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SOCIAL

A Lua em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro movimentando 
seus negócios. Uma nova 
proposta de negócio pode 
chegar, mas você deve estar 

atento aos riscos, que podem existir. O 
momento pede cautela. Você pode estar 
agitado e impulsivo, portanto, nada de 
decisões impensadas.

Esotérico

A Lua em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em seu signo movimentando 
s eus  r e l ac ionamen tos ,  
pessoais e profissionais. Você 
pode estar mais aberto, mas 

deve tomar cuidados redobrados com a 
impulsividade, que pode lhe trazer 
problemas. O momento pede cautela e 
discernimento.

A Lua em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro movimentando 
seu dia. Procure tomar 
cuidados redobrados com o 
excesso de energias, pois a 

ansiedade e a impulsividade podem ser 
prejudiciais. O momento é bom para 
idealizar e criar novos projetos de 
trabalho. Fique atento à pressão arterial.

A Lua em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro, movimentando sua 
vida social e aproximando 
pessoas interessantes. Um 
romance inesperado pode 

começar a ser desenhado pelo Universo. O 
dia é ótimo para sair e se divertir com 
amigos. O relacionamento com os filhos 
passa por um momento de maior liberdade.

A Lua em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano em 
Touro movimentando sua vida 
d o m é s t i c a  e  o s  
relacionamentos em família. 
P r o c u r e  p r o m o v e r  u m  

encontro de amigos e parentes queridos em 
sua casa, para boas conversas e risadas. A 
energia está ótima. No entanto, tome cuidado 
com respostas impensadas, que podem gerar 
problemas.

A Lua em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro movimentando os 
projetos profissionais e 
planos de negócios que 
devem passar por uma 

mudança. O período é bom para pensar em 
novas atividades profissionais ou ao 
menos colocar algo novo em seu caminho 
e carreira.

A Lua em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro movimentando 
suas finanças. Tome cuidado 
com gastos desnecessários, 
pois  você deve es tar  

preparado para imprevistos. Procure 
controlar a impulsividade e não se 
envolver em novos investimentos, 
especialmente os de risco. 

A Lua em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro  e  aumenta  
consideravelmente sua 
energia. Tome cuidado com 
os excessos; mantenha o 

controle sobre suas ações e reações, evite a 
impulsividade. O dia é ótimo para sair e se 
divertir com amigos e/ou com seu amor. 

A Lua em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro movimentando 
s u a  v i d a  s o c i a l  e  
aproximando os amigos. O 

dia é ótimo para fazer um novo contato 
comercial ou para trazer novidades a um 
projeto em equipe. Você estará mais 
aberto e comunicativo, mais voltado para 
as atividades sociais.

A Lua em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro movimentando os 
projetos de médio prazo. É 
hora de buscar algo novo em 
sua vida, quem sabe uma 

longa viagem, uma aventura ou a 
retomada dos estudos. O dia é ótimo para 
organizar planos e projetos para o seu 
futuro. 

A Lua em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro movimentando 
sua rotina. Tome cuidados 
redobrados com o excesso 
de energias, que pode 

aumentar a ansiedade e levá-lo à 
impulsividade. O dia é bom para os 
estudos e viagens. Uma viagem rápida e 
inesperada pode ser realizada.

A Lua em Escorpião recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro movimentando 
suas emoções. A ansiedade 
pode aumentar e criar certo 

desconforto. O dia é bom para cuidar de 
sua saúde global, portanto, se puder, tire o 
dia para cuidar de si mesmo com 
tratamentos que unam mente e corpo. 

By Rosane Michels

Parabenizamos o educador físico Helio 
Manzini que festejou ontem data nova.  Que 
Deus em sua infinita bondade lhe dê tudo de 
bom. Que você tenha muita alegria, paz, 
saúde e felicidades. Parabéns!

Enviamos energias positivas ao 
aniversariante Jorge Antônio Rodrigues 
que hoje celebra mais um ano recebendo 
o carinho da família e dos companheiros 
rotários. Que seja um ano de vitórias e 
muita saúde. Feliz Aniversário!

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

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

Cáceres será palco da 1ª Exposição Coletiva Requiem da Terra, que 
acontece na Sicmatur nos dias 6, 7 e 8 do corrente mês. A exposição 
que retrata obras de 13 artistas  aborda como tema principal  a 
degradação do planeta  nas suas diversas formas . Fica a dica.

Comemorou mais um ano de 
vida nosso amigo Carlinhos 
Botelho a quem enviamos votos 
de felicidades e que esse novo 
ano lhe traga muita conquista, 
s a ú d e  e  p ro s p e r i d a d e s .  
Parabéns!!!

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

****************
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Ainda não chegou a primavera, mas os 
arautos palacianos do reino tupiniquim, com ares 
de bias-novas, já anunciam in-off nem tanto 
assim, que o salário minimo de 2020 será de R$ 
1.039,00 ou seja, um reajuste se assim se pode 
chamar, de 3,9% do atual, o que seria a reposição 
inflacionária do ano no bereré do Seu Zé e da 
Dona Maria, os trabalhadores assalariados e os 
ditos beneficiários da Previdência Social, cujo 
aludido rombo, não tem o carimbo da gente. 

Os tais economeses do governo, dizem 
que pela regra atual, o mínimo deve ser 
anualmente corrigido, levando em conta o 
crescimento da economia de dois anos antes e a 
inflação do ano anterior, justificando que foi esse 
cálculo que elevou o salário mínimo em 2019 de 
R$ 954 para R$ 998, quando na verdade, o valor 
aprovado pelo Congresso no Orçamento deste 
ano, estipulava R$ 1.006,00 e embolsaram R$ 
8,00 de cada assalariado e ou aposentado, 
pensionista e os cambaus. 

Com a maior pachorra ainda anotaram 
na mídia, que a diferença, (os nossos R$ 8,00 
afanados) gerou uma economia de R$ 2 bilhões, 
porque o salário mínimo é indexador de uma 
série de pagamentos feitos pelo poder público, 
entre eles os benefícios previdenciários. 

Cá prá nós, esta tal economia tem outro 
nome, é afano mesmo, ainda mais que o índice 
anual de inflação, nunca foi 4, 5 ou 6%, basta 
verificar o preço real da cesta básica nos 12 
meses, o preço dos combustíveis, dos juros 
cobrados pelos bancos, dos remédios e alhures. 

Outra falácia dos economeses, que  
sempre que o salário mínimo sobe, os gastos do 
INSS aumentam automaticamente, mas não 
falam que concomitantemente, aumentam as 
recolhas de empregados e empregadores ao saco 
sem fundo do governo, tudo é automático. Mas 
vamos ao tal salário de fome, o tal mínimo, cujo 
valor (R$ 1.039) está abaixo da previsão anterior, 
feita em abril, que era para R$ 1.040 em 2020. 

