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 Empresa Mato-grossense Ade Pesquisa, Assistência e 
E x t e n s ã o  R u r a l  

(Empaer), responsável pela 
execução das políticas públicas 
voltadas ao desenvolvimento do 
meio rural, entre 2015 e 2018 
prestou mais de 472 mil 
atendimentos para um público de 
57.096 agricultores familiares 
entre mulheres rurais, indígenas, 

quilombolas e jovens rurais e 
outros. 
 T a m b é m  f o r a m  
financiados recursos para 
agricultores na ordem de R$ 
304,5 milhões, implantadas 378 
Unidades  Tecnológicas  e  
comercializados de 2,1 milhões 
de alevinos. Durante os quatro 
anos do governo Pedro Taques, a 
Empaer atuou em 96% dos 

m u n i c í p i o s  d o  E s t a d o ,  
disponibilizando os serviços de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural, Pesquisa e Fomento 
Agropecuário aos agricultores 
familiares em 135 municípios. 
 O presidente da Empaer, 
Cândido Rosa Júnior, ressalta que 
o relatório de atividade da 
empresa mostra que foram 
e m i t i d a s  2 7 . 4 4 9  D A P ' s  

(Declarações de Aptidão ao 
Pronaf (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar).
 Cândido destaca que 
foram elaborados projetos 
técnicos para investimento e 
custeio na ordem de R$ 304,5 
milhões nas linhas de crédito do 
P r o n a f  e  F C O  ( F u n d o  
Constitucional do Centro-Oeste) 
para 8.905 agricultores familiares 
em 79 municípios do Estado. 
Presente em 135 municípios do 
Estado por  meio de 135 
escritórios locais, a Empaer foi 
contratada para execução das 
C h a m a d a s  P ú b l i c a s ,  d a  
Sustentabilidade e da Cadeia 
Produtiva do Leite para prestação 
de serviços de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater) 
para 4,8 mil agricultores em 20 
municípios. 
 Eventos como o Encontro 
de Mulheres Rurais têm efeito 
m o t i v a d o r ,  i n f o r m a t i v o ,  
recreativo e de integração, além 
de apresentar as políticas 
públicas para as agricultoras. 
Nesses quatro anos, foram 

realizados 36 encontros de 
m u l h e r e s  r u r a i s ,  c o m  a  
p a r t i c i p a ç ã o  d e  1 6 . 8 4 0  
agricultoras familiares.
 A empresa formalizou 
parcerias com as prefeituras de 72 
municípios, através de acordos de 
cooperação, possibilitando 
melhores  condições  para  
manutenção das unidades 
operacionais municipais para 
prestação dos serviços de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER). Com a parceria da 
Embrapa, Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Anater), Ministério da 
A g r i c u l t u r a ,  P e c u á r i a  e  
Abastecimento (Mapa) e Seaf 
foram realizados 38 cursos de 
capacitação para 550 técnicos da 
empresa nas cadeias produtivas: 
m a n d i o c a ,  o l e r i c u l t u r a ,  
fruticultura, piscicultura e café.  
 No ano de 2018, com 
recursos na ordem de R$ 300 mil 
da Anater, foram capacitados 340 
técnicos na formação de agentes 
com cursos sobre crédito rural, 
interpretação e recomendação de 
corretivos e outros.

 E s c o l a  M u n i c i p a l  ALaranjeira I realizou no 
último dia 14 de dezembro a 

última etapa do Projeto de Leitura e 
Escrita “Viajando pelo Mundo 
Mágico da Leitura e Escrita” do ano 
de 2018. Nessa segunda etapa, o 
tema escolhido foi “Ecossistema do 
Pantanal”, por fazer parte da 
realidade dos alunos. A Escola é em 
um assentamento de região 
p an t an e i r a .  Q u em  ch eg a  à  
comunidade pode ter uma bela vista 
de  uma  pa r t e  do  Pan tana l  
Matogrossense.
 Durante a realização do 
p r o j e t o  f o r a m  i n v e s t i d o s  
aproximadamente R$ 2.500 em 
p r e m i a ç õ e s ,  d o a d o s  p e l o s  
professores, direção, coordenação 
pedagógica e algumas empresas 
parceiras da cidade de Cáceres. O 
evento premiou alunos da Educação 
Infantil, ao 9º Ano, nas categorias 
Desenho, Poema e Texto com uma 
grande festa, com a participação de 
toda a comunidade e visitantes. 

 Nas categorias Desenho e 
Poema foram premiados até o 3º 
lugar e na categoria Texto, até o 4º 
lugar, totalizando nessa etapa 10 
ganhadores. Além dos prêmios, os 
alunos vencedores ganharam um 
passeio em um balneário da região, 
patrocinado pelos professores, 
direção e coordenação pedagógica 
da escola.
 Na categoria Desenho, o 1º 
lugar foi para a aluna Dinalzira Luzia 
Vieira da Silva, com 72 anos de 
idade. Ela estuda o 2º ano do Ensino 
Fundamental. A aluna do 3º ano, 
Maria Eduarda da Silva Prates, 
venceu a categoria Poema. Todos 
ganharam um kit escolar, incluindo 
mochilas.
 O campeão da categoria 
Texto foi o aluno do 9º ano Marcelo 
Augusto Costa Garcia, que levou 
para casa um celular J2 Prime da 
Samsung, no valor de R$ 649. Para a 
diretora Silvana, o Projeto trouxe 
valorização e reconhecimento para a 
Escola Laranjeira. “Estamos 

transformando a nossa realidade 
com uma equipe comprometida e 
com a ajuda de alguns parceiros, que 
viram a importância desse trabalho e 
estão nos ajudando”, destacou.  
 O aluno Marcelo não 
escondeu a felicidade em ser o 
ganhador do celular. “Eu fiquei 
muito feliz com o prêmio, nunca 
imaginei que ganharia e foi uma 
felicidade para mim e minha 
f a m í l i a ” ,  c o m e m o r o u .  O  
coordenador pedagógico João 
Carlos destaca que 98% dos alunos 
participaram do projeto porque 
acreditaram na escola e o mais 
importante, acreditaram em si 
mesmo. “O Projeto foi desenvolvido 
em equipe e todos os professores 
participaram, por isso teve esse 
r e s u l t a d o  t ã o  g r a n d i o s o  e  
satisfatório. Hoje, os nossos 
educandos sabem que, mesmo 
estudando em uma escola com tanta 
necessidade de uma estrutura física, 
eles são capazes de produzir e 
realizar excelentes trabalhos. O 

