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SOCIAL

A Lua em Touro continua seu 
ciclo, caminha para a fase 
Cheia, chega em tenso 
aspecto  com Mercúr io  
retrógrado e em ótimo 
aspecto com Saturno e Plutão 
em Capricórnio indicando 

dias em que os mal entendidos relacionados 
às finanças podem surgir, mas com final 
feliz. Seja pragmático e racional.

Esotérico

A Lua em seu signo continua 
seu ciclo, caminha para a 
fase Cheia, chega em tenso 
aspecto com Mercúrio 
retrógrado e em ótimo 
aspecto com Saturno e 

Plutão em Capricórnio indicando dias em 
que você deve evitar assinar qualquer 
documentação relacionada a uma parceria 
comercial. Espere alguns poucos dias. 

A Lua em Touro continua seu 
ciclo, caminha para a fase 
Cheia, chega em tenso aspecto 
com Mercúrio retrógrado e em 
ótimo aspecto com Saturno e 
Plu tão  em Capr icórnio  

indicando dias de reclusão e reserva, de 
interiorização e reflexão. Seu campo de 
energias estará mais frágil, abrindo espaços 
para pequenos problemas na saúde.

A Lua em Touro continua seu 
ciclo, caminha para a fase 
Cheia, chega em tenso aspecto 
com Mercúrio retrógrado e em 
ótimo aspecto com Saturno e 
Plutão  em Capr icórnio  

indicando dias em que você pode enfrentar 
alguns mal entendidos com amigos, ou 
mesmo em uma equipe de trabalho. Procure 
esclarecer qualquer engano.

A Lua em Touro continua 
seu ciclo, caminha para a 
fase Cheia, chega em tenso 
aspecto com Mercúrio 
retrógrado e em ótimo 
aspecto com Saturno e 

Plutão em Capricórnio indicando dias de 
comunicação confusa, especialmente no 
trabalho. Não é um bom momento para 
apresentar um novo projeto.

A Lua em Touro continua 
seu ciclo, caminha para a 
fase Cheia, chega em tenso 
aspecto com Mercúrio 
retrógrado e em ótimo 
aspecto com Saturno e 

Plutão em Capricórnio indicando dias de 
interiorização e necessidade de distanciar-
se de tudo e de todos. O momento é ótimo 
para ler e escrever.

A Lua em Touro continua seu 
ciclo, caminha para a fase 
Cheia, chega em tenso aspecto 
com Mercúrio retrógrado e em 
ótimo aspecto com Saturno e 
Plutão em Capricórnio  

indicando dias de interiorização e 
necessidade de revisão de projetos que 
envolvem parcerias financeiras. Não é um 
bom momento para um novo investimento.

A Lua em Touro continua seu 
ciclo, caminha para a fase 
Cheia, chega em tenso 
aspecto  com Mercúr io  
retrógrado e em ótimo 
aspecto com Saturno e Plutão 

em Capricórnio indicando dias de mal 
entendidos nos relacionamentos, portanto, 
se estiver em fase de finalização de projetos 
em parcerias, reveja cada detalhe.

A Lua em Touro continua seu 
ciclo, caminha para a fase 
Cheia, chega em tenso 
aspecto com Mercúrio 
retrógrado e em ótimo 
aspecto com Saturno e Plutão 

em seu signo indicando dias de finalização e 
fechamento de um projeto criativo. O 
momento pode envolver a concretização de 
um romance. Fique atento a mal entendidos.

A Lua em Touro continua 
seu ciclo, caminha para a 
fase Cheia, chega em tenso 
aspecto com Mercúrio 
retrógrado e em ótimo 
aspecto com Saturno e 

Plutão em Capricórnio indicando dias de 
finalização de acordos e negociações, mas 
que devem ser revisadas várias vezes. 
Pode haver mal entendidos.

A Lua em Touro continua 
seu ciclo, caminha para a 
fase Cheia, chega em tenso 
aspecto com Mercúrio 
retrógrado e em ótimo 
aspecto com Saturno e 

Plutão em Capricórnio indicando dias de 
finalização de projetos e decisões que 
marcam uma nova fase. Se for viajar, 
verifique todos os documentos.

A Lua em Touro continua 
seu ciclo, caminha para a 
fase Cheia, chega em tenso 
aspecto com Mercúrio 
retrógrado e em ótimo 

aspecto com Saturno e Plutão em 
Capricórnio indicando dias de 
finalização de projetos de trabalho ou 
mesmo de um emprego. O momento 
pede apenas cuidado com as palavras.

By Rosane Michels

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

Ontem foi o niver da Dra. Anna Karenina 
de Souza Macedo, (leia-se TRF-3) dileta 
filha do nosso editor Daniel Macedo, 
comemorado em Sampa com Mamy and 
family, recebendo os parabéns via fone 
do papy ausente e as felicitações desta 
coluna pelo happy-new-year.

Pensamento:
"Em cada um de nós há um segredo, uma paisagem interior com planícies invioláveis, vales de silêncio e paraísos secretos."
(Antoine de Saint-Exupéry).

Curtindo a vida numa Nice, a योगी yogini Rosângela 

Wimoshona, instrutota de Hatha Yoga, Reikoama, mestra em 
filosofia e educação, letras, (braille e libras) dedica parte de 
seus trabalhos com crianças especiais, uma contadora de 
histórias, mixto de ninfa e fada, ilustra hoje a nossa coluna.   

Sábado último, aquele evening-coffe com musica ao vivo de 
pano de fundo às comemorações dos 9 anos do Jubão, jubileu 
de Vime, o gerentão Alexandre animando o clima, stile Guitar-
Man botando prá quebrar e a familia Ribeiro anfitriã, 
agradecendo presença de clientes, colaboradores e amigos.

Quem apaga mais uma velinha hoje no 
bolo caramelizado de sua feliz existência 
é a nossa special-friend Ronilma da 
Cunha Martrins, a Rô, eficiente 
servidora da saúde pública de Cáceres, 
que recebe com aquele carinho especial, 
o fraternal abraço da coluna, com votos 
sinceros de felicidades sempre.

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

*********************
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segurar o placar e garantir a 
vitória, que leva o time da décima 
para a sétima colocação, com 50 
pontos, quatro atrás de Coritiba-PR e 
Atlético-GO, terceiro e quarto 
colocados, respectivamente. 