Veja o leitor que eles não dão ponto sem 
nó e a gente se baseia aqui num cálculo feito pela 
TV Globo, que  mostra que, ao propor um salário 
mínimo R$ 1,00 menor do que o estimado 
anteriormente, o governo vai economizar cerca 
de R$ 300 milhões no próximo ano. 

Economizar, veja só novamente o 
deboche com a cara do trabalhador operante e 
àquele que foi explorado por décadas e agora 
depende da merreca pra sobreviver como 
aposentado ou pensionista. E os economeses do 
governo apontam cálculos oficiais de que o 
aumento de cada R$ 1,00 para o salário mínimo 
implicaria despesa extra de, no mínimo, R$ 300 
milhões ao erário! Eles misturam as bolas pra 
engodar o povo, não é despesa nem economia, é 

uma moedinha de R$ 1 Real, que 
realmente faz a diferença, a maior para eles, 
claro. 

No limiar de 2019 nos afanaram R$ 
8,00 na maior cara dura, agora, mais R$ 1,00 e 
pelo menos mais 5% de uma inflação real não 
reposta, num país cuja população foi sangrada de 
1º de janeiro deste ano até o meio dia de ontem 
via impostos, a astronômica cifra de R$ 1 trilhão 
e R$ 660 bilhões e alguns quebrados, despejados 
no saco sem fundo do governo. 

Senta porque senão vai ficar cansado e 
apesar de tudo, a vida continua, temos muitos 
deveres e mínimos direitos, a fila anda e 
precisamos trabalhar pra gastar e pagar mais 
impostos, não é assim que caminha a 

Há muito tempo foi construída a teoria 
do desvio de poder, que é exatamente a limitação 
ao transbordamento da competência legal além 
de suas fronteiras, de modo a impedir a prática de 
atos com desvirtuamento de finalidade, ou 
praticado com um fim público que não aquele 
determinado pela lei. Enfim, a teoria do desvio 
de poder surgiu no Direito francês, exatamente 
para limitar o Poder discricionário da autoridade, 
pois este poder deve fincar fronteiras na 
finalidade fixada na Constituição. 

Tanto o desvio de poder quanto o abuso 
do direito têm o mesmo tronco ancestral, a 
mesma origem moral, qual seja, a adulteração da 
finalidade, de modo que todo ato, seja lei, seja o 
que for, praticado com essa nódoa, não tem 
validade, pois afronta aos princípios 
constitucionais, que têm supremacia sobre a 
norma, viga mestra que dá validade a todo o 
sistema jurídico. 

Por acaso, sonhei com algo muito 
poderoso que dizia sempre ser procurado por 
membros pernósticos de organizações 
criminosas para denegrir a imagem do 
Ministério Público.  No sonho, fiquei a me 
questionar: a quem interessa acabar com essa 
instituição autônoma ou enfraquecê-la, pois foi 
criada pela sociedade para defender o regime 
democrático, a ordem jurídica e os direitos 
sociais e individuais indisponíveis. A resposta é 
óbvia, não precisa escrever, ser explícito, ou 
precisa?

Isso me fez lembrar o magistério do 
saudoso JJ Calmon de Passos, um Promotor e 
Procurador de Justiça baiano, em sua palestra 
proferida em Cuiabá, há mais de 20 anos, 
intitulada Direito, Poder e Sociedade.

Dizia ele - quando jovem Promotor de 
Justiça, antes da nova ordem constitucional de 

1988, começavam cedo as audiências 
criminais e, depois, no crepúsculo, voltava para 
casa com o dever cumprido: muitos ladrões de 
galinhas presos, alguns homicidas, outros 
latrocidas, mas, à exaustão era recompensada 
pela satisfação da sociedade da cidade alta, feliz 
porque estava a salvo dos marginais, graças ao 
meu trabalho. 

O famoso jurista deu uma respirada no 
auge de seus 90 anos, naquela tarde ensolarada 
em pleno Hotel Mato Grosso, da Avenida 
Rubens de Mendonça, no coração da cidade 
efervescente, suspirou novamente e voltou ao 
público dos jovens Promotores de Justiça que o 
assistiam: __Chegava em casa todo dia já na 
boca da noite; tirava o terno, a gravata, a camisa, 
o cinto, os sapatos e as meias. 

Colocava um chinelo, arregaçava as 
barras da calça e sentava no sofá defronte à TV, 
lambendo o rosto de minha senhora, que se 
sentava ao meu lado. Terminava o jornal, via a 
novela das oito, ia para a cama e dormia até o 
alvorecer, para começar a mesma ladainha.

Estou tentando reproduzir com minhas 
palavras o que o famoso jurista disse. 
Continuava ele: __Mas, hoje, já aposentado, fico 
assustado assistindo a vocês, novos Promotores 
de Justiça, enfrentando os poderosos. Depois da 
Constituição de 1988, foram à luta, estão 
enfrentando tanto o poder político quanto o 
econômico.

Depois de um gole d'água, o experiente 
professor volta-se novamente à plateia e 
arremata:__ Vocês não temem as grandes 
batalhas, mas não sei aonde isso vai chegar. É a 
criatura enfrentando o criador. Nunca vi a 
criatura vencer. Essa luta já tem ganhador certo. 
Desculpem-me a franqueza, mas vejo todos 
vocês como meus filhos que saíram à guerra. E o 
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FAKES OLDS

SEM PLANOS

PIB PER-CAPITA

SÓ UM TERÇO

FÉ-DE...MAI$

VALE OURO

O TSE lançou programa para combater a 
divulgação de informações falsas (fake 
news) sobre a Justiça Eleitoral nas eleições 
municipais de 2020. Segundo a presidente 
do TSE, ministra Rosa Weber, o programa 
deverá ampliar e aperfeiçoar as medidas 
que foram tomadas nas eleições do ano 
passado para evitar a proliferação de 
notícias falsas pela internet e redes sociais 
contra a Justiça Eleitoral. Será que alguem 
que empestou as eleições de 2018 com 
fakes foi prá cadeia?

A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
divulgou no final de semana, uma lista com 
51 planos de saúde oferecidos por dez 
operadoras que terão a comercialização 
suspensa a partir do dia 6 de setembro. A 
medida é decorrente das reclamações 
enviadas pelos consumidores nos meses de 
abril, maio e junho. Foram relatadas 
n e g a t i v a s  d e  c o b e r t u r a s  e  
descumprimentos dos prazos máximos 
para realização de consultas, exames e 
cirurgias. Deveria lacrar pra sempre, quem 
recebe e não cumpre com suas obrigações.

