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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Áries recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e Marte em 
Câncer, indicando um dia de 
possíveis problemas com uma 
equipe de trabalho, que pode 

estar confusa e improdutiva. O momento 
pode estar relacionado também com um 
amigo, que passa por dificuldades e precisa 
de sua ajuda.

A Lua em Áries recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e Marte em 
Câncer, indicando um dia 
de problemas em projetos 

profissionais e planos de negócios, que 
podem impactar algumas decisões 
relacionadas à carreira. O momento pode 
estar relacionado com um projeto adiado.

A Lua em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Plutão 
em Capricórnio e Marte em 
Câncer, indicando um dia de 
pressão e necessidade de 
t omar  dec i sões  ma i s  

difíceis. O mais importante neste 
momento é você manter a calma e a 
racionalidade. Evite ações e reações 
impulsivas. Cuide da ansiedade.

A Lua em Áries recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e Marte em 
Câncer, indicando um dia de 
e m o ç õ e s  c o n f u s a s  e  
necessidade de aquietar-se e 

distanciar-se de conversas vazias. O 
momento pode estar relacionado com um 
momento de fragilidade na saúde física e 
emocional. 

A Lua em Áries recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e Marte em 
Câncer, indicando um dia 
em que sua fé e otimismo 

são abalados. Uma viagem pode ser 
adiada. Um projeto de médio prazo pode 
começar a apresentar problemas, no 
e n t a n t o ,  a s  s o l u ç õ e s  s u r g e m  
rapidamente.

A Lua em Áries recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e Marte em 
Câncer, indicando um dia de 
e m o ç õ e s  i n t e n s a s  e  

necessidade de deixar para trás pessoas e 
situações indesejáveis. O momento 
envolve  conta to  com emoções  
profundas. Momento importante de 
limpeza emocional. Medite.

A Lua em Áries recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e Marte em 
Câncer, indicando um dia de 

enfrentamento de problemas em um 
romance. Procure manter a calma e não 
tome nenhuma atitude definitiva, pois 
e s s a  e n e rg i a  é  p a s s a g e i r a .  O  
relacionamento com um filho também 
pode passar por dificuldades.

A Lua em Áries recebe um 
tenso aspecto de Plutão em seu 
signo e Marte em Câncer, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

interiorização e necessidade de 
distanciar-se do barulho social. O 
momento pode envolver um problema 
doméstico ou familiar. Um de seus pais 
pode precisar de sua ajuda e atenção.

A Lua em Áries recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e Marte em 
Câncer, indicando um dia de 
comunicação difícil e mal 

entendidos. Tome cuidado com as 
palavras. Se estiver envolvido com a 
assinatura de um contrato ou documento 
importante, deixe para amanhã.

A Lua em Áries recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e Marte em 
Câncer, indicando um dia de 
enfrentamento de dificuldades 

nos relacionamentos pessoais e 
profissionais. Tome cuidado com o 
excesso de energia, que pode levar à 
agressividade e pequenos acidentes.

A Lua em Áries recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e Marte em 
Câncer, indicando um dia 
intenso, especialmente no 

trabalho. Prepare-se para enfrentar 
alguns problemas e dificuldades em 
projetos e com colegas. Procure manter a 
calma. Cuide de sua saúde global com 
meditação e exercícios.

A Lua em Áries recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e Marte em 
Câncer, indicando um dia de 

possíveis problemas com suas finanças. 
É hora de economizar, portanto, 
mantenha ganhos e gastos sob controle. 
Procure não se deixar envolver pelo 
nervosismo do momento, pois essa 
energia é passageira.

Repercute no meio social a badalada festa de 
posse do Governador do Rotary 2019/20  
Distrito 4440 Washington Calado Barbosa 
que acontece neste sábado no Buffet Spázio 
Platinum. A festa que marca o início do novo 
ano rotário com o lema "O Rotary Conecta o 
Mundo", será animada pela River Band. 
Desde já está coluna deseja sucessos ao 
governador Washington Calado e sua esposa 
embaixatriz Naiara de Souza Rondon 
Barbosa.

Trocou de idade ontem a querida Maria Stael, que na oportunidade 
recebeu os calorosos abraços dos filhos, netos e rol de amigos. 
Desejo que esse novo ano seja de alegria e no seu coração não falte 
paz e amor. Feliz Aniversário!

Deram o primeiro passo para o dia do Sim os 
jovens Victor Tavares e Larissa Marques que 
na presença dos pais e amigos trocaram 
aliança e assumiram o compromisso do 
noivado. Felicidades ao casal e que Deus seja 
sempre o alicerce desse amor.

Destaque especial ao engenheiro cacerense Adilson Reis que 
recebeu homenagens em reconhecimento ao seu trabalho de 
amor ao esporte, onde por muitos anos se dedicou 
organizando competições e ajudando a revelar nomes para 
seleções de Mato Grosso. A homenagem foi concedida pela 
Secretaria Estadual de Esporte em conjunto com a Federação 
Matogrossense e Confederação Brasileira de vôlei. 
Reconhecimento mais que merecido.

É sempre um prazer receber os amigos. E quem esteve em nossa 
redação foi o renomado artista plástico Sebastião Mendes, que 
está com a exposição Brasilidades no Museu de Arte Primitiva de 
Assis. Em suas telas  a religiosidade, as brincadeiras de infância, 
os festejos retratam as formas de viver do povo brasileiro. 
Agradecemos a visita.

*****************
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Que o Brasil está em permanente 
crise, isso ninguém duvida, apesar dos 
mais de R$ 1 trilhão e R$ 200 bilhões em 
impostos sangrados do trabalhador 
tupiniquim apenas neste primeiro 
semestre conforme registros do 
Impostômetro no país, dos quais R$ 16 
bilhões e R$ 300 milhões em Mato 
Grosso no mesmo período. Alguma 
dúvida? Vá ao Juba, no Miúra ou 
qualquer mercado sério, faça uma 
compra  e veja no rodapé do ticket, o 
quanto o governo reteve na fonte em 
impostos, cerca de 35%. E com a 
deslavada cara de pau daquela que se usa 
óleo de peroba no pós-barba, os 
governantes berram que não tem 
dinheiro para aumento de salário dos 
servidores. 