CRÉDITO RURAL

Agricultores de 79 municípios 
receberam R$ 304,5 mi em 2018

Foram elaborados projeto de mais de R$ 300 milhões nas linhas de crédito do Pronaf e FCO para 8.905 agricultores familiares em 79 municípios do Estado

Assessoria

Assessoria rural às familias do campo foram tônica da Empaer   

ECOSSISTEMA

Escola Laranjeira encerra 
etapa de Leitura e Escrita
Assessoria

Participação foi um sucesso com dedicação de alunos e professores   

Foto: João Carlos Vieira
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aluno do Campo (zona rural) é um 
Sujeito ativo e crítico que precisa 

apenas de oportunidade”, aponta o 
coordenador.
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A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia  de  
concretização de projetos e 
conquista de estabilidade 

financeira. O momento é ótimo para 
firmar novos negócios e contratos e 
envolver-se em novos investimentos, 
especialmente os mais tradicionais.

Esotérico

A Lua entra em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia  de 
estabilidade emocional e 
necessidade de um pouco 

mais de calma. Você estará mais voltado 
para suas emoções, que passam por um 
momento de equilíbrio. O dia envolve 
abertura do coração.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia  de  
estabilidade emocional e 
sensatez nas decisões. O 

momento pode envolver o início do 
planejamento de um novo projeto, pessoal 
ou profissional. Dias de tranquilidade e 
paz nos sentimentos.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia de 
movimento agradável na 

vida social e aproximação de amigos 
queridos. O dia é ótimo para estar perto 
de quem ama. Dia ótimo para a realização 
de novos contatos comerciais, que 
prometem sucesso.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia de boas 
notícias, relacionadas à sua 
busca de estabilidade na 

carreira. Uma promoção ou um projeto 
profissional, em que está completamente 
envolvido, pode ser aprovado. Um novo 
passo é dado.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia  de  
interiorização e estabilidade 
emocional. O momento 

pode envolver maior envolvimento com 
sua vida doméstica e familiares. Sua casa 
pode tornar-se ponto de encontro com 
amigos e parentes queridos.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia  de  
interiorização e maior 
contato com seu mundo 

emocional, que passa por um momento de 
equilíbrio. Você vai priorizar a intimidade 
a qualquer atividade social. O dia promete 
aprofundamento emocional.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia  de  
movimento intenso, mas 
agradável na vida social e 

estabilidade nos relacionamentos, 
pessoais e profissionais. O momento pode 
envolver a necessidade de firmar um 
namoro ou uma sociedade comercial.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento agradável e 
equilibrado na vida social e 

aproximação de amigos íntimos. O 
momento é ótimo para estar na companhia 
de quem ama, especialmente dos filhos. 
Você pode ser convidado a participar de um 
projeto criativo.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto 
d e  S a t u r n o  e m  
Capricórnio, indicando um 
dia de boa comunicação e 

capacidade de organização mental e 
emocional. O momento pode envolver a 
concretização de um projeto, que 
resultará rapidamente em um novo 
contrato.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia de maior 
envolvimento e resolução 

de problemas em projetos de médio 
prazo, especialmente se estiver 
envolvido com empresas estrangeiras 
e/ou publicações. Uma viagem pode ser 
marcada.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia de 
movimento equilibrado, 

especialmente no trabalho. O momento 
pode envolver a chegada de um novo 
projeto, que trará a estabilidade esperada 
há algum tempo. Dia ótimo para cuidar 
da saúde.

By Rosane Michels

Nosso destaque aos proprietários e colaboradores da Óticas 
Carol que em clima de festa e descontração comemoraram mais 
um ano de trabalho juntos.

Votos de sucessos a mais nova médica 
da família Alvares, Ana Beatriz  que 
colou grau no ultimo final de semana. 
Que seu futuro seja brilhante e que você 
siga sua missão de salvar vidas com a 
competência e dedicação herdada pelos 
seus pais José Roberto e Olga Alvares. 
Parabéns por mais essa conquista!!!

Curt indo merecidas férias  em 
companhia dos familiares lá pras 
bandas de Minas Gerais, o casal 
Wandher e Rosane Vasconcelos com o 
filho Pedro Henrique. Bom descanso e 
boas férias.

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

Comemoraram em grande estilo mais um ano de vida conjugal o casal Amarildo Bruzzon e Zezé Nicodemos, 
que celebraram Bodas de Pérola, confirmando o amor que os uniu 30 anos atrás. Que Deus continue 
derramando infinitas bênçãos e fortalecendo esse amor. Parabéns!!!

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

********************
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 Apesar do calendário registrar 
oficialmente o Dia Nacional da Poesia em 
31 de outubro, data criada em homenagem 
ao poeta Carlos Drummond de Andrade, um 
dos principais nomes da literatura brasileira, 
importante que aqui em Mato Grosso (já nos 
consideramos da tribo tchapa & cuz), temos 
o nosso Dia Estadual da Poesia, festejado 
pelos amantes de sonetos, poemas, rimas e 
demais estilos poéticos, nesta quarta feira, 
19 de Dezembro. 
 A data comemorativa foi instituída 
por lei aprovada na ALMT, e o dia foi 
escolhido por ser aniversário do poeta 
Manoel de Barros, um cuiabano (in-
memoriam) nascido em 1916, que se 
destacou entre os grandes nomes da 
literatura brasileira ao construir uma obra 
poética com linguagem singular, tendo a 
natureza local como matéria para a 
universalização de seus versos. 
 Barros, nasceu 280 anos após o 
'Boca do Inferno', como era conhecido o 
baiano Gregório de Matos Guerra, 
reconhecido como o Primeiro poeta do 
Brasil, o maior poeta barroco do país e o 
verdadeiro iniciador da literatura brasileira. 
Voltando no tempo, em Mitilene, capital da 
ilha de Lesbos, no século VII e VI A.C 
(Antes de Cristo), ei-la, Psappha Safo, a 
primeira poetisa da qual se tem registro, que 
se perpetuou-se através do seu estilo 
brilhante e perfeito de composição,  a 
primeira a fundar uma escola para as   
mulheres e a primeira a cantar o amor pelas 
mesmas. Referencias a parte, a nossa vênia à 
Érato, musa da poesia amorosa e Polímnia, 
musa da poesia lírica, para num retorno do 
Olimpo, passando por Lesbos e Salvador da 
Bahía, voltar ao Mato Grosso de Manoel de 
Barros, ícone autor de vários volumes de 
poesia, traduzidos em vários idiomas e 