Seis dos 141 municípios mato-grossenses 
estão entre os 50 maiores PIB per capita 
(Produto Interno Bruto por habitante) do 
país – Campos de Júlio, Santa Rita do 
Trivelato, Nova Ubiratã, Sapezal, Alto 
Taquari e Diamantino. Segundo os 
números do IBGE de 2016, últimos 
divulgados pela instituição, o maior PIB 
per capita mato-grossense, Campos de 
Júlio, ocupa a oitava posição no ranking 
nacional, com R$ 202.309,42, valor 
superior 6,6 vezes à média nacional, de R$ 
30.548,40, e 5,4 vezes à média estadual, de 
R$ 37.462,74. Cáceres deve estar lá na 
rabeira da tabela do reino tupiniquim.

Por falar em Per-Capita, investimentos, 
orçamento e os cambaus, a  previsão 
orçamentária do Governo Federal para 
2020 enviada na última sexta-feira (30) ao 
Congresso, reserva apenas R$ 19,36 
bilhões para investimentos públicos. 
(saúde, educação, etc) apenas um terço do 
que se aplicou no governo Temer. Mesmo 
que a economia mundial estivesse voando 
em céu de brigadeiro – e está longe disso – 
o investimento externo não supriria o 
sumiço do Estado como investidor. Muito 
menos os governos estaduais, sabidamente 
na “pindaíba” como estão.

A revista Forbes criou um ranking da 
fortuna dos maiores líderes religiosos do 
Brasil, e ao contrário do que pregou Jesus 
Cristo, eles acumulam uma vasta fortuna. 
Na liderança da estranha lista está Edir 
Macedo, fundador da Igreja Universal do 
Reino de Deus, com patrimônio estimado 
em R$ 2 bilhões. R. R. Soares, aparece com 
R$ 250 milhões. O líder da Assembleia de 
Deus, Silas Malafaia, acumula R$ 300 
milhões e o apóstolo Valdemiro Santiago,  
da Igreja Mundial do Poder de Deus tem 
patrimônio de R$ 400 milhões; Aleluia!

O ouro fechou o mês de agosto como o 
ativo de maior valorização no mercado 
financeiro. O crescimento em relação a 
julho foi de 17,95%, bem acima do 
segundo colocado, o dólar, que subiu 
8,46% no período. No acumulado do ano, o 
metal segue na liderança, com alta de 
34,13%.

EDITORIA

ou ele não vai mais voltar ou, se voltar, 
retornará modificado. 

Mais de vinte anos se passaram e 
constato com tristeza que o velho professor, 
Promotor e Procurador de Justiça, tinha razão. O 
Ministério Público sofre ataques de todos os 
lados e, infelizmente, no meu sonho, vi 
poderosos se unirem para denegrir a sua imagem. 
Vi muitas organizações criminosas juntarem-se 
para denegrir a instituição.

Isso não acontece na realidade. É só um 
sonho. Mas, se acontecesse seria um desvio de 
finalidade do poder político ou abuso do poder 
econômico. Tal como o desvio do poder, o uso do 
direito está limitado à licitude e finalidade 
pública ou social. No meu sonho, há muitos 
interesses em jogo, mas os verdadeiros grandes e 
honrados, que estão a serviço da nação, não 
aceitam compactuar com os desmandos, graças a 
Deus. 

O povo não vai ganhar com o 
enfraquecimento do Ministério Público e no meu 
sonho o único que pode salvá-lo é a população, 
pois a depender dos criadores e das organizações 
criminosas, não haverá espaço a essa instituição 
autônoma. 

Todavia, enquanto sonho, o povo, único 
antídoto, dorme em berço esplêndido insciente 
de que o criador está tomado de um mal negro 
destrutivo avassalador, havendo muitos projetos 
de leis com as garras de fora, destinados a 
enfraquecer a criatura, com ataques velados às 
suas garantias constitucionais, inclusive. 

***___Arnaldo Justino da Silva é promotor de 
Justiça em Mato Grosso.

Moedinha de R$ 1 Real

Direito, Poder e Sociedade
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pontuou no campeonato e 
segue na lanterna do campeonato. 
Já o Cuiabá se mantém líder da 
competição com 9 pontos.

C o m p l e m e n t a n d o  a  
rodada, Araguaia e Operário 
empataram em 1 a 1, no estádio 
Zeca Costa, em Barra do Garças. 
Os gols da partida saíram apenas 
na parte final do jogo. Guilherme 
abriu o placar e Jonas deixou tudo 
igual para os donos da casa.

rodada da Copa Mato 
Grosso. O único gol da equipe 
sinopense foi marcado por 
Mosquito, num lindo chute de 
fora da área.  Pelo Cuia, Josiel 
marcou dois gols, um deles de 
cabeça e no segundo tempo, 
Rafael recebeu passe, ajeitou e de 
fora da área, chutou no canto 
rasteiro ampliando o placar.

Essa foi a quarta derrota 
do Galo do Norte, que ainda não 

 vitória do Luverdense 
sobre  o  União,  em ARondonópolis, sábado à 

tarde, por 3 a 2, fez com que o 
time de Lucas do Rio Verde 
assumisse a vice-liderança da 
Copa Mato Grosso, com 7 pontos.

Os quatro reforços para a 
competição ajudaram a equipe a 
vencer – volantes Mendes (autor 
do primeiro gol) e Railan, lateral 
esquerdo Gabriel Silva e o 
atacante Luan.

O  t r e i n a d o r  M a i c o  
Gaúcho avaliou que “é mérito dos 
jogadores que se entregaram por 
completo. A gente oscilou muito 

durante a partida. 
As vezes não dá para 

entender porque eu passei para 
eles uma leitura de jogo no 
intervalo para acertar as coisas e 
acabou que vieram diferente do 
que foi pedido, mas a gente releva 
até pela idade e falta de 
entrosamento, uma vez que nós 
temos jogadores que nunca 
treinaram juntos”.

O treinador se disse bem 
satisfeito com as estreias dos 
jogadores trazidos recentemente 
do União ABC, do Mato Grosso 
do Sul. “São jogadores de 
características que a gente não 

tinha na equipe e na 
medida do possível conseguiram 
dar para a gente o máximo deles, 
mas tem muito a melhorara ainda. 

Uma pena que nós não 
temos tempo para treinar, porque 
na quarta-feira, já tem jogo, mas 
não vamos reclamar e sim 
agradecer pela vitória” concluiu o 
treinador. Pela Copa Mato 
Grosso, o Luverdense volta a 
campo, dia 7 de setembro, às 17h, 
contra o Sinop, no Passo das 
Emas.

