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O Sol deixa o signo de Leão, começa 
sua caminhada anual através de Virgem 
e se une a Mercúrio marcando o início 
de um período de rotina equilibrada, 
especialmente no trabalho. Um novo 
projeto pode surgir e trazer algumas 
mudanças benéficas para os seus dias. 
Se estiver desempregado, pode receber 
uma boa notícia.
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O Sol deixa o signo de Leão, começa sua 
caminhada anual através de Virgem e se 
une a Mercúrio marcando o início de um 
período de movimento agradável nos 
relacionamentos afetivos. Um romance 
pode começar a ser desenhado pelo 
Universo. Caso já exista, pode dar um 
passo à frente. O relacionamento com os 
filhos melhora consideravelmente.

O Sol deixa o signo de Leão, começa 
sua caminhada anual através de 
Virgem e se une a Mercúrio marcando 
o início de um período de maior 
envolvimento com sua vida doméstica 
e os relacionamentos em família. Uma 
negociação, envolvendo a compra ou 
venda de um imóvel de família, não 
está descartada.

O Sol deixa o signo de Leão, começa 
sua caminhada anual através de 
Virgem e se une a Mercúrio marcando 
o início de um período de boa 
comunicação e contatos comerciais. O 
momento é ótimo para realizar 
acordos e negociações relacionadas a 
novos contratos. A vida social ganha 

um novo movimento.

O Sol deixa o seu signo, começa sua 
caminhada anual através de Virgem e 
se une a Mercúrio marcando o início de 
um período de negociações e acordos 
de projetos e contratos envolvendo o 
aumento de seus rendimentos. A 
compra ou venda de um bem, móvel ou 
imóvel, não está descartada.

O Sol deixa o signo de Leão, começa 
sua caminhada anual através de Virgem 
e se une a Mercúrio marcando o início 
de um novo ano astral. Sua energia 
vital, que esteve bastante baixa, 
começa a aumentar progressivamente. 
Prepare-se para algumas mudanças 
positivas no decorrer de setembro.

O Sol deixa o signo de Leão, começa 
sua caminhada anual através de 
Virgem e se une a Mercúrio marcando 
o início de um período de movimento 
positivo em seus projetos de médio 
prazo, especialmente se estiver 
envolvido com publicações, pessoas e 
empresas estrangeiras. Sua fé e 

otimismo serão renovados.

O Sol deixa o signo de Leão, começa 
sua caminhada anual através de 
Virgem e se une a Mercúrio 
marcando o início de um período de 
m a i o r  m o v i m e n t o  n a  v i d a  
profissional e carreira. Um novo 
projeto pode surgir, assim como uma 
p r o m o ç ã o .  U m  p r o j e t o  e m  

andamento pode começar a dar lucros.

O Sol deixa o signo de Leão, começa 
sua caminhada anual através de 
Virgem e se une a Mercúrio marcando 
o  i n í c i o  d e  u m  p e r í o d o  d e  
interiorização e distanciamento da 
vida social. O momento é ótimo para 
começar a cuidar com mais carinho de 
sua saúde. Procure praticar atividades 

que unam mente e corpo.

O Sol deixa o signo de Leão, começa sua 
caminhada anual através de Virgem e se 
une a Mercúrio marcando o início de um 
período de interiorização e necessidade 
de mudanças, que podem começar com 
uma espécie de limpeza em suas 
emoções e sentimentos. Uma nova 
parceria financeira pode ser negociada e 
firmada.

O Sol deixa o signo de Leão, começa 
sua caminhada anual através de Virgem 
e se une a Mercúrio marcando o início 
de um período de maior movimento na 
vida social e aproximação dos amigos, 
novos e antigos. O momento é bom 
para fazer contatos comerciais, pois a 
possibilidade de firmar novos contratos 
é bastante grande.

O Sol deixa o signo de Leão, começa 
sua caminhada anual através de Virgem 
e se une a Mercúrio marcando o início 
de um período de maior movimento e 
envolvimento com sua vida social e 
amigos. Os relacionamentos, pessoais 
e profissionais, ganham força e novas 
amizades podem ser feitas.
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Virgem

By Rosane Michels
Nossos parabéns a Hélio Maldonado que 
marcou mais um golaço no placar da vida. 
Saúde, sucessos e grandes conquistas nesse 
novo ano são os nossos desejos. Na foto com 
a esposa Maritza.

Nossos flashs a Roseli Stella, que trocou de idade e 
recebeu os abraços dos amigos e familiares. 
Felicidades Mil!!!

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

Destaque hoje para o  Choach comportamental e consultor empresarial Manoel 
Lima, que ministrará a palestra Excelência no Atendimento Meu Cliente, Meu 
Patrimônio. O evento realizado pelo Sincovac - Sindicato do Comércio Varejista de 
Cáceres com apoio incondicional da ACEC e Fecomércio MT, acontece as 19h 30 no 
Sesi Clube. A entrada é apenas 2 kg de alimento não perecível.

Votos de felicidades ao amigo de longas datas 
Ricardo Henry que hoje festeja mais um ano de 
existência. Ele que recebe o carinho especial da 
companheira Andrea Karla, familiares e 
amigos. Que Deus lhe abençoe com muitos anos, 
saúde e realizações.

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

geral se faziam presente no local, 
recepcionados por Dona Rose, 
matriarca da família Silva. Temperando 
o encontro, um  churrasco.  

Em conversa informal, Júlio 
salientou estar cansado com os 
desmandos do poder público que legisla 
em causa própria e esquece-se do povo, 
que os elegeu para defender os 
interesses da comunidade. “Os 
interesses pessoais estão sobrepondo-se 
ao público, quando os próprios 
vereadores aumentam seus salários, 
num momento de crise econômica que o 

País passa,” pontuou Júlio.
Concluindo, ele disse que a 

população precisa estar atenta as ações 
dos parlamentares, pois é ela quem 
fiscaliza o trabalho dos agentes públicos 
e denuncia quando algo está errado. 
“São ações como esta que faz a 
democracia estabelecer-se como força 
ideológica de fato e não de aparência 
demagógica, vamos para a rua lutar por 
nós, pois somos os mais atingidos pelo 
descaso desses aproveitadores que se 
locupletam da coisa pública em 
benefício próprio,” finalizou.
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 comunidade do bairro Cidade ANova reuniu-se no último 
domingo para comemorar a 

criação de uma associação denominada 
Amigos de Cáceres, cujo objetivo, 
segundo explanaram, é defender os 
interesses dos cacerenses e lutar de 
forma organizada para acabar de vez 
com as regalias e maracutaias que o 
poder público vem articulando na 
cidade.