venceddor de prêmios importantes. 
 Da escola poética matogrossense, 
outros nomes se destacam como Dom 
Aquino Corrêa, José de Mesquita, Octávio 
Cunha, Rubens de Castro, Lobivar Matos, 
Silva Freire, Wlademir Dias-Pino, João 
Antonio Neto e Amélia Verlangieri. Enfase 
também, para Antonio Sodré, Antonio 
Carlos Lima, Marilza Ribeiro, Ivens Scaff, 
Aclyse Mattos, Lucinda Persona, Luciene 
Carvalho, Santiago Vilela Marques, Marli 
Walker, Lorenzo Falcão, Eduardo Mahon, 
Irene Rezende, Everton Barbosa e Odair de 
Morais, estes dois últimos revelados 
recentemente por prêmios literários. 
 Com um poético passado rico em 
rimas e prosas, lirismo que encanta e 

contagia, nada mais justo, que nossa estirpe 
discípula de Érato e Polímnia, tivessem 
como homenagens , e a Lei nº 7776/2002, 
que institui o Dia Estadual da Poesia, 
prevendo ainda a realização de eventos que 
estimulem a participação no incentivo ao 
estudo, à difusão, à criação e ao 
desenvolvimento da literatura, bem como o 
Concurso Anual Literário Manoel de 
Barros, com a finalidade de propiciar a 
revelação de novos poetas em Mato Grosso. 
 Com o devido respeito aos poetas de 
Cáceres e demais reconditos deste Mato 
Grosso, (quem nunca brincou de ser poeta?), 
na escansão dos versos, o nosso Bom Dia, 
afinal de poeta e de louco, todos nós temos 
um pouco, não é mesmo?

 A poesia prossegue em clima de 
grande movimentação, animando São Paulo: 
o grupo Sanguinovo, em passeatas, poetas vão 
à rua com as palavras de ordem: “Interferir no 
marasmo urbano de São Paulo, estimular uma 
participação popular e, principalmente, abrir 
espaços e conquistar corações”. Nesta 
ocasião, houve a presença de uma Centopeia 
Poética, de 15 metros de comprimento 
conforme foi fartamente noticiado pelas 
folhas. Manchete dos jornais de Sampa em 4 
de dezembro de 1979: “Chove poesia no 
centro de São Paulo”. A poesia jovem serviu 
de diversas formas de comunicação para 
atingir o público, numa efervescência que 
tomou conta do país e deu palavra às mais 
variadas tendências. 
 Os poemas apareceram em simples 
folhetos mimeografados, xerocados, posters, 
cartões-postais, cartazes e, até mesmo, em 
muros e paredes. Como parte da estratégica de 
marketing, esse material chegou aos teatros, 
ruas e exposições, levado pelos grupos de 
poesia jovem. Mas conseguiram ganhar seu 
espaço também em publicações alternativas 
da chamada imprensa nanica, nos jornais, 
revistas ou livros lançados por diversas 
editoras que se dedicaram a essa “poesia 
marginal”, como a policromática revista 
Navilouca, o espirituoso e juvenil Almanaque 
Biotônico Vitalidade e o transgressivo 
Dobrabil, do poeta paulista Glauco Mattoso. 
 De  acordo  com es tudos  de  
antropólogos, o forte calor seco e abafado 

afeta o metabolismo da comunidade, o que 
carac ter iza  pe la  inquie tação ,  pe la  
impulsividade e pela imprevisibilidade de 
comportamento. 
 Pelo contrário, Presidente Prudente 
manteve-se em uma posição de neutralidade 
perante os grandes acontecimentos políticos e 
sociais do século 20, no Brasil, o que fez com 
que a cidade desenvolvesse características 
muito singulares e ficasse alheia ao 
imaginário nacional. 
 Tais artistas não comungavam com 
essa propensão à neutralidade política 
adotada pela cidade. Mas o modelo de 
neutralidade sociopolítica adotado pela elite 
minoritária dominante não pode dar conta de 
explicar tudo.
 Do ponto de vista cultural há um 
isolamento ocasionado também por outros 
fatores, sendo um deles a falta de consciência 
política, a egolatria e o individualismo 
exagerado. A questão mais agravante que 
permeia até o presente: o desinteresse dos 
representantes do povo em criar leis que 
incentivam as atividades culturais e, 
principalmente, respeitem o artista como 
cidadão e produtor profissional. O clima 
quente influencia muito na mentalidade da 
população. O calor excessivo agrega uma 
atmosfera de furacão interno e silencioso. 
 Mesmo tendo o suporte de uma 
religiosidade ascética somada a uma 
emotividade exacerbada não suprem o vazio 
existencial. Esses jovens apesar de terem sido 

educados nesse contexto cultural, tentaram 
em suas obras estabelecer um visível lastro 
crítico em relação a essa herança. Um deles 
recorda com palavras mordazes: “Ficamos à 
mercê de uma educação literalmente 
medieval, feita de maus-tratos físicos e 
psicológicos que visavam destruir toda e 
qualquer manifestação natural de vitalidade. 
Nessa declaração, expõe-se um dado 
fundamental que alicerça a história de 
Presidente Prudente. 
 Desde a sua fundação, no século 20, a 
questão religiosa apresenta um fator 
primordial de manipulação e controle, 
conforme demonstra visivelmente o número 
de igrejas e templos, demarcou com a eleição 
do padre Francisco Leão, da Igreja Católica, 
como vereador na década de 1970. Pouco se 
conhece sobre sua história e sua cultura não 
oficial. E para tratar da fragmentária história 
cultural do município, é preciso tirar o véu por 
sobre esse enigmático universo situado numa 
região fortemente amarrada aos elos 
tradicionais da Casa Grande e Senzala, 
articulada a oligarquia, de mandatários, além 
de sua economia primitiva e sazonal do 
extrativismo agrícola e a pecuária de corte, 
conhecida popularmente como “cultura 
bovina”. 
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor, 
pesquisador e pedagogo de São Paulo. Autor, 
entre outros, de Religar às Origens (ensaios e 
artigos, 2011) e Sombras da Teia (contos, 
2016)
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TEATRO/NATAL
Os Jovens da comunidade São José 
Operário juntamente a outros jovens de 
diversas comunidades e paróquias de 
Cáceres, realizarão no sábado, 22, um 
teatro encenado em um Musical sobre as 
passagens bíblias sobre o Nascimento de 
Jesus Cristo. O objetivo principal do 
Teatro é evangelizar e lembrar a todos o 
verdadeiro sentido do Natal que é o 
Nascimento de Cristo, salvador do 
mundo. 