Na verdade, RGA nunca foi 
aumento e sim, reposição da inflação nos 
salários, uma forma de coibir a 
defasagem na mesa do trabalhador, 
refém do enriquecimento ilícito dos 
poderosos. É muito simples, se o custo 
de vida subiu digamos 5% e o salário 
nada, a diferença a menor,fica na vida de 
quem trabalha e a maior, no erário 
bufando, não tem outra explicação, a 
matemática ainda é uma ciência exata. 
Com ce r t eza  dev ido  a  t an ta s  
desigualdades, as pesquisas mostram o 
aumentou do percentual de brasileiros 
que acreditam que a crise econômica não 
vai acabar neste ano, (dados da Hello 
Research). 

Se, em janeiro, 54% dos 
entrevistados avaliavam que a crise 
entraria em 2020, agora esse número 
cresceu para 74% e apenas 17% 
masoquis ta  ou  des informados ,  
acreditam que a crise termina no 
segundo semestre. Sinceridade? Não 
acaba nem este ano, nem no ano que vem 
e nem nos sequentes a continuar a farra 
milionária dos políticos com o dinheiro 
do povo, gastando às pampas, em suas 
perdulárias e nababescas vidas à custa 
do suor alheio. Veja que somente no 

senado, os ditos representantes 
do povo de Mato Grosso gastam por mês 
só com servidores, R$ 794.261,00. 

Como bem dito, sem contar o 
salário de  R$ 33.763,00 e os custos de 
manutenção do imóvel funcional em 
Brasília que todos eles ocupam, além de 
não contemplar também os gastos com a 
cota parlamentar, e outros recursos 
utilizados para custear despesas não 
inclusas nessa cota. Cada qual a seu 
modo, os três senadores são campeões 
em alguma categoria de gastos. 

Num balanço apenas no senado, 
cada um de nossos 81 empregados 
titulares naquela casa, dita executiva,  
eleitos para mandatos de oito anos, custa 
R$ 596 mil por mês aos cofres públicos, 
totalizando um gasto anual com cada um 
deles o montante de R$ 7 milhões. 
Considerando as despesas de todos os 
senadores, são R$ 580 milhões por ano, a 
maior parte é gasta com assessores que 
abarrotam os seus gabinetes, cerca de 
2.500 na legislatura, (ratifique-se dita 
executiva), 90% deles de livre 
nomeação.  

Contando com os assessores 
acomodados nas lideranças de partidos, 
blocos partidários, comissões e cargos 
da Mesa Diretora, as despesas 
alcançaram R$ 484 milhões, incluindo 
comissionados e efetivos. Somando-se 
aos perdulários gastos com mordomias 
em todos os poderes, só com pagamento 
de auxílio-alimentação, auxílio pré-
escola e auxílio-transporte dos 
servidores do Executivo, do Legislativo 
e do Judiciário o governo gasta R$ 3,8 
bilhões anuais; a folha de pagamento dos 
servidores militares do Ministério da 
Defesa custou aos cofres públicos, em 
2017 , R$ 22,6 bilhões. Faça as contas 
dos gastos desregrados por 1 milhão 172 
mil e 400 servidores federais atuais e 
continue sentado lendo o Correio 
cacerense, prá não cair de quatro. 

Reduza a gastança pela metade 
sem sacrificar o serviçal concursado que 
realmente trabalha e o leitor verá que a 
Crise será atenuada sem  discursos 
evasivos de reforma de previdência, que 
só visa lesar ainda mais o sofrido povo 
brasileiro.

No começo da década de 1990 
conheci em Cuiabá um jovem advogado que 
estava de viagem pra cursar um doutorado 
na França. Voltou algum tempo depois e nos 
reencontramos. Ele estudou gestão pública. 
Foi contratado em seguida por uma ONG 
francesa pra realizar uma pesquisa sobre a 
qualidade dos técnicos encarregados de 
executar a burocracia brasileira. 

Mudou-se pra Brasília e lá ficou por 
quase um ano levantando as informações pra 
verificar o nível de preparo, de qualidade 
dos técnicos e dos burocratas do serviço 
público federal. Suas conclusões foram 
interessantes, segundo me relatou à época. 

A maioria dos técnicos estudou 
além das graduações. A maioria estudara 
gestão, fizeram cursos a respeito e tinham 
excelente qualidade técnica. Além, claro do 
comprometimento com a carreira. Lá se vão 
quase 20 anos e o quadro piorou muito. Não 

pela falta de pós-graduações. Mas 
por um conjunto de razões novas que vieram 
depois. 

N a  é p o c a  d a  p e s q u i s a  a  
Constituição Federal, de 1988, estava no seu 
começo. O conceito de estabilidade 
funcional era uma garantia e não uma 
contaminação profissional. As chamadas 
carreiras não estavam estruturadas em cima 
da pressão sindical que tomaria o poder 
público federal de assalto. Junto com a 
sindicalização veio a colonização das 
centrais sindicais de esquerda. E por fim, a 
partidarização do serviço público. Ainda 
persistem as tendências daqueles anos e até 
recentemente. Na sequência entrou em cena 
outra coisa horrível, que foi o chamado 
"presidencialismo de coalizão".

Um arranjo partidário que tomou de 
assalto o Estado brasileiro, Partidos 
políticos de mercado, parlamentares 
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DESENVELOPANDO

ADEUS ÀS ARMAS

BOLÃO DO ENGENHEIRO

SEMANA DA PÁTRIA

MULTINACIONAIS

Para o deputado federal Neri Geller, a atuação 
de instituições como o ICMBio e o Iphan nos 
licenciamentos ambientais atrapalham a 
parte burocrática e prejudicam a economia, 
por atrasar o processo em até 10 anos. O 
parlamentar defende um trabalho para dar 
segurança jurídica, onde os investimentos 
possam acontecer, inclusive para a retomada 
d o  c r e s c i m e n t o  d a  e c o n o m i a  
brasileira.Trocando em miúdos, botar a 
raposa pra cuidar do galinheiro. 

Não é difícil conter a criminalidade no país, 
nem precisa liberar armas para Chico e 
Francisco e outros perigosos expedientes, 
bastando agir com inteligencia, veja o leitor 
que a simples exclusão de depósitos em 
espécie em envelopes nos bancos, acabou 
com aquele manjado golpe do envelope 
vazio, muito usado por pilantras. Se adotarem 
em todas as transações de saques o 
expediente da biometria, os chupa-cabras vão 
pro espaço, clonagem de cartões pro inferno e 
o crime cai pelo menos em 50%.  

