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PRÁ FRENTE BRASIL
Para o técnico, o empate na estréia obriga a seleção a jogar bem e, como conseqüência, vencer, este jogo pois a expectativa pela Copa já passou

Seleção está tranquila para duelo
vital de hoje contra a Costa Rica
Foto: Lucas Figueiredo

A partida de hoje, diante da Costa Rica em São Petersburgo, será vital
para o Brasil não se embolar no Grupo E. Para o encontro válido pela 2ª rodada da
chave, o técnico Tite não fez mistério e confirmou que o time para o jogo será o
mesmo da estréia diante da Suíça, confirmando que Neymar estará em campo. E
garantiu que ele e o próprio grupo estão tranqüilos após o primeiro jogo na Rússia.
Página 06

CHANCELA ROTÁRIA

Estudante encerra intercâmbio
em Cáceres e volta prá Taiwan

Página 05

Tite se disse tranquilo com pupilos durante último treino
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Ordem na Bagunça
Hoje estávamos acessando a
internet e nos deparamos com uma nota
mau-dita, conseqüência de uma maldita,
uma espécie de fake-news, de um dito
grande jornal brasileiro, especialista em
manchetes tendenciosas cujos objetivos,
outros não têm sido, senão bagunçar os
neurônios dos menos avisados.
Pois bem, o titulo no site
informativo de Mato Grosso informava
que dos oito deputados federais daqui,
três tinham assinado um requerimento
para acabar com a Lava Jato. Isto,
porque o tal jornalão paulistano havia
estampado que deputados queriam
acabar com a tal Lava-Jato, quando na
realidade, a CPI tem por intuito
investigar supostas irregularidades
ocorridas em delações premiadas feitas
no âmbito da operação na República de
Curitiba.
E de pronto, queremos aqui
parabenizar os parlamentares Matogrossenses, que não baixaram a crista
diante de apurar verdades, doa a quem
doer. Veja o leitor que o proliferador da
nota maldita e mau-dita, um dos mais
conservadores entre os veículos de
comunicação, publicou reportagem na
quarta-feira, 20, com uma fake news
sobre a Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para investigar as
denúncias de ilegalidades envolvendo as
delações premiadas da operação Lava
Jato. Sem receio de ferir a ética, (falar a
verdade nos exime de tal conceito) o
jornal trata a comissão de investigação
como CPI da Lava Jato, com a intenção
de associar a idéia de que o autor do
pedido, estaria disposto a inviabilizar a
operação. Quando na verdade, a CPI
busca investigar o submundo das
delações, já denunciadas.
O ponto de partida para o pedido
da CPI, que já recebeu mais de 180

SEM TRUMPASSO
O presidente americano, Donald Trump,
assinou na última quarta-feira (20) uma
ordem executiva para pôr fim à
controversa e porque não dizer,
criminosa separação de famílias de
migrantes na fronteira, revertendo uma
prática que virou alvo de críticas
internacionais. O método radical de
Trump mantinha os filhos dos migrantes
presos em verdadeiras gaiolas de aço,
mas sucumbiu frente aos protestos
mundiais e demagogicamente ao revogar
o decreto, ele disse que se sentia feliz ao
ver as famílias unidas.
DELEGAÇÕES?
O trem pode degringolar com a decisão
do STF de que delegados podem decidir
por delações premiadas, as
acalguetagens que provado está, pouco
ou quase nada solucionam, exceto,
barganhas com bandidos. Sem provas,
nos últimos dois anos, 25 políticos
acusados das tais delações tiveram as
investigações contra eles suspensas ou
arquivadas nos tribunais superiores. A
principal justificativa é que, apesar de
longas diligências, não se confirmaram
os crimes.
TROCAR O QUE?
As delações em si não são consideradas
provas, mas meio de se obter a
comprovação de crimes e a gente
pergunta, se não podem sequer oferecer
denuncias aos indiciados, o que teria um
delegado a oferecer aos delatores em
troca da deduragem? Se a resposta for
nada, no tocante a redução de pena e ou
benefícios, ninguém vai entrar nessa de
graça, ainda mais quem é escolado no
submundo das corrupções.
MAIS 3 CONTOS?
O povo anda no limite da paciência em
Mirassol D'Oeste, pacato município da
região de Cáceres, por conta de atitudes
como a dos vereadores que sem dó
contribuinte estão trabalhando para
aprovar uma verba indenizatória de
aproximadamente R$ 3 mil, a ser
acumulada no salário, cerca de R$ 5.500
mil por mês para uma sessão por semana.
Com isso, eles passariam a receber R$
8.500, pagos pelo povo, que trabalha no
mínimo cinco dias por semana,
convenhamos, uma vergonha, mas que
não chega a ser culpa somente deles e sim
de quem votou na cambada, porque
sozinho, ninguém se elege. Nem tudo
entretanto está perdido, dois conscientes
vereadores, Elton Queiroz e Edson
Domingos da Silva –Ronan, são contra
mais este abuso ao erário.
PRAZO EXPIRANDO
O governador Pedro Taques se reuniu no
fim da tarde desta terça-feira (19) com
prefeitos de diversos municípios do
Estado para ouvir demandas. Os gestores
buscam a viabilização de R$ 17 milhões
em emendas parlamentares antes do dia 7
de julho, quando tem início a proibição
de celebração de convênios entre o
Executivo estadual e prefeituras, de
acordo com a legislação eleitoral. Sebo
nas canela, que depois de 7 de julho, já
era!