TEATRO/NATAL II
Os membros da comunidade neste dia 
r e a l i z a r ã o  v e n d a s  d e  P a s t e i s ,  
Refrigerantes, Rifas e outras coisas para 
ajudar nas Obras do Centro de 
Evangelização que iniciarão em breve na 
Capela. As 19h00 haverá a Novena de 
Natal, e as 20h00 iniciará o teatro feito 
pelos Jovens. A entrada gratuita é pela 
lateral da Igreja,  para que todos possam 
p a r t i c i p a r  d e s t e  m o m e n t o  d e  
Evangelização Teatral.

BOCA DE URNA
O deputado estadual eleito Luiz Amilton 
Gimenez (PV) se tornou alvo de denúncia 
eleitoral à Procuradoria Regional 
Eleitoral (PRE) pela suposta prática de 
boca de urna durante as eleições deste ano, 
no dia 7 de outubro. A denúncia foi 
protocolada no Ministério Público 
Federal (MPF) no início da noite da última 
quinta-feira (13). De acordo com o 
documento, eleitores denunciaram à 
Polícia Militar a presença de um veículo 
supostamente suspeito nas proximidades 
dos colégios eleitorais, que distribuía 
santinhos para cidadãos e os tentava 
persuadir a votar no candidato Dr. 
Gimenez. 

BOCA DE URNA II
Na ocasião, a PM apreendeu folhas de 
cheque emitidos pela campanha do 
candidato, dinheiro em espécie, dezenas 
de contratos de prestação de serviço de 
cabos eleitorais, folhas de caderno com 
vários nomes e santinhos do candidato. O 
caso foi enviado à 52ª Zona Eleitoral e a 
juíza Lilian Bartolazzi L. Bianchini não 
viu indícios de boca de urna. Em nota, o 
parlamentar informa que desconhece o 
teor da denúncia e que ainda não foi 
notificado pelo Ministério Público 
Federal nem pelo Tribunal Regional 
Eleitoral.

DIPLOMAÇÃO
O governador eleito Mauro Mendes e seu 
vice Otaviano Pivetta, foram diplomados 
pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 
na noite da última segunda-feira (17), na 
Faculdade de Tecnologia Senai Cuiabá 
(Fatec).  A posse, entretanto, ocorre 
apenas no dia 1º de janeiro. Além do 
futuro chefe do Executivo Estadual, a 
Corte Eleitoral também diplomará os dois 
representantes eleitos para o Senado da 
República, a juíza aposentada Selma 
Rosane de Arruda e o ex-governador 
Jayme Campos. Na mesma solenidade, 
também foi feita a diplomação dos eleitos 
para a Assembleia Legislativa e Câmara 
dos Deputados, casas nas quais a 
renovação será ampla na próxima 
legislatura. Diferentemente do Executivo, 
eleitos para ocupar cargo no Legislativo 
tomarão posse apenas em 1º de fevereiro 
do ano que vem.

O dilúvio

EDITORIA

Poesia Tchapa & Cruz

Cáceres-MT, quarta-feira 19 de dezembro de 2018 03www.jornalcorreiocacerense.com.br

uma das conveniadas ao Show de 
Premios do Natal da Acec, disse que 
o movimento tem melhorado um 
pouco, acreditando que no fim de 
semana e véspera do Natal, o 
mercado seja mais aquecido, mesmo 
porque de praxe, os consumidores 
sempre deixam suas compras, para a 
ultima hora.
 Dados da da Pesquisa 
Hábitos de Consumo de Natal e Fim 
de Ano, elaborada pela Boa Vista, 
mostram que 72% dos consumidores 
gastarão menos dinheiro neste Natal 
e Fim de Ano, em relação ao ano 
passado, quando 75% tinham esta 
intenção.  
 O que a reportagem do 
Correio Cacerense constatou in-
locono comercio local, é que exceto 
lojinhas, as demais, grandes e 
medias ,  não invest i ram em 
decoração de Natal e Boas Festas, 
descaracterizando o clima natalino 
no centro de Cáceres.

 ACEC -  Associação AComercial e Empresarial de 
Cáceres - que congrega 148 

comerciantes, em parceria com 
dezenas das empresas associadas, 
lançou a Campanha de Natal 2018, 
com o Show de Prêmios, de 19 de 
novembro último, à 19 de janeiro de 
2019, programando o sorteio para o 
dia 24 do próximo mês, em local 
ainda a ser definido pela direção da 
entidade presidida por Valdinei Félix 
de Macedo.   
 Um dos propósitos deste 
evento segundo ele, é fortalecer o 
comércio local, e consequentemente 
contribuir para a melhoria das 
vendas e crescimento econômico de 
Cáceres, uma forma de fomentar o 
comércio no período do Natal, 

cativando os consumidores através 
da oferta de premios a serem 
sorteados.
 Além de uma moto Honda 
Biz 110 Cc no 1º prêmio, o cliente 
das lojas conveniadas e que aderiram 
ao sorteio, ainda concorrem a um 
celular Iphone 0.8 no segundo 
premio e uma TV de 40 polegadas no 
3º, além de sorteios de um 
m i c r o o n d a s ,  g e l a d e i r a ,  
liquidificador, tbalet, notebook, 
v e n t i l a d o r  e  s a n d u i c h e i r a .   
Conforme a secretária executiva da 
Acec, Raquel da Silva Oliveira da 
Costa,  o local sorteio,  que 
acontecerá durante um jantar, ainda 
não foi definido.
 Elis Regina, gerente da 
Mini-Grife, (Rua Padre Cassemiro) 

m  s e s s ã o  o r d i n á r i a  Eadministrativa realizada na 
última quinta-feira (13), o 

