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A Lua em Áries recebe um tenso 
aspecto de Marte em Libra indicando 
um dia de tensão e nervosismo, que 
pode trazer algumas dificuldades e 
problemas nos relacionamentos. O dia 
pode envolver pressão na vida pessoal 
ou profissional. Mantenha a calma 
diante de provocações. Evite brigas e 
discussões.

Câncer

Leão
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Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua em Áries recebe um tenso 
aspecto de Marte em Libra indicando 
um dia intenso, de emoções instáveis, 
especialmente no trabalho. O 
momento pode envolver excesso de 
trabalho e/ou uma definição,  
relacionada a um novo projeto ou 
emprego. Cuide de sua saúde, 
especialmente da pressão arterial.

A Lua em Áries recebe um tenso 
aspecto de Marte em Libra indicando 
um dia de nervosismo e impaciência 
com relação a um romance, que pode 
trazer algum problema. O momento 
pede calma e paciência diante de 
provocações. O relacionamento com 
um filho pode passar pela mesma 
dificuldade.

Vênus em Libra continua pressionado 
por Plutão e Urano indicando dias 
intensos, marcados por algumas 
mudanças em sua rotina. O momento 
pode envolver uma mudança de casa, 
ou a decisão de começar uma reforma. 
Se estiver envolvido na negociação de 

compra ou venda de um imóvel, este pode ser um 
momento decisivo.

A Lua em Áries recebe um tenso 
aspecto de Marte em Libra indicando 
um dia de movimento intenso, 
nervosismo e ansiedade aumentada. O 
momento pode envolver a chegada de 
uma notícia que o obriga a dar 
andamento a um acordo ou negociação. 
Um contrato pode precisar de uma 

reavaliação.

A Lua em Áries recebe um tenso 
aspecto de Marte em Libra indicando 
um dia tensão, que pode envolver 
problemas financeiros. O atraso de um 
pagamento pode desequilibra-lo. No 
entanto, essa energia é passageira, o que 
indica  tudo será  so luc ionado 
rapidamente. Mantenha a calma diante 

de imprevistos.

A Lua em Áries recebe um tenso 
aspecto de Marte em Libra indicando 
um dia de movimento intenso e 
chegada de novidades relacionadas à 
sua carreira. O momento envolve 
excesso de trabalho. Você estará mais 
intenso e assertivo, determinado a 
alcançar suas metas e objetivos. Fique 

atento à agressividade.

A Lua em Áries recebe um tenso 
aspecto de Marte em Libra indicando 
um dia de movimento intenso na vida 
social e contato com amigos. Os 
compromissos sociais podem ser 
desgastantes, mas necessários. 
Procure manter a calma e a paciência 
diante de preocupações e situações 

inevitáveis.

A Lua em Áries recebe um tenso 
aspecto de Marte em seu signo 
indicando um dia de nervosismo e 
impaciência. O momento pode indicar 
problemas nos relacionamentos, 
provocados pela intolerância de uma 
das partes. Evite brigas e discussões, 
especialmente diante de provocações.

A Lua em Áries recebe um tenso 
aspecto de Marte em Libra indicando 
um dia de movimento intenso e 
necessidade de rever sua filosofia de 
vida. Uma avaliação de sua rotina 
deve ser realizada. Até que ponto tudo 
tem valido a pena? Uma viagem 
internacional pode ser marcada ou 
realizada.

A Lua em Áries recebe um tenso 
aspecto de Marte em Libra indicando 
um d ia  de  in te r io r ização  e  
nervosismo, de emoções instáveis e 
necessidade de distanciar-se da vida 
social e dos amigos. Procure manter a 
calma e busque o equilíbrio através da 
meditação e de práticas que unam 
mente e corpo.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

A Lua em Áries recebe um tenso 
aspecto de Marte em Libra indicando 
um dia de interiorização e de maior 
contato com a profundidade de seus 
sentimentos. O momento pode 
envolver um pequeno desequilíbrio 
emoc iona l  e  necess idade  de  
distanciamento. Procure respeitar seu 

estado de espírito.

By Rosane Michels

Mais uma vez a equipe do Escritório Simões Santos & Nascimento em busca do conhecimento e atualizações, 
participou do  XI Congresso Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões. Destaque a advogada Cibeli Simões  
que não mede esforço para proporcionar a sua equipe as melhores capacitações em diversos ramos. Também 
presente no evento o associado Richard Rodrigues.

Especialmente hoje não poderia deixar de agradecer a 
amiga Cida Fátima Castro, proprietária da Floricultura 
Joia Viva, pelo carinho dispensado a minha família.  Receba 
nosso obrigada, extensivo a competente equipe da Joia Viva. 
Grande beijo!!!

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

Festejou data nova envolto as 
manifestações de carinho, o querido 
a m i g o  G a u c h o ,  q u e  n a  
oportunidade cantou o Tradicional 
Parabéns em celebração aos seus 70 
anos de vida. Grande abraço e que 
Deus lhe abençoe com muito mais 
saúde e sabedoria.   