Foi revogado pelo governo federal 
anteontem, (25) dois decretos que 
facilitavam o porte de armas de fogo, 
assinados em maio e no lugar, editado três 
novos decretos e enviados ao Congresso 
Nacional um deles, sobre o mesmo tema. 
Ressalte-se que em maio, dois decretos sobre 
posse e porte de armas de fogo e uso de 
munições haviam sido editados, sendo alvo 
de críticas e, na semana passada, o plenário 
do Senado aprovou parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça pedindo a suspensão 
dos decretos. Adeus às armas, Bom dia aos 
livros.

Engenheiro Adilson Reis, dono de um imenso 
ace rvo  h i s tó r i co  de  Cáceres ,  fo i  
homenageado em Cuiabá, durante o joga 
Brasil e Russia pela Liga das Nações, 
realizado Ginásio Aecim Tocantins. A láurea 
foi em conjunto com a Secretaria Estadual de 
Esportes, Federação Mato-grossense de 
Vôlei e pela Confederação Brasileira de 
Vôlei. Os sessentões e alhures relembram o 
passado atleta de Adilson Reis batendo 
aquele bolão num vôlei da Praça Barão e já 
adulto, organizandoCompetições, inclusive, 
técnico de vários gerações, conquistando 
títulos.

A comissão organizadora do maior evento 
cívico realizado pela Prefeitura de Cáceres, 
promoveu na última terça-feira (25), na sala 
de reuniões da Secretaria Municipal de 
Educação, um encontro com membros da 
Comissão de Civismo,  para discutir o 
planejamento da Semana da Pátria e do 
Desfile Cívico Militar, Escolar e de 
Associações,  de “7 de Setembro”. Compõem 
a Comissão  a Secretária de Educação Eliene 
Liberato Dias,  representantes da Marinha do 
Brasil, do 2º Batalhão de Fronteira, 6º BPM e 
Corpo de Bombeiros Militar, Coordenadores 
e Técnicos da SME e a parceria institucional 
de todas as secretarias municipais que 
apoiam o evento.

Heureka, este nosso editorial de hoje e a gente 
complementa, se o governo federal cortasse 
as benesses das empresas multinacionais, 
Shell, Chevron, Exxon, Repson e British 
Petroleum, beneficiadas com isenção de 
impostos, os cofres ditos furados teriam o tal 
de R$ 1 trilhão que o Posto Ipiranga proclama 
na reforma da previdência.

EDITORIA

negócios" de todas as naturezas. A 
maioria não-republicanas. Veio também a 
toma de assalto das funções comissionadas 
dos cargos públicos. Prejudicou as carreiras 
e contribuiu pra prostituir o serviço público. 
Enfim, a soma desses fatores nos trouxe até 
aqui. 

O Estado desarticulado e apartado 
da sociedade. Pior. Sem qualquer 
compromisso com os cidadãos. Os tempos 
atuais estão caminhando na direção da 
recuperação do Estado. Tarefa dificílima 
porque todas as corporações que tomaram o 
Estado pra si, não abrirão mão facilmente. 
Tarefa da sociedade pressionar. Longo 
caminho na construção da cidadania. Mas 
não tem outro! 
***___Onofre Ribeiro é Jornalista, 
formado na Universidade de Brasília – UnB, 
escritor de ensaios e articulista de vários 
jornais

Sociedade quer um novo Estado

Heureca: mapa da Crise!
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na esquina das ruas D. Pedro com 
Rondônia,  no bairro Jardim das 
Oliveiras II, em São José dos Quarto 

B.C.B (16), todos três, encapuzados, 
foram presos na noite de terça-feira, 
25, após invadirem uma residência 

Graças a essa equipe, 
projetos como "A União Faz A 
Vida", por exemplo, tem sido 
sucesso no município. É uma 
conquista em Equipe.  Nosso foco é 
melhorar cada vez mais os índices da 
Educação do nosso munícipio. 
Vamos continuar lutando pela 
Educação de Araputanga”, pondera 

e se disse honrada em ser a 
única do Estado a receber a honraria.

“Quando a AUNIPI me 
indicou me senti muito lisonjeada. 
Mas o trabalho é feito em equipe e só 
por causa disso que estou aqui.

A equipe que começa pelos 
porteiros das Escolas, funcionários, 
merendeiras, pais e professores. 

 professora Lindinalva de 
Souza Andrade, servidora da AEducação de Araputanga, 

recebeu a Medalha de Mérito dos 
Pacificadores, oferecida pela 
A U N I P I  ( A u n i p i  A m e r i c a n  
Association of UN Peacekeeping 
Forces International Brazil) entidade 
ligada à ONU que reconhece e 
comemora o valor do professor com 
o compromisso humanitário e 
íntegro de buscar melhorias 
contínuas em suas funções em prol 
dos direitos humanos, igualdade 
social e ensino aprendizagem digno 
aos alunos. O evento aconteceu no 
último dia 22, no Obelisco do 
I b i r a p u e r a  e m  S ã o  P a u l o ,  
ressaltando-se que a condecoração 
outorgada à servidora justifica a 
valoração e a contribuição do 
serviço público no processo de 
desenvolvimento e reconhecimento 
do trabalho dos funcionários 
públicos, servindo se incentivo aos 
jovens a seguir carreiras no setor. O 
prefeito de Araputanga fez questão 
de enaltecer a servidora, durante o 
evento.

Lindinalva é professora da 
rede municipal há 24 anos e há três 
gestões municipais permanece como 
secretária de Educação do município 

invasão no local, que 
resultou na prisão dos  os suspeitos, 
que estavam com a vítima. 

O morador vitima, de 
iniciais J.F.S.,  ainda assustado, 
disse  que os ladrões entraram pela 
janela da sala, apontando a arma e 
anunciando o roubo. 

Que os bandidos queriam 
levar o veículo, uma caminhonete 
Hilux de placas OBI 5149, (com 
rastreador) da Agroflorestal que 
e s t a v a  s o b  s e u s  c u i d a d o s ,  
possivelmente, para levar à Bolívia.

A vitima disse ainda que se a 
polícia não chegasse, os bandidos 
tinham combinado em levá-lo como 
refém para consumar o roubo.  O 
veículo seria levado para a Bolívia.

Outros dois elementos 
suspeitos foram detidos próximo ao 
local do assalto e todos tiveram o 
caminho da Central de Policia, para 
as devidas providencias.

Marcos, por volta das 20h50, 
fazendo o morador de refém.

D e  a c o r d o  c o m  a s  
informações, a PM foi acionada via 
190 por uma testemunha que flagrou 
os bandidos pulando o muro da casa 
e uma vez em seu interior mediante 
ameaças com arma de fogo,  
renderam e amarraram com fita 
adesiva as mãos da vítima, um 
senhor de 50 anos, que ficou 
trancado em um quarto.