Tribunal Pleno do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso aprovou as 
proposições da Comissão Especial 
sobre Drogas Ilícitas do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso nas quais 
foram solicitadas a redefinição das 
competências das varas criminais 
d a s  c o m a r c a s  d e  C á c e r e s  
(Proposição n. 9/2017) e Sorriso 
(Proposição n.  1/2018) .  As 
alterações foram solicitadas pelo 
c o o r d e n a d o r  d a  C o m i s s ã o ,  
desembargador Marcos Machado. 
 Conforme a proposição, a 
Corregedoria-Geral da Justiça se 
manifestou favorável à proposta 
como condição indispensável ao 
aperfeiçoamento das atividades 
judiciárias no âmbito criminal das 
comarcas e ao desenvolvimento da 
Justiça de Primeiro Grau.
 Segundo a desembargadora 
Maria Aparecida Ribeiro,  o 
agrupamento de processos de 
mesma natureza possibilita maior 
eficiência ao Poder Judiciário, pois 
propicia a padronização dos 

segurança jurídica.
 Com a aprovação, a Terceira 
Vara Criminal de Cáceres ficará 
responsável por processar e julgar os 
feitos criminais em geral, mediante a 
distribuição alternada e igualitária 
com a Segunda Vara Criminal, bem 
como privativamente aos crimes 
previstos na Lei nº 11.343/2006 

procedimentos penais e a unificação 
da metodologia de trabalho entre os 
juízes e os demais órgãos de 
segurança pública, assegura o 
aumento da agilidade e motivação 
do magistrado na solução dos feitos 
e conduz à melhora na qualidade e na 
uni formidade  das  dec isões ,  
conferindo-lhes maior efetividade e 

violência doméstica e tóxicos, e a 
regularização de mandados de 
prisão oriundos de outras comarcas.
 A Segunda Vara Criminal 
ficará responsável por processar e 
julgar os feitos criminais em geral, 
mediante distribuição alternada e 
igualitária com a Terceira Vara 
Criminal, bem como privativamente 
os crimes previstos na Lei nº 
11.340/2006 – Lei Maria da Penha – 
e cumprimento de cartas precatórias 
correlatas (violência doméstica).

(Drogas Ilícitas), exceto as infrações 
penais de menor potencial ofensivo 
de competência do Jecrim, bem 
como cartas precatórias correlatas 
(tóxicos). Já a Primeira Vara 
Criminal irá processar e julgar os 
crimes dolosos contra a vida, desde o 
recebimento da denúncia até o 
julgamento pelo Tribunal do Júri, 
Execução Penal e a Corregedoria das 
unidades prisionais, bem como o 
cumprimento das caras rogatórias e 
precatórias, exceto que versem sobre 

poder legislativo cacerense, além do 
vereador Rubens Macedo, na 
presidência, ainda tem o vereador 
Wagner Barone, como vice-
presidente; 1º secretário, Claúdio 
Henrique; 2ª secretaria, Elza Basto e 
tesoureiro, Domingos Oliveira. 
Rubens Macedo, pertence a base 
aliada do prefeito Francis Maris 
Cruz (PSDB).
 Estiveram acompanhando o 
desenrolar da votação, o ex-
vereadores: Dr. Massato Nakahara; 
Dr. Tanaka; Dr. Edival do Amaral; 
Manezinho da Soteco; Cid Maia; 
R o o s e v e l  To r r e s ,  W i l s o n  
Kishi,(atual secretário municipal de 
governo). 
 Rubens Macedo, já ocupou 
a presidência da Câmara municipal 
de Cáceres nos anos de 1993/1994, 
no primeiro mandato do ex-prefeito 
Antonio Fontes. 

 om o plenário da Câmara CMunicipal de Cáceres lotado 
na última sessão ordinária, 

(27), o vereador Rubens Macedo 
(PTB), foi eleito com certa 
t ranqui l idade ,  como  novo 
presidente do legislativo para o 
biênio 2019/2020,  em substituição 
ao colega Domingo Oliveira (PSB). 
A cerimonia de posse do novo 
presidente e diretoria, está marcada 
para acontecer no dia 1º de Janeiro 
de 2019.
 Em uma bancada composta 
por 15 vereadores, o vereador 
p e t e b i s t a ,  e m  t r a b a l h o  d e  
convencimento junto aos seus pares, 
conseguiu se eleger com 13 votos a 
seu favor. Ainda teve uma abstenção 
do vereador Jerônimo Gonçalves 
(PSB) e um voto contra do vereador 
José Eduardo Torres  (PSC).
 A nova mesa diretora do 

REDEFINIÇÕES

TJ/MT altera competência de 
varas na comarca de Cáceres 

Segundo a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o agrupamento de processos de mesma natureza possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário

Assessoria c/ Redação

Fórum de Cáceres terá aperfeiçoamento das atividades judiciárias    

Foto: JCC 

Nem parece que é Natal no centro comercial de Cáceres   

Foto: JCC

SHOW DE PRÊMIOS

ACEC mobiliza o comércio 
local com sorteios de Natal
Da Redação

APÓS 25 ANOS

Rubens Macedo volta
a presidir o legislativo 
Assessoria c/ Redação

Vereador Rubens Macedo, é o novo presidente da Câmara de Cáceres   

Foto: Assessoria
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 O corpo de Aristides foi 
velado no memorial Elizabeth I, 
na rua Nilma Pereira Leite, em 
frente a Funerária Pax Mirassol e 
o enterro aconteceu na tarde de 
ontem. Ele era  morador do 
distrito de Sonho Azul, em 
Mirassol D'Oeste, filho de um 
professor e muito querido  na 
região. 
 Vár ios  pa ren te s  de  
amigos se manifestaram nas 
redes sociais  com palavras  de 
conforto à familiares e também 
elogios a maneira como o jovem 
se importava com os amigos. Nas 
postagens, demonstrado o 

show na empresa.
 A equipe de saúde da 
e m p r e s a  f o i  a c i o n a d a ,  
constatando-se que o mesmo já 
encontrava-se em óbito,  não 
havendo mais como socorrer a 
vítima de imediato. A empresa 
acionou a Polícia Civil que 
compareceu ao local e passou a 
tomar outras providências. A 
Politec igualmente, foi acionada e 
fez as primeiras averiguações, 
removendo o corpo da vítima 
para o IML de Cáceres, para a 
necrópsia, a fim de esclarecer a 
causa mortis,com a emissão do 
laudo oficial. 