Um espaço seleto para os 
artesãos(ãs) de Cáceres, a sala 
térrea da Sicmatur serve como 
expo para os artistas locais, 
a p r e s e n t a r  e m  s t a n d s  
individuais, seus trabalhos em 
metal, pedras, sementes, etc. 
com destaque para a fauna e 
flora pantaneira. Vale a pena 
conferir e prestigiar nosso 
artesanato especial, um show 
de souvenires.  

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

ANO 56 - Nº 10.176

CÁCERES-MT, 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2017

Milhares de pessoas circulando pelas alamedas das seis necrópoles de 
Cáceres visitam e reverenciam seus mortos neste dia de finados. No São João 
Batista, de meados do século XIX, ao desativado São Miguel Arcanjo (junco), 
Park dos Ipês, Pax Silva, Vila Aparecida e Caramujo, missas, rezas e lembranças 
daqueles que ali descansam o eterno sono dos justos. Ainda nesta edição de 
Finados, (especiais) referencias a São Dimas de Cáceres, as ultimas moradas do 
Major Carlos e sua mãe Dona Josepha e o Cantinho da Saudade. Páginas 3 e 8

DIA DA SAUDADE

Finados leva hoje milhares
às 6 necrópoles de Cáceres

Do primeiro S. João Batista em Vila Maria ao desativado centenário S. Miguel Arcanjo, do Junco e os mais recentes, a saudade dos que se foram é una e eterna

Passado e Presente: Cemitérios S. João Batista e Park dos Ipês   

Fotos: JCC/Arquivo

INDICADOS 2019/2020

Rotary Club sedia hoje em Cáceres
Encontro Nacional de Governadores

Página 04

Tristeza, mas também esperança e 
lembrança. Esse é o duplo sentido da 
comemoração de todos os fiéis defuntos, 
explicou o Papa Francisco durante a 
Missa celebrada no cemitério Prima 
Porta, na periferia de Roma. "O 
sentimento da tristeza, o cemitério é 
triste, recorda os nossos entes queridos 
que morreram e nos recorda o futuro: a 
morte. Mas nesta tristeza trazemos flores 
como um sinal de esperança, também 
possa dizer de festa mais adiante", disse 
o papa em sua homilia. 

Antes de começar a Missa, o 
Santo Padre colocou flores nas 
diferentes sepulturas no cemitério, e 
durante a sua homilia refletiu sobre a 
figura de Jó que estava na escuridão, na 
porta da morte. Naquele momento de 
angústia, de dor e sofrimento, Jó 
proclama a esperança.

O Pontífice explicou: “Esta 
tristeza se mistura com a esperança. É o 
que todos nós sentimos hoje nesta 
celebração. A recordação de nossos entes 
queridos e a esperança". “Mas também 
sentimos que essa esperança se ajuda 
porque também nós devemos fazer este 
caminho, todos nós, antes ou depois, mas 
todos. Com dor, mais dor ou menos dor, 
mas com a flor da esperança. 

Com aquele fio forte ancorado ao 
lado de lá. Esta âncora, a esperança da 
r e s su r re ição  não  decepc iona” ,  
sublinhou. “Quem percorreu primeiro 
caminho foi Jesus. Nós percorremos o 
caminho que Ele fez. Com a sua Cruz ele 
nos abriu a porta da esperança, nos abriu 
a porta para entrar onde contemplaremos 
Deus. Sei que o meu redentor está vivo, 
eu o verei e meus olhos o contemplarão”.

O Papa concluiu com uma 
mensagem de esperança: “Voltemos para 
casa hoje com esta recordação do 
passado, de nossos entes queridos que 
morreram, mas com um olhar para o 
futuro, para onde iremos, confiantes nas 
palavras de Jesus: “Eu o ressuscitarei no 
último dia", disse. 

Depois da Missa e antes de dar a 
benção final, o Santo Padre recordou 
“Na visita ao cemitério, lugar onde 
descansam os nossos irmãos e irmãs 
falecidos, renovamos a fé em Cristo, 
morto, sepultado e ressuscitado para a 
nossa salvação. também os corpos 
mortais serão despertados no último dia, 
e aqueles se adormentaram no Senhor, 
serão associados a Ele no triunfo sobre a 
morte”.
***___radiovaticana.va/news

Leia e assine o
Jornal Correio 

Cacerense
3223-1420

Cáceres-MT, 02 e 03 de novembro de 2017
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Religiosos, cientistas, curiosos, 
enfim, muita gente já tentou conforme 
sua convicção, dissertar, explicar, 
analisar, ensinar, e outros ar, sobre o 
fenômeno Morte, cuja consciência 
existe desde a origem da humanidade. 
No conceito do professor de Pré-
História da PUC/RS Dr. Klaus 
HilHilbert, Eros e Thanatos, da milenar 
tragédia Grega, surgiu bem antes, 
quando o cérebro dos primeiros 
hominídeos começou a se desenvolver; 
que o homo sapiens e seus parentes 
próximos, como o Neandertal , passou a 
ter capacidade de pensar em algo mais 
do que achar comida, abrigo e se 
reproduzir. 