A Associação reuniu-se pela 
segunda vez na residência do mentor e 
organizador Júlio da Silva e contou com 
a presença de vários comerciantes e 
comunidade em geral. Na ocasião, 
foram discutidos as futuras ações que a 
associação pretende realizar, bem como 
o amadurecimento e registro da mesma 
nos órgãos competentes para oficializar 
o empreendimento.

A reunião foi bem concorrida e 
logo pela manhã, lideranças e povo em 
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rios da Amazônia; Cel. Ivan Carlos Gindri 
Angonese – do Colégio Militar de Porto 
Alegre; Cel. Francisco José Mineiro Junior 
– do Centro de Estudos e Pesquisas de 
História Militar do Exército e Membro 
Efetivo do Instituto Histórico e Geográfico 
de Mato Grosso do Sul/IHGMS; Dr. 
Timothy Radke e sua esposa Dra. Judith 
Radke – médicos norte-americanos do 
Explorers Club de Nova York, todos 
acompanhados pelo S.Ten. Valdecir Freitas 
de Oliveira, Adjunto de Comando do 2º 
BFron.

Após a visita ao IHGC foram até à 
SICMATUR, local da então residência de 
Alexander Daveron, no Núcleo de 
Documentação de História Escrita e 
Oral/NUDHEO, do Curso de História da 
UNEMAT e no Museu Municipal de 
Cáceres. No dia 22 no Auditório do 2º 
BFron, foram proferidas palestras pelos 
integrantes da Comitiva: “The Explorers 
Club”, pelo Dr. Timothy Radke; 
“Revivendo a epopéia Roosevelt-Rondon 
em seu centenário” e “Expedição 
Centenária Roosevelt-Rondon: rio 
Roosevelt (Rondônia e Amazônia), pelo 
Cel. Hiram Reis e Silva. Juntas, as 
Instituições de ensino e de cultura de 
Cáceres  puderam apresentar  um 
abrangente panorama da cidade, a 
bibliografia existente sobre a Expedição 
Roosevelt-Rondon e outras produções, 
focos de interesse do grupo; além de 
compreender os sentidos da revitalização, 
um século após a passagem da Expedição 
R o o s e v e l t - R o n d o n ,  d o s  t r a j e t o s  
percorridos por Rondon e suas relações, 
com as populações indígenas amazônicas.

O IHGC, na pessoa do seu 
Presidente Adilson Reis, agradeceu aos 
Associados que acompanharam a 
Comitiva, em especial ao Comandante do 
2º BFron, Cel. Coelho pela homenagem 
oferecida, ao IHGC e à UNEMAT, com a 
en t r ega  da  meda lha  a lu s iva  ao  
Sesquicentenário do conflito da Tríplice 
Aliança e pela receptividade aos associados 
e professores.

s associados do Instituto Histórico Oe Geográfico de Cáceres/IHGC e 
professores dos Cursos de História 

e Letras da UNEMAT/Cáceres receberam, 
na última segunda feira, 21, a visita da 
comitiva de militares, professores e 
exploradores brasileiros e norte-
americanos que percorrem a terceira fase da 
Expedição Centenária Roosevelt-Rondon.

Na oportunidade ouviram 
explicações do Presidente e dos associados 
presentes, sobre o funcionamento e função 
do IHGC que tem contribuído, em parceria 
com outras Instituições congêneres, para a 

revitalização da memória social e cultural 
da cidade de Cáceres. Ao mesmo tempo 
puderam ter acesso ao acervo de livros e 
documentos deixados pelo Professor 
Natalino Ferreira Mendes, cujo legado 
compõe a biblioteca que leva o seu nome e 
e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  p a r a  o s  
interessados, principalmente, na história e 
na literatura de/sobre Mato Grosso.

Participaram da comitiva, Prof. 
Marc André Meyers – Professor da 
Universidade da Califórnia; Cel. Hiram 
Reis e Silva – do Comando Militar do Sul, 
que já percorreu, de caiaque, 12 mil km de 

 Praça poliesportiva doada pelo AAtacado Pantanal - empresa do 
Grupo Juba - aos moradores do 

b a i r r o  C i d a d e  N o v a ,  c o n t i n u a  
movimentando toda a comunidade. 
Diariamente, o local é muito freqüentado 
pela população, para práticas de 
atividades físicas, esportivas ou de lazer.

Academia de ginástica ao ar 
livre, quadra de esportes de concreto e 
quadra de areia, formam o complexo 
esportivo. Já, um amplo espaço gramado e 
outro de concreto, apropriados para a 
recreação, completam o conjunto.

No último sábado, uma surpresa, 
moradores do bairro e colaboradores do 
Atacado Pantanal, foram brindados, com 
um treino físico do time de futebol do 
Cacerense Esporte Clube. O técnico 
Marcos Birigui e sua comissão técnica 
optaram pelo trabalho na areia como 
forma de melhorar o condicionamento dos 
atletas, porque exige mais força na ação 
motora. O local agradou as pessoas que 
por ali passavam.

Para Valdir Lima, morador do 
bairro, não é sempre que se pode assistir 
um treino físico do Cacerense. “Ainda 
mais, na quadra de areia do bairro, tão 

próximo da gente. O time do cacerense é 
uma paixão da cidade. Bem legal esta 
iniciativa”, reconheceu Valdir.

Por falar em Cacerense, o Grupo 
Juba, que investiu mais de R$ 110 mil 
reais nesta Praça Poliesportiva, também 
está ajudando a patrocinar o cacerense 
com uma cota em dinheiro, R$ 5 mil e 
outra quantia, R$ 1,5 mil em frutas, para a 
complementação alimentar dos atletas.

Para o diretor administrativo, o 
Cacerense é uma paixão da cidade de 
Cáceres, um time de futebol que leva o 
nome da cidade em todo estado e no 
Brasil. Mirko comenta que, ver a equipe 
treinando em uma praça, que foi doada 
pelo Atacado Pantanal, para os moradores 
do Bairro Jardim Cidade Nova, onde a 
empresa está instalada, é muito 
gratificante. 

“Esse complexo foi um dos 
nossos investimentos que mais nos 
alegraram, pois oportuniza diariamente, o 
esporte e o lazer de pessoas da 
comunidade. E hoje em um horário 
alternativo pudemos prestigiar um treino 
físico de uma equipe de futebol, que 
também estamos patrocinando”, finalizou 
Mirko.

