em Ribeirão

jogador do Botafogo cortou
com a mão, mas o árbitro
marcou escanteio, e os
jogadores reclamaram
bastante. Eduardo Ramos
sofreu falta na entrada da área,
ele mesmo cobrou, levantou na
pequena área, Edson Borges
subiu livre, mas de
desperdiçou a melhor chance
do Cuiabá mandando para fora.

A resposta do Operário
veio com Lucas Mendes, jogou
bola na área, mas o goleiro
Victor se antecipou e fez uma
boa defesa para o Dourado.
A partida foi até os 48,
mas ninguém conseguiu abrir o
marcador. Após o apito final,
houve um bate boca entre os
jogadores, mas a situação foi
rapidamente apaziguada.

S.N c/ Redação

A

Federação Matogrossense de Futebol
divulgou portaria
adiando a partida que abriria o
Campeonato Mato-grossense
Sub-15, entre Ação e Mixto. As
equipes se enfrentariam no
último domingo, às 10h00 no
estádio Presidente Dutra, em
Cuiabá. O pedido foi feito pela
diretoria de ambos os clubes,
sob a alegação que seus atletas
não estariam regularizados para
a disputa.
A nova portaria
remarcou o confronto para o dia
19, às 15h00, no estádio
Presidente Dutra.
Agora, a abertura terá o
clássico entre Mixto Operário
que se enfrentam amanhã, (5),
às 15h00, no Mini-estádio
Pelezinho, válido pelo Grupo D.
Como o Grupo D tem três

equipes, uma a mais que os
outros. Os jogos da chave serão
adiantados para que a última
rodada de todos os grupos seja
em uma única data, dia 22.
No dia 15, Juara recebe o

Grêmio Sorriso, às 14h00, no
estádio Danilo Pagot, na mesma
data e horário também se
enfrentam Academia e União,
no Luthero Lopes, e Cuiabá x
Poconé, no Presidente Dutra.
Foto: divulgação

Garotada do Sub-15 começam jornada na quarta feira, (5)
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By Rosane Michels
Festejou data nova a encantadora Jô
Nakahara que recebeu os abraços
calorosos dos familiares e rol de amigos.
Receba nossos parabéns com votos de
felicidades e muitos anos de vida.

Esotérico
Mercúrio nos últimos graus
de Leão começa a receber
um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
dias de movimento
agradável na vida social e aproximação
de pessoas interessantes. Uma pessoa
especial, pode começar a mexer com seu
coração.

Mercúrio nos últimos graus
de Leão começa a receber
um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
dias de movimento positivo
na vida social e aproximação de amigos.
Bons contatos comerciais e pessoais
podem ser feitos. Um projeto em equipe
pode ser colocado em prática.

Mercúrio nos últimos graus
de Leão começa a receber
um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
dias de movimento intenso e
positivo em sua casa. Uma reforma pode
começar ou você pode envolver-se na
negociação de compra ou venda de um
imóvel.

Mercúrio nos últimos graus
de Leão começa a receber
um ótimo aspecto de Saturno
em Capricórnio e Urano em
Touro indicando dias de
movimento positivo na vida
profissional e em planos de negócios. A
comunicação melhora e beneficia este
período, bom para apresentação de
projetos e palestras.

Mercúrio nos últimos graus
de Leão começa a receber
um ótimo aspecto de Saturno
em Capricórnio e Urano em
Touro indicando dias de
movimento intenso e
positivo na vida social e aproximação de
amigos. A comunicação melhora
sensivelmente e um novo e importante
contato comercial pode ser realizado.

Mercúrio nos últimos
graus de Leão começa a
receber um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio
e U r a n o e m To u r o
indicando dias de movimento agradável
em projetos pessoais e profissionais que
envolvem viagens e publicações. O
contato com pessoas e empresas
estrangeiras é beneficiado.

Mercúrio nos últimos graus
de Leão começa a receber
um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
dias bastante positivos para suas finanças.
O momento pode envolver a necessidade
de reorganizar sua vida material e
financeira. Momento ótimo para novos
investimentos.

Mercúrio nos últimos
graus de Leão começa a
receber um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio
e U r a n o e m To u r o
indicando dias de boas negociações e
acordos, envolvendo uma grande soma
de dinheiro com parcerias e/ou
sociedades financeiras. Dias ótimos
para pedir empréstimos.

ercúrio nos últimos graus de
seu signo começa a receber
um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
dias de concretização de
projetos, pessoais e profissionais. O
momento pode envolver a necessidade de
organizar minuciosamente sua vida,
especialmente no trabalho e finanças.

Mercúrio nos últimos graus
de Leão começa a receber
um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
dias de movimento positivo
na vida social e nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O momento é
ótimo para fazer novos contatos com
pequenas e médias empresas.

Mercúrio nos últimos graus
de Leão começa a receber
um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
dias de interiorização e
reorganização da vida emocional. O
momento é ótimo para começar a cuidar
com mais carinho de sua saúde física,
mental, emocional e espiritual.

Mercúrio nos últimos graus
de Leão começa a receber
um ótimo aspecto de Saturno
em Capricórnio e Urano em
Touro indicando uma rotina
positiva, especialmente no
trabalho, pois os relacionamentos com
colegas e superiores melhora
sensivelmente. O momento pode envolver
um convite para um novo trabalho.

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

Nossos vivas a Carlinhos Botelho que celebrou ontem ao
lado da esposa, familiares e amigos mais um ano de vida.
Que Deus derrame infinitas bênçãos. Feliz Niver!

Parabenizamos o jovem Luiz Henrique
Dutton Costa pela passagem do seu
aniversário ocorrido no último Domingo.
Felicidades e sucessos garoto!!!

Endereçamos flores multicoloridas a querida amiga Ronisi Aneri
pela passagem de mais um natalício e desejamos que esse novo
ano de vida venha repleto de coisas boas e muitas realizações.
Felicidades mil!!