Quando a PM chegou no 
local, percebeu que os assaltantes 
ainda estavam dentro da casa. Os 
PMs então fizeram um cerco, o que 
gerou uma movimentação dentro do 
local, ocasião em que um dos 
suspeitos pulou o muro, tentando 
fugir por um terreno baldio, mas 
logo foi preso.  

Outros dois continuaram 
dentro da casa e mesmo após uma 
negociação,  os bandidos, eles não se 
entregaram, sendo necessária uma  

érgio Aparecido da Silva 
Oliveira, 35 em companhia Sdos menores M.E.A.O (17) e 

ASSALTO E REFÉM

Encapuzados são presos ao
tentar roubar caminhonete

Bandidão com  passagens anteriores por tráfico de drogas se juntou com 2 pivetes e todos tentaram levar a Hilux para a Bolívia após render a vitima

Da Redação

Ladrões evitaram mostrar a cara prá imprensa durante a prisão  

MEDALHA DE MÉRITO

Professora de Araputanga recebe
premio de entidade ligada à ONU
Assessoria c/ Redação

Foto: PM/MT

administração municipal”.
Além de Azambuja e Lima, 

o MPE também acusa o ex-
secretário municipal de Saúde de 
Pontes e Lacerda, Divino Donizete 
Alves e segundo a Promotoria, ele 
não só tinha conhecimento, como 
autorizou a prática da atividade 
irregular.

Para o magistrado, “na fase 
inicial de admissibilidade da ação 
civil pública de improbidade 
administrativa não há necessidade 
de uma fundamentação abrangendo 
todas as teses deduzidas pelos réus, 
de modo que se encontram 
demonstrados suficientemente os 
indícios da existência de atos 
tachados como ímprobos”.

Azambuja foi vereador de 
Pontes e Lacerda por dois mandatos 
e também já ocupou cargos de 
secretário adjunto na Secretaria 
Estadual deA Saúde, além de ter sido 
titular da Secretaria Estadual de 
E s p o r t e s .  E l e  f o i  u m  d o s  
parlamentares flagrados em vídeo e 
que teria recebido dinheiro de um 
suposto “mensalinho” pago pelo ex-
governador Silval Barbosa  em troca 
de apoio na Assembleia Legislativa.

da Promotoria, Azambuja, 
que é servidor público de Pontes e 
Lacerda, no cargo de médico, não 
exerceu as atividades laborais em 
2015. No entanto, pagou outro 
médico, Luiz de Lima, para que 
“trabalhasse em seu lugar”, mesmo 
que o profissional não possuísse 
“qualquer vínculo com a 

 juiz Cláudio Deodato 
Rodrigues Pereira, da 2ª OVara Cível da Comarca de 

Pontes e Lacerda, tornou réu por 
improbidade administrativa o ex-
deputado estadual Carlos Antônio de 
Azambuja, na  ação  movida pelo 
Ministério Público Estadual.

Conforme a petição inicial 

IMPROBIDADE

Juiz acata denuncia tornando
réu ex-deputado de P. Lacerda
SN c/ Redação

Ex-deputado estadual Carlos Antônio de Azambuja   

Foto: Arquivo

Professora Lindinalva Andrade, responde pela Secretaria de Educação de Araputanga   

Foto: Divulgação
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mostrado.
Uma das cachoeiras mais 

próximas da zona urbana é a da Pedra 
Furada, que fica na região do 
A l c a n t i l a d o  e m  P o x o r é u ,  
especificamente na Fazenda Cachoeira, 
com acesso pela MT-260. A cachoeira 
tem aproximadamente 10 metros de 
altura no Córrego Alcantilado. 

O lago abaixo da cachoeira 
pode ser usado para banho, tanto de 
adultos como de crianças, e ainda 
apresenta uma natureza com fauna e 
flora exuberantes. São necessários 
aproximadamente 2 horas para conhecer 
o local, com capacidade estimada para 
30 pessoal. Já a Cachoeira do Lucas,  na 
região do Barro Branco as seguintes 
coordenadas: 15º48'55,28” de latitude 
sul e 54º11'27,07” de longitude oeste. 
Todas as cachoeiras formam lagoas que 
podem ser utilizadas para banho apenas 
para jovens e adultos, porém o córrego 
apresenta locais de banho para crianças. 

O local é muito bom para fazer 
trilhas em meio a natureza que dão 
acesso as cachoeiras, com caminhos que 
apresentam menor grau de dificuldade e 
trechos que requer maior cuidado, por 
serem perigosos. São necessários 
aproximadamente 10 horas para 
conhecer e deslumbrar o local, com 
c a p a c i d a d e  e s t i m a d a  p a r a  
aproximadamente 200 pessoas. 

O atrativo do ponto turístico é 
de visitação, trilha em meio a natureza, 
contemplação e banho, podendo ser 
realizadas atividades complementares 
como acampamento e rapel. Falando em 
contemplação, Poxoréu tem três 
mirantes, o João de Barro, no 
Assentamento Rural João de Barro, fácil 
acesso, apresentando como principal 
atrativo a visão panorâmica das regiões 
do Quidorobo e Lambari, com seu 

oje a gente vai viajar no tempo, 
visitando a turística cidade que Hparece ter inspirado Elton John 

a compor e gravar Lucy in the ski with 
diamond, pois ela viveu tempos áureos 
como uma luz em um céu de diamantes, 
falamos da pacata e bela por natureza, 
Poxoréu que se desenvolveu da extração 
do outro negro, este minério composto 
de carbono,  destacado como pedra 
preciosa com maior valor estimado do 
planeta. O município por longo tempo 
foi considerado a capital do diamante 
devido às atividades de extração e 
grandes garimpos que se formaram na 
região.

Com a estagnação das lavras, a 
cidade ficou meio perdida, sem rendas, e 
a prefeitura sabendo do potencial 
turístico da localidade, decidiu agora 

desenvolver um projeto em 
parceria com o Instituto Federal de Mato 
Grosso para investir neste cabedal da 
natureza, como forma e melhorar a 
economia local e  regional, resgatando 
i n c l u s i v e  o  r e c e n t e  p a s s a d o  
diamantífero, como parte desta história. 
Marlon César Silva Moraes, vice-
prefeito,  acredita no grande potencial 
turístico, para aumentar a arrecadação 
do município. 