assinaturas favoráveis, foi uma notícia
publicada pelo tal tendencioso, que
mostrava que o doleiro Cláudio de
Souza relatou em delação ao MPF ter
pago mensalmente uma "taxa de
proteção" de US$ 50 mil ao advogado
curitibano Antonio Figueiredo Basto e
um colega dele cujo nome não foi
informado.
Na época, Basto negou a
acusação de cobrança de "proteção" feita
pelos doleiros Vinícius Claret, o "Juca
Bala", e Cláudio de Souza. Passando o
filtro e limpando a sujeira da nota
maldita, concluímos após analisar o
arcabouço do pedido, que a CPI para
investigar as suspeitas delações
premiadas, não tem qualquer objetivo de
paralisar a Lava-Jato.
O objetivo claro e essencial das
delações, o que porventura possa correr
nos bastidores delas, aparar as arestas
melindrosas de depoimentos de doleiros
em troca de benesses, enfim, disciplinar

o jogo do toma lá, dá cá. Então, os
deputados federais de Mato Grosso, que
se somaram a tantos outros conscientes
da necessidade de moralização
democrática do Estado, e como diz
Ságuas Moraes, a CPI, é necessária,
para, além de averiguar a legalidade de
delações feitas no âmbito da operação,
buscar propor o aperfeiçoamento do
instituto.
Mesmo porque ultimamente no
reino tupiniquim, se um corrupto precisa
se safar da cadeia delata fulano e sicrano
e que se dane o mundo, não é por aí;
chega de ônus da prova ficar no lombo
do acusado, algo precisa mudar. Não é
por acaso, que 25 inquéritos com base
em delações premiadas nesta operação
foram pro arquivo.
Se não foi maioria o numero de
parlamentares de Mato Grosso na
rubrica do requerimento, foram
conscientes, não se curvando às mazelas
dos Iscariotes do Patropi.

Órfãos da grande Mídia
Nenhum dos grandes jornais, até
agora, percebeu o potencial de
mobilização com o fato de que ao menos
oito crianças brasileiras, com idades
entre seis e 17 anos, estão presas nos
Estados Unidos, em abrigos semelhantes
a campos de concentração, porque seus
pais foram pegos em situação de
imigração ilegal no país norteamericano. Samuel Wainer, Paulo
Bittencourt, Assis Chateaubriand ou
Julio de Mesquita, há 50 anos, teriam
agarrado como bandeiras de seus Última
Hora, Correio da Manhã, Associados ou
Estadão e estariam mandando
correspondentes para achar, fotografar e
entrevistar os meninos e meninas
enjaulados pela política migratória de
Donald Trump.
A diplomacia brasileira,
desafiada pela mídia, estaria exigindo a
imediata repatriação das crianças e de

seus pais e eles seriam recebidos aqui
por um mar de câmeras e microfones.
Choveriam ofertas de emprego para os
emigrantes frustrados de grandes
empresas, interessadas no marketing
espontâneo e as lágrimas dos pais
inundariam as televisões.
Já nem se fala no sabujismo de
não criticar o “grande irmão do Norte”
mesmo diante de situações vexatórias
como esta, apenas mais uma no mar de
monstruosidades chauvinistas dos EUA
na gestão Trump. Mas nem mesmo
sensacionalista esta pretensiosa mídia
brasileira consegue ser. Não há uma
manchete garrafal, nenhum editorial
indignado, nenhuma cobertura especial,
que fica reservada para o corte do
“miojo” da cabeleira de Neymar Jr e para
a tal carta da CBF para a FIFA exigindo a
falta sobre Miranda no gol da Suíça.
O “quarto poder” brasileiro vai
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cada vez mais se aproximando dos
outros três, que atuam, respectivamente,
nos padrões Temer, Centrão e Carmem
Lúcia, numa mediocridade e genuflexão
sem tamanho. Cuba, a quem gostam
tanto de criticar, moveu mundos e
fundos para resgatar um criança levada
contra a vontade do pai para os Estados
Unidos e, aqui mesmo, não se
economizou espaço e tempo para fazer o
mesmo por um menino, filho de norteamericano, que era mantido pelos avós,
influentes no Judiciário, longe do pai.
Crianças presas, meu Deus, pais
e mães separados por nove meses, como
registra o Estadão, discretamente.
Drama para ninguém botar defeito;
“mundo cão”, escândalo, comoção. Mas
age-se como se estivessem falando de
um caso de simples burocracia.
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PARCERIA REMIDA