 Polícia Civil de Mirassol AD´oeste registrou no final 
de anteontem, 17, um 

fatidico acidente de trabalho no 
interior das instalações da Usina 
de Álcool Cooperb em Mirassol 
D'Oeste, que levou a morte um 
jovem morador do Distrito de 
Sonho Azul. 
 A vitima fatal, Aristides 
A b í l i o  N e r g e s ,  2 3 ,  e r a  
funcionário da empresa, na 
função de técnico em informática 
e morreu em decorrencia de uma 
forte descarga elétrica por volta 
das 17 horas,  quando se 
preparava para instalar um data 

Figueirópolis D'Oeste foram 
representados pelos vice-
prefeitos.
 "Acredito que tenho 
muito que fazer pela a região da 
grande Cáceres, através do 
C o n s ó r c i o  N a s c e n t e  d o  
Pantanal", afirmou o presidente 
eleito ao agradecer o apoio de 
todos os prefeitos.  Paulo 
Remédio informou que um dos 
fatores que levou a disputar a 
presidência do Consórcio 
Complexo Nascentes do Pantanal 
é a questão do custo do serviço de 
coleta, transporte e destino final 
do lixo de 13 municípios, que 
integram o Consórcio. 
 "Nós temos uma demanda 
muito grande para o contribuinte 
e nós vamos tentar amenizar," 
afirmou. Remédio informou 
ainda que não pretende promover 
mudanças na equipe de gestão do 
Consórcio. 
 " Va m o s  t r a b a l h a r ,  
convivendo com a equipe no dia-
a-dia e onde tiver falhas vamos 
corrigir", disse.

contou com a participação 12 
prefeitos dos 14 municípios que 
compõem a entidade.
 Participaram da eleição os 
p re fe i tos  de  Araputanga ,  
Curvelândia, Glória D'Oeste, 
Ind iava í ,  Jauru ,  Lambar i  
D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Porto 
Esperidião, Reserva do Cabaçal, 
Rio Branco, Salto do Céu e São 
José dos Quatro Marcos. Os 
municípios  de  Cáceres  e  

 prefeito de Glória OD'Oeste, Paulo Remédio 
foi eleito presidente do 

Consórcio Público Complexos 
Nascentes do Pantanal, para o 
biênio 2019/2020, tendo como 
vice, o prefeito de Indiavaí, 
Valteir Quirino dos Santos. 
 A eleição foi realizada na 
tarde de anteontem, (17), no 
Plenário da Câmara Municipal, 
em São José dos Quatro Marcos e 

i d e n t i f i c a d o  c o m o  J o s é  
Wellington Lima Costa, 26, 
morador de Indiavaí, não possuía 
sinais vitais, sendo confirmada a 
sua morte no local. 
 Quanto ao outro ferido, 
um  menor de idade, apresentava 
ferimentos graves e  foi socorrido 
para o Hospital Geral de 
Araputanga e posteriormente 
após receber os primeiros 
socorros foi encaminhado para o 
Hospital Regional de Cáceres. A 
Polícia Civil foi informada e 
comunicou a Perícia Técnica, 
para que comparecesse ao local, 
realizando os primeiros trabalhos 
para apurar  como ocorreu o 
acidente e as causas. 
 O fato foi registrado na 
Delegacia de Araputanga que 
dará continuidade aos trabalhos 
que apuram as causas que 
contribuíram para a acidente, que 
levou a morte do condutor e 
deixou o passageiro ferido.

oliciais Militares da Pcidade de Araputanga 
foram acionados no início 

da madrugada da última segunda-
feira, 17, por populares via 190, 
relatando de um acidente de moto 
ocorrido no trevo de acesso a 
localidade de Farinópolis, na 
rodovia MT-248. 
 A informação solicitava 
urgencia, devido haver dois 
jovens estarem caídos com 
muitos ferimentos, no canteiro 
central do trevo. 
 Uma equipe da Polícia 
Militar se deslocou rapidamente 
para averiguar a situação, sendo 
a c o m p a n h a d o  p o r  u m a  
ambulância para prestar Socorro 
aos feridos e no local os policiais 
constatou a presença das duas 
v i t i m a s  p r ó x i m o  a  u m a  
motocicleta Honda CG Titan, de 
cor preta, com placa KAI-3425, 
de Indiavaí. 
 Um dos  v i t imados ,  

CHOQUE FATAL

Técnico em informática morre 
eletrocutado em usina de álcool
PJC/MT c/ Redação

O corpo de Aristides foi velado no memorial Elizabeth I, na rua Nilma Pereira Leite, em frente a Funerária Pax Mirassol e o enterro aconteceu na tarde de ontem

Descarga elétrica matou Aristides durante o trabalho na usina   

Foto: Reprodução

NASCENTES DO PANTANAL

Prefeito de Glória D'Oeste se 
elege presidente de consórcio 
Assessoria

Pleito referendou prefeito Paulo Remédio no CISOMT   

Foto: Ferreira Junior

FARINÓPOLIS

Motoqueiro morre em grave
acidente no trevo da MT 248
PM/MT c/ Redação

 O caso segue sendo 
investigado pela equipe da 
delegacia de Polícia Civil de 
Mirassol D'Oeste.

imenso carinho que tinham pelo 
jovem e também a imensa tristeza 
deixada com sua partida tão 
prematura. 

Acidentes com motos em sua maioria são de natureza grave  

Foto: Ilustrativa

 A situação, segundo a PF, põe 
em riso “a integridade física e 
patrimonial dos contratantes e do 
público em geral, visto que os 
profissionais contratados não possuem 
nenhum tipo de treinamento”. Os alvos 
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 delegado responsável pela Osegunda fase da Operação 
Sangria, deflagrada pela Polícia 

Civil ontem, (18), Lindomar Aparecido 
Tofoli, afirmou que organização 
criminosa que montou um esquema para 
monopolizar a saúde no Estado de Mato 
Grosso, por meio de serviços médicos 
hospitalares, é formada por pessoas que 
“desprezam o valor da vida humana”.
 “Pedimos apoio da população 
para transformar essa calamidade que é 
a saúde pública de Mato Grosso. 
A q u e l a s  p e s s o a s  q u e  f o r a m  
prejudicadas, que tiveram parentes que 
morreram por falta de atendimento nos 
hospitais, que denunciem para que 
possam ser punidas com rigor essas 
pessoas que desprezam o valor da vida 
humana”, orientou o delegado.
 Foram presos Huark Douglas 
Correia da Costa, ex-secretário de Saúde 
de Cuiabá, Fábio Liberali Weissheimer, 
médico e sócio da Pró-Clin, Adriano 
Luiz Sousa, empresário e advogado, 