Como se sabe, a região tem 
vários atrativos e alguns já são 
conhecidos, e outros lugares estão se 
tornando rotas turísticas, necessitando 
apenas  de planejamento estrutural e 
ecológico. Na região inclusive, já é 
real izado aventuras ,  percursos  
religiosos, circuito de cachoeiras e 
trilhas, águas termais, porém Poxoréu, 

conjunto de morros e serras, 
além de poder avistar uma boa extensão 
do Rio Poxoréu e o Morro da Mesa ao 
fundo; o do Morro dos Currais,com uma 
linda vista panorâmica do Morro da 
Mesa, da cidade, do Rio Poxoréu e as 
serras no entorno e o do Morro do 
Catete, também, com linda vista 
panorâmica do Morro da Mesa e 
entorno.

O atrativo destes pontos 
turístico,  é o de visitação e 
contemplação, podendo ser realizadas 
atividades complementares como 
acampamento, bem como atividades 
complementares como o rapel..

Cachoeiras e mirantes, no 
turismo de contemplação e aventuras, 
não se pode esquecer da trilha, comum 
no Monchão da Alameda, um morro em 
uma das partes altas da cidade, deu 
origem ao nome de um dos bairros da 
cidade, o Alameda Monchão Dourado. 

O percurso não é tão difícil, 
pois o terreno não é íngreme, o chão é 
firme e não desliza com facilidade e no 
morro é possível contemplar um vale 
formado por uma usina e também bem 
ao fundo, o Morro da Mesa, um local 
reconhecido como rota turística e 
bastante visitado, independentemente 
do extenso e elevado caminho para 
chegar até o lugar. 

O  M o r r o  d a  M e s a  é  

município. 
O local está a mais de 700 

metros de altura em relação ao nível do 
mar, apresentando alto grau de 
dificuldade pois é uma trilha íngreme 
para subida, que requer bastante esforço 
físico, mas que compensa no que é 
possível ser visto no mirante, mas vale a 
pena e o esforço para se chegar lá e em 
outras paragens paradisíacas da 
abençaoada pela natureza. 
E, para relaxar depois de uma aventura, 
nada melhor que curtir águas termais, 
mais um atrativo da natureza em 
Poxoréu, como as Águas Quentes do 
Damasceno, na região do distrito de 
Alto Coité, às margens do Rio Alto 
Coité, composto de um Balneário que 
possui várias piscinas de águas termais 
com temperatura entre 26°C e 48ºC, e 
também piscinas de águas frias, 
quiosques, restaurante, banheiros, 
churrasqueiras e espaço para camping e 
tobogã; Também, as Termas do 
Buritizal Localizada na região do 
Buritizal, cujo balneário dispõe de 
piscinas de águas termais, quiosques, 
restaurante, quadra de vôlei de areia, 
banheiros e churrasqueiras. Todo este 
paraíso está sendo resgatado pelo poder 
publico municipal, como forma de 
atualizá-lo no complexo turístico de 
Poxoréu, a nossa in-the-sky, with 
diamond.

NATUREZA VIVA

Poxoréu In The Sky With Diamond
Editoria

Vista da cidade com Morro da Mesa (fds) e a Cachoeira do Lucas no destaque  

Fotos: Divulgação

 juiz Alexandre Paulichi 
Chiovitti, da 1ª Vara de Poconé, Osuspendeu a exigibilidade da 

“Taxa de Turismo Sustentável” 
ins t i tu ída  pe la  Lei  Munic ipa l  
1.869/2017, de Poconé, por considerar 
que ela é inconstitucional pois não há 
discriminação dos serviços públicos 
fornecidos que justifiquem o fato 
gerador da lei. Os advogados Rodolfo 
Peixoto e Diego Fortes afirmaram que as 
taxas prejudicaram o turismo na região, 
pois aumentaram os custos nas diárias 
dos hotéis.

O Hotel Porto Jofre Pantanal 
Norte Ltda entrou com um mandado de 
segurança contra o secretário de 
Finanças do Município de Poconé, 
buscando a suspensão da exigibilidade 
da cobrança da “Taxa de Turismo 
Sustentável”, por considerá-la ilegal e 
abusiva. Para o advogado, a maior 
reclamação dos hotéis foi com relação à 
obrigação da cobrança ter que ser feita 
por eles, o que aumentou os preços das 
diárias.

O magistrado citou os artigos 
77 e 79 do Código Tributário Nacional, 
que não descreve os serviços públicos 
fornecidos que justifiquem o fato 
gerador da lei, se limitando a informar 
tão somente quanto a mera utilização da 
infraestrutura física e acesso ao 
patrimônio natural nas áreas de interesse 
turístico.

O juiz citou que a Lei 
Municipal prevê que a taxa corresponde 
a 8% da Unidade de Padrão Fiscal do 
Município de Poconé, portanto, não 
possui base de cálculo própria e que a 
destinação dos valores recolhidos não 
foi especificada, sendo que apenas 50% 
era destinado ao Fundo Municipal de 
Turismo.
O magistrado então deferiu a liminar e 
suspendeu a exigibilidade da “Taxa de 
Turismo Sustentável” instituída pela 
Lei Municipal 1.869/2017, sob pena de 
multa diária de R$ 1 mil, até o limite de 
R$ 20 mil, caso o Município utilize-se 
de quaisquer meios coercitivos de 
cobrança.

INCONSTITUCIONAL

Juiz suspende cobrança de
taxa de turismo sustentável
Assessoria c/ Redação

Hotel Porto Jofre Pantanal Norte questiona na justiça cobrança dúbia   

Foto: Divulgação

O município por longo tempo foi considerado a capital do diamante devido às atividades de extração e grandes garimpos que se formaram na região
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pós mais um ato de 
p r o t e s t o  c o n t r a  o  Ag o v e r n a d o r  M a u r o  

M e n d e s  ( D E M ) ,  o s  
representantes do Sintep/MT vão 
se reunir com o Governo do 
Estado, o Ministério Público e 
mediadores do TJ, para uma 
audiência de concil iação,  
marcada para as 14h30 desta 
quinta-feira (27.06), no Núcleo 
de Mediação do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso.

Na manhã de ontem, (26)  
os profissionais da educação de 
Mato Grosso interditaram as 
entrada da Secretaria de Estado 
de Fazenda, no Centro Político 
Administrativo, em Cuiabá. 

A t é  o  m o m e n t o  a  
interdição continua, e alguns 
servidores da Sefaz já foram 
embora. De acordo com a 
assessoria do Sindicato dos 
Trabalhadores na Educação 
P ú b l i c a  ( S i n t e p / M T ) ,  o  
governador ainda não apresentou 
nenhuma proposta concreta no 
ponto de vista do cumprimento da 
lei da Dobra do Poder Compra 
(510/2013).

