
BRANCAS

Pela iniciativa da Coordenadoria de Defesa Civil e da 
Prefeitura de Cáceres, que deu início a um ciclo de 
palestras sobre “Direção Defensiva” com profissionais 
da PRF para diversos seguimentos da sociedade no 
Centro Cultural. A primeira palestra foi dirigida aos 
motoristas do transporte escolar do município, 
servidores da Prefeitura, através do inspetor chefe do 
Getran-MT (PRF) em Cuiabá, Ney Pedrosos Barros e 
da agente Andreia Correa, lotada na PRF em Cáceres.

PRETAS

Para a situação critica de algumas ruas da periferia de 
Cáceres que diante de uma chuvarada, se transformam 
em verdadeiros lamaçais de dar inveja a chiqueiros de 
porcos, exemplo, as transversais da Talhamares, 
empoçando águas pluviais e causando danos a 
pedestres e motoristas. Isso, quando não invadem 
calçadas e inundam reesidencias (Cohab Velha) e 
comercios. A estiagem logo deve chegar, fica o recado 
ao setor de obras da municipalidade. 

BRANCAS

Para integrantes do grupo Alma Solidária, que 
promoverá o projeto “Bazar Solidário”, visando 
arrecadar roupas, calçados, agasalhos, brinquedos e 
acessórios, novos ou usados em bom estado de 
conservação que serão posteriormente distribuídos à 
população em situação de vulnerabilidade social, 
através de um Bazar nos bairros carentes da cidade. 
Todo o material recebido será recolhido, separado e 
tratado pela equipe do grupo, que organizará as 
doações e o Bazar.

PRETAS

Mais uma vez para os sujismundos que de forma 
insensivel e criminosa continuam jogando lixo nas 
ruas, praças e meio fio, contribuindo para que as 
enxurradas causem mais problemas aos moradores e 
transeuntes, pois os entulhos são levados para as bocas 
de lobo entupindo tudo, devolvendo sujeira e água pras 
ruas, calçadas e casas.

X
DA REPORTAGEM

 Na homilia da missa celebrada na 
capela da Casa Santa Marta, o Papa Francisco 
refletiu sobre o “cansaço” narrado no Livro 
dos Números (Nm 21,4-9). “O povo de Deus 
não suportou a viagem”, está escrito na 
Primeira Leitura: “o entusiasmo” e a 
“esperança” da fuga da escravidão no Egito 
foram se perdendo aos poucos à margem do 
mar e depois no deserto, chegando a 
murmurar contra Moisés. “O espírito de 
cansaço nos tira a esperança”, afirmou o 
Pontífice, “o cansaço é seletivo: sempre nos 
faz ver o lado ruim do momento que estamos 
vivendo e esquecer das coisas boas que 
recebemos”. 
 E nós, quando estamos desolados, não 
suportamos a viagem e buscamos refúgio nos 
ídolos ou na murmuração ou em tantas outras 
coisas … Isso é um modelo para nós. E este 
espírito de cansaço em nós cristãos nos leva 
também a um modo de viver insatisfeito: o 
espírito de insatisfação. Tudo é ruim, tudo nos 
incomoda... o próprio Jesus nos ensinou isso 
quando diz que este espírito de insatisfação 
nos faz parecer crianças quando brincam.
 Alguns cristãos cedem à “falência” 
sem perceber que este é o “campo perfeito 
para o diabo semear”. Às vezes, têm “medo 
das consolações”, prosseguiu o Papa, “medo 
da esperança”, “medo das carícias do 
Senhor”, conduzindo “uma vida de viúvas 
pagas para chorar”. Esta é a vida de muitos 
cristãos. Vivem se lamentando, vivem 
criticando, vivem murmurando, vivem 
insatisfeitos. “O povo não suportou a 
viagem”.
 Nós cristãos muitas vezes não 
suportamos a viagem. E a nossa preferência é 
nos apegar à falência, isto é, à desolação. E a 
desolação pertence à serpente: a serpente 
antiga, aquela do paraíso terrestre. É um 
símbolo aqui: a mesma cobra que seduziu Eva 
e esta é uma maneira de mostrar a cobra que 
têm dentro, que morde sempre na desolação.
 Passar a vida se lamentando: acontece 
com quem “prefere a falência”, “não suporta a 
esperança”, “não suporta a ressurreição de 
Jesus”. Irmãos e irmãs, recordemos somente 
esta frase: “O povo não suportou a viagem”. 
Os cristãos não suportam a viagem. Os 
cristãos não suportam a esperança. Os 
cristãos não suportam a cura.
 Ficamos mais presos à insatisfação, 
ao cansaço, à falência. Que o Senhor nos 
liberte desta doença.
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 Ontem o calendário registrou o 
Dia do Hino Nacional Brasileio, mas 
nunca é tarde parase perguntar: quem 
sabe cantar a musica simbolo da pátria 
amada Brasil composta por Francisco 
Manuel da Silva, cuja letra foi  do poeta 
Joaquim Osório Duque Estrada? Se 
analisarmos pela introdução, meia 
duzia dentre mais de 200 milhões de 
havitantes, pois provado está, a tal 
introdução também tem letra, só que 
ninguem sabe e ou canta; nem mesmo 
impressa nas cópias didáticas ela 
existe, mas existe sim, no original da 
composição,  embora anterior à letra 
atual do próprio hino, quealiás, é a 
terceira, e, foi escrita somente em 1906 
por Osório Duque-Estrada, para umja 
melodia composta com o nome de 
Marcha Triunfal, em 1822, por 
Francisco Manuel. 
 Sabe aquela parte introdutória, 
apenas orquestrada pelas bandas 
marciais? Pois bem essa parte 
instrumental possuía uma letra, 
atribuída a Américo de Moura, natural 
de Pindamonhangaba, presidente da 
província do Rio de Janeiro nos anos de 
1879 e 1880, e, que não se sabe porque 
ou como, acabou excluída da versão 
oficial do hino.
 Essa letra é atribuída a Américo 
d e  M o u r a ,  n a t u r a l  d e  
Pindamonhangaba, presidente da 
província do Rio de Janeiro nos anos de 
1879 e 1880. Confira a letra que meia 
duzia sabe: “Espera o Brasil que todos 
cumprais com o vosso dever
 Eia! Avante,  brasileiros! 
Sempre avante; Gravai com buril nos 
pátrios anais o vosso poder; Eia! 
Avante, brasileiros! Sempre avante, 
Servi o Brasil sem esmorecer, com 