No outro jogo da rodada 
de fim de semana, o Sinop perdeu 
para o Cuiabá por 3 a 1, na quarta 

 Cuiabá  acer tou  a  
contratação de mais dois Or e f o r ç o s  p a r a  a  

temporada, do lateral-esquerdo 
Tsunami, de 23 anos, e do 
atacante Mateus Anderson, com 
25 anos. O lateral Tsunami estava 
no Boa Esporte(MG), realizou 29 
partidas como titular neste ano. 
Foram 11 pelo Mineiro, uma pela 
Copa do Brasil e mais 17 jogos 
pela Série C do Brasileiro. 
Mesmo atuando na lateral, o 
jogador anotou quatro gols, além 

de seis assistências. O Cuiabá 
conta com mais três jogadores da 
posição, Paulinho, Alex Ruan e 
Danilo.

Natural de Belém, o 
lateral passou por Remo, Carajás-
PA, Rio Claro-SP e também pelo 
Tubarão-SC. “Feliz de chegar ao 
Cuiabá. Espero corresponder e 
ajudar a equipe nas competições 
que temos pela frente. O Cuiabá 
vem crescendo no futebol 
brasileiro e será muito bom fazer 
parte deste projeto”, declarou o 

atleta. Já o atacante 
Mateus Anderson, de 25 anos, 
estava no Vila Nova(GO), mas 
não teve tanta regularidade como 
o lateral na temporada.

O jogador foi um dos 
principais nomes do Vila Nova-
GO nas últimas temporadas, 
sempre atuando como titular em 
mais de 120 jogos da equipe 
goiana. Neste ano, ele disputou 
seis jogos pela Série B no Tigre. 
Recentemente o atleta foi 
emprestado ao Feirense, de 
Portugal, porém retornou já que o 
clube não manifestou interesse na 
contratação em definitivo.

Ele começou a carreira no 
Crato-CE e, ainda muito jovem, 
foi negociado com o Baku, do 
Azerbaijão. De volta ao Brasil, 
passou pela Portuguesa e, desde 
2014, defendia o Vila Nova-GO, 
com empréstimos breves para 
Aparecidense-GO e também para 
o Feirense, de Portugal. Agora, 
e l e  chega  pa ra  sup r i r  o  
afastamento de Hugo Cabral, 
atacante que não será mais 
utilizado pelo Dourado. 
Ambos se apresentaram no CT 
do Dourado, na tarde de sábado e 
já começaram a treinar com o 
restante do elenco neste 
domingo (1), além de passar por 
avaliações médicas e físicas.

COPA FEDERAÇÃO

Dourado líder devora o Galo
e Luverdense papa Colorado

Rodada teve 3 jogos e 11 gols, 5 na vitória por 3 a 2 do Luverdense contra o União, 3 do Cuia e 1 do Galo, fechando com empate de 1 a 1 entre Operário e Araguaia

S.N c/ Redação

Verdão e Dourado encimam a tabela da copinha na 4ª rodada  

LATERAL E ATACANTE

Cuiabá reforça plantel para
tentar vaga no G-4 da série B
O.E c/ Redação

Lateral-esquerdo Tsunami e atacante Mateus Anderson já estão no CT do Dourado 

 Foto: Ascom-Dourado

Foto: Assessoria
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Jornal 
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Cacerense

Jornal 
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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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carroceria  a  grande 
quantidade de entorpecente.

Em continuidade na 
propriedade foi localizado mais 
uma grande quantidade de 
entorpecente enterrada e vários 
materiais para utilização de 
refino e desdobramento de droga, 
sendo igualmente localizados 
uma prensa industrial, fitas, 

ma operação integrada 
entre Gefron e Policia UFederal de Cáceres na 

região de Brasnorte, sudeste do 
estado na manhã de domingo 
ú l t i m o ,  ( 1 )  r e s u l t o u  n a  
abordagem de um caminhão 
Mercedes Bens 1620 branco de 
placa CVN-3518 de Pontes 
Lacerda, com 610 tabletes de 

cocaína. 
O referido caminhão, já 

era alvo de denúncias anteriores, 
diante da sua visualização 
naquela região. Os policiais 
abordaram o caminhão em uma 
propriedade localizada na Gleba 
Tibaji que fica nas proximidades 
da cidade de Brasnorte, onde foi 
localizado no assoalho da 

substancia análoga a 
pasta base de cocaína.

Além do motorista e do 
caseiro, foram presas outras duas 
pessoas, todos, suspeitos de 
trafico de drogas : P. O. O. C. 24; 
M. A. P. 49; N. P. 52, e J. C. G.  A. 
40. Ironicamente, a policia libera 
as fotos dos mulas, omitindo os 
nomes à imprensa. 

Nos primeiros seis meses 
de 2019, as Forças de Segurança 
de Mato Grosso já apreenderam 
mais de cinco toneladas de 
drogas. 

As apreensões fazem 
parte das ações repressivas das 
unidades das forças de segurança: 
Polícia Militar, Polícia Judiciária 
Civil e Gefron nas 15 Regiões 
Integradas de Segurança Pública 
(Risps), que abrange os 141 
municípios. 

Só nos últimos 3 dias foi 
mais de meia tonelada, somando-
se as apreensões de 14, 19 e 48 
kgs na região, 257 kgs (Nova 
Bandeirantes) e agora, mais de 
600 quilos de pasta base de 
cocaína (em Brasnorte) a baixa 
no narcotráfico beira uma 
tonelada.

maquinas de lacração de 
sacola, vários rolos de sacola, 
insulfilme, arrebitadeiras e 
balanças de precisão, concluindo 
os  po l i c i a i s ,  que  aque la  
propriedade estava sendo 
utilizada como refinaria, um 
centro de distribuição de cocaína.

Conforme apurou a  
polícia, o caminhão saiu do posto 
Tuiuiú da cidade de Pontes e 
Lacerda e deslocou direto para a 
fazenda. O motorista disse que 
iria receber 10 mil reais pelo 
transporte da cocaína e o caseiro 
receberia 2 mil reais só para 
cuidar da propriedade. 

D i a n t e  d o s  f a t o s ,  
suspeitos e materialidades, 
ambos e os veículos e droga, 
foram encaminhados para 
delegacia da policia federal de 
Cáceres,  para as  devidas 
providências.

Foram apreendidos um 
caminhão Mercedes bens 1620 
branco de placa C.V.N-3518 de 
Pontes Lacerda; um Fiat Uno de 
cor branca e placas N.D.H 7227; 
um Fiat Uno de cor prata e placas 
N.J.U-9234; 609 tabletes de 
substância análoga à cloridrato de 
cocaína e dois tabletes de 

Regional da Polícia Federal no 
Espírito Santo, em Vila Velha.

A pena prevista para o 
crime de tráfico de drogas é de 
reclusão de cinco a quinze anos e 
pagamento de multa. 