Ontem, o Dourado teve um 
confronto-direto por posição na 
tabela, contra o América-MG, até 
então, quinto, com 52 pontos.

O jogo na Arena Pantanal, 
ainda não tinha-se iniciado até o 
fechamento desta edição, com 
detalhes na próxima.

tempo, com um golaço do 
meia-atacante Felipe Marques. 

Com a vantagem, Marcelo 
Chamusca promoveu a entrada do 
lateral-esquerdo Alex Ruan no lugar 
de Felipe Marques.

Com o jogo perigoso para o 
Dourado, Alex complicou ainda 
mais, sendo expulso por desferir 
uma cotovelada no lateral-direito 
M a r c o s  M a r t i n s ,  d o  t i m e  
sorocabano.

Com um a menos, o Cuiabá 
sofreu pressão até o fim, mas soube 

funilando o Campeonato 
brasileiro série B de futebol Apouco mudou na tabela de 

possíveis classificados, eventuais 
rebaixados e parte mediana, que não 
sobe, nem cai.

O Sport venceu outra e está 
mais perto do acesso; o Dérbi ficou 
no zero a zero e sem emoções e o 
CRB ganhou do Atlético-GO para 
manter o sonho de ainda chegar ao 
G4, que não sofreu mudança após o 
término da 34ª rodada sábado,último 
com quatro jogos.

Mesmo na Ilha do Retiro, o 
Leão sofreu para vencer o Criciúma. 
O gol saiu somente de pênalti aos 36 
minutos do segundo tempo. Agora o 
Sport soma 60 pontos, segue na vice-
liderança, oito pontos atrás do líder e 
já garantido Bragantino (68) e oito 

na frente do América-MG, 
quarto colocado com 52 pontos, 
antes do jogo da noite de ontem na 
Arena Pantanal com o Cuiabá.

Agora só falta mais quatro 
rodadas, portanto, estarão em jogo 
12 pontos. Pior também para o 
Criciúma que segue na zona de 
rebaixamento com 31 pontos, em 
penúltimo lugar, só na frente do São 
Bento, com 30, e virtual rebaixado. A 
falta de coragem dos dois rivais, 
deixou o Dérbi sem gols e sem 
emoções.  O Guarani, com 40 
pontos, em 14.º lugar, ainda segue na 
luta contra o rebaixamento, mas com 
relativa tranquilidade, seis pontos na 
frente do Figueirense e Londrina, 
ambos com 35. A Ponte Preta, que 
não tem chances de acesso, agora 
aparece com 44 pontos, em 11.º 

lugar.
No Estádio Rei Pelé, o CRB 

fez 2 a 1 no Atlético-GO. Desta 
forma, se recupera da vergonhosa 
sofrida diante do Cuiabá, por 5 a 1, 
na rodada passada. Com isso, chegou 
aos 50 pontos, em sétimo lugar, 
distante ainda quatro do próprio 
Atlético-GO, quarto colocado, atrás 
do Coritiba, com 54 pontos e maior 
número de vitórias: 14 a 13 para os 
paranaenses.

O Oeste abriu 2 a 0, mas 
cedeu o empate pra o Brasil em 
Pelotas na noite de sábado último, no 
estádio Bento Freitas. O time 
paulista é o 'Rei dos Empates' com 
16, um atrás do Figueirense. O gol do 
empate gaúcho saiu ao 56 minutos 
do segundo tempo. O Brasil agora 
soma 43 pontos, em 12.º lugar, 
deixando o time paulista com 40 
pontos em 15.º. Na frente, o 
Bragantino lidera com 68 pontos e 
rumo ao título, seguido pelo Sport 
com 60, Coritiba e Atlético-GO, com 
54 pontos cada, possivelmente, os 
quatro que devem ascender à série A 
em 2020. Em quinto está o América-
MG com 52, seguido por Paraná 
(51), CRB e Cuiabá (50) e Operário 
(49).

Na briga contra a queda à 
Série C, parecem condenados o 
lanterna São Bento com 30 pontos e 
o Criciúma com 31. Acima deles 
estão o Vila Nova com 33 e o 
Figueirense com 35. Ainda com 
medo de cair estão: Londrina com 
35; Oeste e Guarani com 40; Vitória 
com 41.

 e q u i p e  d o  C u i a b á  
conquistou mais três pontos Ana Série B, com a terceira 

vitória consecutiva na reta final da 
competição, o que deixa a equipe da 
capi ta l  mato-grossense com 
possibilidades de chances de acesso 
para a Série A do ano que vem, desde 
que vença todos os compromissos 
pela frente e os quatro primeiros 
colocados sejam derrotados.

No comando de Chamusca, 
o Auriverde está há sete jogos de 
invencibilidade, contando um da 

Copa Verde. Quando a 
crônica esportiva do Correio 
Cacerense aponta o Cuiabá como 
possível e não virtual candidato ao 
acesso G-4 para a elite, considera-se 
que o Dourado não fez uma partida 
primorosa, como nas últimas duas 
rodadas, vitórias por 2 a 0 sobre o 
líder Bragantino-SP e por 5 a 1 diante 
do CRB-AL, ambas na Arena 
Pantanal.

Jogando fora de casa, a 
equipe aproveitou as oportunidades, 
sofreu pressão, mas voltou com o 

São Bento em Sorocaba-SP. 
Note o leitor, vencer o 

lanterna, nenhuma vantagem, apesar 
do que vale são 3 pontos, mas jogar 
bem, conta para quem almeja chegar 
à série A.

O último jogo, lá em 
Sorocaba, o placar foi aberto aos 21 
minutos do primeiro tempo, com o 
centroavante Jefinho. Aos 29 
minutos, o volante Fábio Bahia 
deixou tudo igual. 