A categoria cobra do 
Governo do Estado, além das 
questões que estão sendo 

Educação, Esporte e 
Lazer (Seduc), Marioneide 
Kliemaschewsk, porém, a 
reunião não surtiu nenhum efeito.

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores na 
Educação Pública, subsede de 
Várzea Grande (Sintep/VG) 
Juscelino de Moura, a reunião 
não se deu em nada de concreto, 
foi apenas assim, “se o Estado 
melhorar, se o Estado isso e isso, 
se se se...foi só isso.” Ele ainda 
frisou que a greve deve continuar 
ainda mais forte.

debatidas, dois pontos 
fundamentais. “Antes de tudo, o 
respeito pela lei 510 e depois uma 
proposta de integralização do 
percentual de 7,69 até pelo menos 
a próxima data base que será em 
maio de 2020 e a devolução do 
salário cortado”, afirma Gilmar 
Soares. A direção do Sintep/MT 
havia se reunido na tarde de 
anteontem (25), para uma 
tentativa de negociação com o 
vice-governador,  Otaviano 
Pivetta (PDT) e a secretária 
Secretaria de Estado de 

participou de uma copa em uma 
segunda- fe i r a ,  j ogou  nas  
categorias sub-15 e sub-17 e na 
terça pra quarta-feira passou mal 
em casa e veio a óbito", informou.

O  D i r e t o r  d o  
D e p a r t a m e n t o  e s p o r t i v o  
informou que em sua edição 
inicial, o Campeonato Paulo 
Henrique contou com 360 
participantes e nesta última 
edição foram mais de 750 
participantes.  "Começamos só 
com onze equipes da região e hoje 
são quase quarenta", disse que são 
disputadas cinco categorias, 
sendo crianças com 10 anos de 
idades até o sub-17. 

Durante o Campeonato, a 
Prefeitura Municipal, através do 
Departamento de Esportes e 
parceiros oferece alojamento, 
alimentação e toda estrutura.

"Agradecemos o prefeito 
Ronaldo e todos da gestão 
pública pelo empenho para a 
realização do evento", afirmou.

 Prefeitura Municipal de 
São José dos Quatro AMarcos ,  a t r avés  do  

Departamento de Esportes 
realizou no período de 19 a 23 de 
junho, o Campeonato Paulo 
Henrique. 

O evento realizado em 

homenagem ao adolescente, que 
p a r t i c i p a v a  a t i v i d a d e  d e  
c o m p e t i ç õ e s  e s p o r t i v a s ,  
c o n f o r m e  o  d i r e t o r  d o  
Departamento Municipal de 
Esportes, Agnaldo Borgati 
Rodrigues. "Ele era jogador da 
escolinha que "Furacão", 

CONCILIAÇÃO

Sintep participa de audiência
hoje com o governo, MP e TJ

A direção do Sintep  havia se reunido esta semana, para tentativa de negociação
com o vice-governador, Pivetta, mas a reunião não surtiu nenhum efeito

Sintep/MT c/ Redação

Impasse mantém greve dos professores por mais de um mês em MT 

Foto: Sintep-MT

TORNEIO VARZEANO

Campeonato esportivo presta
homenagem póstuma à atleta
P.O.L c/ Redação

Prefeito Ronaldo congratula-se com os campeões do certame    

Foto: Divulgação
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 partir de sábado próximo e 
pelo prazo de 10 dias, A(29/06-8/07) o Presidente 

da Câmara Municipal de Cáceres, 
vereador Rubens Macedo, estará 
no comando do executivo 
cacerense, assumindo a vacância 
do prefeito Francis Maris Cruz e da 
vice Eliene Liberato Dias, que 
estarão em missão político-
administrativa no vizinho país 
Bolívia.

O prefe i to  já  havia  
solicitado a licença pelo prazo 
supra ao legislativo, justificando 
que em companhia da vice, ele  
estaria integrando uma comitiva 
que acompanharia o fechamento 
de um contrato da compra de uréia 
e fosfato, entre produtores rurais e 
o governo boliviano. A uréia é um 
importante insumo no meio 
agropecuário e pode ser usada 
tanto na alimentação do gado 
quanto na recuperação do solo para 
cultivos. Destaque-se que o fosfato 

legislativo,  presidirá a 
co lenda  Câmara  no  lapso  
temporal, o vice-presidente, 
vereador Wagner Barone.

Dois dias antes da viagem 

é um fertilizante granulado 
também muito utilizado por 
produtores rurais.

Consequentemente, na 
vaga de Macedo na presidência do 

teve início em março deste 
ano, após uma reunião no Rio de 
Janeiro, em que o governado 
Mauro Mendes requereu da 
Petrobrás a liberação para comprar 
o gás natural diretamente da 
Bolívia. Já no mês de maio, uma 
comitiva liderada pelo governador 
se reuniu com o presidente da 
Bolívia, Evo Morales, para dar 
oficialmente início às tratativas, 
incluindo a importação de ureia, 
f e r t i l i z a n t e  u t i l i z a d o  n a s  
plantações.

de Francis à Bolívia, o 
governador  de Mato Grosso 
Mauro Mendes, recebe nesta 
quinta-feira (27) uma comitiva do 
governo Boliviano para dar 
continuidade às tratativas de 
fornecimento de gás natural para o 
estado. Farão parte da visita o 
Ministro de Hidrocarburos, Luis 
Alberto Sánchez Fernández, e o 
presidente da estatal boliviana 
Yacimientos Petroliferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), Oscar Barriga 
Arteaga.

exemplificando figuras 
conhecidas da cidade que vive na 
rua. 

“Vamos organizar a porta 
de entrada para iniciar  o  
a tendimento  e  depois  dar  
continuidade ao tratamento e se for 
n e c e s s á r i o  à  i n t e r v e n ç ã o  
encaminharemos a quem dispõe 
desse recurso. Só assim eles não 
retornarão novamente para as ruas 
ou serão encaminhados a locais 
como cadeias, ou casa de apoio e 
vão para o local de tratamento,” 
finalizou Tonny.