O jovem foi encaminhado 
ao sistema prisional estadual, 
ficando à disposição da justiça. O 
preso é natural de Mirassol 
D'Oeste e também morava na 
cidade.

m jovem de 19 anos foi 
preso em flagrante com Ucocaína no Aeroporto de 

Vitória, na noite desta sexta-feira 
(30). O passageiro seguia de 
Cuiabá, em Mato Grosso. 
Segundo a Polícia Federal (PF), 
que prendeu o jovem, ele estava 
com aproximadamente 1 kg de 
pasta base de cocaína junto ao 
corpo. Depois de detido, ele foi 
levado para a Superintendência 

EM TRÊS DIAS

Com novos 600 quilos de cocaína
apreensões beiram uma tonelada

De sábado a segunda, somando 14, 19 e 48 kgs na região, 257 kgs  em Nova Bandeirantes e agora, mais de 600 quilos em Brasnorte, cifras superam 940 kg

Da Redação

Presos tem fotos liberadas, mas apenas as iniciais: P. O. O. C; M. A. P; N. P, e J. C. G.  A 

Fotos: Akitafacil

lementos inescrupulosos 
e sem berço, metidos a Ebacanas, mas que não 

passam de figuras nefastas, num 
verdadeiro ato de vandalismo, 
danificaram na madrugada de 
domingo último parte da Fonte 

Interativa, implantada pela gestão 
Francis Maris na Praça Barão em 
Cáceres no dia 6 de julho último.  
Os pilantras passaram com seus 
veículos sobre a fonte, que deve 
ser restaurada.

Apesar de sorrateiros 

como todos os covardes, 
os  dois  e lementos  foram 
identificados pela polícia já no 
dia seguinte e segundo o 
delegado Wilson Souza Santos, 
na tarde desta segunda-feira (2), 
um dos envolvidos, morador de 
Cáceres, se apresentou na 
delegacia e assumiu a autoria do 
crime contra o patrimônio.  

O outro meliante segundo 
informações é da cidade de 
Araputanga e será ouvido via 
precatória pela polícia, que já 
instaurou competente inquérito.

Conforme o delegado 
Santos, o vândalo de Cáceres, 
alegou problemas emocionais, 
que tinha brigado com a 
namorada e que vai pagar pelos 
danos causados. 

Infelizmente, a policia 
não forneceu à imprensa o nome 
das duas figurinhas, que com 
certeza além de ressarcir os 
danos, deverão carimbar o 
prontuário na pregressa judicial.

MOLECAGENS

Vândalos danificam fonte
interativa da Praça Barão
Da Redação

Fonte luminosa interativa sonora, deve ficar algumas noites fora do ar  

Foto: Divulgação

VILA VELHA

Traficante de Mirassol D'Oeste
foi preso em aeroporto capixaba 

Aeroporto de Vila velha (ES) onde mula de Mirassol D'Oeste foi preso  

Foto: Vítor Jubini
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 Prefeitura de Cáceres, através 
da Secretaria Municipal de AEducação e a Comissão de 

Civismo, composta pela SME, 2º 
Batalhão de Fronteira, Marinha do 
Brasil, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros, abriram oficialmente, na 
manhã de anteontem, (2), a Semana da 
Pátria com a tradicional Corrida do Fogo 
Simbólico. 

D i v e r s a s  a u t o r i d a d e s  
prestigiaram o evento e foram 
recepcionadas pelo Prefeito Francis 
Maris Cruz e pela Secretária de 
Educação Eliene Liberato Dias, 
representando a Comissão de Civismo.

A tocha foi acesa na Praça da 
Cavalhada e percorreu ruas tradicionais 
do centro histórico da cidade, sendo 
conduzida por corredores da ACICE, 
que participam de diversas competições. 
Marcos Egues (Cebola) Josias Barbosa 
(Papa Légua), Edson Oliveira, João 
Rocha, Nilson Moura e Odenir JR, 
representaram a entidade.

O Fogo Simbólico chegou a 
Praça Barão às 8h00 e a Pira da Pátria foi 
acesa pelo Coronel Antônio Hervé 
Braga Júnior, Comandante do 2º 
Batalhão de Fronteira. Na sequência a 
Banda de Música do 2º BFron executou 
o Hino Nacional Brasileiro para o 
hasteamento da Bandeira nacional pelo 
Prefeito Francis Maris Cruz.

Alunos das escolas municipais 
16 de março, do Distrito Nova Cáceres, e 
Eduardo Benevides Lindote, Jardim das 
Oliveiras, apresentaram dança e poesia, 
alusivas a Independência do Brasil. Já o 
Colégio Adventista participou com sua 
Fanfarra Mirim, abrilhantando o evento.

O Prefeito Francis Maris, em 
seu pronunciamento, insatisfeito com os 

dias em cada unidade escolar, 
em cada aluno, em cada professor a 
importância que a data requer. “O 
Civismo tem que estar aceso, vivo. 
Estamos falando de Brasil, da nossa 
pátria,  da nossa casa, da nossa cidade, 
da nossa  escola. 

Falar da Independência é falar 
de cidadania, de respeito ao próximo, de 
valorizar a nossa história e nossos 
costumes”, pontuou a Secretária Eliene.  
Ela aproveitou também para refutar o 
vandal ismo ocorr ido na Fonte 
Luminosa, na madrugada do último 
domingo.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Cáceres, Vereador Rubens 
Macedo foi enfático ao solicitar, que 
independente de quem esteja a frente do 

ataques descabidos ao Brasil e 
a Amazônia, criticou a postura do 
Presidente da França, Emmanuel 
Macron, em atacar o Brasil.  Francis 
disse que o Brasil faz sim sua parte em 
proteger o meio ambiente. 

O prefeito também salientou 
que o civismo precisa ser trabalhado 
todos os dias e incentivou os cacerenses 
a colocarem uma Bandeira do Brasil, nas 
residências, prédios comerciais e 
inst i tuições.  “Trata-se de uma 
demonstração de resgate ao civismo, da 
história do nosso país e da formação 
cidadã  das nossas crianças. É a 
valorização da nossa cultura”, observou 
Francis.

Já Eliene Liberato, citou que o 
civismo precisa ser trabalhado todos os 

somente dentro do cidadão ou 
de sua família, mas que ele contagie 
também o próximo. Ao final a Banda de 
Música tocou o Hino a Independência 
do Brasil.

A Prefeitura comunicou ainda, 
no encerramento da solenidade, que o 
tradicional Desfile Cívico, Militar, 
Escolar e de Associações, acontece no 
próximo domingo, 7 de setembro, às 
7h30, na Avenida Sete de Setembro.

Semana da Pátr ia  deve 
acontecer todos os anos naquele local. 
“A Câmara sempre apoiará esse evento 
para que seja um sucesso, resgatando o 
civismo na formação cidadã das nossas 
crianças e adolescentes”, ponderou 
Rubens.