Esta preocupação com o além 
começou, portanto, digamos, há cerca 
de 100 mil anos, quando o homem 
começou a se perguntar de onde veio e 
para onde vai e com isso, passou a 
cuidar dos mortos. Isso, depois de 2 
milhões de anos, data em que a questão 
relacionada à capacidade de pensar, 
ligada ao tamanho do cérebro dos 
hominídeos começou a crescer. 

Outros hominídeos menos 
desenvolvidos simplesmente largavam 
seus mortos pelo caminho, como pode 
ser notado em seus fósseis, encontrados 
com pedaços mais distantes entre si.

Parentes na árvore da evolução, 
o homo sapiens e o Neandertal 
compartilharam o costume de enterrar 
mortos e a consciência da morte 
facilitou bastante o trabalho dos 
pesquisadores, que passaram a 
encontrar fósseis reunidos. 

Os ritos de inumação (sepultura 
debaixo da terra) são os mais antigos 
que a arqueologia nos permite 
encontrar. Julga-se um povo pelo modo 
como sepulta os mortos, dizia Péricles, 

político e orador grego, pois, quando 
não há respeito pelos mortos, também 
não se espera que o haja pelos vivos. 

O ato de sepultar os mortos 
revela o respeito por quem chega ao fim 
da sua caminhada terrena, pela sua 
memória, pela sua herança, um último 
gesto para com o corpo humano, o 
mesmo que, em virtude da sua 
fragilidade, precisou ser cuidado desde 
o seu nascimento. Por outro lado, 
sepultar é assumir a separação, já que o 
corpo do defunto não nos pertence, 
apenas a lembrança do que a pessoa foi 
em vida, o respeito a sua memória todos 
os dias. 

Mas existe por força social, um 
dia específico para que reverenciemos 
nossos antepassados, antigos ou 
recentes, já que eles e nós também um 
dia, seremos eternos  e este dia é hoje, o 
dia de Finados, que data do ano 998 DC. 
A data foi introduzida por Santo Odilon, 
ou Odílio, abade do mosteiro beneditino 
de Cluny na França, determinando que 
os monges rezassem por todos os 
mortos, conhecidos e desconhecidos, 
religiosos ou leigos, de todos os lugares 
e de todos os tempos. 

Para aqueles que não costumam 
visitar uma necrópole, quiçá thanófobo, 
(pessoa com fobia de morte) nada de 
errado existe quando, movidos pelas 
saudades dos parentes ou pessoas 
conhecidas falecidas, se fazer presente 
nesse dia aos cemitérios. 

O local é apenas um símbolo do 
fim, do adeus, da eternidade, o que de 
bom ou mau a gente faz, fica aqui, entre 
os vivos, para o além, nada levamos e 
para os crédulos, um dia todos se 
reencontrarão. 

Que seja sob a égide de Eros e 
não de Thanatos.

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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MARAJÁS DE JAURU
Informações junto ao Portal da Câmara 
Municipal de Jauru, para obter detalhamento 
dos valores pagos a título de diárias, a nove 
vereadores, a partir de janeiro/2017. O 
levantamento feito por um site da cidade 
constatou que desde janeiro/2017, nove 
vereadores receberam juntos mais de R$ 
45.000,00 pagos a título de diárias concedidas 
pelo ordenador de despesas da Casa Legislativa. 
Nos nove meses levantados, apenas o vereador 
Ronaldo Jardim, Presidente da Câmara, recebeu 
mais de R$ 12.000,00 de diárias. Alguns valores 
foram concedidos para cobrir custos com 
viagens dos vereadores, para diversos fins, 
entre eles cursos e visita a parlamentares, 
inclusive em Brasília. Quem pagou? Claro, o 
povo!

MEIA BOCA
O secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Max 
Russi, admitiu à imprensa, na tarde de 
anteontem, (31), que o Governo do Estado pode 
escalonar o salário de outubro dos servidores 
públicos do Executivo. Segundo Russi, caso o 
Governo não consiga até o dia 10 de novembro 
receber recursos da União, a saída do 
governador será garantir a folha de pagamento 
de servidores que ganham até R$ 4 mil a R$ 5 
mil, que seriam em torno de 80% do 
funcionalismo e escalonar os outros 20% 
restantes. O restante deveria escalonar os 
horários de trabalho, afinal saco vazio não pára 
em pé. Será que o governador vai escalonar 
também seu bereré?