ânimo audaz; Cumpri o dever na guerra 
e na paz; À sombra da lei, à brisa gentil; 
O lábaro erguei do belo Brasil
 Eia! Sus, oh, sus! N.R:- A 
palavra "sus" é uma interjeição que 
vem do latim sus: "de baixo para cima"; 
que chama à motivação: erga-se!, 
ânimo!, coragem! Neste contexto é 
sinônimo de "em frente, avante". As 
favas, letra antiga, nova, terceira, atual, 
o certo é que mesmo esta cantada em 
prosa e verso nas comemorações, 
escrita em contra-capa de cadernos, 
pouca gente sabe. Uma pesquisa inédita 
que integra o Projeto Brasilidade revela 
que o Hino Nacional não está, 
definitivamente, no gosto musical 
popular. 
 Um dos principais símbolos do 
Brasil ainda é uma incógnita para 
58,4% dos brasileiros, que afirma não 
saber a letra na íntegra ou conhecer 
apenas trechos.  Entre os brasileiros 
com curso superior completo, o índice 
dos que sabem cantar o hino nacional é 
de 45,1%. respectivamente, dos que 
sabem a letra praticamente inteira e 
alguns trechos.Trocando em miudos, 
mais da metade não sabe, tropeçando 
até mesmo na linguagem labial, 
sabiam? 
 Nenhuma novidade, com a 
falencia da educação, culturalmente, 
mais para a palavra bunda em letras de 
pseudos  msicas  nos  h i t s  das  
plataformas. 
 Que tal; Ouviram do Posto 
Ipiranga? E a geração nem-nem, nem 
trabalha, nem estuda, aplaude na frente 
da telinha, afinal, que importa o hoje, 
para quem não teve ontem e com 
certeza, vislumbra um amanhã incerto, 
Bom Dia, ...Será? 
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Para a primeira etapa de vacinação contra a 
gripe, iniciada na última quarta feira, Cáceres 
recebeu cerca de 7.200 doses do imunizante, 
que devem ser administrados a princípio em 
parte do grupo prioritário. A reportagem do 
Correio Cacerense flagou no 1º dia, a zelosa 
mãe levando os filhos até o Ambulatório da 
Criança, para a imunização, nesta primeira 
etapa, para crianças de 6 meses a 5 anos 11 
meses e 29 dias, gestantes e puérperas até 45 
dias pós-parto. 

Ouviram do Posto Ipiranga?

Ceder à falência é  a desolação cristã
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A Lua  en t r a  na  f a se  
Crescente em Câncer, chega 
em tenso aspecto com 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de distanciamento da 
vida social e de possível 

enfrentamento de problemas familiares ou 
domésticos. Um acordo relacionado à 
compra ou venda de um imóvel pode ficar 
mais difícil. 

Esotérico

A Lua ent ra  na  fase  
Crescente em Câncer, chega 
em tenso aspecto com 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de comunicação difícil 
e necessidade de distanciar-

se de pessoas e conversas vazias. O 
momento pode estar relacionado com a 
difícil negociação de um projeto ou 
contrato. Uma viagem pode ser adiada.

A Lua entra  na fase  
Crescente em Câncer, chega 
em tenso aspecto com 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de enfrentamento de 
problemas e dificuldades 

nas finanças. O momento pode estar 
relacionado com uma atraso de 
pagamento ou dificuldade em um acordo 
financeiro. Organize suas finanças.

A Lua entra na fase 
Crescente em seu signo, 
chega em tenso aspecto 
com Saturno e Plutão, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  

interiorização e necessidade de estar 
perto das pessoas que ama. O momento 
pode estar relacionado com uma 
frustração ou decepção em um 
relacionamento ou com um projeto.

A Lua entra na fase Crescente 
em Câncer, chega em tenso 
aspecto com Saturno e Plutão, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
introspecção e reflexão, além 
do aumento da necessidade de 

se distanciar da vida social e de solitude. O 
momento é bom para rever o planejamento 
de um novo projeto, que será colocado em 
prática em algumas semanas.

A Lua ent ra  na  fase  
Crescente em Câncer, chega 
em tenso aspecto com 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de dificuldade e 
intensidade, especialmente 

no trabalho. O período, que dura poucos 
dias, pode estar relacionado com um 
problema com um colega ou superior. 
Cuide com carinho da saúde.

A Lua entra na fase 
Crescente em Câncer, chega 
em tenso aspecto com 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de enfrentamento de 
problemas em projetos 

profissionais e planos de negócios que, 
possivelmente, vão precisar de uma 
revisão para seguirem em frente. Uma 
promoção pode ser adiada.

A Lua entra na fase Crescente 
em Câncer, chega em tenso 
aspecto com Saturno e 
Plutão, indicando dias de 
interiorização e necessidade 
de rever e se dedicar com 

mais carinho ao seu caminho espiritual. O 
momento é ótimo para pensar com mais 
seriedade em se mudar de país ou fazer um 
intercâmbio.

A Lua entra na fase 
Crescente em Câncer, chega 
em tenso aspecto com 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de enfrentamento de 

problemas em seus relacionamentos, 
pessoais e profissionais. O período pode 
ind icar  uma d i f íc i l  negoc iação  
envolvendo uma parceria comercial. Um 
namoro pode ser questionado.

A Lua entra  na  fase  
Crescente em Câncer, chega 
em tenso aspecto com 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de distanciamento da 
vida social e de pessoas 

vazias. O momento pode estar relacionado 
à dificuldades com um projeto criativo, 
em um romance ou mesmo no 
relacionamento com um filho.