MORALIZAÇÃO PÚBLICA

Associação do Cidade Nova
quer lutar por nova cidade

Da Redação

Objetivo da associação é despertar na comunidade, a importância de todos fiscalizar as ações dos parlamentares, buscando moralizar a política local

Reunião mobilizou comunidade e lideranças  

Foto: JCC

SOLENIDADES

Comitiva centenária Rondon visitou instituições de Cáceres
Assessoria

Caravana percorre a 3ª fase da Expedição Centenária 

Foto: Assessoria

TREINAMENTOS

Praça poliesportiva doada pelo
Grupo Juba atende Cacerense

Assessoria

Espaço é propicio para treinamentos de atletas   

Foto: Esdras Crepaldi

LEITÃO ZERO
Em entrevista para a revista Carta Capital, 
o deputado federal Nilson Leitão (PSDB), 
que já foi pintor de paredes, voltou a dar 
declarações polêmicas quando o assunto 
foi meio ambiente e comunidades 
indígenas. Para ele, manter florestas em pé 
é um custo muito alto. Para ele, o Brasil é 
quem vai alimentar o mundo inteiro e se 
alguém quer que o produtor brasileiro 
mantenha floresta em pé precisa pagar. 
Nota zero para o deputado que com certeza 
ignora que a gente paga por tudo, menos 
pros compadres dos políticos desmatarem. 
Oxalá sobre madeira pro caixão deles. 

VALEU ALINE!
Aline Fontes, Miss Mato Grosso 2017, 
participou no último sábado (19) no 
concurso Miss Brasil Be Emotion, que 
aconteceu em Ilhabela, litoral de São Paulo 
e apesar de estar confiante e da torcida de 
Mato Grosso, a cacerense ficou somente no 
TOP 15, entre as últimas colocadas. Em 
entrevista a um site de Cuiabá, ela conta 
que não sabe onde errou: “Na vida estamos 
sempre aprendendo, mas ainda não tenho 
essa resposta.” É o tal negócio, 
Aline,alguém tinha eu ganhar e as demais 
perder, valeu pela experiência, afinal,pior 
que perder, é não lutar.

RAPOSA E A UVA
Apesar de pertencerem a grupos políticos 
adversários na campanha de 2014,  Silval 
Barbosa (PMDB), e o atual governador, 
Pedro Taques (PSDB), fizeram, nos 
bastidores, um acordo na campanha, 
visando a eleição de Taques. Pelo menos éo 
que consta na delação premiada do ex-
governador homologada pelo ministro 
Luiz Fux, do STF. Segundo Silval, a 
proposta era simples, ele não deveria 
investir na campanha de Lúdio Cabral 
(PT), adversário de Taques na disputa ao 
governo e que tinha como vice da chapa, 
Teté Bezerra, era do PMDB.Taques diz, 
que não tem conhecimento sobre o teor da 
delação e que irá se manifestar assim que o 
tiver.

CELULAR MORTO
O ministro Reynaldo Soares da Fonseca, da 
5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
voltou a negar pedido do ex-secretário de 
Casa Civil de Mato Grosso, Paulo Taques, 
para reaver seu telefone celular. O pedido 
inicial do mandado de segurança foi 
indeferido no dia 16 de agosto. Conforme 
informado pela assessoria de imprensa de 
Paulo Taques, a apreensão do celular vai 
contra a legalidade do processo e atinge 
ainda a privacidade do ex-secretário. Égua, 
que drama deste celular! De uma coisa 
temos certeza, virado pelo avesso, eleja foi. 
Então deveriam mesmo devolver, né? 

PORTO SOLIDÃO
Seis meses após firmar um termo de 
cooperação com o Governo do Estado, a 
Associação Pró-Hidrovia (APH), formada 
por produtores rurais da região Oeste, 
atingiu cerca de 95% da reforma do porto 
da Companhia Mato-grossense de 
Mineração (Metamat) em Cáceres. O 
objetivo, habilitar o espaço, sem custos ao 
Executivo, para exportar grãos pela 
Hidrovia Paraguai/Paraná, que engloba 
Brasil, Bolívia, Argentina e Uruguai, a fim 
de baratear o preço do frete. Pois bem, mais 
de dois meses,após esta noticia, pelo que 
consta,os 5% das obras não foram 
concluídas Égua, que de promessa a gente 
anda pelas tampas.
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Heureca, tudo será resolvido, é o 
fim do reinado dos bandidos on-line, que 
rufem os tambores: A Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos de Mato Grosso, está 
fazendo um investimento de R$ 2,5 milhões 
na aquisição de um equipamento para 
bloqueio de telefones móveis nas unidades 
prisionais do estado e preso que quiser furar 
as muralhas com seu terrorismo, vai ficar na 
saudade! E os salvadores da pátria alardeiam 
que esta medida vai aumentar a segurança e 
impedir que líderes criminosos que agem de 
dentro dos presídios consigam se 
comunicar. 

Ora, senhores, com a devida vênia 
aos mui ínclitos responsáveis pela 
Segurança Pública de Mato Grosso, a gente 
até gostaria que não houvesse nenhum óbice 
para este mister, mas se voltarmos o disco 
um ano, vamos retornar ao agosto de 2016. 
Naquele mês, dia 3, para ser mais preciso, o 
plenário do Supremo Tribunal Federa, por 
oito votos a três, derrubou a validade de leis 
estaduais de Bahia, Mato Grosso do Sul, 
Paraná e Santa Catarina que obrigavam 
operadoras de telefonia celular a instalarem 
equipamentos para bloqueio do sinal nos 
estabelecimentos prisionais. 

Na avaliação da maioria do STF, 
somente a União pode legislar sobre 
telecomunicações e, portanto, as leis em 
vigor nos estados são inconstitucionais. E 
mais, que as empresas de telefonia não 
poderiam sofrer o ônus de gastar mais com 
os bloqueadores em razão das leis estaduais. 

Pela ótica dos togados do STF, a 
comunidade inofensiva e inocente pode 
ficar refém dos perigosos bandidos e correr 
risco iminente de morte nas ruas, casa, 
escolas, trabalhos, etc. Deu pra entender, 
que não somos contra as medidas dos 
ilustres titulares da SESP-MT e seu staff, 
aprovamos a luta do secretário Rogers 
Jarbas para por um fim nesta bagunça 

organizada que é o sindicato do crime 
organizado atrás das grades. 

Da primeira vez que estivemos na 
editoria do Correio Cacerense, fomos 
testemunha do eficiente trabalho do então 
delegado Rogers aqui na city, um xerife que 
não dava folga a vagabundo e na medida do 
possível botou ordem na casa. O que 
questionamos, é a questão de competência 
para os bloqueios, SMJ, ainda vigente a 
inconseqüente decisão da Magna Corte de 
Justiça, já que em abril deste ano, a gerencia 
de  Regulamentação da Anatel recomendou 
que as secretarias de segurança pública 
estaduais aluguem bloqueadores de sinais 
de celulares e internet para presídios. 