MULTAS E JUROS
A Prefeitura Municipal de Jauru encaminhou à 
Câmara de Vereadores, que aprovou a Lei 
Complementar de nº 126/2017, na qual autoriza 
o Fisco Municipal a renegociar e quitar débitos 
com o município. Assim, o contribuinte que 
requerer sua adesão poderá ter descontos de até 
100% nas multas e juros nos débitos inscritos ou 
não em dívida ativa, executados ou não. Os 
devedores deverão formalizar seu pedido no 
Setor de Tributos e negociar o pagamento de 
suas dívidas, pois a partir deste incentivo o 
município de Jauru irá levar a protesto em 
cartório todos os contribuintes que constarem 
na relação de inadimplentes com a 
municipalidade. Traduzindo, ou dá ou desce.

FERIADO/CORREIOS
Hoje, feriado de Finados, as agências dos 
Correios não funcionarão, mas amanhã, sexta-
feira (3) o atendimento será das 9h00 às 17h00 
volta ao normal em todas as agências de 
Correios no Estado. Como se pode observar, os 
correios não seguem a mordomia abusiva de 
outros serviços públicos que emendam feriados, 
muitos nem prestam serviços a contento nos 
dias normais. A Central de Atendimento aos 
Clientes dos Correios avisa que no feriado de 
finados, não haverá atendimento telefônico e 
para obter informações sobre produtos e 
serviços ou registrar manifestações, os clientes 
devem acessar o site dos Correios no seguinte 
e n d e r e ç o :  
www.correios.com.br/falecomoscorreios Na 
sexta-feira (3), funcionamento normal, das 8 h 
às 20 h e, aos sábados, de 8h00 às 14h00.

REDUÇÃO DO ICMS
A Secretaria de Estado de Fazenda 
regulamentou a alíquota do ICMS em 7% para a 
saída interestadual de gado em pé, com efeito 
retroativo a 1º de outubro de 2017, conforme 
previsto na Lei n. 10.568/2017. A Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 
reivindicou, por meio de ofícios e reuniões com 
gestores da Sefaz, a redução da alíquota do 
ICMS que resultou na diminuição para 4% por 
90 dias, encerrados no dia 30/09/2017. 
Posterior a isso, reivindicou a manutenção da 
alíquota de 4% nas operações interestaduais 
com gado em pé para os próximos seis meses, 
porém o pedido foi indeferido. O produtor rural 
que foi autuado pelo órgão de fiscalização em 
9% poderá formalizar a defesa do Termo de 
Apreensão e Depósito lavrado junto à Sefaz-
MT.

Finados: Tristeza e Esperança
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graças recebidas; uma delas, de 
Dona Carmem M. de Souza, cuja 
filha estava com sérios problemas 
abdominais, curados, segundo 
disse, pela intersecção da alma de 
São Dimas junto ao Criador.

Pouco se sabe da vida do 
j o v e m  e x t i n t o  D i m a s  
Alessandrino Esteves, mas 
muito, de seus milagres, segundo 
populares, reconhecido na cidade 
e região, como o santo cacerense 
protetor dos estudantes, inclusive 
lembrado em preces, orações e 
graças pelos alunos que passam 
por  problemas durante  o  
aprendizado e são socorridos pelo 
santo.

 ão Dimas é reconhecido no Scalendário canônico, como 
o protetor dos pobres 

agonizantes, sobretudo daqueles 
cuja conversão na última hora 
parece mais difícil e que 
entregam ao santo, a proteção das 
casas e propriedades contra os 
ladrões, invocando-o nas causas 
difíceis, sobretudo nos negócios 
financeiros. 
 Historicamente, ele é o 
protetor dos presos e das 
penitenciárias, dos carroceiros e 

condutores de veículos, mas em 
Cáceres, o São Dimas, sequer 
beatif icado, longe de ser 
canonizado, é deveras santificado 
popularmente por milhares de 
devotos.

Ontem, Dia de Todos os 
Santos, canonizados ou não, o 
saudoso eternamente santificado 
Dimas Alessandrino Esteves, São 
Dimas, de Cáceres, a exemplo de 
vários dias do ano, recebia em seu 
tumulo, louvores em preces e 
flores, em agradecimentos por 

 onstruído em meados do Cs é c u l o  X I X  p e l o  
latifundiário pantaneiro 

da Jacobina, João Carlos Pereira 
Leite, o Major João Carlos, o 
Cemitério São João Batista na 
Avenida Sete de Setembro ao 
lado do 6º Comando da PM de 
Cáceres, deve receber nesta 
quinta feira de finados, dezenas 
de milhares de pessoas que a 
exemplo de anos anteriores, 
reverenciam seus mortos. Já na 
tarde de ontem, era notória a 
presença de comerciantes de 
velas e flores na porta de entrada 
da necrópole, bem como de 
visitantes aos túmulos, seja para 
colocar uma coroa ou vaso de 
flores, ou acender uma vela e 
rezar aos entes saudosos.