A Lua  en t ra  na  fase  
Crescente em Câncer, chega 
em tenso aspecto com 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de enfrentamento de 
problemas com uma equipe 

de trabalho. Um acordo ou negociação 
envolvendo um novo projeto com uma 
grande empresa, clube ou instituição, pode 
tornar-se difícil e ser prolongado.

A Lua ent ra  na  fase  
Crescente em Câncer, chega 
em tenso aspecto com 
Saturno e Plutão, indicando 
dias de interiorização e 

necessidade de se aprofundar em seu 
mundo emocional, que passa por um 
momento de transformação e limpeza. 
Não é um bom momento para se envolver 
em um novo investimento.

By Rosane Michels

Hoje é um dia especial na vida da nossa 
leitora Naiara de Souza Rondon, que 
comemora mais um ano de existência e 
de experiências. Nós da família do JCC 
enviamos energias  positivas e votos 
que aproveite o dia com entusiasmo e 
alegria ao lado dos familiares e rol de 
amigos. Que Deus lhe proteja, te guie e 
derrame infinitas bençãos nesse novo 
ano de vida.  Parabéns e muitas 
felicidades! Na foto com o esposo 
Washington Calado.

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

Embelezando nossa High Society a 
linda Anna Clara Auerswald do Amaral 
que trocou de idade e recebeu o carinho 
da família e amigos.Que Deus abençoe 
você a cada ano, e que essa nova idade 
lhe traga muitas chances para vencer, 
pois você merece. Felicidades mil!!!

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

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

Parabenizamos a aniversariante do dia 
Cleidilene Alves Barbosa. Tenha um dia 
maravilhoso, preenchido de momentos 
lindos e muita alegria, e uma vida 
iluminada por muito amor e toda a 
felicidade do mundo. Parabéns e que 
complete muitos, muitos mais anos!

Ótimo final de semana a querida Maria Luzia, exímia 
colaboradora da Nova Óptica, ela que trabalha a longos anos e 
atende a todos sempre com muita simpatia e profissionalismo. 
Grande abraço...
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 Os resultados foram os 
seguintes: Categoria 2006: Verde 
Oliva 3 x 0 Furacão; Categoria 2008: 
Colégio Salesiano 4 x 1 Furacão; 
Categoria 2006: Colégio Salesiano 1 
x 0 Iate Clube Cáceres; Categoria 
2004: - Colégio Salesiano 1 x 1 
Furacão.
 Confira, a tabela para 
sábado (13): Ás 7h30:  Categoria 
2007 – CTN x Meninos da Vila; Ás 
8h30:  Categoria 2005  - Meninos da 
Vila x Colégio Salesiano; Ás 9h30:  
Categoria 2004  - Porto Esperidião x 
Colégio Salesiano; Ás 10h30: 
Grêmio Gefron x MEC de Mirassol e 
às  11h30: Porto Esperidião x MEC 
de Mirassol
 Sobre o projeto em Vila 
Aparecida - A escolinha de futebol 
esta sendo será administrada pelo 
Gefron, por meio do Grêmio 
Recreativo e em parceria com a 
comunidade Escolar do Buriti e a 
comunidade local do Distrito de Vila 
Aparecida. 
 O projeto atende cerca de 60 
crianças e adolescentes na faixa 
etária de 7 à 14 anos. A participação 
do aluno estará condicionada à 
matrícula e freqüência escolar em 
t o r n o  d e  8 0 % ,  a t r a v é s  d a  
apresentação  de  dec laração  
comprobatória expedida pela escola, 
e acompanhamento das médias 
escolares (trimestralmente).

 4ª rodada, da Copa Difusora Ade Futebol de Base, será 
disputada neste sábado (13), 

com a realização de cinco, jogos, no 
estádio municipal, Luiz Geraldo da 
Silva, o “ Geraldão”, em quatro, 
categorias.
 A rodada, destaque vai para 
as equipes Meninos da Vila (do 
Distrito do Caramujo),e Grêmio 
Gefron, um projeto social que foi 

implantado pelo Grupo Especial de 
Fronteira, no Distrito de Vila 
Aparecida. Ainda nesta, rodada, 
haverá o confronto entres equipes 
dos municípios de Mirassol do Oeste 
e Porto Esperidião.
 Na rodada da semana 
passada, a Escolinha Furacão de 
Quatro Marcos, fez a sua estreia, em 
3 categorias, sofreu duas derrotas e 
conseguiu um empate. 

 O diretor de futebol, Jaime 
da Silva, reconheceu o poder do 
Cuiabá (atual Bicampeão), mas 
reforçou a garra da equipe para 
vencer o Estadual. Cuiabá e 
Operário começam a decisão do 
Mato-grossense este domingo em 
partida na Arena Pantanal. 
 O segundo jogo da final será 
no próximo domingo, também na 
capital.

marcado para domingo, na Arena 
Pantanal, o tricolor terá um 
desfalque na zaga. 
 Anderson tomou o terceiro 
amarelo e terá que cumprir 
suspensão. Para o lugar dele o 
técnico Ariel Mamede terá duas 
opões, Odail e Izael, mas os dois 
ainda estão sendo estudados e o 
nome do titular só será anunciado 
provavelmente no dia do jogo.