O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, disse que é 
n e c e s s á r i o  r e s o l v e r  
definitivamente a vida dessas 
pessoas que não estão na rua por 
que são andarilho e sim por 
problemas mentais e sem contar 
que a cada dia aumenta os 
transtornos depressivos, de 
ansiedade, de pânico e se não 
tratados, podem chegar a essas 
situações de rua que todos 
conhecemos ou a morte.

ncerrou-se na última terça 
feira, 26, a construção de Eum novo modelo na Saúde 

Mental do Município, pela 
prefeitura local, com um curso 
sobre matriciamento, através da 
Secretaria de Saúde. 

O curso foi aberto na 
véspera 25, no auditório da 
Faculdade do Pantanal (Fapan), 
ofertado aos responsáveis ou 
envolv idos  no  pro je to  de  
matriciamento, compreendendo os 
profissionais de Saúde, Educação, 
Assistência Social, Hospital São 
Luiz e Regional, Ministério 
Público, Corpo de Bombeiro, 
Polícia Militar, Conselho Tutelar e 
Delegacias.

A palestrante, Elizeth 
Lúcia de Araújo, que atua na área 
da saúde mental explicou como 
funciona as estratégias inovadoras 
na organização da atenção 
primária na saúde mental, 

justificando o curso como 
auxiliar para ampliar o conceito 
sobre matriciamento e discutir 
quais os benefícios e dificuldades 
em sua aplicação já que é um novo 
modo de produzir saúde em que 
duas ou mais equipes, num 
p r o c e s s o  d e  c o n s t r u ç ã o  
compartilhada onde é criada uma 
p r o p o s t a  d e  i n t e r v e n ç ã o  
pedagógico-terapêutica.

O  s e c r e t á r i o  To n n y  
Mendes que apoiou o evento, disse  
esperar que seja possível organizar 
o serviço de saúde publica mental, 
com o matriciamento e que o curso 
veio fazer com que todos 
entendam qual o seu papel e 
cumpra, mas um dando apoio ao 
outro, sem jogar para ninguém e 
pensando sempre no individuo, na 
família.

Conforme ele, hoje um dos 
maiores problemas da saúde 
publica é a saúde mental, 

caracterizando o crime de 
receptação.

Chegando ao local, os 
policiais constataram a veracidade 
da denúncia, sendo apreendidos, 6 
latas de tinta, duas furadeiras, uma 
empilhadeira, uma lavadora de alta 
pressão, uma televisão 49 
polegadas, nobreak, entre outros 
objetos, além das motocicletas 
Honda Biz, Honda Titan, e 
Yamaha.

Diante da situação, o 
suspeito foi conduzido a 1ª DP de 
C á c e r e s ,  o n d e  a p ó s  s e r  
interrogado foi autuado em 
f l a g r a n t e  p e l o  c r i m e  d e  
receptação. Os materiais foram 
a p r e e n d i d o s  p a r a  s e r e m  
relacionados a investigações de 
furtos e roubos ocorridos 
recentemente no município.

ários objetos produto de 
roubos / fu r to s  fo r am Vrecuperados pela Polícia 

Civil, nas dependências de um 
antigo motel de Cáceres. No local, 
foram encontrados diferentes tipos 
de produtos como ferramentas, 
m a t e r i a i s  d e  c o n s t r u ç ã o ,  
e le t rôn icos ,  a l ém de  t r ês  
motocicletas.

Flagrado em posse dos 
objetos, o suspeito, E.A.S., 40, foi 
conduzido a delegacia e autuado 
em flagrante pelo crime de 
recepção. 

A ação foi deflagrada após 
a equipe de roubos e furtos da 1ª 
Delegacia de Cáceres receber 
informações de que no antigo 
Motel Casa Blanca, na Avenida 
Getúlio Vargas, haviam vários 
objetos de origem ilícita, 

FRANCIS NA BOLÍVIA

Rubens Macedo assume
a prefeitura de Cáceres

Paralelo ao governador Mauro Mendes, o prefeito de Cáceres Francis Maris e  a vice Eliene Liberato, buscam estreitar laços comerciais com o vizinho país

Da Redação

Presidente do legislativo Rubens Macedo: prefeito por 10 dias   

MEN-SANA

Prefeitura realiza curso sobre
matriciamento na saúde mental
Assessoria

Atenção primária na saúde mental, foi foco do encontro de dois dias   

Foto: Assessoria

CASA BLANCA

Motocas e muamba criminosa
 estavam intrujadas em motel

PJC/MT c/ Redação

Rés-furtivas estavam mocadas pelo larápio no quarto do motel   

Foto: PJC/MT

Foto: JCC
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aproximadamente um 
mês para a realização da Copa 
América no Brasil. 

É a possibilidade nivelar 
o condicionamento de todos os 
atletas e de deixa-los em 
condições de igualdade para 
que o treinador, Itamar Schülle, 
possa ter todas as opções de 
escalação.

“ O  g r u p o  v o l t o u  
renovado, animado e querendo 
treinar. Os trabalhos [da semana 
passada] foram todos intensos e 
todos se aplicaram muito bem. 
Isso é importante é importante 
nesta fase de parada para a Copa 
América”, declarou Gamarra.

O preparador físico 
comemorou a pausa de 

Goianiense, por 1 a 0, na 
Arena Pantanal. 

O único gol foi marcado 
por Jarro Pedroso, aos 15 do 
segundo tempo. O time de Mato 
Grosso volta a campo no dia 9 
do próximo mês contra o 
Vitória, em Salvador (BA). 
Ontem, o preparador físico, 
Carlos Gamarra, confirmou que 
todos os atletas estão em 
condições de jogo. 

 Cuiabá Esporte Clube 
ainda mantém 5,8% de Op r o b a b i l i d a d e  d e  

classificação para primeira 
divisão do Brasileirão após 8 
r o d a d a s  c o n c l u í d a s  d o  
Campeonato Brasileiro da Série 
C e na 15º colocação da tabela 
da competição. 

As estatísticas são do 
portal Chance de Gol. A 
estimativa é feita pelo portal de 

acordo com os jogos. As 
probabilidades são feitas após 
os resultados de cada jogo 
comparando basicamente com a 
força de cada oponente. Os 
d a d o s  s ã o  d i v u l g a d o s  
mensalmente.