O Cuiabá voltou à frente do 
placar logo no início do segundo 

BRILHO DOURADO

Cuiabá ganha jogos e soma
pontos na tabela da série B

Time representante de Mato Grosso na série B do Brasileiro venceu 3 partidas contra dois grandes, aspira chegar ao G-4 que já tem dois favoritos chegando

O.E c/ Redação

Cuiabá venceu o lanterna São Bento e pegou ontem o Diabo Mineiro 

Foto: Gazeta Esportiva

TIGRES NA PONTA

Série B afunila com favoritos
próximos ao acesso prá elite

O Doc. c/ Redação

Braga e Coritiba, derrotados pelo Cuiabá, estão com um pé e meio na série A   

Foto: Globo Esporte
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Neste 12 de novembro, temos o 
orgulho e a honra de como filho adotivo, 
registrar aqui, a data em que se celebra o Dia 
Nacional do Pantanal, bioma que nos 
adotou, assim como a milhares de 
forasteiros paus-rodados que aqui vieram 
em busca do paraíso, do eldorado e 
encontrou a paz. A data foi instituída em 
2008 pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), em homenagem à 
morte do jornalista e ambientalista 
Francisco Anselmo de Barros, que ocorreu 
na mesma data, em 2005. Francelmo, como 
ficou conhecido, dedicou-se durante 25 anos 
à luta pela preservação do Pantanal. 

Um dia especial para a gente 
homenagear este, que, como distingue o 
editor deste periódico Correio Cacerense, 
uma estampa da Mãe Natureza, a reserva da 
biosfera, ilustrando este bioma, que é a 
maior área úmida continental do planeta e 
berço de rica biodiversidade. 

De Poconé à Corumbá, Guatós em 
Cáceres, o Pantanal em Aquarela de Lorde 
Dannyelvis diz tudo sobre a extensa área, 
que incorpora 624.320 km², cerca de 62% 
localizada no Brasil, nos estados do Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, e estende-se 
pela Bolívia (20%), e Paraguai (18%). Neste 
paraíso, as cheias anuais atingem cerca de 
80% e o ciclo das águas traz o equilíbrio 
ambiental, proporcionando a renovação da 
fauna e da flora. 

Não por acaso e sim, pela 
importância ambiental, foi decretado 
Patrimônio Nacional pela Constituição de 
1998, e Patrimônio da Humanidade e 
ratificando a canção, Reserva da Biosfera, 
pelas Nações Unidas, em 2000. Para a 
conservação do bioma, é importante levar 
em conta a Bacia Hidrográfica do Alto 
Paraguai como um todo e a relação de 
interdependência da planície inundável com 
o planalto, tudo interligado. 

A água que nasce nas partes altas 

corre para baixo, para a planície 
inundável, forma o ciclo das águas, que sobe 
no período das chuvas e baixa na estiagem, 
responsável pela rica biodiversidade do 
Pantanal. Viventes de tantas mazelas no 
planeta, erosões, voçorocas e inundações, a 
maior parte em decorrencia de incendios 
criminosos e desmatamentos desregrados, 
vazamamento de óleo no litoral, enfim, a 
predação impune do bicho-homem, fauna e 
flora, sobrevive graças a ações de pessoas 
conscientes nos mutirões de limpeza de rios 
e ações fiscalizadoras de instituições sérias, 
exemplos em Mato Grosso e Cáceres, 
IBAMA, SEMA, Polícia MilitarAmbiental, 
Lobo Guará, etc, e a Natureza agradece.  
Politicagem ou não, hoje no Congresso 
Nacional,  a data será  lembrada com 
apresentações das principais ações de 
iniciativas e projetos de conservação, 
publicações e exibições de teasers de 

documentários. 
Dizem que uma comitiva formada 

por 30 instituições ambientais estará reunida 
na Câmara dos Deputados, para pedir mais 
atenção para o bioma, que sofre sérias 
ameaças à sua conservação. A programação 
ainda inclui o lançamento do site do 
Observatorio Pantanal, plataforma que 
reúne informações sobre o bioma nos três 
países em que está localizado, Brasil, 
Bolívia e Paraguai, que poderão ser 
acessadas pelo público acadêmico e 
sociedade em geral. 

In-fine, não é só acessar, cobrar 
também gestões sérias em defesa do nosso 
bioma, para que todos os 365 dias do ano 
sejam do Pantanal, mesmo porque Viver é 
Preciso. 

E a natureza é vida, de sua 
preservação dependemos, como filhos, 
nativos oiu adotados.   

Desde os primórdios dos tempos, o 
homem sempre buscou suprir suas 
necessidades básicas com atividades de caça 
e pesca no início e, posteriormente, 
dedicando-se à agricultura, ao artesanato, à 
produção de tecidos, entre tantas outras 
atividades. Tudo o que fazia destinava-se ao 
consumo próprio. Com o aperfeiçoamento 
dos meios de produção, começaram a surgir 
os excedentes que, em vez de descartados, 
viraram moeda de troca por produtos 
diferentes e igualmente necessários à sua 
sobrevivência. Era o começo do comércio, 
uma atividade civilizada, que exige 
comunicação e entendimento entre as 
partes, valorização de bens e gosto e 
satisfação pela posse dos mesmos.

Não demorou e surgiram as moedas 
e os bancos, teve início o desenvolvimento 
do processo de distribuição e abastecimento 
das comunidades. Por volta de 1700, o 
abastecimento nas pequenas cidades se dava 
por um tipo de estabelecimento comercial, 
denominado Loja Geral, o “general store”. 
Lá, era possível encontrar desde alimentos e 
roupas até implementos agrícolas. 

Um produto requintado ou especial 
exigia uma encomenda ou o deslocamento a 
um centro mais desenvolvido. Face ao 

crescimento das comunidades e 
diante de novas necessidades, houve uma 
adequação do comércio que, entre tantas 
mudanças, incorporou novas formas de 
efetuar o atendimento à clientela.

Tinha início aí o processo de 
especialização, de segmentação. Surgiu, 
então, a “grocery store”, um modelo de loja 
dedicada apenas à venda de alimentos. Esse 
tipo de comércio, semelhante à mercearia ou 
armazém que conhecemos no Brasil, era 
praticado em lojas de 50 a 60 metros 
quadrados e geralmente os produtos eram 
comercial izados a granel .  A loja 
disponibilizava produtos que atendiam às 
necessidades alimentares dos habitantes da 
cidade e utilizava o balcão para separar o 
cliente do dono e das mercadorias.

Em 1850, surgiu em Paris a primeira 
loja de departamentos, a Bon Marchè, 
pioneira na técnica de agrupamento dos 
produtos em categorias. Em 1912, os 
Estados Unidos inauguraram a primeira loja 
do mundo com atendimento por auto-
serviço, o “cash and carry” ou “pague e 
leve”. 