A declaração ocorreu  em abril 
último, na audiência pública da comissão 
especial que estuda alterações na Lei de 
Execução Penal, na Câmara dos Deputados, 
em Brasília. Seria uma opção, em vez da 

compra e gestão dos bloqueadores pelo 
próprio governo, economizando gastos e 
com a agilidade necessária para a 
atualização tecnológica dos equipamentos. 

Outro problema, que os técnicos 
encontram, seria que encontrar uma solução 
para o bloqueio de celulares nas 
penitenciárias, porque, interromper o sinal 
um telefone celular é o mesmo que bloquear 
qualquer tipo de comunicação via rádio. Ou 
seja, como não é possível delimitar 
exatamente a parte da área de cobertura que 
será atingida, é muito complexo fazer o 
bloqueio sem interferir nas ligações de 
pessoas ou residências próximas dos 
presídios. 

Pelo observado, dois problemas a 
serem resolvidos, oxalá, as autoridades 
saibam e consigam também,  a resposta, 
para uma solução que desbloqueie 
burocracias.

Idosos a partir dos 65 anos e 
deficientes físicos ou intelectuais de 
qualquer idade podem receber do INSS 
um salário mínimo mensal, atualmente 
em R$ 937, sem nunca ter contribuído 
para a Previdência Social. Isso porque o 
governo federal mantém para esse grupo 
de pessoas um benefício assistencial. É o 
Benefício da Prestação Continuada da 
Lei Orgânica da Assistência Social 
(BPC/Loas), que está garantido a quem 
tem baixa renda. 

Pode ser buscado diretamente 
em uma agência do INSS. Porém, é 
preciso ficar atento aos diversos 
requisitos para conseguir o auxílio. No 
caso do benefício para os idosos, além 
do critério da idade (mais de 65 anos), há 
a condição de ter renda familiar inferior 
a um quarto do salário mínimo vigente 
por pessoa, ou seja, R$ 234,25. O idoso 
também não pode receber qualquer 
outro benefício da Seguridade Social ou 
de outro regime, inclusive o seguro-
desemprego. 

Já para o deficiente obter esse 

auxílio, é preciso estar impossibilitado 
de participar de forma ativa na sociedade 
e em igualdade de condições com as 
demais pessoas. Nesses casos, os 
beneficiários passam por perícia. Este é 
um benefício assistencial, por isso, não é 
necessário que o idoso ou deficiente 
tenha contribuído ao INSS. Sua função é 
dar renda mensal a quem não tem 
condições de trabalhar, no caso de 
deficientes e, no caso dos idosos, 
complementar uma renda familiar. 

É um auxílio de caráter 
alimentar, porém, muitas vezes, deixa de 
ser concedido porque as pessoas não 
sabem que têm direito. Mesmo pessoas 
que estejam fora das regras de concessão 
podem conseguir  o  benef íc io ,  
comprovada a impossibilitado de 
trabalhar devido a uma doença crônica. 
Já para o deficiente obter esse auxílio, é 
preciso estar impossibilitado de 
participar de forma ativa na sociedade e 
em igualdade de condições com as 
demais pessoas. 

Nesses casos, os beneficiários 

passam por perícia. Ressalte-se que 
muitas vezes, pessoas que precisam da 
renda  de ixam de  receber  por  
desconhecerem as regras ou até a 
existência do benefício. Mister se dizer, 
que se trata de benefício assistencial, por 
isso, não é necessário que o idoso ou 
deficiente tenha contribuído ao INSS. 
Sua função é dar renda mensal a quem 
não tem condições de trabalhar, no caso 
de deficientes e, no caso dos idosos, 
complementar uma renda familiar. 

É um auxílio de caráter 
alimentar, porém, muitas vezes, deixa de 
ser concedido porque as pessoas não 
sabem que têm direito. Importante e 
exigido, que o pretenso beneficiário, 
estar inscrito no Cadastro Único 
(CadÚnico) nas agências do Centro de 
Referência em Assistência Social (Cras) 
e faça ali seu cadastro, lembrando que os 
segurados que recebem essa modalidade 
de assistência, não têm direito ao 13º 
salário pago pelo INSS. 
***___Murilo Aith -  advogado 
previdenciário
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m encontro realizado na Eúltima terça-feira (22), 
representantes do governo 

boliviano e empresários de Mato 
Grosso discutiram a possibilidade de 
que o país vizinho se torne sócio da 
empresa de capital misto MT-Gás. 
 O objetivo é estreitar as 
relações comerciais e amparar novos 
negócios. Assim, o evento também 
tratou do interesse da Bolívia em 
vender uréia ao Estado, que tem 
capacidade para consumir duas 
vezes a quantidade produzida por 
eles.

De acordo com o secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Carlos Avalove, são interesses 
complementares. 

“ N ó s  t e m o s  a q u i  a  
termelétrica, temos o gasoduto, 
precisamos do gás, nós não temos 
um acordo firme, há prioridades 
anteriores a nossa, então nós temos 
interesse em ter um contrato firme. 

A Bolívia tem interesse em 
vender uréia aqui e nós temos 
capacidade de comprar tudo o que 
eles produzem lá. Então como temos 
tudo isso em comum, estamos 
fazendo este workshop,” disse.

Ele explica que a intenção 
do Governo do Estado é assinar um 
memorial de intenções para que a 
estatal boliviana seja parceria da MT 
Gás. “Queremos que eles sejam 
sócios na MT-Gás. São coisas que já 
es tão  avançando  bas tan te” ,  
informou. Há uma determinação do 

governador, diz o secretário, para 
que o gás chegue às indústrias e 
depois aos condomínios verticais. 
Num primeiro momento a prioridade 
é o Distrito Industrial de Cuiabá e a 
Zona  de  Processamento  de  
Exportação (ZPE), em Cáceres.

Diante disso, representante 
do agronegócio e do governo mato-
grossense estão propondo que os 
bolivianos construam até mesmo 
uma indústria de uréia no Estado. 
Oscar Barriga, da YPFB, a empresa 
boliviana responsável pelo petróleo 
e derivados, explicou que a fábrica 
em Bulo-Bulo começa a funcionar 
em setembro.

“Pretendemos levar a uréia 
de Bulo-Bulo a Santa Cruz até o 
porto de Quijarro. De lá pode seguir 
via hidrovia para Cáceres e depois 
via terrestre para Rondonópolis. A 
logística vai depender dos acordos 
comerciais que fizermos,” concluiu. 

Barriga disse crer que a 
relação comercial entre Mato Grosso 
e Bolívia vai se concretizar e que se 
estabeleceu uma sinergia entre os 
negociadores. 