Representando as entidades 
militares, o Coronel Hervé, falou da 
importância desta integração civil e 
militar e exaltou o amor a Pátria, 

 Atacado pantanal, uma empresa 
de responsabilidade social, com Odiversas ações em Cáceres, 

sensibilizado com o incêndio que 
destruiu o Pantanal Boliviano e diversas 
propriedades rurais,  lançou a campanha 
“Vamos ajudar os irmão bolivianos”.  As 
queimadas atingiram mais de 160 mil 
hectares de terra, imóveis construídos e 
deixou quase duas mil pessoas em total 
vulnerabilidade, após perderem bens 
materiais.

Segundo o gerente do Atacado 
Pantanal, Thiago Monteiro, a ação visa 
arrecadar gêneros alimentícios, água, 
remédios e roupas para os bolivianos. 
“Para darmos início neste projeto, 
entramos em contato com o Prefeito de 
San Matias, avisando que faríamos uma 
doação. Entregamos uma grande 
quantidade de arroz, feijão, farinha, 
óleo, fubá, macarrão, molhos, ovos e 
outros gêneros. Os Bolivianos encheram 
duas camionetes da prefeitura de San 
Matias. Fizemos a nossa parte”, 
observou Thiago.

Ele informou ainda que desde a 

segunda-feira (1º/9) o Atacado 
Pantanal passou a ser um ponto de coleta 
da campanha e que vão estimular as 
pessoas a contribuírem coma proposta 
social e quando tiver outra quantidade 
significativa, entregarão aos bolivianos.

“Solidariedade não tem 
fronteiras. Recebemos em nosso 
estabelecimento um grande número de 
bolivianos. Esta é uma atitude 
humanitária. Poderia ser ao contrário e 
nós precisarmos desta ajuda”, salientou 
o gerente Thiago.  O Prefeito de San 
Matias, Fábio Olivares, disse que este é 
um dos piores momentos históricos que 
vivem os bolivianos desta faixa de 
fronteira.  “O povo boliviano agradece a 
doação destes alimentos e a ajuda do 
Atacado Pantanal e do povo de Cáceres. 

A Bolívia, através de um 
periódico de Santa Cruz de La Sierra, 
tem conhecimento dessa ajuda para San 
Matias. Muito obrigado”, agradeceu 
Olivares. Para as pessoas que quiserem 
colaborar e fazer suas ofertas, o Atacado 
Pantanal  es tá  com uma caixa 
identificada no interior da loja.

alimentar jacarés e admirar 
outros animais silvestres. Elas 
dormiram no Barco Hotel Minas do 
Pantanal.

No domingo (1º/9), foi a vez de 
conhecer a cidade de Cáceres e sua 
história, viram a praia do Daveron e se 
deliciaram com o pintado no espeto no 
restaurante Kaskata Flutuante. Depois, 
foi a vez de se encantar com a Dolina 
Milagrosa, um poço de águas cristalinas 
que fica a 18 km da cidade, pela MT-341, 
sentido Barra do Bugres.

Mergulhadores profissionais 
garantem que já chegaram a 180 metros 
de profundidade sem alcançar o fundo e, 
por este motivo, só é permitido entrar na 
água com coletes de proteção. Para fazer 
mergulho com cilindro, somente com 

 último final de semana foi de 
muita aventura e belezas On a t u r a i s ,  p a r a  o i t o  

influenciadoras digitais de Mato 
Grosso, que participaram da 2ª edição da 
Expedição Descubra MT, em Cáceres. 
Durante três dias, elas conheceram as 
belezas do Pantanal mato-grossense e a 
infraestrutura para o turismo na região. 
A ação faz parte do programa Investe 
Turismo, em parceria com o Ministério 
do Turismo, Embratur e Sebrae.

Já na recepção, conheceram a 
deliciosa pizza de pintado (peixe 
tradicional da região) no TuTus 

Restaurante .  Depois  do 
descanso, na sexta-feira (30), as 
meninas partiram para um passeio de 
barco a partir do Hotel Baiazinha e 
conheceram a fazenda Barranco 
Vermelho. Na propriedade, é possível se 
hospedar e reviver um pouco da história 
do lugar, que foi sede de um complexo 
industrial, nos anos de 1940 e 1950, da 
Sociedade Cooperativa Pastoril  
Barranco Vermelho Ltda.

A fauna pantaneira também foi 
um presente para as influenciadoras 
digitais, que passaram o sábado (31) 
entre o Hotel Pantanal Pousada 3 Rios e 

SOLENIDADES CÍVICAS

Fogo simbólico torna oficial a
semana da Pátria em Cáceres

Prefeito salientou que o civismo precisa ser trabalhado todos os dias  incentivando cacerenses a colocar a Bandeira do Brasil, nas residências, comercio e instituições

Assessoria

Banda do 2º Bfron deu o toque sonoro do Hino Nacional na cerimônia  

DESCUBRA MT

Expedição traz influenciadoras 
digitais ao Pantanal de Cáceres
Secom/MT c/ Redação

Influenciadoras digitais descobrem as belezas do Pantanal mato-grossense  

Foto: Maínna Figueiredo

Segundo gerente Thiago Monteiro, a ação visa ajudar os bolivianos  

Foto: Reprodução

Foto: Assessoria

SOLIDARIEDADE

Atacado Pantanal lança campanha
 doando alimentos para boliviano

Assessoria
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Como noticiado na época, o 
crime de latrocínio foi registrado na 
noite de 18 de maio último na 
avenida Paraná esquina com a Rua 
Javan Junior, Jardim Tropical, 
próximo ao Posto de Molas 
Carretão. 

O  c o m e r c i a n t e  J o s é  
Nascimento Silva, 56, reagiu ao 
assalto e alvejado, chegou a ser 
encaminhado para o hospital com 
vida, mas não resistiu aos 
ferimentos e veio a óbito.

Ele estava com a esposa no 
estabelecimento comercial quando 
foi surpreendido por um bandido 
que chegou anunciando o assalto.

No local haviam mais 
pessoas que correram para dentro 
da residência. O assaltante a todo o 
momento pedia dinheiro e foi muito 
agressivo com as vítimas. 

Naquela circunstância o 

comerciante tentou evitar a 
ação criminosa atingindo o 
assaltante com um cassetete, que 
revidou disparando contra o idoso e 
a esposa dele. Depois dos disparos o 
assaltante fugiu do local.

Eva,  esposa de José 
Nascimento Silva, também atingida 
por um dos tiros disparado pelo 
assal tante ,  recebeu todo o 
atendimento no Hospital Vale do 
Guaporé mas, quando estava sendo 
encaminhada para Cáceres não 
suportou e acabou falecendo.