Kedna Iracema Fonteneli Servo, Celita 
Liberali, Luciano Correa Ribeiro, 
médico e sócio da Pró-Clin, e Fábio Alex 
Taques. O secretário adjunto de Gestão 
de Saúde de Cuiabá, Flávio Taques, 
segue foragido.
 Conforme o delegado, muitas 
pessoas foram prejudicadas pela falta de 
atendimento em decorrência de desvios 
de recursos públicos da saúde e pela 
atuação da organização criminosa que 
impede que outras pessoas qualificadas 
possam exercer a função em trabalhar 
para atender a população.
 “Quantas vidas já foram 
ceifadas e quantos continuarão 
morrendo em hospitais públicos pelo 
descaso e pela ambição dessa 
organização criminosa, na maioria 
formada por médicos e que, na verdade, 
em vez de salvar vidas estão única e 
exclusivamente preocupados em ganhar 
dinheiro de todas as formas possíveis, 
levados por ambição desenfreada, sem 
qualquer t ipo de escrúpulos e 

da operação até o fechamento desata 
edição,  estavam sendo  ouvidos e 
encaminhados para presídios e devem 
responder pelos crimes de associação 
criminosa, falsificação de documento 
particular e uso de documento falso.

TAXASPRAZO
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1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

consideração pela vida humana”, 
destacou o delegado.
 Os alvos da segunda fase, entre 
eles três médicos, um gerente de 
licitação, um coordenador financeiro e 
funcionários das empresas prestadoras 
de serviços médicos hospitalares, são 

 Polícia Federal deflagrou, na Amanhã de ontem, (18), uma 
operação contra empresas 

clandestinas de segurança privada em 
Mato Grosso. 
 Ao todo, foram ser cumpridos 
14 mandados judiciais, entre prisões e 
busca e apreensão, em três municípios. 
Os alvos da Operação Periculum não 
foram divulgados.
 As ordens judiciais para o 
cumprimentos dos mandados foram 
expedidos pela Justiça Federal de 
Rondônia, com determinação de 
cumprimento em Araputanga, Pontes e 
Lacerda e Várzea Grande. Ao todo, 
foram sete mandados de busca e 
apreensão, três de prisão temporária e 
quatro de suspensão de atividade das 
empresas.
 Durante as investigações, a PF 
identificou um grupo criminoso que 
utilizava o nome de uma empresa de 
segurança privada de São Paulo, se 
passando por representantes dela com 
documentos fraudados. As empresas 
trabalharam na segurança privada de 
diversos eventos em Vilhena, Rondônia.

Qualycare e a Prox Participações, 
firmados com o município de Cuiabá e o 
governo estadual. Um segundo 
inquérito policial foi aberto no dia 14 de 
dezembro depois que a Polícia Civil 
detectou que os investigados estavam 
obstruindo o trabalho da Justiça.

investigados em crimes de obstrução à 
Justiça praticada por organização 
criminosa e coação no curso do 
processo.
 A  o p e r a ç ã o  a p u r a  
irregularidades em licitações e contratos 
firmados com as empresas Proclin, 

OPERAÇÃO SANGRIA

Delegado lamenta que pacientes
morrem enquanto quadrilha age 

Conforme o delegado, muitas pessoas foram prejudicadas pela falta de atendimento com desvios de recursos públicos atuação da organização criminosa

G1-MT c/ Redação

Para delegado Tófoli,muitos estão  preocupados em ganhar dinheiro   

Foto: PJC-MT

SEGURANÇA PRIVADA

Empresas clandestinas são alvo
da PF em Araputanga e Pontes

Da Redação

Três mandados cumpridos, foram de prisão temporária   

Foto: G1-MT
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 F e d e r a ç ã o  M a t o -Agrossense de Futebol teve 
um calendário cheio neste 

ano de 2018, com um total de 185 
jogos organizados pela entidade 
durante toda a temporada. Os 
jogos foram válidos por sete 
campeona tos ,  en t re  e les ,  
competições profissionais,  
categorias de base e feminino.
 O primeiro semestre foi 
realizado o Campeonato Mato-
grossense da 1ª divisão com dez 

clubes participantes. Foram 59 
jogos realizados no total, com 
todas as despesas de transporte, 
logística e alimentação custeadas 
pela Federação. O Cuiabá se 
sagrou campeão Mato-grossense 
2018.
 A segunda competição 
profissional mais importante 
promovida pela entidade neste 
ano, foi a Copa FMF. Foram sete 
participantes com um total de 27 
jogos disputados, com o Mixto 

levantando o troféu de campeão. 
A FMF também organizou três 
campeonatos de categorias de 
base. Foram realizados o Mato-
grossense Sub-15, Sub-17 e Sub-
19; envolvendo mais de 600 
atletas com idades de categorias 
formadoras, sendo, 88 jogos 
realizados pela base neste ano.
 Já o Campeonato Mato-
grossense da 2ª divisão foi 
disputado por três equipes, com 
um total de 3 jogos realizados. O 
Operário F.C LTDA e Juara 
garantiram o acesso a 1ª divisão 
de 2019. Fechando o calendário 
de competições organizados pela 
FMF, foi realizado também, o 
Campeonato Mato-grossense de 
Futebol Feminino com um total 
de 8 jogos disputados. O Operário 
F.C LTDA se sagrou campeão da 
categoria em 2018.
 P e l a s  c o m p e t i ç õ e s  
realizadas pela CBF, os filiados 
da FMF disputaram exatos 73 
jogos entre Copa do Brasil, Copa 
Verde e Campeonato Brasileiro 
das Série C e D. Cuiabá, 
Luverdense, Dom Bosco e Sinop 
foram os representantes do Mato 
G r o s s o  n a s  c o m p e t i ç õ e s  
nacionais.