Ele também se mostrou 
otimista para a renovação do 
fornecimento de gás boliviano para 
Mato Grosso a partir de 2019, 
quando se encerra o atual contrato.

s policiais do 17º BPM, Olograram prender na última 
segunda feira, 21, dois 

elementos suspeitos de integrarem 
uma quadrilha especializada em 
roubar motos na cidade de 
C u r v e l â n d i a  n a  r e g i ã o  d a  
Plaquelândia.. 
 Na mesma operação, um 
menor também foi apreendido. 
Segundo a ocorrência, o grupo foi 

preso com duas motocicletas 
roubadas e furtadas no domingo 
(20), com uso de disparos de arma de 
fogo, ocasião em que uma das 
vítimas tentou fugir e foi atingida em 
uma das pernas e o roubo foi 
efetuado em seguida, caracterizando 
a periculosidade do bando.

A vítima que trafegava no 
sentido Rio Branco/Mirassol 
D'Oeste, quando foi abordado pela 

dupla ,  que  es tava  em uma 
motocicleta Honda Biz de cor 
vermelha, e na tentativa de fugir dos 
criminosos, foi alvejado em uma de 
suas pernas.

O trio foi preso na cidade de 
Curvelândia, graças a denúncias 
anônimas realizadas ao 190 e com 
eles, foram apreendidos uma 
motocicleta CG 150, placa OAR 
1693, roubada em Curvelândia e 
outra motocicleta Honda Biz, placa 
OBG 7177, furtada em São José dos 
Quatro Marcos.

As motos seriam levados 
para a Bolívia, segundo os PMS e 
trocadas por cocaína e armas, com os 
traficantes da cidade fronteiriça San-
Matias.  

Durante a busca domiciliar 
na casa onde o trio se encontrava,  
uma trouxinha de substância análoga 
a maconha foi encontrado, mas a 
arma utilizada no roubo não foi 
localizada.

De acordo com a polícia, os 
suspeitos Edvaldo pereira dos 
Santos (21 anos), Ivan Marques dos 
Santos (21 anos) e o menor de 
iniciais D. S. de O. (15 anos), foram 
conduzidos a Delegacia de Polícia 
Judiciária Civil de Mirassol D'Oeste 
para os devidos esclarecimentos.

 Polícia Federal em Mato AGrosso realizou a prisão na 
manhã de ontem (22) de três 

pessoas que estavam em um avião 
que vinha de Roraima carregado de 
cocaína e pousou no aeroporto da 
cidade de Juína. Entre os presos 
estava um piloto da cidade de Lucas 
do Rio Verde.

O delegado federal Samir 
Zugaibe, confirmou que os 240 
quilos de cocaína apreendidos 
saíram da cidade de Cacoal (RO) e 
seriam levados para o estado do 
Maranhão. Além da droga e de um 
avião monomotor, também foram 
apreendidos um revólver calibre 38, 
R$ 4 mil e 2,8 mil em dólares.

Conforme o delegado, o 
piloto é de Lucas do Rio Verde e o 
dono do avião também é de Mato 
Grosso,  não informando de 
qualidade e o terceiro ocupante, um 
boliviano.

As autoridades da Bolívia 
foram informadas sobre a prisão e os 
t r ê s  i nd iv íduos ,  depo i s  de  
interrogados na PF de Sinop, foram 

encaminhados ao presídio Osvaldo 
Florentino Leite, o Ferrugem, 
devendo responder por tráfico de 
drogas e porte ilegal de arma.
Sobre a prisão dos tres traficantes, a 
PF disse que o avião foi interceptado 
pelos policiais federais sinopenses 
quando pousou no aeroporto de 
Juara .  O delegado Zugaibe 
descartou a possibilidade de 
envolvimento de funcionários do 
aeroporto daquela cidade na ação 
criminosa. Segundo ele, os suspeitos 
apenas passaram pelo município 
para abastecer o avião.
 A droga estava escondida 
em sacos, e colocada no banco 
traseiro da aeronave. “Recebemos 
uma denúncia anônima de que este 
avião possivelmente passaria por lá.
 Os  po l i c i a i s  f i c a r am 
aguardando e assim que a aeronave 
com as características repassadas 
pousou, foi realizada a abordagem e 
cocaína foi encontrada,” disse. 
 A aeronave apreendida está 
recolhida no aeroporto municipal de 
Sinop.

Encontro discute tornar
Bolívia sócia do MT-Gas

A prioridade do governo de Mato Grosso num primeiro momento é o Distrito Industrial de Cuiabá e a Zona de Processamento de Exportação ZPE, em Cáceres
D.I DE CUIA E ZPE

Secom c/ Redação

Além do gás, evento tratou da venda de uréia a MT  

Foto: Francisco Alves

CAÍRAM EM CURVA

Policia recupera motocas
roubadas e prende ladrões
Redação c/ FA.

As duas motos foram localizadas com os larápios  

Foto: PM-MT

ÚLTIMO PRAZO

Avião com 16 arrobas de
cocaína barrado pela PF

Redação c/ G1

Droga estava empacotada na cabine da aeronave  

Foto: Diego Oliveira
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Educação, Esporte e Lazer, 
Marco Marrafon, o grande 
número de inscritos no concurso 
da Seduc é reflexo de um amplo 
programa de valorização dos 
servidores implementado nesta 
gestão. Desde o início de 2015, os 
prof iss ionais  da Educação 
tiveram 44,5% de valorização 
salarial.

"Hoje pagamos um dos 
melhores salários do país, porque 
a gestão Pedro Taques vê a 
Educação como prioridade. E o 
grande número de inscritos no 
concurso mostra que todos sabem 
que hoje a educação pública de 
Mato Grosso tem um rumo. 

 concurso da Secretaria Ode Educação, Esporte e 
Lazer (Seduc) chamou a 

atenção de quem pretende 
trabalhar nas escolas de Mato 
Grosso. A pasta registrou 250.553 
inscrições para o certame, que é 
o rgan izado  pe lo  Ins t i t u to 
Bras i l e i ro  de  Formação  e 
Capacitação (IBFC). 
 O prazo para inscrição se 
encerrou no último dia 15 de 
agosto, sendo Cuiabá, o pólo com 
mais profissionais interessados 
no ingresso na carreira de 
servidor público, com 97.768 
candidatos.

R o n d o n ó p o l i s  é  o 

município com o segundo maior 
número de inscritos, com 31.914 
interessados e o terceiro pólo com 
mais inscrições registradas, foi 
Cáceres, com 18.271 candidatos.

O s  c a r g o s  m a i s 
concor r idos  são  de  Apoio 
Administrativo Educacional 
(AAE),  que soma 111.615 
inscr i tos ,  seguido pelo de 
T é c n i c o  A d m i n i s t r a t i v o 
Educacional (TAE), com 93.318 
candidatos. Já para as vagas de 
Professor da Educação Básica 
foram contabilizadas 45.620 
inscrições.