N a  z o n a  l e s t e  d o  
cemitério, o administrador 
Ademir Resende Santiago, que 
trabalha no local há mais de 30 
anos, mostrou a reportagem do 
JCC, dentre outros, o túmulo de 
1.880, como o do saudoso 
pioneiro João Carlos Pereira 
Leite, o Major Carlos, fazendeiro 
da Jacobina, Descalvados e 
outros latifúndios de Vila Maria 
do Paraguai. Mentor da necrópole 
que ele custeou de recursos 

paróquias de Cáceres divulgaram 
c o m  a  a n t e c e d ê n c i a  a  
p r o g r a m a ç ã o  q u e  s e r ã o  
celebradas neste Dia de Finados, 
todas serão realizadas pela 
manhã. Haverá celebrações a 
partir das 8h00 nos cemitérios 
Pax Silva, São João Batista, Park 
dos Ipês, Vila Aparecida e 
Caramujo. No bairro do Junco, a 
Celebração será na mesma hora 
em homenagem aos sepultados 
no Cemitério São Miguel 
Arcanjo. Também haverá missa 

próprios, ele foi sepultado ao lado 
da mãe Dona Josepha, que 
faleceu 8 anos após em 1.888.

Outros cemitérios de 
Cáceres, Parque dos Ipês, Pax 
Silva e São Miguel Arcanjo, do 
bairro do Junco, Vila Aparecida e 
Caramujo, também recebem logo 
pela manhã inúmeras pessoas na 
visita anual aos entes que se 
foram e em todos eles, católicos e 
protestantes celebram missas e 
cultos de orações às almas.  

No tocante as missas, as 

a área leste da necrópole Nde São João Batista em 
Cáceres, pioneiros do 

inicio do século XIX repousam 
no sono eterno dos justos, dentre 
eles, João Carlos Pereira Leite, o 
Major João Carlos, nascido na 
Fazenda Jacobina, segundo filho 
da prole do coronel João Pereira 
Leite com a esposa Maria 
Josepha, aos 4 de novembro de 
1816 e falecido aos 3 de outubro 
de 1880.

Após a morte de seu pai 
em 1833, ainda muito jovem, 
com 17 anos, desempenhou o 
papel de braço direito da mãe 
Maria Josepha, na condução da 
Jacobina, bem como Descalvado, 
Jauru ,  Cambará ,  por  e le  
fundadas, e as várias sesmarias 
que compunham as terras de 
propriedade dos Pereira Leite na 

região.
Conforme Dona Luzia 

Pereira de Souza Corbelino, filha 
de Adelina Pereira Leite, 
descendente do Major João 
Carlos, seu parente, a história diz 
que ele além de político militante, 
reconhecido como esteio do 
Partido Conservador em toda a 
região, dedicou especial atenção 
Vila Maria, hoje cidade de 
Cáceres. Conforme a historiadora 
Waldinéia Antunes de Alcântara 
Ferreira da UFMT, Major Carlos 
foi o criador do Cemitério São 
João Batista, as suas expensas. 

Ali também, sua última 
morada em 3 de outubro de 1880, 
oito anos antes de sua mãe D. 
Maria Josepha, que faleceu no dia 
3 de novembro de 1888 e foi 
sepultada na mesma quadra do 
filho.

às 6h00 na Igreja Nossa Senhora 
do Perpetuo Socorro na Avenida 
Sete de Setembro.

Dos seis cemitérios do 
município, apenas o do Junco, 
desativado há anos, recebe menos 
visitantes em sua área de 11.700 

metros quadrados  e centenas de 
sepultos, haja vista que sendo a 
segunda necrópole instituída em 
Cáceres há mais de um século, há 
30 anos não recebe mais 
sepultamentos no local.

DIA DE FINADOS

Dezenas de milhares visitam
hoje os cemitérios de Cáceres

Pelas alamedas do São João Batista, Park dos Ipês, Pax-Silva, Junco, Vila Aparecida e Caramujo, familiares reverenciam os que repousam na eternidade

Da Redação

Necrópole São João Batista recebe hoje milhares de visitantes  

 Foto: JCC

SANTO DOS ESTUDANTES

Devotos agradecem com preces
e flores as graças de São Dimas
Da Redação

Dimas Alessandrino Esteves, o São Dimas de Cáceres   

Foto: JCC

CRIADOR DA NECRÓPOLE

Pioneiro e mãe repousam na
área leste do S. João Batista
Da Redação

Históricos túmulos do Major Carlos e sua mãe Dona Josepha   

Fotos: JCC
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m ação rápida a Policia EMilitar prendeu na noite de 
anteontem, 31, Marcelo 

Damásio da Silva , 31 anos, o 
Marcelinho, com uma mandado de 
prisão em aberto, suspeito de assaltar 
durante a tarde da terça feira, a 
Agência do Correio de Araputanga.
 Em companhia de outro 
criminoso, ele teria entrada no 
estabelecimento por volta de 16h30 
de capacete com viseira escura 
abaixada e  em seguida ter ia 
apontado uma arma para um dos 
funcionários e exigiu o dinheiro dos 
dois atendentes.