Com preços predeterminados, a 
técnica de vendas permitiu ao consumidor 
escolher os produtos e levá-los até o caixa, 
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Café
daManhã

CALENDÁRIO

FANDANGÃO

MAGGI COM FOME

ÓLEOS DO OFÍCIO

MENO MALE

SIGILO 300

Terça feira gorda no calendário, previsão 
do tempo, mínima de 23° e máxima de  
34°; com 90% de chance de chuva em 
volumne de 15 mm, com sol e aumento de 
nuvens de manhã e pancadas de chuva à 
tarde e à noite. Santo do Dia: São Josafá; 
Hoje é dia dos Supermercados, alô Juba, 
Miúra demais da city; Dia do Diretor de 
Escola, Mundial da Pneumonia; Mundial 
do Hip Hop; Nacional do Inventor e  Dia 
Nacional da Liberdade, ulálá, que isso 
tem sido língua de mosquito, Bom Dia!.

Com a finalidade de arrecadar fundos 
para as obras da Paróquia cacerense de 
Nossa Senhora Aparecida, do Bairro 
Jardim São Luiz, a galera da igreja 
promoverá dia, 16, após a celebração da 
Missa, um jantar baile com a banda Os 
Pirilampos. Conforme o padre Osvaldo 
Schaffer Pereira, coordenador da 
Paróquia, o ingresso custa apenas R$ 25. 
A banda paranaense é conhecida por tocar 
o mais puro som gauchesco, 100% 
fandangueiro e o bailão promete colocar 
todos para dançar.

A imprensa nacional já aposta no retorno 
à política do ex-governador de Mato 
Grosso e ex-ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi. Na última sexta-feira (8), o 
site da Revista Veja destacou que BM está 
se movimentando politicamente para uma 
possível candidatura ao senado, caso seja 
confirmada a cassação do mandato da 
senadora Selma Arruda e o TSE 
determine realização de novas eleições. 
Caso isso se confirme, não tem 
práninguém, é de Blairo e C'est-fini.

Em poucas horas, a polícia civil de 
Araputanga, identificou a origem da  tinta 
derramada em córrego naquele  
municipio, enquanto que cientistas 
graduados há semanas, quiçá meses, 
tentam identificar o nascedouro do óleo 
que empesta as praias do litoral brasileiro. 
Proporcionalmente ao dano, os agantes 
daaqui, estão dando de lavada nos pós-
graduados técnicos que ainda não 
conseguiram estancar a desgraça oleosa 
das praias.

A Prefeitura Municipal de Barão de 
Melgaço adotou diversas medidas para 
garantir o equilíbrio das contas do 
município e desde 1º de novembro 
entraram em vigor os Decretos nº 50 e 
51/2019, que reduziram temporariamente 
os gastos com a folha salarial e 
estabeleceram diretr izes para a 
racionalização dos recursos. A medida 
reduziu em 30% os subsídios do prefeito, 
do vice-prefeito Adriano Arruda, dos 
secretários municipais e comissionados. 
Em ano de vésoera de eleição acontece de 
tudo.

Entre quarta (6) e quinta-feira (7), o 
governador Mauro Mendes reuniu todo o 
staff do Palácio Paiaguás, e jornalistas 
não tiveram acesso; os secretários 
tampouco vazaram o teor do encontro. 
Teria sido uma reunião ampliada para 
avaliar os 300 dias de Governo. A midia 
deveria dar o troco, ficando fora de pelo 
menos uma coletiva futura.

EDITORIA

sem a intervenção de qualquer 
funcionário ou do dono do estabelecimento. 
Acima de tudo, os produtos passaram a ser 
distinguidos entre si pelas marcas de seus 
fabricantes, dando início à estratégia das 
marcas comerciais.

O  a d v e n t o  d o  c o n c e i t o  
supermercado reduziu drasticamente os 
preços e as margens de ganho sobre as 
mercadorias com o conseqüente aprovação 
dos consumidores. Não demorou muito e o 
conceito se difundiu rapidamente em toda a 
América chegando a mais de oito mil lojas 
em 1941. O supermercado surgiu, dessa 
forma, como produto da evolução do 
sistema de comercialização por auto-
serviço. Nos Estados Unidos, um dos 
maiores motivadores do desenvolvimento 
do auto-serviço de alimentos foi, sem 
dúvida, a Grande Depressão, entre o fim da 
década de 20 e início da de 30, criando um 
mercado ávido por preços baixos, a maior 
qualidade que os supermercados podiam 
oferecer aos consumidores.
***___

[http://www.ascarassociados.com.br%2
0›%20servicos%20›%20evolucao%0d]a
scarassociados -  servicos

Evolução do Varejo

Nosso lado do Paraíso
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contra Bruno da Silva Santos, 35, 
foi expedido no dia 7 de outubro 
passado pela comarca de Vila 
B e l a  e m  d e c o r r ê n c i a  d a  
condenação à pena de nove anos e 
quatro meses de reclusão pelo 
crime cometido. 

Desde então, ele era 
procurado pela Polícia Civil 
daquela comarca, com apoio da 
Delegacia de Pontes e Lacerda.

C o o r d e n a d a  p e l o  
delegado Maurício Maciel, a 
equipe recebeu informações no 
sábado sobre um veículo 
utilizado por pessoas que 
estariam dando guarida a Bruno.

O veículo foi localizado 
transitando no centro de Pontes e 
Lacerda e, após diligências, os 
policiais identificaram a casa em 
que o foragido estaria se 

escondendo.
Quando o veículo chegou 

ao local, a condutora teve 
dificuldade em manobrá-lo para 
estacionar, momento em que 
Bruno saiu da casa para fazer a 
manobra, sendo identificado 
pelos policiais, que o abordaram e 
deram cumprimento ao mandado 
de prisão.

O criminoso já havia 
cumpriu pena por tráfico de 
drogas e a polícia recebeu 
informação de que ele estava 
aguardando oportunidade para 
fugir para a Bolívia, local onde 
mora um familiar e teria uma rede 
de contatos. 