D e  a c o r d o  c o m  o 
s e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d e 

pelas informações, além do carro 
e do ônibus, um terceiro veículo 
também esteve envolvido no fato, 
destacando-se que o ônibus 
escolar havia acabado de sair da 
escola Cirila Francisca da Silva, 
com aprox imadamente  15 
p e s s o a s  e n t r e  a l u n o s  e 
professores, quando na descida 
da Serra um veículo Uno tentou 
ultrapassar uma carreta Bitrem e 
aconteceu a colisão frontal.

Os ocupantes do ônibus 
foram atendidos rapidamente em 
uma ação da Secretaria de Saúde 
e Corpo de Bombeiros. Cinco 
viaturas e ambulâncias foram até 
o local. Crianças e professores 
tiveram ferimentos leves, mas 
m e s m o  a s s i m  f o r a m 
encaminhados para a Santa Casa.

O condutor do veículo 
Uno, identificado até o momento 
como Zequinha, não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local, 
registrando a policia,que a carreta 
nada sofreu avarias com a colisão 
e seu condutor não recebeu 
ferimentos.

m grave acidente de Utrânsito foi registrado 
por volta das 11h30 de 

o n t e m ,  ( 2 3 )  n a  M T  4 7 3 
envolvendo um automóvel Fiat 
Uno e um ônibus escolar, sendo 
que o motorista do carro de 

p a s s e i o ,  n ã o  r e s i s t i u  a o s 
fer imentos  decorrentes  do 
impacto e morreu no local.

O acidente aconteceu há 
cerca de 25 quilômetros da cidade 
de Pontes e Lacerda, próximo a 
estrada da Serra do Caldeirão e 

 Polícia Civil de Vila Bela Ada Santíssima Trindade 
prendeu na manhã de hoje 

um jovem de iniciais A. R. P., de 
20 anos. O suspeito já vinha 
sendo investigado já há alguns 
meses, pois o mesmo era suspeito 
de compor um grupo responsável 
pelo transporte de dinheiro de 
traficantes para a Bolívia.

A p ó s  a  e q u i p e  d e 
i n v e s t i g a d o r e s  o b t e r  a 
informação de que o mesmo 
estava indo para a fronteira, o 
Delegado Clayton Queiroz 
Moura determinou que fossem 
feitas diligências na região de 
fronteira, nos locais utilizados 
pela quadrilha para ter acesso ao 
país boliviano. Duas equipes de 
p o l i c i a i s  c i v i s  m o n t a r a m 
campanas nos locais conhecidos 
de uso do grupo criminoso, onde 
obtiveram êxito em localizar os 
dois suspeitos numa motocicleta 
utilizada pela dupla para o 
transporte do dinheiro.

A dupla tentou fugir, mas 
numa ação rápida, a equipe de 
policiais conseguiu alcançá-los, 
momento em que abandonaram a 
motocicleta e fugiram para o 
mato. Após perseguição na mata 
A. R. P. foi preso, sendo que o 
mesmo portava uma mochila 
preta contendo uma grande 
q u a n t i a  d e  d i n h e i r o , 
aproximadamente U$ 560.000 
dólares.

Depois foram realizadas 
mais buscas na região mas, no 

entanto, não foi localizado o 
condutor da motocicleta, uma vez 
que o mesmo se embrenhou na 
mata e fugiu. A dupla estava na 
gleba Seringal, uma gleba bem 
próxima da fronteira com a 
Bolívia. O Delegado Clayton 
Q u e i r o z  i n f o r m o u  q u e  a s 
investigações continuam no 
sentido de identificar os outros 
membros do grupo criminoso.

Mais de 230 quilos de 
entorpecentes foram incinerados 
pela Polícia Judiciária Civil, na 
manhã da terça-feira (22), no 
município de Pontes e Lacerda. A 
destruição da droga aconteceu na 
Cerâmica Souza, situada na 
Rodovia BR 174.

O montante de droga, 
constituído 90% de pasta base de 
c o c a í n a ,  é  r e s u l t a d o  d e 
apreensões ocorridas nos últimos 
anos, decorrentes de várias ações 
policiais realizadas pelas forças 
de Segurança Públ ica ,  em 
combate ao tráfico de drogas na 
região de fronteira.

Os entorpecentes estavam 
armazenados na Delegacia de 
Polícia de Pontes e Lacerda e 
f o r a m  i n c i n e r a d o s  a p ó s 
a u t o r i z a ç ã o  j u d i c i a l . 
Participaram da incineração as 
equipes da Polícia Civil, Polícia 
Militar, Polícia Rodoviária 
Federal, Corpo de Bombeiro 
Militar, Vigilância Sanitária, 
Perícia Oficial e Identificação 
Técnica ,  imprensa local  e 
sociedade.

Estou muito satisfeito, 
pois teremos uma grande e 
saudável concorrência - e quem 
vai ganhar com isso, ao final do 
processo, são nossos alunos", 
afirmou.

Para conferir se os dados 
foram recebidos e o pagamento 
processado, o candidato deverá 
a c e s s a r  o  s i t e  d o  I B F C 
(www.ibfc.org.br), por meio do 

link “Situação da inscrição”, a 
partir de 29 de agosto. Ao todo, 
são 5.748 vagas disponíveis, 
sendo 3.324 para o cargo de 
Professor da Educação Básica, 
1.496 para Apoio Administrativo 
Educacional (AAE) e 928 para 
T é c n i c o  A d m i n i s t r a t i v o 
Educacional (TAE), além de 
cadastro de reserva de 50% do 
total de vagas.

CONCORRIDO

Mais de 18 mil inscrições em
Cáceres no concurso da Seduc

De acordo com o secretário Marco Marrafon, o grande número de inscritos é reflexo de um amplo programa de valorização dos servidores nesta gestão

Assessoria c/ Redação

Estabilidade seria um chamariz para maioria dos candidatos 

 Foto: Arquivo

ACIDENTE FATAL

Uno colide com ônibus ao
tentar ultrapassar carreta

Uno ficou totalmente destruído no choque com ônibus  

Foto: TVCO

OFFICE-BOY DO PÓ

Policia de Vila Bela prendeu
suspeito com 560 mil dólares
Redação c/ PJC

Por segurança policia liberou foto do infrator com tarja  

Foto: PJC-MT
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A F M F  a g u a r d a  a  
h o m o l o g a ç ã o  d o  n o v o  
regulamento pelo Ministério 
Público para realizar o convite a 
Poconé e Ação à Primeira Divisão 
do futebol estadual, podendo 
abrir  uma brecha para o 
Cacerense brigar por uma vaga. 

mesmo rebaixado este ano. O 
clube deve aguardar o recurso a 
instancia superior, mas se dois 
clubes podem integrara elite sem 
disputar vagas e sem segundona, 
o mais lógico seria anular os 
descensos deste ano e tocar o 
barco da série A em 2018. 

 treinador do União OToninho Pesso que 
comandará o time na 

Copa Federação deste ano, 
aproveitou a primeira partida da 
final do Estadual Sub 19, na tarde 
do último sábado, para observar e 
fazer algumas avaliações de 
atletas que estão no grupo para 
Copa FMF e possíveis garotos 
podem subir para o time 
principal. 
 “Nós já conhecemos 
alguns atletas, como o Edson, 
Willian, Marcelinho e eles vão 
encaixar dentro do sistema de 
jogo que nós acreditamos e 
pesamos para o campeonato”, 
comentou.