partida bem difícil e vai ser decidido 
nos detalhes”, analisou.
 Apesar do respeito, o 
histórico de disputa entre os times 
mostra ampla vantagem para o 
Cuiabá, que de 11 partidas jogadas, 
venceu oito e empatou três. Um dos 
empates foi pela oitava rodada do 
Estadual deste ano, quando a partida 
terminou em 1 a 1.
 Desde que venceu o União e 
ficou com a vaga na final do 
Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello, o Operário 
Várzea-grandense tem intensificado 
os treinamentos para enfrentar o 
Cuiabá, atual bi-campeão estadual.
 Para o primeiro jogo 

esmo com o otimismo por Mter trilhado duas goleadas 
nas fases eliminatórias 

diante do Dom Bosco e do 
Luverdense para chegar até a final do 
Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello 2019, a 
palavra de ordem no Cuiabá para a 
decisão diante do Operário-VG é 
cautela. 
 Isso porque o Dourado ainda 
não conseguiu vencer o Chicote 
neste campeonato e reconhece as 
qualidades defensivas do time de 
Várzea Grande.
 O meia do Cuiabá, Escobar, 
entende que o Operário deve chegar 
mais forte após ter estudado melhor 

o Dourado e diz que a chave para a 
vitória é ter paciência para rodar a 
bola em frente à defesa operariana e 
atacar com precisão quando 
surgirem as brechas.
 “São os dois melhores que 
chegaram à final. Os dois primeiros 
jogos que jogamos já mostra um 
equilíbrio e a equipe deles se 
defendeu um pouquinho mais na 
ocasião. Mas acredito que agora, por 
ser uma final, eles estudaram um 
pouco mais o nosso time. 
 Para nós também está sendo 
uma semana de estudo e de 
intensificação para ver onde a gente 
encontra as brechas para entrar no 
time deles. Eu creio que vai ser uma 

DUELO DE TITÃS

Goleador, Cuia é favorito mas
respeita o tabu do Chicote VG

Dourado da capital chega à final, depois de goleadas, favorito ao titulo, mas evita o “já-ganhou”  diante do Operário, que não perdeu do Cuia neste campeonato   

S.N c/ Redação

Cuiabá X Operário, um clássico na Arena em busca do titulo   

Foto: Arquivo

AMADORZÃO VARZEANO

Copa Difusora tem nova
rodada hoje no Geraldão 
Assessoria

Rodada sabatina terá cinco duelos do amadorzão da Copa  

Foto: Arquivo

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

NECESSIDADE ESPECIAIS E DEFICIÊNTES
A empresa Agropecuária Novo Milênio LTDA, localizada na Rodovia MT 
170, KM 60, Anexo I, Parque Industrial de Lambari D´Oeste – MT, 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: 
elaine.munizrh@gmail.com tatiana.rh@cooperb.com.br   e
Venha fazer parte da nossa equipe.

 Conselho Estadual da Pesca O(Cepesca) definiu o período 
de defeso da piracema entre 

outubro de 2019 e janeiro de 2020 
para as três bacias hidrográficas de 
Mato Grosso. 
 A medida foi acatada por 
unanimidade pelos conselheiros do 
pleno, com o objetivo de assegurar a 
reprodução dos peixes, garantindo o 
estoque pesqueiro para esta e para as 
futuras gerações. 
 A l é m  d a s  q u e s t õ e s  
ambientais, a definição do período 
também leva em consideração 
aspectos sociais, culturais e 
econômicos, como o fato de que o 

seguro de defeso pago pelo Governo 
Federal tem vigência de quatro 
meses.
 Mato Grosso é o primeiro 
Estado brasileiro a definir o período 
de defeso com base em critérios 
científicos. De acordo com estudo 
coordenado pela professora e 
pesquisadora da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), 
doutora Lúcia Aparecida Mateus, a 
probabilidade de que os peixes 
estejam em reprodução é de 80% no 
entre os meses de outubro e 
dezembro, sendo o mês de janeiro 
importante para a reprodução dos 
peixes de couro e para a Bacia do 

Alto Paraguai.
 “ I n i c i a m o s  o s  
procedimentos de avaliação e 
monitoramento dos dados em 2015 e 
atualmente temos mais de 10 mil 
registros, aumentando a segurança e 
assertividade nas avaliações”, 
explicou a pesquisadora. No estudo 
feito em 2018, também foi 
constatado que os períodos 
reprodutivos para peixes de couro e 
escama seguem padrões muito 
similares.
 Durante a reunião ordinária 
do Cepesca realizada na última 
quinta-feira (11) também foi 
finalizada a proposta de minuta de 
lei para reformulação da Política de 
Pesca de Mato Grosso a ser 
apresentada ao governador Mauro 
Mendes. 
 O documento prevê cota 
zero para captura e transporte na 
modalidade pesca amadora pelo 
período de cinco anos e, após esse 
período, as definições sobre cota, 
tamanha de pescado ou proibição de 
captura de determinadas espécies 
deverá ser regulamentada pelo 
Cepesca por meio de resolução 
baseada em estudos científicos, 
assim como já ocorre com a 
definição do período de defeso. 
 A proposta, que foi debatida 
no âmbito do conselho por dois anos, 
também prevê a ampliação do 
número de conselheiros para a 

inclusão do Batalhão de Polícia 
Militar de Proteção Ambiental 
(BPMPA) e para assegurar a 
paridade entre os atores, também 

serão incluídas mais cadeiras para 
representantes do setor empresarial 
d e  t u r i s m o  e  e n t i d a d e s  
socioambientais.

 oliciais do Grupo Especial de PSegurança na Fronteira (Gefron) 
apreenderam, na madrugada de 

ontem, (12), aproximadamente 21 
quilos de drogas, um fuzil, dois 
carregadores e 48 munições. 
 A ação aconteceu após rondas 
na região de Avião Caído, um dos postos 
do grupamento no município de 
Cáceres. 
 Em uma via na zona rural da 
cidade, próxima a uma fazenda, os 
policiais  avistaram uma dupla 
caminhando, sendo que um deles estava 
com um fuzil. De imediato, os militares 
deram ordem de parada, contudo, os 
homens responderam atirando contra os 
policiais.
 Na troca de tiros, os suspeitos, 
cuja identificação não foi fornecida à 
imprensa, apenas as D.F.F. (24 ) e 
J.H.N.(24 ) chegaram a atirar contra os 
policiais e fugirem para mata, mas foram 
atingidos e encaminhados ao Hospital 
Regional de Cáceres para atendimento, 
não resistiram aos ferimentos, vindo a 
óbito.