A ação realizada pela 
equipe de policiais da Delegacia 
de Pontes e Lacerda, coordenada 
pelo Delegado Maurício Maciel.

na direção da moto e outro 
na garupeira, o assassino. Com as 
cascas de cápsulas no chão do bar, os 
PMs puderam constatar tratar-se de 
tiros desfechados por uma pistola 
calibre 9 mm.

As testemunhas alegaram 
não visualizar as placas da moto e a 
cara do homicida, pois ele não tirou o 
capacete, e, que pouco viram do 
caso, pois se abrigaram dos tiros. 
Apenas adiantaram que Antoniel, 
sempre frequentava o Bar da 
Silvana, andava armado com um 
revolver Taurus calibre 38 e tivera 
uma desavença anterior com um 
desconhecido, possivelmente, o 
assassino.

No bolso da vitima fatal, os 
policiais encontraram de R$ 
1.830,25, um Euro e cinco 
bolivianos, e, com a chave da casa da 
vitima que fora deixada sobre uma 
mesa de sinuca, os PMs se dirigiram 
até o endereço de moradia de 
Antoniel, e na presença de sua tia, 
apreenderam o tal trabuco Taurus 
calibre 38, com numeração raspada e 
5 balas intactas. 

Conforme a tia de Antoniel, 
exatamente no dia de sua morte ele 
fora ao bar desarmado. A vitima foi 
removida ao IML de Cáceres, para 
necrópsia e agora a PJC de Mirassol 
D'Oeste investiga causas e autoria de 
mais um crime de morte na cidade.

Este teria sido o assassino, 
que saiu e retornou pouco depois na 
rabeira de uma moto e sem falar 
nada, foi direto atá onde estava 
Antoniel, desferindo-lhe tiros a 
queima roupa. A vitima ainda correu 
em direção ao banheiro nos fundos 
do bar, na tentativa de se salvar, mas 
o criminoso seguiu em seu encalço e 
desferiu novos tiros, se evadindo em 
seguida na moto que chegou.

Os policiais militares 
solicitados, compareceram ao local, 
deparando com a vitima Antoniel, já 
sem vida. Ao ouvir testemunhas no 
local, os PMs pouco puderam anotar 
para as primeiras investigações, 
apenas que eram dois elementos, um 

a noite de sábado último (9) 
uma desavença  ent re  Nintegrantes de facções 

c r i m i n o s a s  r e g i s t r a d a  e m  
MirassoD'Oeste, na região de 
Cáceres terminou com um individuo 
morto a tiros. Segundo algumas 
pessoas que estavam no local, Bar da 
Silvana, localizado na Rua XV de 
Novembro no bairro Jardim São 
Paulo a vitima fatal Antoniel do 
Nascimento Fernandes, 28  vulgo 
Lagoinha, ou Maceió, horas antes 
teria expulso um individuo do 
interior do bar, ao reconhecer uma 
tatuagem do Comando Vermelho no 
braço do forasteiro, um simbolo rival 
de sua facção.

vulnerável ocorrido no município 
de Vila Bela da Santíssima 
Trindade. O mandado de prisão 

Lacerda, um mandado de prisão 
contra um homem condenado a 9 
anos pelo crime de estupro de 

 Polícia Judiciária Civil 
cumpr iu  no  ú l t imo  Asábado (9), em Pontes e 

O acusado foi encaminhado à 
Delegacia de Porto Espiridião, onde a 
ocorrência foi registrada por crimes como 
conduzir veículo automotor sob 
influência de álcool ou substância 
psicoativa, servir bebida alcoólica a 
menor de 18 anos e danos materiais 
causados por acidente de trânsito.

durante o trajeto, V.L. perdeu o 
controle da direção, quebrou um mourão, 
atravessou uma cerca e só parou quando 
bateu o carro contra um barranco. O idoso 
confessou aos militares que havia bebido, 
mas que a menor tinha consumido apenas 
duas latinhas. O Celta ficou a frente 
amassada, vidro quebrado e arranhões 

m idoso de 68 anos bêbado, que 
tinha em sua companhia uma Uadolescente de 17 anos, também 

bêbada, identificado pelas iniciais V.L, foi 
preso em flagrante após sofrer um 
acidente de carro, um Chevrolet Celta, 
numa estrada de chão a caminho de um 
restaurante em Glória D'Oeste. 

O velhote e agatinha ficaram 
feridos e receberam atendimento de 
primeiros socorros no local por uma 
equipe médica do Posto de Saúde da 
Famí l i a  e ,  em  segu ida ,  f o r am 
encaminhados à unidade de saúde. O 
idoso deu entrada no posto com corte no 
queixo e arranhões no rosto, já a 
adolescente estava com um corte na mão 
esquerda e lesões na perna direita.

O Conselho Tutelar foi acionado 
para fazer o acompanhamento da 
ocorrência pelo fato de uma menor estar 
envolvida. Após conversa com a 
adolescente, o conselheiro explicou para a 
Polícia Militar, acionada pela equipe 
médica do PSF, que a garota estava com o 
idoso no Porto Espiridião, onde foram 
beber e tomar banho de rio. Ao voltarem 
para Glória D'Oeste a adolescente 
reclamou que estava com fome, então o 
idoso decidiu levar a garota a uma peixaria 
na intenção de comer peixe frito, porém 

CHAVEADO NO POTE

Condenado por estupro tentou
fugir pra Bolívia e foi em cana

Meliante que registra passagens por tráfico de drogas, foi condenado pelo estupro contra uma menina de 13 anos, em 2013 e foi preso ao tentar fugir pra Bolívia

PIC-MT c/ Redação

Bruno da Silva Santos estava procurado pela justiça e foi pro xilindró  

TATUAGEM DE FACÇÃO

Estranhou desafeto e foi
morto a tiros no boteco

Da Redação

Facções, armas, boteco, ingredientes que sempre terminam em morte  

Foto: Ilustrativa

FARRA E FERRO

Velhote chapou goró com
gatinha e bateu o carango 
R.M.T c/ Redação

Além de danos no Celta e as lesões, o crime por servir bebida à menor  

Foto: Reprodução

Foto: Arquivo
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t a m b é m  c o m  a  
participação de gestores 
estaduais e da equipe técnica 
da Secel.

“Essa reunião busca 
resgatar o esporte como direito 
de todo cidadão. 