A cada três dias trabalhados, pelo instituto da remição, um é descontado na pena do reeducando, monitorado por agentes penitenciários durante o serviço externo

Unemat adota reeducandos na
faxina do campus em Cáceres
Assessoria

Foto: Arquivo

O

Campus de Cáceres Jane
Vanini, em parceria com
a Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos –
SEJUDH, através da Cadeia
Pública de Cáceres, começou a
desenvolver as ações de
revitalização da área externa do
Campus.
Serão feitos trabalhos de
podas nas árvores do pátio,
jardinagem nos canteiros bem
como o plantio de um arbusto da
espécie Mini Ixóra, circundando
assim toda a extensão do
Campus. Além dessas ações
verdes, também serão
reformados/trocados, em uma
parceria com o comércio local, os
bancos de concreto e as lixeiras
que estão em más condições de
uso.
Toda a mão de obra é de
reeducandos da Cadeia Pública
de Cáceres, que recebem remição
da pena pelo trabalho executado.
A cada três dias trabalhados, um é
descontado na pena recebida.
Os reeducandos são
monitorados por agentes
penitenciários da SEJUDH.

comércio local, Prefeitura
Municipal de Cáceres e SEJUDH

APROVADA

Lei efetiva agentes comunitários
de saúde e controle de endemias
Assessoria c/ Redação

N

a sessão da última segundafeira, 18, na Câmara
Municipal de Cáceres, foi
aprovado o projeto de lei de autoria
do vereador Cézare Pastorello,
transmutando o regime jurídico dos
ACE e ACS de celetistas para
estatutários; um expediente
almejado e aguardado pelos agentes
desde 2006 com a promulgação da
Emenda Constitucional 51, que
atende outro princípio
constitucional, que é o regime
jurídico único dos servidores
municipais.
"Os ACE e ACS são os
verdadeiros promotores da saúde nos
municípios, já que são os principais
agentes de prevenção de doenças e
manutenção da saúde. Desde o
controle de endemias como as
transmitidas pelo Aedes Aegypti até
a efetivação da Estratégia da Saúde
da Família, nada se faz sem os
agentes.
Logo, nada mais justo do
que reconhecer o trabalho desses
servidores e transformar esse
reconhecimento em segurança
jurídica para que eles participem do
PCCS e do desenvolvimento de
Cáceres", afirmou o autor do projeto
de lei.Durante a sessão, alguns
vereadores foram contrários ao
projeto, alegando que violaria a Lei
Orgânica do Município, que diz que é

Detentos trabalharão na revitalização da área externa do Campus

Ainda nessa ação de
revitalização, teremos a
cobertura com “rejeito” de brita
nos estacionamentos e na área aos
fundos dos prédios, bem como
em frente ao estacionamento de
funcionários em parceria com a
Secretaria de Obras de Cáceres e
com a iniciativa privada.
A recuperação de
luminárias em toda a área e a
pintura das calçadas e postes,

também faz parte das intenções
de reforma.
A restauração da Concha
Acústica já esta em plena
atividade, para trazer novamente
este espaço importante de cultura
e entretenimento ao Campus.
O Campus se preocupa
com o bem estar, segurança e
conforto da comunidade
acadêmica e conta com parcerias
importantes e cruciais com o

FAMÍLIA ROTÁRIA

Solenidade festiva empossa
novas diretorias rotarianas

Da Redação

E

m cerimônia festiva
realizada na noite de
anteontem, 20 no salão de
festas do Rotary Club de Cáceres,
foi realizada a solenidade oficial de
transmissão de cargo às novas
diretorias de Rotary Kids,
Rotaract e Interact, as quais
tomaram posse para mandato de
um ano, de julho de 2018 a julho de
2019.
Os presidentes que
encerraram o mandato fizeram
seus discursos em agradecimento
ao apoio que receberam de sua
diretoria e associados e em seguida
passaram a presidência dando a
tradicional badalada no sino
indicando o início de mais um ano

para desenvolver essas ações.