 As ações do Gefron no 
primeiro trimestre resultaram em 
registros de 52 ocorrências com 
apreensão de mais de uma tonelada de 
drogas. Outras quatro pessoas foram 
presas por mandados de prisão em 
aberto, quatro armas e 149 munições 
foram apreendidas.
 O Gefron passou a operar na 
repressão aos crimes na fronteira em 13 
de março de 2002. Ao todo, 140 policiais 
real izam patrulhamentos  pelas  
rodovias, estradas vicinais, operações, 
barreiras fixas e volantes na repressão ao 
tráfico de drogas, contrabando e 
descaminho de bens e valores, evasão de 
divisas e roubos de veículos.
 A base  operac iona l  do  
Grupamento fica no município Porto 
Esper id ião .  Out ros  pontos  de  
fiscalização estão distribuídos na região 
do Matão (município de Pontes e 
Lacerda), Vila Cardoso e Avião Caído 
(em Cáceres),  Canil  Integrado 
(Cáceres), além da sede administrativa 
que fica na Sesp (Secretaria de Estado de 
Segurança Pública), em Cuiabá.

TRÊS BACIAS

Definido período defeso 
da piracema 2019/2020

Probabilidade de que os peixes estejam em reprodução é de 80% no entre outubro e dezembro, sendo janeiro importante para peixes de couro e do Alto Paraguai

SEMA c/ Redação

Cepesca estuda reformulação da Política de Pesca de Mato Grosso  

Foto: Juliana Carvalho 

AVIÃO CAIDO

Gefron apreende 21 kg de 
cocaína e fuzil em Cáceres
Gefron/MT c/ Redação

Droga, fuzil e munições foram apreendidas pelo Gefron   

Foto: Hélio Teixeira

Cáceres-MT, 13 e 14 de abril de 2019

05
www.jornalcorreiocacerense.com.br

 Projeto Palco Escola Oi n s e r i d o  d e n t r o  d o  
contexto da histórica 

cidade de Cáceres, se propõe como 
uma alternativa de vivência 
integral na escola, proporcionando 
aos alunos contato direto com 
profissionais de diversas áreas, 
artistas, estudantes universitários e 
oferece condições para que essas 
novas gerações possam sonhar e 
ter o discernimento de construir 
um presente e um futuro com 
dignidade. 
 Principal cidade mato-
g ros sense  ab rang ida  pe lo  
Pantanal, Cáceres enfrenta muitos 
problemas reais com o tráfico de 
drogas, crianças em situação de 
risco, adolescentes e jovens 
propensos à marginalização, por 
estarem expostos a situações de 
envolvimento e comercialização 
de  drogas  i l íc i tas ,  da í ,  a  
importancia fundamental do 
projeto Palco-Escola, que na 
pratica, nasceu e tem suas raízes 
e m  m a i s  d e  1 0  a n o s  d e  
e x p e r i ê n c i a s  d e  t r a b a l h o  
educacional e cultural realizado 
com estudantes de escolas de 
ensino médio, na faixa etária entre 
14 e 17 anos e estudantes 
universitários, por meio de 
realização de saraus no pátio do 
campus da unemat, que já acontece 
desde 2006 até a atualidade.
 Considerando o pouco 

acesso dos estudantes e jovens de 
Cáceres a eventos culturais 
gratuitos e de qualidade, a 
importância e a necessidade das 
E s c o l a s  e  U n i v e r s i d a d e s  
oferecerem um ambiente cultural 
atrat ivo – que desperte e 
sensibilize a formação integral do 
indivíduo – é que se apresenta o 
P a l c o  E s c o l a ,  c o m o  u m a  
alternativa de interação cultural e 
profissional direta dos estudantes 
com profissionais em geral, 
parceiros do Projeto, para 
interagirem e orientarem os 
alunos.
 As experiências mais 
significativas do Palco Escola, se 
deram nos bastidores da Escola 
Onze de Março, que ofereceu o 
Projeto de Música, de 2014 a 2018, 
graças ao Programa PRINART da 
SEDUC, que proporcionou à 
Escola a sua realização do Projeto.  
Graças a esse incentivo, o projeto 
teve a oportunidade de realizar 
diversas experiências musicais 
d e n t r o  d a  e s c o l a ,  c o m o  
aprendizado de música, troca de 
e x p e r i ê n c i a s ,  s h o w s  n o s  
intervalos, oficinas de voz, 
w o r k s h o p s  e  d i v e r s a s  
apresentações dos alunos em 
outras escolas e em eventos da 
cidade.
 Os anos foram passando, 
as experiências amadurecendo e 
junto com a efervescência das 

atividades, foram nascendo as 
composições musicais, que 
culminou na gravação do CD e 
projeto solo Hélio San, (álbum 
Falsos Cidadãos gravado no 
House Estúdio, Araras/SP em 
2016 com produção independente) 
e que será apresentado no Projeto 
Palco Escola como fruto colhido 
de todos esses anos de vivências e 
experiências com a música nas 
escolas e saraus universitários.
 O Álbum Falsos Cidadãos, 
composto por 10 canções inéditas 
e autorais, aborda temas variados, 
como, a corrupção na política, as 
desigualdades sociais resultado do 

descaso e degeneração de falsos 
líderes da política brasileira, temas 
como o amor e recortes do 
cotidiano.
 Além do lançamento do 
álbum musical, o Palco Escola por 
ser um evento cultural itinerante, 
se configura como uma “vitrine” 
de revelação de novos talentos 
entre os estudantes e jovens, 
oferecendo oportunidade dos 
mesmos se apresentarem no Palco, 
apreciar músicas autorais e outros 
produtos artísticos como obras 
literárias, ideias e contato com 
profissionais de diversas áreas. 
 Com esse intuito, o Projeto 