É importante que os 
municípios participem com 
representantes para ampliar o 
papel dos gestores municipais 
na efetivação de políticas 
públ icas  que a judem a  
melhorar a qualidade de vida 
do povo mato-grossense”, 
explica o titular da Secel, Allan 
Kardec.

Dentre as atividades do 
Encontro estão programadas a 
apresentação das principais 
diretrizes e projetos na área da 

redonda, debates e 
palestra com Marcelo Ferreira 
Miranda,  pres idente  da  
Fundação de Desporto e Lazer 
de Mato Grosso do Sul (Fund 
esporte). Além disso, o Plano 
Estadual de Esporte e Lazer 
será exposto aos participantes 
para discussão das propostas 
recebidas na plataforma de 
p a r t i c i p a ç ã o  s o c i a l  
colab.esportes.mt.gov.br.

Os gestores também 
poderão opinar sobre as 
d e f i n i ç õ e s  d o s  J o g o s  
Escolares de 2020. Com 
a t i v i d a d e s  d u r a n t e  
praticamente todo o ano, a 
competição escolar é bastante 
aguardada por envolver todos 
os municípios do Estado.

esportiva de todos os 
1 4 1  m u n i c í p i o s  m a t o -
grossenses são convidados a 
participar do encontro, que 
discutirá as políticas públicas 
nas três manifestações do 
e s p o r t e :  e d u c a c i o n a l ,  
participativo e de rendimento. 

 Secretaria de Estado 
da Cultura, Esporte e ALazer (Secel) promove 

nos dias 6 e 7 de dezembro, no 
auditório da Arena Pantanal, o 
1º Encontro de Gestores 
Municipais de Esporte e Lazer 
de Mato Grosso. O objetivo do 

evento é propiciar aos gestores 
o p o r t u n i d a d e s  p a r a  
compartilhar conhecimento, 
experiências e propostas de 
fomento às práticas esportivas 
e de lazer nos âmbitos estadual 
e municipal.

Gestores da área 
 córrego Bacuri, em 
A r a p u t a n g a ,  Oamanheceu na última 

sexta feira, (8) com a água 
avermelhada, devido ao 
despejo de um efluente de 
coloração escarlate. Segundo o 
secretário de Meio Ambiente 
do município, Willie Douglas, 
o Ministério Público Estadual 
e a Polícia Militar foram 
acionados para identificação 
dos responsáveis, o que foi 
logo apurado com a detenção 
de Wilis Antonio Santos 
Oliveira, 27,  dono de um lava 
jato, que  confessou à polícia 
ter lavado contêineres que 
estavam com restos de tinta 
vermelha.

A Polícia Militar de 
Araputanga informou que o 
gerente de Meio Ambiente da 

prefeitura denunciou o 
possível crime ambiental onde 
há a captação da rede de 
captação pluvial, o córrego 
deságua no rio das pipas e que 
após apuração, chegou-se a um 
lava à jato e não teve como o  
dono do estabelecimento 
negar, mesmo afirmando que, 
após perceber que um grande 
volume de tinta vermelha caia 
no córrego, parou a lavagem.

Cinco  con tê ine res  
plásticos revestidos com 
grades galvanizadas com resto 
de produto foram apreendidos 
no local. 

A prefeitura recolheu 
amostras e encaminhou para 
análises no Departamento de 
Água e Esgoto (DAE) e o 
infrator agora deve responder 
por crime ambiental.

ESPORTE E LAZER

Encontro reúne gestores 
municipais em dezembro

Dentre as atividades do Encontro estão programadas a apresentação das principais diretrizes e projetos na área da esporte e lazer do Estado

Secom/MT

Fórum terá participação de gestores e equipe técnica da Secel    

Foto: Ahmad Jarrah

EM ARAPUTANGA

Dono de Lava-jato confessa
ter poluído córrego Bacuri

PM/MT c/ Redação

Local já bastante degradado foi poluído com derrame de fluido vermelho  

Foto: PM/MT
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 governador Mauro 
Mendes afirmou que a Ocúpula do Democratas 

definiu que terá candidatura 
própria em Cuiabá, Várzea 
Grande e Cáceres na eleição de 
2020. A decisão foi tomada 

durante uma reunião realizada no 
Palácio Paiaguás, na Capital, na 
semana passada. A definição põe 
em xeque a manutenção da 
aliança com o MDB, do prefeito 
Emanuel Pinheiro, que deve sair à 
reeleição.

Na disputa eleitoral 
passada, as duas siglas estiveram 
juntas no palanque. Além disso, o 
MDB faz parte da base de 
sustentação do Governo na 
A s s e m b l e i a  L e g i s l a t i v a .   
“Teremos candidatura própria em 

defendeu, ainda, que 
2020 seja discutido somente no 
ano que vem.
“Na Assembleia Legislativa, que 
é o que interessa a mim como 
governador, nós temos tido uma 
convivência harmônica sabendo 
separar os temas eleitorais de 
2020 e os temas estaduais”, 
disse.  “As eleições de 2020 é um 
tema que será pautado e 
discutido, mas nós temos que 
estar unidos para solucionar os 
problemas de Mato Grosso 
agora", completou Mendes.

Cuiabá, Várzea Grande e 
Cáceres. Com o MDB, nós 
poderemos estar juntos em 
muitos Municípios e vamos estar 
separados em outros. Agora, a 
eleição de 2020 é um problema 
para 2020”, disse o democrata em 
conversa com a imprensa na 
última semana.

O governador afirmou 
haver uma "harmonia" entre o 
Executivo e o Legislativo, 
mesmo já havendo articulações 
políticas visando o processo 
eleitoral do próximo ano. Ele 

passagens criminais por 
furtos.

O s  i n v e s t i g a d o r e s  
suspeitam que as vítimas foram 
assassinadas na madrugada, 
ressaltando-se que eles tentavam 
localizar a irmã de Flávio, que é 
testemunha em uma investigação 
na delegacia, quando foram 
avisados do duplo homicídio, 
depararam com os  dois corpos 
sem vida, com marcas de tiros na 
cabeça.

A Perícia Oficial e 
Identificação Técnica de Mato 
Grosso (Politec) foi chamada e os 
corpos foram encaminhados ao 
Instituto Médico Legal (IML).