Sobre a primeira semana 
de treinamentos para a disputa da 
Copa FMF, Pesso mesmo não 
tendo o elenco todo em seu 
comando está gostando do início 
da preparação. 

“A avaliação é positiva, 
ainda que não temos o grupo 
inteiro por conta da disputa das 
finais do Sub 19, mas entendemos 
por se tratar de um título é 

importante para clube. 
Então foi uma primeira 

semana proveitosa só com os 
atletas que não fazem parte do 
Sub 19, começamos a segunda 
semana com a parte tática e 
técnica combinada com a física e 

os dois primeiros dias fazemos 
um trabalho integrado com o 
Edilson.

E a partir da terceira 
semana terei o grupo completo e 
visando a estreia na Copa”, 
finalizou Toninho Pesso.

m novo arbitral, realizado Ena tarde de anteontem na 
sede da FMF, somente 

Poconé e Ação reafirmaram a 
intenção de participar do 
Campeonato Mato-grossense da 
Segunda Divisão 2017. 
 Antes,  cinco clubes 
haviam manifestado interesse em 
participar - Ação, Associação 
Sinop, Academia,  Grêmio 
Sorriso e Poconé, porém após a 
confirmação três delas desistiram 
da disputa.

A Associação Sinop logo 
após a reunião havia desistido, o 
Grêmio Sorriso alegou falta de 
estrutura e também não quis 
disputar e o último a pular fora foi 
o Academia de Rondonópolis, 

que revela jogadores no Sul do 
estado e um dos seus diretores já 
fez parte do REC. Como a 
competição garante duas vagas na 
elite do futebol profissional em 
Mato Grosso, Poconé e Ação 
devem ser confirmadas em breve, 
sem ao menos entrar em campo, 
na primeira divisão.

No arbitral de anteontem, 
22, embora convidados para 
pa r t i c i pa r  da  r eun i ão ,  a  
Associação Sinop, Grêmio 
S o r r i s o  e  A c a d e m i a  d e  
Rondonópolis não enviaram 
representantes, ratificando que 
não pretendem participar da 
segundona.

Assim, a FMF irá enviar 
ao Ministério Público Estadual a 

intenção em convidar Poconé e 
Ação, para a disputa do Mato-
grossense do próximo ano. FMF e 
MPE assinaram um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
visando regulamentar acessos e 
descensos entre as divisões do 
futebol mato-grossense.

F icou  cond ic ionado  
também com o MPE, que a 
agremiação rebaixada na elite do 
futebol estadual no ano vigente 
terá obrigação de participar da 
segunda divisão no ano seguinte e 
uma penalidade de R$ 30 mil ou 
dois anos de suspensão na 
participação da competição para 
as equipes, que após confirmarem 
participação no campeonato, 
desistirem da disputa.

BOLA QUADRADA

Rebaixado para a segunda divisão, Cacerense não poderia disputar sua volta à elite, pela falta do certame, e dois clubes podem integrar à serie A sem disputas

Sem 2ª divisão Cacerense seria
penalizado sem chance de vaga
Redação c/ FMF

Cacerense deve jogar pesado também fora de campo  

Foto: Joner Campos

PESO NO PESSO

Treinador dá uma de olheiro
pra tirar do Sub-19 pra Copa

Experiente treinador Toninho Pesso, está de olho  

Foto: Israel Prates
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 Universidade do Estado de AMato Grosso irá conferir 
grau a acadêmicos de 62 

cursos neste semestre. 
 As solenidades tiveram 
início na última sexta-feira (18) 
com a colação de grau de 30 
a c a d ê m i c o s  f o r m a d o s  e m  
Tecnólogos em Agroecologia pela 
Unemat, no Núcleo Pedagógico de 
Vila Bela da Santíssima Trindade.

As cerimônias devem 
ocorrer até o final de setembro em 
12 dos 13 câmpus da Unemat, além 

dos Núcleos Pedagógicos e Polos 
de Apoio ao Ensino a Distância em 
outros quatro municípios de Mato 
Grosso: Vila Bela da Santíssima 
Trindade, Juína, Jauru e Guarantã 
do Norte.

Além dos cursos de oferta 
contínua oferecidos regularmente 
pela Unemat, também serão 
conferidos graus aos acadêmicos 
de cursos ofertados nas turmas 
especial, como o caso de Tecnólogo 
em Agroecologia e no ensino a 
distância como Administração 

Pública.
A próximas cerimônias 

serão: 4/9 – Juara: Pedagogia e 
Administração Pública; 5/9 - Juína: 
Administração Pública; 5/9 – Barra 
d o  B u g r e s :  A r q u i t e t u r a  e  
Urbanismo,  Engenhar ia  de  
P r o d u ç ã o  A g r o i n d u s t r i a l ,  
Engenha r i a  de  A l imen tos ,  
Computação e Matemática; 11/9 – 
Tangará da Serra: Administração 
Agronegócios, Administração 
Empreendedorismo, Agronomia, 
Biologia, Contábeis, Enfermagem 
e Letras; 12/9 – Pontes e Lacerda: 
Zootecnia, Letras e Administração 
P ú b l i c a ;  1 3 / 9  –  J a u r u :   
Administração Pública; 13/09 – 
Diamantino: Administração, 
Direito, Enfermagem, Educação 
Física; 14/9 – Cáceres: Letras, 
Pedagogia, História, Geografia, 
M a t e m á t i c a ,  B i o l o g i a ,  
Computação, Educação Física, 
Contábeis, Direito, Agronomia e 
Enfermagem; 14/9 - Nova Mutum: 
Agronomia,  Administração,  
Contábeis e Pedagogia; 20/9 – Alto 
Araguaia: Comunicação, Letras, 
Computação e Administração 
Pública
2 1 / 9  –  N o v a  X a v a n t i n a :  
Agronomia, Biologia, Turismo; 
26/9 - Alta Floresta: Agronomia, 
Engenharia Florestal, Biologia e 
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Comunicação Social; 26/9 – 
Colíder: Computação, Geografia e 
Administração Pública; 27/9 – 
Guarantã do Norte: Administração 

Pública 27 e 28/09: Sinop: 
Admin i s t r ação ,  Con tábe i s ,  
Economia, Letras, Matemática, 
Pedagogia e Engenharia Civil.