Após praticar o assalto, o 
bandido saiu a pé, pela Avenida 
Castelo Branco, mas foi logo preso 
pela policia. Uma cliente idosa, que 
estava no interior da agência e, 
presenciou a ação do bandido 
apontando a arma, entrou em pânico 
após o bandido fugir e, precisou que 

os funcionários lhe dessem água 
para acalmar os nervos.

Com este assalto, ontem não 
houve expediente no Correio de 
Araputanga, até que a Polícia 
Federal termine de realizar seu 
trabalho e liberar o local. Este foi o 
quinto assalto nos últimos três anos. 
Conforme levantamento realizado 
pelo site Folha deb Araputanga, nos 
últimos três anos, com este da terça 
feira, 31, já foram registrados cinco 
roubos na agencia da ECT da cidade, 
ou seja, 22 de janeiro de 2014, 2 de 
julho de 2015, 28 de agosto de 2015 
e um arrombamento em 24 de 
dezembro de 2015. Com tantas 
ocorrências de assalto desde 2014, já 
é possível prever que os funcionários 
dos Correios, em Araputanga, e na 
região, estejam traumatizados. 

O Serviço Postal, também é 
correspondente bancário, porém, 
não tem segurança armada.

“A escolha do slogan é 
apenas nossa primeira ação para o 
aniversário. Durante as reuniões 
já recebemos diversas idéias de 
eventos e já estamos montando o 
calendário oficial. Esperamos 
que a população participe do 
concurso e de todas as ações que 
serão realizadas.” Comentou a 
Vice-Prefeita Eliene Liberato.

té o dia 20 de novembro a Apopulação de Cáceres 
poderá participar de um 

concurso para definir o slogan do 
aniversário de 240 anos. Para 
participar é entrar na página 
www.caceres.mt.gov.br/240anos 
preencher o cadastro e deixar a 
sua frase.

Para a seleção do slogan, a 
Comissão julgadora receberá 
impressa uma cópia de todos os 
slogans cadastrados, sem a 
identificação do autor, sendo 
somente divulgado a autoria da 
frase após selecionado o slogan 
vencedor. O vencedor deverá, 
após a aceitação do prêmio, 
assinar a cessão de direitos de seu 
slogan para ser utilizado em todos 
os materiais de divulgação dos 
240 anos de Cáceres, sejam eles 
i m p r e s s o s ,  e m  i m a g e n s 
eletrônicas e televisivas e em 
sistemas de sonorização e/ou 
rádio.

Pa ra  o  vencedor  do 
Concurso de Slogan Cáceres 240 
anos, será emitido um certificado, 
o ganhador também receberá 
como prêmio um Tablet de 7 
polegdas, modelo M7S, da marca 

Multilaser.
Composta por membros 

do Executivo, Legislativo e 
Sociedade Cacerense, a vice-
prefeita Eliene Liberato preside a 
comissão que deverá apresentar 
até dia 30 de novembro deste ano 
todo o Calendário de Eventos de 
2 0 1 8  e  c o m e m o r a ç ã o  a o 
aniversário de 240 anos. 

projetos de desenvolvimento 
a p r e s e n t a n d o  n o s s a s 
potencialidades com consequente 
divulgação a nível nacional e 
possíveis investimentos futuros. 
Para o Governador Indicado 
Washington Calado Barbosa, 

esse primeiro encontro entrará 
para os anais do Rotary Brasil 
pelo seu ineditismo e a história 
registrará que foi  na cidade de 
Cáceres, finaliza. (Colaborou: 
Gilmar Marostega/presidente do 
RC Cáceres)

 áceres será palco a partir Cde hoje do 1º Encontro 
N a c i o n a l  d o s 

Governadores Indicados, Ano 
Rotár io  2019/2020,  sob  o 
c o m a n d o  d o  G o v e r n a d o r 
Indicado do Distrito 4440, 
empresário Washington Calado 
Barbosa, associado do Rotary 
Club de Cáceres. O evento teve 
inicio ontem em Cuiabá, quando 
f o r a m  r e c e p c i o n a d o s  o s 
governadores de 38 distritos 

Rotários do país.  Além da 
recepção, a programação incluiu 
um tour pelos principais pontos 
turísticos da capital.

Hoje, a comitiva rotariana 
chega a Cáceres e cumpre uma 
ex tensa  programação  com 
palestras, oficinas e plenárias 
sobre os mais diversos temas do 
mundo rotário. De acordo com 
Wa s h i n g t o n  C a l a d o ,  e s s e 
encontro foi discutido durante 
reunião em Atibaia, onde ficou 

acertado que os governadores 
indicados realizariam dois 
encontros antes de assumirem o 
cargo de Governador do Distrito.