Na manhã de sábado 
último, (31) concluído o inquérito, 
os policiais civis conduziram os 
menores ladrões assassinos para o 
centro de ressocialização de 
menores em Cuiabá (Pomeri), onde 
a priori devem ficar confinados 
durante o minimo de 45 dias 
prorrogável por até 135 dias.

segunda via da CNH, 
abertura de processo de primeiro 
emplacamento, transferência de 
veículos, emissão de certidões, 
vistoria veicular, serviços de 
protocolo, dentre outros.

pode realizar serviços 
como: renovação da Carteira 
Nacional de Habilitação, emissão 
da primeira habilitação, Permissão 
Internacional para Dirigir (PID), 
adição de nova categoria à CNH, 

oradores dos municípios 
de Mirassol D'Oeste, MPorto Esperidião, Glória 

D'Oeste e Curvelândia contam 
desde a última segunda-feira (2), 
c o m  u m  n o v o  l o c a l  d e  
ateAndimento da 26ª Circunscrição 
Regional de Trânsito (Ciretran). 

A antiga unidade mudou de 
endereço e já está funcionando na 
avenida Presidente Tancredo 
Neves, nº 4.333, e o horário de 
funcionamento é das 8h00 às 
16h00. O local oferta todos os 
serviços do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-MT).

S e g u n d o  o  d i r e t o r  
Executivo do Detran-MT, José 
Eudes Malhado, o objetivo da 
m u d a n ç a  d e  e n d e r e ç o  é  
proporcionar, tantos aos servidores 
quanto à população, um melhor 
atendimento, uma vez que o novo 
local possui espaço e estrutura 
adequados para a prestação dos 
serviços do Detran.

Na nova sede, a população 

para a casa da namorada do 
M.W e queimaram as roupas usadas 
no dia do crime. 

No final de semana ao 
se rem presos ,  os  menores  
afirmaram e até choraram dizendo 
que não foram os responsáveis pelo 
latrocínio, entretanto, de acordo 
com a Polícia existem provas 
contundentes que os colocam na 
cena do crime.

culpados após várias 
investigações.

Foram 3 os envolvidos, um 
maior de idade Max Gomes que 
está preso no CDP por trafico de 
drogas e que teria passado a arma 
para o menor M.W que foi até a 
sorveteria e cometeu o crime, com 
ajuda do menor C. B. R. que 
conduzia uma motocicleta.

Após o crime os menores 

ois menores foram detidos 
na noite de sexta-feira D( 3 0 / 8 )  p e l a  P o l í c i a  

Judiciária Civil de Pontes e 
Lacerda, concluindo-se assim, as 
investigações sobre o caso de 
latrocínio registrado em 18 de maio 
em uma sorveteria, onde um casal 
de idosos foram assassinados.

D e  a c o r d o  c o m  
informações a Polícia chegou até os 

tiros.

Os moradores ligaram pra 
policia relatando o ocorrido e logo 
depois ali chegou uma  viatura 
cujos PMs, constataram o homem 
nu e ensanguentado na porta de uma 
das casas. No local, os militares 
constaram que marcas de sangue na 
região do ombro e cabeça, 
acreditando que a vítima devia estar 
dormindo sem roupas devido o 
calor, quando alguém a chamou e ao 
abrir a porta, foi executado a tiros 
na região do ombro e cabeça, não 
sendo  poss íve l  p rec i sa r  a  
quantidade de disparos.

A P e r í c i a  O f i c i a l  e  
Identificação Técnica (Politec) foi 
acionada e realizou os trabalhos no 
local. O corpo foi encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) para 
exames de necropsia. O caso é 
investigado pela Polícia Civil, que 
não descarta uma execução por 
eventual acerto de contas, comum 
no submundo do crime.

trancando dentro de casa com medo 
de assaltantes, outros curiosos 
olhando pela brecha das portas e ou 
janelas até que o pipoco silenciou e 
eles depararam com o vizinho 
Luciano Guedes da Luz, 39, pelado 
e caído sem vida foi executado a 

isparos de arma de fogo 
assustaram na madrugada Dd e  a n t e o n t e m  o s  

moradores de um conjunto de 
kitinetes no Jardim Universitário 
em São José dos Quatro Marcos, na 
região de Cáceres, alguns se 

LADRÕES ASSASSINOS

Pivetes latrocidas de casal
estão recolhidos no Pomeri

Após a prisão do maior, Max Gomes, a policia chegou no final de semana aos menores, um dos quais teria assassinado o casal a tiros e foram recolhidos

TVCO c/ Redação

Menores assassinos devem ficar detidos pelo minimo de 3 anos, conforme a lei  

Foto: PJC-MT

PORTA DA KITINETE

Peladão foi executado com
balaços na cabeça e ombro
Da Redação

Luciano Guedes da Luz foi encontrado morto e sem roupas  

Foto: Reprodução

Atendimento mais moderno e eficiente na nova unidade da Ciretran  

 Foto: Assessoria

NOVA SEDE

Ciretran de Mirassol D'Oeste
já funciona em novo endereço
Assessoria
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Estado, mas pode chegar 
até a 90Mw. Além da energia 
elétrica, os bolivianos também 
têm interesse em fornecer a Mato 
Grosso minerais como o cloreto 
de potássio, muito utilizado na 
agricultura.

Es t e s  mine ra i s  s ão  
extraídos no Salar de Uyuni, o 
maior deserto de sal do mundo. 
Uma comitiva do Governo mato-
grossense deve visitar a indústria 

ainda em setembro. “A 
Bolívia é um país que tem 
grandes fontes de energia e 
minerais e muito interesse em 
trabalhar junto com Mato Grosso. 

O governo boliviano e os 
empresários veem o potencial do 
Estado, que é próspero, rico e tem 
muito que crescer nos próximos 
anos”, explicou César Miranda, 
s e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d e  
Desenvolvimento Econômico.

A m é r i c a  L a t i n a  e  
precisamos utilizar isso em nosso 
favor. Qualquer projeto que seja 
para beneficiar a população de 
Mato Grosso terá o apoio do 
Governo", disse Mauro Mendes.

Inicialmente, o projeto é 
de fornecimento de 60 Mw para o 

ma comitiva do governo 
boliviano e empresários Uesteve reunida na última 

s e x t a - f e i r a  ( 3 0 )  c o m  o  
governador do Estado, Mauro 
Mendes, para apresentar um 
projeto que visa à construção de 
uma indústria termelétrica na 

cidade de San Mathias, na 
Bol ív ia ,  e  uma l inha  de  
transmissão até o município 
mato-grossense de Jauru.