LICENÇA DE OPERAÇÃO

Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, CNPJ 
22.794.608/0001-78, localizado na Rua Voluntários da Pátria n° 548, 
Centro, torna público que requereu a SEMA, renovação da Licença de 
Operação do aterro sanitário de Cáceres-MT.

uase 30 alunos de Ciências QContábe is  da  Unopar  
estiveram presentes à sessão 

de segunda-feira, 21 de agosto, da 
Câmara Municipal de Cáceres. A 
at ividade,  coordenada pela 
professora Fabrícia Pinheiro, tem a 
participação do vereador Cézare 
Pastorello - PSDB, e tem finalidade 
de aproximar os acadêmicos da 
administração pública.

“Fui  p rocurado  pe la  
professora Fabrícia para falar sobre 
a dinâmica das sessões. Como eu 
sou entusiasta da aproximação da 
Câmara com a população, já adotei 
o projeto. Para os alunos de 
ciências contábeis é importante 
conhecerem, na prática, como é a 
gênese da legislação. Claro que os 
problemas locais da cidade são 
tratados em uma sessão da Câmara 
Municipal, mas, também é ali onde 
se discute e se altera o nosso 
ordenamento jurídico,  com 
especial interesse, para eles, sobre a 
questão tributária”, afirma o 
vereador.

Para a professora Fabrícia, 
a experiência foi muito válida. “É a 
segunda vez que eu trago alunos 
para a Câmara. A maioria deles 
nunca veio a uma sessão. A maior 
parte da população não freqüenta a 
Câmara Municipal, não se envolve 

nos projetos... Para começarmos 
uma mudança na política, é preciso 
uma mudança na nossa forma de 
lidar com os políticos. Eu venho a 
Câmara e fiscalizo o meu voto. 
Queremos também passar essa 
idéia de cidadania aos nossos 
alunos.”

Durante  a  sessão,  o  
vereador Cézare Pastorello 
apresentou 3 projetos, sendo um 
deles endereçado ao CODERC, 
Conselho de Desenvolvimento 
Regional de Cáceres, com vistas a 
obter a doação do atual prédio do 
DNIT para o município.

Outro projeto apresentado 
pelo vereador é para que a 
Autarquia Águas do Pantanal 
implemente uma ouvidoria via 
Whatsapp para reclamações, 
pedidos de religação e denúncias de 
vazamentos ou lixo não coletado. 
“Como o whatsapp, além do 
controle do tempo da comunicação, 
o cidadão pode enviar a localização 
georreferenciada do evento, 
facilitando a localização”, finaliza 
Pastorello.

As sessões da Câmara 
M u n i c i p a l  a c o n t e c e m  
ordinariamente às segundas-feiras, 
às 19h30min, na Rua Costa 
Marques, 891, enquanto a sede 
estiver em reforma.

AGENDA ACADÊMICA

As cerimônias devem ocorrer até o final de setembro em 12 dos 13 campus além 
dos Núcleos Pedagógicos e Pólos de Apoio ao Ensino a Distância em Mato Grosso

Unemat confere grau em  
62 cursos neste semestre
Assessoria

Universidade forma gerações em nível superior  

Foto Arquivo: Moisés Bandeira

PARTICIPAÇÃO

Vereador desperta cidadania
política  à alunos da Unopar

Da Assessoria
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Os associados do Instituto Histórico e Geográfico de 
Cáceres/IHGC e professores dos Cursos de História e Letras da 
UNEMAT/Cáceres receberam a visita da comitiva de militares, 
professores e exploradores brasileiros e norte-americanos que percorrem a 
terceira fase da Expedição Centenária Roosevelt-Rondon. Página 03

A comunidade do 
bairro Cidade Nova reuniu-se 
no último domingo para 
comemorar a criação de uma 
assoc iação  denominada  
Amigos de Cáceres. Como 
objetivo principal segundo o 
mentor-organizador Julio d 
Silva, defender os interesses 
dos cacerenses e lutar de 
forma organizada para acabar 
de vez com as regalias e 
maracutaias que o poder 
público vem articulando na 
cidade, na realidade, uma 
cidade nova, no aspecto 
político. Página 03

Com de 90.881habitantes, segundo 
IBGE/2016, Cáceres no global, teve um 
quinto de sua população inscrita no concurso 
da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. 
Das 250.553 inscrições para o certame, 
18.271 foram realizadas por candidatos de 
nossa cidade. De acordo com o secretário 
Marrafon, da Seduc, o grande número de 
inscritos é reflexo de um amplo programa de 
valorização dos servidores implementado 
nesta gestão. 

Em encontro realizado esta semana, representantes do governo   
boliviano e empresários de MT discutiram a possibilidade de que o país 
vizinho se torne sócio da empresa de capital misto MT-Gás. O objetivo é 
estreitar as relações comerciais e amparar novos negócios. O evento 
também tratou do interesse da Bolívia em vender uréia ao Estado, que tem 
capacidade para consumir duas vezes a quantidade produzida por eles.

              Página 05

A Praça poliesportiva doada pelo Atacado Pantanal - empresa do 
Grupo Juba - aos moradores do bairro Cidade Nova, continua 
movimentando toda a comunidade. O técnico do Cacerense Marcos 
Birigui e sua comissão técnica optaram pelo trabalho na areia como forma 
de melhorar o condicionamento dos atletas, porque exige mais força na 
ação motora. Página 03

CENTENÁRIA

Expedição Roosevelt/Rondon
visita instituições de Cáceres

Comitiva visitou dentre outros locais, a SICMATUR, o Núcleo de Documentação 
de História Escrita e Oral da UNEMAT e o Museu Municipal de Cáceres

Ilustres visitantes conheceram acervo cultural de Cáceres  

Foto: Assessoria

POLÍTICA CIDADÃ

No Cidade Nova, associação
defende luta por nova cidade

Povo marcou presença na criação da nova associação  

Foto: JCC

CONCURSO PÚBLICO

Cáceres inscreveu mais de
18.000 candidatos na Seduc

Concurseiros buscam estabilidade e bons salários  

Foto: Reprodução
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BI-NACIONAL

Bolívia no MT-Gas favoreceria
D.I de Cuiabá e ZPE de Cáceres

Encontro discutiu interesses complementares  

Foto: Francisco Alves

PRAÇA POLIESPORTIVA

Cacerense treina em área
doada pelo Grupo Juba

Grupo Juba investiu mais de R$ 110 mil reais na Praça  

Foto: Esdras Crepaldi