é  um mov imen to ,  é  uma  
conscientização e difusão de ideias 
por meio da música, visando o 
pro tagonismo juveni l  e  o  
empoderamento da juventude e 
das novas gerações. Espera-se com 
esse projeto, despertar novos 
talentos e movimentar a cultura 
musical de qualidade, usando a 
música como um instrumento de 
sensibilização e conscientização 
individual, revolução cultural e 
propagação da Cultura de Paz.
 “Nossa meta é escrever 
essa história a partir da realidade 
de cada lugar, produzir música, 
estimular o surgimento de novos 
líderes e artistas comprometidos 
com a cultura brasileira e com a 
causa da transformação desse país, 
partindo dos estudantes e jovens, 
do cenário local, regional, estadual 
e nacional. 
 Acreditamos que o século 
21 se configura com base na 
economia criativa, nos princípios 
da cidadania e da sustentabilidade, 
e a música como um instrumento 
s e n s i b i l i z a d o r  q u e  a g e  
intimamente em cada indivíduo, 
sendo capaz de motivar, melhorar 
a autoestima e elevar o nível 
mental de cada pessoa, bem como 
despertar o interesse pela Escola,” 
pontua  Hélio Inácio Santana, 
Agente Cultural, Professor de 
Filosofia, Músico e propositor do 
Palco Escola.

ARTE & CULTURA

Projeto Palco-Escola abre
uma alternativa interativa
Assessoria

Projeto nasceu e tem suas raízes em mais de 10 anos de experiências de trabalho educacional e cultural realizado com estudantes de escolas de ensino médio

Hélio Santana, agente cultural e propositor do Palco Escola  

Foto: Assessoria

 “ A  v i o l a ç ã o  a o s  
princípios administrativos é 
mot ivo suf ic iente  para  a  
decretação da nulidade do 
certame, sobretudo quando não 
há transparência capaz de 
assegurar  aos  candida tos  
igualdade de condições para 
disputar o ingresso na carreira 
pública”, ressaltou o promotor de 
Justiça. 
 Segundo ele, a  anulação 
do concurso não tem relação com 
o processo seletivo que está em 
andamento no município de 
Mirassol D'Oeste.
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município ou do Estado.
 As escol tas  são  os  
"bondes", realizados por longas 
distâncias e por longos períodos, 
e m  q u e  o s  p r e s o s  s ã o  
transportados em veículos 
fechados. O deslocamento de 
presos aos fóruns é necessário 
para garantir o direito do detento 

Penais, em Cuiabá, ao site 
HiperNotícias.
 Conforme o magistrado, o 
levantamento foi baseado nos 
deslocamentos dos detentos das 
unidades penitenciárias aos 
fóruns para audiência e também a 
outros locais, como a unidades de 
saúde para tratamento, seja ela do 

 Estado de Mato Grosso Ogastou cerca de R$ 9 
milhões em escoltas de 

presidiários em 2018, algo em 
torno de R$ 24.600 por dia e mais 
de um salário minimo por hora, 
apenas para escolta de presos, 
conforme dados do juiz Geraldo 
Fidélis, da Vara de Execuções 

i n a d e q u a d o  ( r e f e i t ó r i o ) ,  
aglomerados uns próximos aos 
outros, o que possibilitou a troca 
de informação entre alguns 
candidatos.
 Verificou-se ainda que a 
empresa Rogério Gonçalves de 
Jesus-ME negligenciou suas 
atribuições referentes às provas 
do concurso público municipal, 
deixando de treinar e orientar os 
fiscais que aplicaram as provas, 
maculando o certame com a 
ocorrência de erros graves e 
insanáveis, o que foi confirmado 
na instrução processual.

principalmente nas unidades 
maiores, fundamental para 
diminuir o trânsito e trazer menos 
despesa para o bolso do mato-
grossense.  
 “O Estado vai ganhar em 
segurança, em economia. Nós 
temos que enfrentar essas 
part icularidades”,  disse o 
magistrado. Para ele, Mato 
Grosso é um estado muito 
abrangente e que a distância entre 
as cidades pode superar os 1.000 
quilômetros.
 Atualmente, Mato Grosso 
tem pouco mais de 12 mil presos 
para 6,4 mil vagas. Ao todo, são 
55 unidades divididas em cinco 
penitenciárias, dois centros de 
ressocialização, uma colônia 
penal agrícola, quatro centros de 
detenção provisória e 43 cadeias.

de se defender, conforme a 
l e g i s l a ç ã o  p e n a l ,  e  d e  
acompanhar o depoimento de 
testemunhas de acusação e de 
defesa, sabendo quais provas 
estão sendo produzidas contra 
ele, e para ser ouvido pelo juiz no 
p roces so  em que  é  r éu .  
Geralmente, os presos são 
transportados por agentes 
penitenciários.
 Fidélis aponta que o 
transporte de presos consiste em 
segurança (do detento, dos 
agentes penitenciários, da 
população e dos magistrados), 
diárias de agentes penitenciários, 
alimentação, gasolina, estadia, 
dentre outros itens. 
 Fidelis defende o instituto 
da Video-Conferencia nos fóruns, 
penitenciárias e cadeias públicas, 

 Justiça de Mato Grosso Ajulgou procedente ação 
civil pública proposta 

pelo Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso e 
declarou nulo o concurso público 
001/2018, realizado em Mirassol 
D´Oeste, no dia 22 de abril do ano 
passado. Uma liminar anterior à 
realização das provas já requeria 
a suspensão, por falta de 
treinamento de fiscais de prova.
 A empresa responsável 
pela realização do certame, 
Rogério Gonçalves de Jesus-ME, 
e o município também foram 
condenados a ressarcir os danos 
materiais e morais causados aos 
candidatos inscritos. 
 D e  a c o r d o  c o m  o  
promotor de Justiça Saulo Pires 
de Andrade Martins, a ação foi 
proposta antes da aplicação das 
provas, mas a liminar que 
requeria a suspensão do concurso 
não foi deferida imediatamente. 
O pedido somente foi acatado 
pelo Justiça após  a realização das 
provas e depois da reiteração do 
pedido pela Promotoria de 
Justiça.
 Na ação o MPMT apontou 
a existência de fatos graves como 
a violação dos envelopes das 
provas e a alocação de candidatos 
e m  l o c a l  e v i d e n t e m e n t e  