O Cuiabá somou, até 
agora, duas vitórias, dois 
empates e quatro derrotas e está 
com 8 pontos. Na última rodada, 
perdeu para o Atlético 

 p r e s i d e n t e  d o  
Cacerense,  Renato OFidelis, divulgou esta 

semana o novo uniforme e a 
lista de patrocinadores que 
conseguiu até o momento para 
bancar o time na disputa para a 
volta a elite do futebol de Mato 
Grosso. Apesar do número, 
Fidelis lamentou a ausencia das 
grandes empresas instaladas na 
cidade que não vêem o quanto o 
esporte mexe com a autoestima 
da população. O elenco com 17 
jogadores já treina no campo do 
Junco e em uma academia, 
visando a estreia contra O 

Poconé. Aquipe será treinada 
por Odil Soares e tem jogadores 
experientes como o goleiro 
Naldo (ex-CEOV e Sinop) e 
Elias (Cuiabá), Zagueiros: 
Barão (Cuiabá), Lucão (ex-
Cuiabá) e Odail Júnior (ex-
CEOV), Lateral: Fabinho (Ex-
Cuiabá), Volantes: Peixinho 
(ex-CEOV) e Erick (ex-
CEOV), Eltinho (ex-CEOV), 
Meia: Ramon Osni (Ex-
Paranavaí). O ataque terá os 
pratas-da-casa Lolô (ex-Juara), 
Roger e Kaique.

S e i s  e q u i p e s  
confirmaram a participação na 

competição deste ano, 
Associação Atlética Sinop, 
Associação Grêmio Sorriso, 
Nova Mutum Esporte Clube, 
Cacerense Esporte Clube, 
Poconé Esporte Clube e 
Associação Ação Futebol . As 
equipes ficaram divididas em 
dois grupos: Grupo A: Atlética 
Sinop, Grêmio Sorriso e Nova 
Mutum e Grupo B: Ação, 
Cacerense e Poconé.

A fórmula de disputa 
será com confrontos de ida e 
volta dentro dos respectivos 
grupos, classificando os dois 
primeiros de cada chave. Os 
cruzamentos das semifinais (1º 
do A x 2º do B / 1º do B x 2º do 
A) também serão em jogos de 
ida e volta, assim como as 
finais. Os dois finalistas 
garantirão acesso para o Mato-
grossense da 1ª divisão em 
2020. 

A compet ição  t em 
previsão de início para o dia 22 
de junho, e a finalíssima para o 
dia 04 de agosto. Para embalar o 
escrete alviceleste da Fera da 
Fronteira, o torcedor pode 
a c e s s a r  n o  y o u t u b e ,  a  
marchinha Avante Cacerense do 
compositor Lorde Dannyelvis, 
editor do jornal Correio 
cacerense e vibrar na galera do 
Geraldão.

SITUAÇÃO DELICADA

Derrotas derrubam para 5,8%
as chances do Cuia na série A

Dourado da capital precisa de vitórias no returno se quiser tentar algumas posições e a repetir derrotas como na 1ª fase pode até voltar para a série C

S.N c/ Redação

Dourado vem de quatro derrotas seguidas e aproveita folga para buscar reabilitação    

Foto: CEC-Assessoria

Fera da Fronteira num clássico com o Galo do Norte em 2017  

JAQUETA E BERERÉ

Fidélis agiliza para estréia do
Cacerense rumo à 1ª divisão

J.O c/ Redação

Foto: Arquivo
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O juiz da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, 
tornou réu o ex-deputado estadual, ex- secretário 
adjunto estadual de saúde e ex-secretario estadual 
de esportes. Carlos Antônio de Azambuja, por 
improbidade administrativa. Além dele, o MP  
também acusou o medico Luiz Lima e o  ex-
secretário municipal de Saúde de Pontes e Lacerda, 
Divino Donizete Alves. Lima. 
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O ladrão Sérgio Aparecido da Silva 
Oliveira, em companhia dos pivetes M.E.A.O 
e B.C.B, todos, encapuzados, foram presos 
pela PM após invadirem uma residência, em 
Quarto Marcos, fazendo o morador de refém, 
prontos para roubar uma camioneta Hilux, 
possivelmente, para levar à Bolívia. Outros 
dois vacilões naárea também foram em cana. 
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Vários objetos produto de roubos/furtos foram recuperados pela 
Polícia Civil, nas dependências do antigo motel Casa-Blanca da Avenida 
Getulio Vargas em Cáceres. No local, foram encontrados diferentes tipos 
de produtos como ferramentas, materiais de construção, eletrônicos, além 
de três motocicletas. O ladrão foi preso e deverá responder por receptação. 

                                      Pagina 03

Num prazo de 10 dias a contar de sábado próximo, assume o 
comando do Paço Municipal de Cáceres, o Presidente da Câmara, vereador 
Rubens Macedo, devido a vacância do cargo, pela viagem do titular 
Francis Maris e vice Eliene Liberato à Bolívia em missão político-
administrativa. Na pauta da viagem, o fechamento de um contrato da 
compra de uréia e fosfato. Página 03

Hoje a gente vai viajar no tempo, visitando a turística cidade  de 
Poxoréu, que parece ter inspirado Elton John a compor e gravar Lucy in 
the ski with diamond, pois ela viveu tempos áureos como uma luz em 
um céu de diamantes. Página 05

VACÂNCIA DUPLA

Rubens Macedo assumirá a
vaga de prefeito em Cáceres

Francis havia solicitado a licença para a viagem com a vice e com vacância dupla, assume o presidente do legislativo, cuja vaga fica para o vice Wagner Barone

Rubens Macedo ficará no cargo de prefeito de 29 de junho a 8 de julho   

Foto: Assessoria

FLAGRA COM REFÉM

Assaltantes amarraram
vítima no roubo a Hilux

De costas pra lei, os meliantes foram 
descansar na cheirosa de 4 Marcos   

Foto: PM/MT

IMPROBIDADE

Decisão judicial torna réu
ex-deputado de P. Lacerda

Carlos Azambuja ocupou vários 
cargos políticos em Mato Grosso   

Foto: Reprodução

MOCÓ ESTRANHO

Larápio escondeu motocas
e muamba em antigo motel

A professora Lindinalva de Souza Andrade, servidora da 
Educação de Araputanga, recebeu a Medalha de Mérito dos Pacificadores, 
oferecida pela AUNIPI, entidade ligada à ONU. Um reconhecimento  ao 
valor do professor com o compromisso humanitário e íntegro de buscar 
melhorias contínuas em suas funções em prol dos direitos humanos, 
igualdade social e ensino aprendizagem digno aos alunos. Página 04

No mocó, TV, ferramentas e as motocas Honda Biz, Honda Titan, e Yamaha   

Foto: PJC/MT

PACIFICADORES

Entidade da ONU premia
professora de Araputanga

Além de professora Lindinalva também é secretaria de educação   

Foto: Divulgação

NATUREZA VIVA  - Poxoréu In The Sky With Diamond
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