Es t a r ão  pa l e s t r ando 
d u r a n t e  o  e n c o n t r o ,  o s 
companheiros Hugo Dórea, 
Márcio  C.  Medeiros ,  José 
Eustáquio da Silva (Governador 
do Distrito 4440 2013/14) e 
Antônio José Zago (Governador 
do Distrito 4440 2012/2013). 
Também fará parte do encontro o 
representante do poder judiciário, 
juiz Geraldo Fidélis, bem como o 
Cmte. do 2º BFron, Cel. Ricardo 
Kleber Lopes Coêlho.

Além das atividades de 
caráter rotário, será oferecida aos 
visitantes uma programação 
turística, ecológica, institucional, 
gastronômica e cultural, onde as 
belezas da nossa flora e fauna 
serão apreciadas em um passeio 
de barco hotel. Ainda marca o 
evento, a inauguração da primeira 
Academia do Projeto Parceria 
com o Governo do Estado, na 
Associação Remanso Fraterno 
João Gabriel.

Também na programação, 
a semeadura de plantas nativas 
com uso de balões, visita a 
autoridades constituídas e a 

ROTARY INTERNACIONAL

Cáceres sedia Encontro Nacional de
Governadores Indicados 2019/2020

Visitantes participarão de uma programação turística, ecológica, institucional, gastronômica e cultural, contemplativa à flora e fauna num passeio de barco hotel

Da Redação

Washington Calado Barbosa - Governador Indicado 2019/2020  

Foto: Arquivo

FRASE OFICIAL

Prefeitura lança concurso para 
denir o slogan de Cáceres 240
Assessoria c/ Redação

Idéia na cuca, mãos a obra para a produção do slogan  

Foto: Ilustrativa

FLAGRANTE PREMIADO

Procurado pela justiça é preso
roubando agencia dos correios
FA c/ Redação

Marcelo Damásio da Silva, o Marcelinho, cana dura   

Foto: PM-MT
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SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS LTDA   - Sacador: BANCO 
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s médicos, enfermeiros e Oservidores do Hospital 
Santa Casa estão há 

aproximadamente dois meses 
sem receber salário. Uma reunião 
será realizada na sexta-feira(03-
11) para tratar deste assunto. 
 Está prevista a presença 
do prefeito Alcino Barcelos, 
deputado Wancley Carvalho, 
além do diretor do Escritório 
Regional de Saúde Romes 
Amurim.

Já não é a primeira vez 
que está acontecendo isso, 
prof iss ionais  da  ent idade 
hospitalar já cruzaram o braço 
esse ano por falta de pagamento, 
até manifesto foi realizado na 
praça para chamar atenção do 
Governo do Estado, que não 
passa o repasse para o hospital 
desde do mês de julho, e o não 
pagamento es tá  causando 
transtorno, e os funcionários 
p o d e m  e n t r a r  e m  g r e v e  
novamente.

Segundo informações, 
nos corredores do hospital os 
médicos podem deixar de atender 
a qualquer momento, mas não se 
trata de greve, pode ser que 
alguns parem de atender, porque 

o contrato vence no mês de 
novembro, e ainda não foram 
chamados para renovar o 
contrato. 

Mas já os funcionários 
estão pensando em greve, porque 
não estão conseguindo mais 
segurar as dívidas, tem gente 
precisando de ajuda de famílias 
para pagar contas de Água e de 
Luz e até alimento.

A direção da Santa Casa 
informou, que a falta de 
pagamento por parte do Governo 
do Estado, está se agravando a 
situação, e não é por falta de 
cobrar. 

Falta agora o empenho da 
prefeitura e das autoridades 
políticas estaduais em continuar 
lutando para o Hospital Santa 
Casa, não fechar por falta de 
pagamento aos profissionais.

Mas no meio de tanta 
notícia ruim, a boatos que o 
Governo vai manter o valor R$ 
650 mil reais, nos meses de 
Novembro e Dezembro, mas se 
não realizar o pagamento dos 
meses de Julho, Agosto e 
Setembro, é chover no molhado, e 
a saúde de Pontes e Lacerda vai 
continuar na UTI.

SALÁRIOS NA UTI

Médicos, enfermeiros e servidores 
estão há dois meses sem pagamento

Funcionários estão pensando em greve, por não conseguir mais segurar dívidas, 
precisando de ajuda familiar para pagar contas de Água e de Luz e até alimento

TVCO c/ Redação

Em 2015 o hospital ficou paralisado por não pagar funcionários   

Foto: Reprodução TVCA
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Cacerense de Futebol de Areia, a 
essa servidora pública estadual, já 
aposentada, e que reside naquela 
região do Padre Paulo/COHAB 
Nova, desde 1997. 