pós participar do curso AL i c e n ç a  P r ó ,  n a  
Confederação Brasileira 

de Futebol (CBF), o técnico 
Júnior Rocha retornou ao 
trabalho no Luverdense, onde deu 
início aos treinos técnicos e 
táticos com os jogadores, visando 
montar a equipe titular para 
estreia no Estadual, no dia 20 de 
janeiro, contra o Cuiabá.
 Os primeiros 15 dias de 
preparação foram voltados para 
parte física dos jogadores, que 
estiveram sob o comando do 
preparador Gustavo Ignácio. “A 
gente sabe que no início da pré-
temporada a preparação física 
tem que ser bastante puxada, com 
uma atenção especial nos 

trabalhos aeróbicos. 
 A partir dessa semana, 
com o Júnior de volta, vamos dar 
início a um trabalho mais focando 
com bola na parte tática. Nós da 
preparação física vamos focar no 
trabalho da força dos atletas para 
estarem aptos a trabalharem 
taticamente. Todos chegaram 
aqui mais ou menos no mesmo 
n í v e l .  O  g r u p o  é  b e m  
heterogéneo,”complementou,  
ressaltou ainda que os jogadores 
deverão atingir o ápice da 
preparação física a partir do 
terceiro jogo da temporada.
 Dando aquela força aos 
ex-parceiros de gramado no 
Passo das Emas,  o lateral direito 
Raul Prata, que defendeu o 

Luverdense por 6 temporadas, se 
tornando em um dos jogadores 
que mais vezes vestiu a camisa do 
clube, e que atualmente está 
defendendo as cores do Sport 
Clube do Recife. 
 De férias em Lucas do Rio 
Verde, onde residem os familiares 
da esposa, ele aproveitou para 
visitar o Estádio Passo das Emas, 
onde conversou demoradamente 
com o técnico Júnior Rocha e ex-
colegas. 
 Raul aproveitou para falar 
do ano difícil que viveu no clube 
pernambucano, com a queda para 
a segunda divisão. “Foi um ano 
difícil para nós lá. A equipe 
também não ganhou o título 
estadual, que era meio que uma 

do Mundo, caímos muito de 
rendimento e não conseguimos 
mais nos recuperar”, avaliou 
Raul. 
O lateral tem contrato com o 
Sport do Recife até dezembro de 
2019 e disse que pretende 
cumpri-lo, com o objetivo de 
ajudar o clube pernambucano a 
retornar a série A do Brasileiro.

obrigação porque o Sport é um 
time grande de Pernambuco e 
sempre entra como favorito. Na 
sequência  nós  t ivemos a  
eliminação na Copa do Brasil de 
forma precoce e para um 
adversário de menor expressão. 
 A sé r i e  A ,  fo i  um 
campeonato que a gente começou 
bem e depois da parada da Copa 

FORMANDO EQUIPE

Verdão treina forte e recebe a 
visita de ex-craque Raul Prata

Junior Rocha agiliza a rapaziada para jornadas de 2019, com visita de jogador que defendeu o verdão em 6 temporadas e curte ressaca do Sport em crise no nordeste

S.N c/ Redação

Para preparador Gustavo Ignácio. o  grupo é bem heterogéneo   

Foto:  Só-Noticias

BALANÇO FMF

Calendário cheio registrou
185 jogos este ano em MT 

O.E c/ Redação

Operário e Cuiabá, foi um dos derbys destaques do ano   

Foto: Assessoria FMF
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 Aristides Abílio Nerges, técnico em informática da Usina de 
Álcool Coperb em Mirassol D'Oeste, morreu em decorrencia de uma forte 
descarga elétrica, quando se preparava para instalar um data show na 
empresa .O jovem estava trabalhando quando houve o incidente fatal, 
consternando amigos, do Distrito Sonho Azul, onde ele residia, com o pai, 
um professor muito benquisto na região.  Página 04
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 A ACEC - Associação Comercial e 
Empresarial de Cáceres - que congrega 148 
comerciantes, em parceria com dezenas das 
empresas associadas, lançou a Campanha de 
Natal 2018, com o Show de Prêmios. Apesar 
da crise, os premios, uma moto, TV, Iphone, 
geladeira, etc, devem aquecer o consumo 
nesta última semana antes do Natal. Elis 
Regina, da Mini-Grife é uma das que apostam 
nas vendas. 

 Com o plenário da Câmara Municipal de Cáceres lotado na última 
sessão ordinária, (27), o vereador Rubens Macedo, foi eleito novo 
presidente do legislativo para o biênio 2019/2020,  em substituição ao 
colega Domingo Oliveira (PSB). Rubens Macedo, já ocupou a presidência 
da Câmara municipal de Cáceres nos anos de 1993/1994, no primeiro 
mandato do ex-prefeito Antonio Fontes. Página 03

 E m  s e s s ã o  o r d i n á r i a  
administrativa, o Tribunal Pleno do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
aprovou as  proposições  da  
Comissão Especial sobre Drogas 
Ilícitas do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso nas quais foram 
solicitadas a redefinição das 
competências das varas criminais 
das comarcas de Cáceres e Sorriso. 
As alterações foram solicitadas pelo 
c o o r d e n a d o r  d a  C o m i s s ã o ,  
desembargador Marcos Machado. 
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RETORNO TRIUNFAL

Após 25 anos Rubens Macedo
volta à presidencia da câmara

Nova mesa diretora do legislativo a ser presidida por Macedo,  tem Barone, como vice; Claúdio Henrique, 1º secretário; Dona Elza, 2ª secretaria e Domingos, tesoureiro

Novo Presidente Rubens Macedo comandará legislativo de 2019 a 2020   
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JURISDIÇÃO

TJ redefine competência de
varas criminais em Cáceres                     

Mudanças devem melhorar as atribuições das varas em Cáceres   
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NATAL EM CÁCERES

Show de premios da ACEC
deve aquecer comércio local 

Uma das parceiras do Show de Prêmios, comemora a promoção   

Foto: JCC

 A Escola Municipal Laranjeira I localizada num assentamento do 
pantanal, realizou a última etapa do Projeto de Leitura e Escrita “Viajando 
pelo Mundo Mágico da Leitura e Escrita” do ano de 2018. O tema 
escolhido foi “Ecossistema do Pantanal”, por fazer parte da realidade dos 
alunos. O evento premiou alunos da Educação Infantil, ao 9º Ano, nas 
categorias Desenho, Poema e Texto com uma grande festa. Página 06

ACIDENTE NA USINA

Descarga elétrica mata 
técnico em informática 

Vitima foi sepultada ontem consternando familiares e amigos   
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LARANJEIRAS

Projeto escolar viaja pela 
magia da leitura e escrita

Atividades  ligadas à literatura e criatividade emplogaram alunos   

Foto: João Carlos Vieira