TABELA DE PREÇOS

Escoltas custaram R$ 9 mi 
ao erário de MT em 2018

Juiz defende a Video-Conferencia nos fóruns, penitenciárias e cadeias públicas, para diminuir o trânsito e trazer menos despesa para o bolso do mato-grossense 

Hiper-Noticias c/ Redação

Uma saída econômica seria as audiências por videoconferência   

Foto: Ilustrativa

MIRASSOL D´OESTE

Justiça anula concurso com 
ressarcimento a candidatos
Assessoria c/ Redação

Decisão sai um ano após o concurso em Mirassol D'Oeste   

Foto: JCC
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Grande. 
 S o m e n t e  q u a n d o  
descentralizar a saúde de Mato 
Grosso nós começaremos a ver 
resultados", afirmou.
 Por sugestão do vice-
presidente da comissão, deputado 
Lúdio Cabral (PT), os deputados 
aprovaram a realização de audiência 
pública no dia 13 de maio para 
debater a situação da Rede de 
Atenção à Saúde Mental de Mato 
Grosso, em alusão ao Dia Nacional 
da Luta Antimanicomial, celebrado 
em 18 de maio.
 Durante a reunião também 
foram discutidos e aprovados 
pareceres favoráveis a 17 projetos de 
lei relacionados à saúde, entre eles o 
PL nº 75/2019, que cria o Programa 
Estadual de Proteção à Saúde do 
Trabalhador Rural, por meio do uso 
de protetor solar, com o objetivo de 
inibir a incidência de câncer de pele. 

 Comissão de Saúde,  APrevidência e Assistência 
Socia l  da  Assembleia  

Legislativa de Mato Grosso aprovou 
um cronograma de visitas técnicas a 
hospitais de municípios do interior 
que estão sob gestão do Governo do 
Estado e também a duas unidades de 
saúde de Cuiabá, durante reunião 
ordinária realizada na tarde desta 
quarta-feira (10).
 O Hospital Regional de 
Cáceres receberá a visita dos 
membros da comissão na próxima 
segunda feira, 15 de abril. Durante a 
reunião os membros da comissão 
decidiram incluir no cronograma o 
Centro Estadual de Referência em 
Média e Alta Complexidades de 
Mato Grosso (Cermac).
 "Inicialmente estamos 
priorizando as unidades hospitalares 

que são administradas pelo estado.
 São visitas técnicas e 
po l í t i cas ,  duran te  as  qua is  
solicitamos números e indicadores 
daquela unidade, produzimos um 
relatório e debatemos os problemas e 
as soluções para os problemas, que, 
na maioria das vezes, passam pelo 
sucateamento das unidades e pela 
falta de recursos financeiros", 
explicou o presidente da comissão, 
deputado estadual Paulo Araújo 
(PP).
 O deputado Dr. João José 
(MDB) destacou a importância dos 
trabalhos da comissão para melhoria 
dos serviços de saúde ofertados no 
estado. 
 "Esperamos, com isso, 
ajudar a desburocratizar a saúde e 
principalmente 'tirar das costas'dos 
Pronto Socorros de Cuiabá e Várzea 

crime) Graciene Pauline Mazeto 
Corrêa da Costa, dosada: 14 anos de 
prisão em relação ao estupro de 
vulnerável cometido contra a vítima 
mais nova e mais 16 anos de prisão 
pelos abusos praticados contra a 
enteada de 17 anos. Somando as 
penas, chega-se a 30 anos de prisão, 
p o d e n d o  o  c o n d e n a d o  s e r  
recambiado para Cáceres.

trabalho compartilhado das policias 
de Cáceres e Acrelândia, no Acre, o 
pastor João estava encarcerado 
aguardando o julgamento, que 
estourou esta semana, quando o réu 
foi sentenciado a 30 anos de prisão 
em regime fechado, onde já se 
encontra.
 A sentença foi proferda pela 
Juiza de Direito de Cáceres, (local do 

que além dos 12 de Cáceres, outros 
oito na região serão contemplados, 
exemplos, São José dos Quatro 
Marcos e Porto Esperidião.  
Conforme o governador do Rotary 
Club em Mato Grosso, Washington 
Calado, essa é a primeira iniciativa 
do tipo no estado. 
 As APIs, (Academias de 
Pr imei ra  Idade)  devem ser  
instaladas nas praças do bairro 
Vitória-Régia, Jardim União e 
Cohab Nova. 
 Lembrou Calado, que o 
Rotary  já beneficiou Cáceres com 
as ATIs, (Academias de Terceira 
Idade), e, felizmente, mercê da 
emenda do Dr. Leonardo,  será 
possivel atender agora, as crianças, 
futura geração, propiciando à elas, 
com um lugar público de qualidade 
pra poder brincar. Sem dúvida um 
'case' de sucesso que deve se 
expandir para os clubes do Rotary de 
todo o país.

a última quinta feira, 11, Nchegou em Cáceres, o 
p r i m e i r o  l o t e  d o s  

equipamentos, para a montagem das 
Academias da Primeira Idade, 
dotadas de  como gangorra, balanço 
e escorregador, que para deleite da 
gurizada cacerense, devem ser 
instaladas em 12 bairros da cidade, 
dinamizando o lazer e recreação 
infantil, neste logradouros.
 O projeto que em breve se 
tornará realidade com a instalação 
das APIs, foi possivel, graças ao 
empenho do deputado federal Dr. 
Leonardo Albuquerque, que na 
época, em 2017, como parlamentar 
da Assembléia Legislativa de Mato 
Grosso, destinou uma emenda, no 
valor de R$ 300 mil, para esta 
iniiciativa do Rotary Club de 
Cáceres, que coordenará as APIs.  
 N o  t o t a l ,  s e r ã o  
equipamentos, (brinquedos) para 
instalação em 20 parques infantís, já 