O evento, é promovido 
pela Associação Cacerense de 
Inclusão a Cultura e Esporte

Além da  Prefe i tura  
Municipal, através da Secretária 
de Esporte, o evento esportivo, 
que é realizado desde 2019, na 
Praça da COHAB Nova, conta 
ainda com vários parceiros e 
colaboradores, entre eles a 
LIDERSU.

o vencer a equipe do Abairro Garcês, na terça-
feira (31), pelo placar de 4 

a 2, o Fênix, comandada pelo 
desportista Bica, carimbou o seu 
passaporte para a final do 
Campeonato Cacerense de 
Futebol de Areia/feminino. O seu 
adversário, sairá do confronto 
entre UPA x Rosas de Aço.  

Já no Masculino, o 
Mercado Econômico, é a grata 
surpresa da competição deste 
ano. 

Após desclassificar a 
forte equipe do São Matheus, na 
fase anterior, a equipe que 
representa o bairro Jardim das 

Oliveiras (antiga EMPA), na 
noite de terça-feira (31), não 
tomou conhecimento da boa fase 
do 13 de Maio, e venceu o jogo 
pelo marcador de  4 a 2. 

Na partida de volta o 
Mercado Econômico, joga por 
um simples empate para garantir 
vaga na final do Beach Soccer da 
COHAB Nova.

Mostrando porque é um 
campeonato equilibrado e super 
disputado, a outra vaga para a 
final, está entre Mercado Barros 
(bi-campeã 2014 e 2015) e Óptica 
Júnior (campeã/2016). Na sexta-
feira da semana passada, as duas 
equipes se enfrentaram, e o 

resultado final, foi um empate de 
3 a 3. 

Agora, no jogo de volta 
que está marcado para acontecer 
na sexta-feira (3), quem vencer 
está na final.

Programação para sexta-
feira (3), na Praça da COHAB 
Nova: As 19h00, (Futebol 
feminino) - UPA x Rosas de Aço; 
As 20h00,Mercado Econômico x 
13 de Maio - (masculino) e as 
21h00, Óptica Júnior x Mercado 
barros  - (masculino)

A equipe campeã deste 
ano, levará o troféu Dona "Auta". 
U m a  h o m e n a g e m  d a  
coordenação do 9º Campeonato 

 futebol mato-grossense Oterá quatro vagas na 
Copa do Brasi l  do 

próximo ano. 
 Três delas já  estão 
definidas. Cuiabá e Sinop, 
campeão e vice, respectivamente 
do estadual deste ano, já estão 
com suas vagas garantidas. 

O Luverdense, campeão 
da Copa Verde, entrará no torneio 
Nacional, nas oitavas de final. Já 
a quarta e última vaga do Estado 
começa a ser disputada no 
próximo domingo, quando União 
de Rondonópolis e Dom Bosco se 
enfrentarão pelas semifinais da 
Copa FMF.

Q u e m  p a s s a r  d e s t e  
confronto garante vaga na final da 
competição estadual e de quebra 
levará a vaga para a Copa do 
Brasil, já que a outra semifinal 
será entre Sinop e Cuiabá, que já 
tem vaga assegurada no torneio 
nacional.

A primeira partida da 
semifinal da Copa FMF será no 
sábado em Sinop, onde o time da 
casa recebe o Cuiabá, no Gigante 
do Norte, às 19h. 

Já no domingo, o União e 
Dom Bosco se enfrentam no 
Luthero Lopes, em Rondonópolis 
às 10h. 

A partida foi marcada para 
esse horário devido a falta de 
iluminação no estádio.

Assessoria c/ Redação

BEACH SOCCER

Fênix: Feminino já está na final
Masculino se classifica amanhã

Equipe campeã deste ano levará o troféu Dona Auta, homenagem da coordenação do 9º Campeonato Cacerense de Futebol de Areia, promovido pela ACICE

As damas do futebol de areia já carimbaram passaporte pra final    

Foto: Assessoria

TIMES DE MT

Decisão para ultima vaga da Copa
do Brasil será no final de semana

Redação c/ SN.

Ultima vaga sai do confronto entre Dom Bosco e União   

Foto: Olho no Esporte
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Alexander Solon Daveron

Natalino Ferreira Mendes

Orfélia Michelis

Aderbal Michelis

Dr. Antônio Fontes

José da Lapa

Emília Darcy Cuyabano
Walter Fernandes  Fidélis

Ana Maria da Costa e Faria - Nana

ad   So ah un dit an da eC

 Hoje a saudade faz mais uma singela visita aos lares de Cáceres, cujos familiares guardam aquela eterna lembrança dos entes que se 
foram para outra dimensão. Num preito à memória dos extintos, cujo legado permanece vivo, confortando a ausência ímpar na lacuna dos 
corações saudosos, dedicamos neste cantinho, as homenagens à algumas destas eternas personalidades da historia de Cáceres, que 
estendemos às demais que um dia estiveram entre nós, mas que nunca partiram dos nossos corações, repousando junto ao Criador, Amém!