Até o fechamento desta 
edição, ainda não haviam 
informações sobre a motivação 
do duplo homicídio, ou pistas 
acerca de autorias, mas a policia 
continua investigando.

 casal Flávio Oliveira da 
Silva, conhecido como OFlávio Loko, de 29, e 

Sueli de Almeida Costa, 24, foi 
encontrado morto a tiros dentro 
de um barraco na região do bairro 
São Lourenço, frente ao Estádio 
Geraldão, em Cáceres, na manhã 
de ontem, quando a policia foi 
acionada por volta das 11 horas 
com relatos de que dois corpos 
estariam num barraco, deitados 
num colchonete.

A Polícia Militar isolou o 
local do crime, acionado as 
autoridades competentes e 
segundo os relatos iniciais dos 
policiais que estiveram na cena 
do crime, os tiros podem ser de 
uma espingarda calibre 12 e 
atingiram a cabeça das vítimas.

Uma das suspeitas é de 
que o crime tenha sido um acerto 
de contas. Flávio Loko tinha 

ELEIÇÕES 2020

Governador diz que DEM terá 
candidato a prefeito em Cáceres

Mauro Mendes afirmou haver harmonia entre o Executivo e o Legislativo, mesmo já havendo articulações políticas visando o processo eleitoral do próximo ano

Midia-News

Democrata Mauro Mendes é da parceria tradicional tucana do prefeito Francis 

FRENTE AO GERALDÃO

Polícia localiza casal morto
em um barraco abandonado
G-1 MT c/ Redação

Casal foi encontrado morto baleado, no destaque Flávio Loko   

Foto: Reprodução

Foto: Arquivo
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a semana passada,  
p r o f e s s o r e s  d a  NUniversidade do Estado 

de Mato Grosso (Unemat) 
lançaram a proposta “Agricultura 
3T”, que propõe soluções para 
redução das queimadas e 
desmatamento na Amazônia, em 
congresso nacional realizado em 
Manaus, na Amazonas. 

Os professores Ben Hur 
Marimon Junior e Beatriz 
Schwantes Marimon também 
ministraram a palestra de 
abertura do Congresso de 
Biodiversidade e Biotecnologia 
da Amazônia e da 4ª edição do 
Workshop de Interação ICTs & 
E m p r e s a s  B i o n o r t e .  O  
Agricultura 3T propõe dobrar a 
produção de soja e gado no Brasil 
com a adoção das tecnologias de 
plantio direto,  integração 
lavoura-pecuária e agricultura de 
precisão. “A combinação integral 
ou parcial destas três tecnologias 
é tão poderosa para o aumento da 
produtividade que não temos 
nenhuma dúvida de que é 
possível produzir no Brasil 
alimentos para o mundo, sem 
queimar e sem derrubar uma 
árvore sequer na Amazônia”, 
a f i r m o u  B e n  H u r . O s  
pesquisadores, que desenvolvem 

Amazônia e no Cerrado 
brasileiro, pelas suas importantes 
contribuições à pesquisa.

Também participaram do 
evento outros renomados nomes 
da Ecologia, como os professores 
e pesquisadores Charles Clement 
e Phillip Fearnside, do Instituto 
Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa), e Leandro 
Valle Ferreira,  do Museu 
Paraense Emílio Goeldi.

O  C o n g r e s s o  f o i  
organizado pela Rede Bionorte, 
da qual a Unemat é um dos 68 
Institutos de Ciência e Tecnologia 

estudos sobre vegetação e 
mudanças climáticas no sul da 
Amazônia há 25 anos, revelaram 
o quanto as florestas estão 
a m e a ç a d a s  p e l o s  e f e i t o s  
combinados e potencialmente 
letais para as árvores nativas dos 
aquecimentos global e local.

Beatriz reforçou o quanto 
a pesquisa científica de qualidade 
é essencial para encontrar 
soluções para o meio ambiente e 
elogiou os pioneiros da ecologia 
no Brasil, como o professor 
J ames  A lexande r  Ra t t e r,  
desbravador da botânica no sul da 

C o o r d e n a ç ã o  d e  
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) e 
C o n s e l h o  N a c i o n a l  d e  
Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnológico (CNPq), encerra 
nessa sexta-feira (8). 

Durante o evento foram 
realizados simpósios, mesas-
r e d o n d a s ,  m i n i c u r s o s ,  
apresentação de trabalhos e 
rodada de  negócios ,  que  
fortaleceram os ICTs dos nove 
estados da Amazônia Legal que 
compõem a Rede e seu programa 
de doutorado.

(ICTs) que a compõem. A 
Rede Bionorte objetiva difundir a 
ideia de que a tecnologia pode e 
deve encontrar caminhos para a 
solução de problemas ambientais 
com geração de renda por meio 
d o  e m p r e e n d e d o r i s m o  
t e c n o l ó g i c o  p a r a  o  u s o  
sustentável da biodiversidade 
Amazônica. Participaram do 
evento alunos e professores de 
Mato Grosso e dos outros estados 
da Amazônia Legal. O congresso, 
financiado pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (Fapeam), 

Entidades representativas 
dos RPPS possuem fundamental 
papel de suporte aos seus associados, 
no sentido de dirimir dúvidas e 
conflitos, inclusive com os órgãos 
fiscalizadores, além de capacitar e 
propor melhorias de gestão.

Para exercer suas funções, a 
APREMAT conta com patrocínio do 
Governo Federal, através do Banco 
do Brasil e Caixa Econômica 
Federal, além do Itaú, Sicredi, 
B radesco ,  Un i l e t r a  e  Gr id  
Investimentos, todas instituições 
financeiras que realizam guarda dos 
recursos previdenciários dos RPPS 
do estado de Mato Grosso, 
regulamente credenciados.

 Gestora do Regime Próprio 
de Previdência Social de ACáceres, Luana Aparecida 

Ortega Piovesan, foi empossada 
pelo Conselheiro Substituto do 
TCE-MT, Ronaldo Ribeiro de 
Oliveira, na função de Presidente, da 
primeira diretoria elei ta  da 
A P R E M AT ( A s s o c i a ç ã o  d e  
Entidades de Previdência do Estado 
e dos Municípios Mato-grossenses), 
durante a realização do 7º Encontro 
de Gestores de RPPS do Estado de 
Mato Grosso.