 pastor evangélico João do ONascimento Conceição, que 
residia em Cáceres e estava 

foragido desde janeiro de 2018,  foi 
preso pela Polícia Civil do Acre 
(Núcleo de Capturas (Necapc) e 
apresentado  à  imprensa  na  
Delegacia de Polícia Civil da 1ª 
Regional, em Rio Branco. João é 
acusado de violentar sexualmente 
duas adolescentes, uma de 13 anos e 
outra de 16, uma delas, sua enteada.
 Na época, (2 de janeiro do 
ano passado), as duas irmãs de 13 e 
18 anos registraram boletim de 
ocorrência contra o padrasto, 
relatando que haviam sido abusadas 
sexualmente pelo suspeito, sendo 
que a mais velha relatou ter 
engravidado.  
 De acordo com o boletim de 
ocorrência, os abusos já estariam 
acontecendo há algum tempo, 
quando a mãe, cuidadora de idosos, 
estaria no serviço. Em um dos 
supostos estupros, o suspeito teria 
passado a mão nas partes íntimas da 
adolescente de 13 anos. A vítima de 
18 anos contou que durante os 
abusos tentava reagir, no entanto, o 
homem a forçava.  
 Ao descobrir a gravidez, o 

a semelhança com o marido e a 
jovem acabou confessando que ela e 
a irmã seriam abusadas pelo homem.
 Na época, a mulher mandou 
o homem embora de casa, mas antes 
de fugir para a casa de familiares no 
Acre, ele teria tentado enforca-la.  
Preso em fevereiro de 2018 num 

padrasto pediu que a jovem 
abortasse o filho, mas a vítima se 
recusou. Durante toda a gestação a 
mãe questionava a filha sobre o pai 
da criança, mas devido às ameaças a 
jovem nunca revelou sobre os 
estupros. Após o nascimento do 
bebê, a mãe da vítima teria percebido 

ESTUPROU ENTEADAS

Justiça condena pastor de 
Cáceres a 30 anos de prisão

Uma das enteadas do pastor engravidou e chegou a ter um filho do padrasto que fugiu e foi capturado um mês depois no Acre, sendo condenado até o ano de 2049

Redação c/ Acre-Real

Pastor João chego u a fundar uma igreja em Rio Branco (AC)

Foto: Necap

SAÚDE PÚBLICA

Comissão visitará H.R.C 
na próxima segunda feira
Secom-MT c/ Redação

Visitas técnicas e políticas, terá relatório d os problemas  

Foto: AL-MT

PRIMEIRA IDADE

Emenda parlamentar agiliza 
nova iniciativa do Rotary Club 
Da Redação

Rotaryanos recebem equipamentos de academias infantis  

Foto: Divulgação
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 O pastor evangélico João do Nascimento Conceição, que residia 
em Cáceres e estava foragido desde janeiro de 2018,  preso pela Polícia 
Civil do Acre (Núcleo de Capturas (Necapc) acusado de violentar 
sexualmente duas adolescentes, (13 anos e 16), uma delas, chegou a 
engravidar e teve um filho do padrasto. João  foi julgado e condenado a 
pena de 30 anos de prisão. Página 03

 Anteontem, (11) chegaram em Cáceres, os equipamentos do 1º 
lote para a montagem das Academias da Primeira Idade, dotadas de  como 
gangorra, balanço e escorregador, que devem ser instaladas em 12 bairros 
da cidade, dinamizando o lazer e recreação infantil, neste logradouros. As 
APIs, contam com o apoio de emenda parlamentar do deputado Dr. 
Leonardo .   Página 03

 O Conselho Estadual da Pesca 
(Cepesca) definiu o período de defeso 
da piracema entre outubro de 2019 e 
janeiro de 2020 para as três bacias 
hidrográficas de Mato Grosso. 
Durante a reunião ordinária do 
Cepesca realizada anteontem,  (11) 
também foi finalizada a proposta de 
minuta de lei para reformulação da 
Política de Pesca de Mato Grosso a 
ser apresentada ao governador Mauro 
Mendes. 
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 Dois individuos suspeitos de tráfico 
de drogas, morreram ontem, durante troca de 
tiros com policiais do Gefron) em uma 
fazenda localizada no Avião Caído, em 
Cáceres. No local onde a dupla foi baleada 
(ambos morreram posteriormente no hospital 
regional)  foram apreendidos fuzil, 21 
tabletes de cocaína, uma carabina, 48 
munições e dois carregadores.  
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 A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou um cronograma de 
visitas técnicas a hospitais do interior sob gestão do Governo do  e na 
segunda feira, (15) chega ao Hospital Regional de Cáceres. Na unidade 
local, serão solicitados números e indicadores para um relatório, a fim de  
debater problemas e soluções. Página 04

ENGRAVIDOU ENTEADA

Pastor estuprador de Cáceres
condenado até o ano de 2048

Preso em fevereiro de 2018 num trabalho compartilhado das policias de Cáceres e Acrelândia, no Acre, o pastor João estava encarcerado aguardando o julgamento

Pastor João pode ser recambiado à Cáceres para cumprir a pena                

Foto: Necap/AC       

CHUMBO CRUZADO

Traficantes morrem baleados 
pelo Gefron no Avião Caído

Mulas abatidos no pipoco 
deixaram droga, armas e munições  

Foto: Hélio Teixeira

DEFESO 2019/2020

Piracema será simultânea 
nas 3 bacias hidrográficas 

Mato Grosso é o primeiro a definir 
o defeso em critérios científicos 

Foto: Juliana Carvalho

EMENDA PARCEIRA

Rotary de Cáceres agiliza
academias para a 1ª idade

Notáveis do Rotary Club de Cáceres recebem os equipamentos   

Foto: Divulgação

DIAGNÓSTICOS

Comissão de saúde visita
Regional na segunda feira

Membros da comissão visitam HRC na segunda feira, (15)   

Foto: Assessoria