"O estreitamento de 
relações com o país vizinho é 
fundamental, pois não estamos 
isolados, estamos no centro da 

O leilão solidário da Associação 
dos Usuários da Estrada do 
Matão aconteceu sábado último, 
no Tatersal de  Leilões do 
Sindicato Rural de Pontes e 
Lacerda. Com almoço, muitas 
prendas e gado de alta qualidade, 
mais de uma centena de pessoas 
participaram do evento. O ponto 
alto foi a confraternização e o 
ambiente familiar do leilão. 

E r a  c o m u m  v e r  o  
produtor rural dando lances e 
arrematando gado enquanto a 
esposa direcionava a atenção para 
o bazar com centenas de prendas 
e uma barraca dedicada para 
doces  case i ros  e  p lantas  
ornamentais.

O leilão ficou a cargo da 
Soma Leilões liderada por Túlio 
Roncale e comercializou 72 lotes 
com 363 animais, entre machos e 
f ê m e a s  e  a r r e c a d o u  R $  
436.880,00. Considerando as 
demais doações e venda de 
“p rendas”  e  ma te r i a l  de  
divulgação (camisetas, chapéus, 
etc), a arrecadação total pode 
chegar próximo a quinhentos mil 
reais.

Do começo ao fim, o 
sorriso dos participantes e da 
diretoria da Associação deu a 
tônica do Leilão. “Um ambiente 
alegre e descontraído onde a 
solidariedade e a união dos 
produtores rurais foi a causa do 
sucesso do leilão”, disse o 

presidente da Câmara 
Maxsuel Guimarães.

Um produtor enfatizou 
que “todos estavam ali em favor 
de causa nobre, que é a melhoria 
da estrada do Matão”. Outro 
empresário ficou sabendo e 
antecipou que “uma grande 
contribuição foi de Oscalino que 
deu um cheque de R$ 10 mil para 
a Associação. Esse baiano vale 
ouro!”. Vários proprietários 
rurais doaram de uma até dez 
cabeças de gado para o leilão.

Ao final o presidente da 
A s s o c i a ç ã o  a g r a d e c e u  o  
empenho de todos e garantiu que 
“durante a semana devemos 
informar o valor total arrecadado, 
mas garantimos que superou 
nossas expectativas. Obrigado a 
todos”.

O ex-presidente Luciano 
Barbosa também demonstrou 
toda sua alegria dizendo que ” a 
união de todos faz toda a 
diferença. Com certeza teremos 
melhoria em nossa estrada. 
Ganhei meu dia”. Outro ex-
presidente, Dito Braga, foi 
enfático; “todos unidos,  sucesso 
garantido”. 

Os recursos arrecadados 
serão destinados à elaboração do 
p r o j e t o  e x e c u t i v o  d a  
pavimentação de parte da estrada 
que está sendo administrada pela 
Associação, através de convênio 
com o Governo do Estado.

LINHÃO JAURU

Projeto prevê construção de
termelétrica em San Mathias

Além da energia elétrica, os bolivianos também têm interesse em fornecer a Mato Grosso minerais como o cloreto de potássio, muito utilizado na agricultura

Assessoria c/ Redação

Reunião aconteceu no Payaguás com o governador Mauro Mendes 

 Foto: Assessoria

SUCESSO GARANTIDO

Associação da estrada do Matão
bate o martelo em leilão solidário  
Assessoria c/ Redação

Ponto alto foi a confraternização e o ambiente familiar do leilão  

Foto: Divulgação
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O último final de semana foi de 
muita aventura e belezas naturais, para 
oito influenciadoras digitais de Mato 
Grosso, que participaram da 2ª edição da 
Expedição Descubra MT, em Cáceres. 
Durante três dias, elas conheceram as 
belezas do Pantanal e a infraestrutura para 
o turismo na região. A ação faz parte do 
Investe Turismo, em parceria com o 
Ministério do Turismo, Embratur e 
Sebrae. 

Página 03

O Atacado pantanal, uma empresa de 
responsabilidade social, com diversas ações em 
Cáceres, sensibilizado com o incêndio que destruiu 
o Pantanal Boliviano e diversas propriedades rurais,  
lançou a campanha “Vamos ajudar os irmão 
bolivianos”. Segundo o gerente do Atacado 
Pantanal, Thiago Monteiro, a ação visa arrecadar 
gêneros alimentícios, água, remédios e roupas para 
os bolivianos. 

Dois elementos cujas identificações infelizmente foram omitidas 
pela polícia danificaram na madrugada de domingo último, a Fonte 
Interativa da Praça Barão, centro de Cáceres, inaugurada pelo poder 
público municipal no dia 6 de julho último. Com carrões, eles, um de 
Cáceres e outro de Araputanga,  invadiram a praça e passaram sobre a fonte 
destruindo as estruturas de solo. Página 06

Página 03

A Prefeitura de Cáceres via Secretaria de Educação e a Comissão 
de Civismo S(ME, 2º Batalhão de Fronteira, Marinha do Brasil, Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros), abriram oficialmente a Semana da Pátria, 
na 2ª feira, (2) com a tradicional Corrida do Fogo Simbólico. O prefeito 
Francis, pontuou que o civismo precisa ser trabalhado todos os dias e nesta 
semana, com a Bandeira do Brasil. Página 03

Disparos de arma de fogo assustaram na madrugada de anteontem 
os moradores de um conjunto dequitinetes no Jardim Universitário em São 
José dos Quatro Marcos, onde morava Luciano Guedes da Kuz, que foi 
encontrado pelado e morto com tiros nos ombros e cabeça. Vitima estaria 
dormindo e foi atender a porta, quando recebeu os tiros fatais. Primeiras 
suspeitas levam a um acerto de contas. Página 04

FOGO SIMBÓLICO

Solenidade cívica abre na
praça a semana da Pátria

O Presidente do legislativo Vereador Rubens Macedo disse que abertura do evento deve acontecer todos os anos na Barão, independente de quem esteja no executivo

Prefeito Francis hasteia o pavilhão nacional abrindo a semana da Pátria  

Foto: Zaki-News

INVESTE-TURISMO

Digitais influencer's passam
weekend descobrindo Cáceres

Gatas conheceram a fauna, flora, 
culinária e demais belezas de Cáceres  

Foto: Maínna Figueiredo

ATACADO PANTANAL

Campanha busca ajudar
vítimas do fogo na Bolívia

Atacado Pantanal passou a ser 
um ponto de coleta da campanha   

Foto: Assessoria

HORAS MORTAS

Executado a tiros na porta
da quitinete estava pelado

Vitima fatal Luciano Guedes da Luz, foi arrebitado sem roupas  

Foto: Reprodução

VANDALISMO

Fonte interativa da Barão
foi alvo de atos selvagens

Fonte foi inaugurada na noite de 6 de julho na Barão   

Foto: Arquivo
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