O cargo já era ocupado 
interinamente pela gestora desde a 
fundação da entidade, que se deu em 
junho de 2018, e, após regular 
eleição foi reconduzida a função. 

Luana também compõe a 
Diretoria da ABIPEM (Associação 
Bras i le i ra  de  Ent idades  de  
P rev idênc ia  dos  Es tados  e  
M u n i c í p i o s ) ,  d e s d e  2 0 1 7 ,  
representando a Região Centro-
Oeste.

C o m o  p r o p ó s i t o  d e  
subsidiar implantações vindouras, as 

 Equipe de Multidisciplinar 
da Unidade de Saúde CAPS - AC e n t r o  d e  A t e n ç ã o  

Psicossocial realizou no final de 
semana, um dia de muita alegria e 
lazer, com banho de piscina 
acompanhado dos servidores da 
entidade, atividades esportivas e um 
delicioso almoço serviço com 
churrasco. 

A integração tem sido o 
objetivo dos trabalhos realizado pelo 
CAPS, sempre tendo a preocupação 
de criar estratégias para estimular e 
resgatar a autoestima cidadania.

A Equipe se mobilizou para 
que o passeio tivesse êxito na 
promoção da motivação para a 
inserção social dos pacientes, 
visando o resgate da cidadania e 
propiciando a autonomia do grupo. 

“Agradecemos a toda 
equipe do CPAS, a enfermeira Celia 
Regina que fez todo o contato para 
que fosse realizado esse encontro no 
Balneário Lago Azul e agradecer ao 
Sr Irineu e Dona Maria Aparecida, 
proprietários do Balneário que 
disponibilizou o espaço para que 
essa linda ação fosse realizada. Uma 
equipe unida pode ajudar muito a 
sociedade,” destacou a gerente do 
CAPS, Nádia Aniceto.

O evento contou com a 
presença da Secretária de Saúde, 
Silvana Maria de Souza, com a 
Coordenadora dos Centros de 
Especialidades Vanderly Muniz, 
Coordenadora de Gestão de Pessoas 
Adalbiana Oliveira Rangel e o 
Coordenador  Adminis trat ivo 
Douglas Marcacini.

CONGRESSO NA AMAZÔNIA

Professores da Unemat lançam 
propostas de proteção ambiental

Os pesquisadores, revelaram o quanto as florestas estão ameaçadas pelos efeitos potencialmente letais para as árvores nativas dos aquecimentos global e local

Assessoria

Participaram de professores de MT e demais estados da Amazônia Legal   

Foto: Assessoria

EM DEFINITIVO

Diretora do Previ/Cáceres toma
posse na presidência da Apremat
Assessoria

Luana Piovesan ocupava interinamente o cargo desde 2018  

Foto: Assessoria

INSERÇÃO SOCIAL

CAPS promove dia de
lazer com os pacientes
Assessoria

Foi uma tarde descontraida às margens do Lago Azul   

Foto: Divulgação
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O governador Mauro Mendes 
afirmou que a cúpula do Democratas 
definiu que terá candidatura própria em 
Cáceres na eleição de 2020. A decisão foi 
tomada durante uma reunião realizada no 
Palácio Paiaguás, na Capital, na semana 
passada. A definição põe em xeque a 
manutenção da aliança com o MDB, do 
prefeito Emanuel Pinheiro, que deve sair 
à reeleição.  

Na semana passada, professores da Unemat 
lançaram a proposta “Agricultura 3T”, que propõe 
soluções para redução das queimadas e 
desmatamento na Amazônia, em congresso nacional 
realizado em Manaus, na Amazonas. Os professores 
Ben Hur Marimon Junior e Beatriz Schwantes 
Marimon ministraram a palestra de abertura do 
Congresso de Biodiversidade e Biotecnologia. 
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Flávio Oliveira da Silva, vulgo Flávio Loko e sua parceira Sueli de 
Almeida Costa, foram encontrados mortos a tiros dentro de um barraco na 
região do bairro São Lourenço, frente ao Estádio Geraldão, em Cáceres, na 
manhã de ontem. Segundo policiais, os tiros podem ser de uma espingarda 
calibre 12 e atingiram a cabeça das vítimas e as suspeitas são de um acerto 
de contas. Página  06

Uma desavença entre criminosos registrada em Mirasso D'Oeste, 
terminou com um individuo morto a tiros, no Bar da Silvana,  onde o 
bandido Antoniel do Nascimento Fernandes, vulgo Lagoinha, ou Maceió, 
foi assassinado a tiros por integrante de uma facção rival. Uma tatuagem 
identificatória de facção contrária no braço do assassino, teria sido o pivô 
do crime. Página 04

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50
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A Secretaria de Estado da Cultura, Esporte e Lazer promove nos 
dias 6 e 7 de dezembro, no auditório da Arena Pantanal, o 1º Encontro de 
Gestores Municipais de Esporte e Lazer de Mato Grosso. O objetivo do 
evento é propiciar aos gestores oportunidades para compartilhar 
conhecimento, experiências e propostas de fomento às práticas esportivas 
e de lazer nos âmbitos estadual e municipal. Página 05

ACERTO NA QUEBRADA

Casal foi executado a tiros
de espingarda em Cáceres

Uma das suspeitas é de que o crime tenha sido um acerto de contas, pois o meliante Flávio Loko tinha várias  passagens criminais por furtos e desafetos no submundo

Flávio Loko (destaque) e cúmplice Sueli Costa, foram mortos a bala 

 Foto: Reprodução

ELEIÇÕES EM CÁCERES

Mauro Mendes afirma que
Democratas terá candidato

Mendes é da tradicional parceria 
com os tucanos do prefeito Francis   

Foto: Arquivo

AGRICULTURA 3T

Mestres da Unemat participam
de congresso de biodiversidade

Pesquisadores desenvolvem estudos 
sobre mudanças no sul da Amazônia  

Foto: Assessoria

TATUAGEM X-9

Conflito entre facção acaba
em morte a tiros no boteco

Antoniel encarou rival de facção e foi assassinado a tiros no bar   

Foto: Ilustrativa

POLÍTICAS PÚBLICAS

Esporte e lazer será tema
de gestores em dezembro

Plano Estadual de Esporte e Lazer será exposto aos participantes  

Foto: Ahmad Jarrah
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