rotário.

da família rotária.
O Rotary Kids é um clube
para crianças até 12 anos e seu
objetivo é integrar as crianças aos
princípios rotários, dando-lhes
atividades que trazem
ensinamentos, ajudam a
comunidade e ainda atividades que
proporcionam diversão às
crianças; já o Rotaract une pessoas
de 18 a 30 anos para trocarem
idéias, aprimorarem suas
habilidades de liderança, ajudarem
o próximo e se divertirem ao longo
do caminho e o Interact é o
intermediário, integrando jovens
de 12 a 18 anos para
desenvolverem suas habilidades de
liderança e descobrirem a força do
lema Dar de Si Antes de Pensar em
Si.

Eduardo Minotti Pereira,
Rony Silva Abreu, Matheus
Tomazelli, respectivamente,
Rotary Kids, Rotaract e Interact,
foram empossados juntamente
com todos os membros do
Conselho Diretor. A noite foi
marcada também por inúmeras
homenagens e reconhecimento
com o título Paul Harris e Safiras
aos companheiros.
O cerimonial de entrega
dos títulos foi conduzido pelo
companheiro Washington Calado e
o de posse pelo Diretor de
Protocolo de cada clube. A
solenidade foi prestigiada por
convidados, familiares e membros
Foto: JCC

competência privativa do prefeito
legislar sobre cargos e transformação
de cargos. O vereador explicou em
tribuna que não há violação da
competência, pois não estão sendo
criados nem transformados cargos, e
sim, emendando a legislação para
unificar o regime jurídico de
contratação.
"A lei orgânica é clara. Em
relação ao regime jurídico, compete
a Câmara Municipal, com sanção do
prefeito. Vejamos o artigo 24, inciso
XI; Artigo 24 - Compete à Câmara
Municipal, com sanção do Prefeito,
dispor sobre todas as matérias
atribuídas explícita ou
implicitamente ao Município pelas
Constituições Federal e Estadual; XI
- legislar sobre o regime jurídico dos
servidores municipais;"
A sessão estendeu-se até
quase 2 da madrugada do dia
seguinte, e após discussões
acaloradas, o projeto de lei foi
aprovado por 9 votos favoráveis e 2
contra.
Por se tratar de um projeto de
lei formalmente ordinária, mas,
materialmente complementar, ainda
precisará passar por mais uma
votação, e, depois, pela sanção do
prefeito municipal. A mobilização
dos agentes, enfatizou o autor do
projeto de lei, foi fundamental para
se conseguir a vantagem de votos.
Foto: Assessoria

Decisão do plenário atende anseios dos agentes municipais

Matheus Tomazelli empossado Presidente Interact
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INSEGURANÇA E MEDO

Sem efetivo a altura da demanda, ausência de delegado de policia efetivo, violência assusta moradores da vizinha cidade, onde sete veículos já foram queimados

Violência explode com três ônibus
queimados na pacata Rio Branco
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

U

m fato preocupante
aconteceu anteontem,
em Rio Branco, pacata
cidade na região de Cáceres, onde
seis ônibus que estavam no
estádio municipal aguardando
peças, foram incendiados durante
a noite, ressaltando-se que na
semana passada, outro ônibus,
duas ambulâncias e um carro
sucateado também foram
queimados.
O grande problema vem
sendo denunciado pelo vereador
Jeozafa Moraes de Castro, que
pede providencias urgentes das
autoridades,
Conforme o parlamentar,
os três ônibus estavam em boas
condições aguardando peças
somente, complementando que a
cidade enfrenta diversos
problemas, como o tráfico de
drogas.
Ainda conforme ele,
houve um aumento no índice de
tráfico de drogas no município e o
fácil acesso de jovens e até
mesmo de crianças a essas
substâncias tem preocupado a
população.
Como noticiado,
recentemente o Gefron e a polícia
fizeram uma apreensão de 250
quilos de cocaína em Rio Branco,

operações integradas na região,
principalmente com a
participação do Grupo Especial

de Fronteira (Gefron) e da Força
Tática.

POSTO DO MATÃO

Gefron laça mula em ônibus
com droga colada ao corpo
Assessoria c/ Redação

P

Para a vereadora e policial civil Maria Celene, falta efetivo

a falta de efetivo permanente",
afirmou.
Para solucionar os
problemas, os parlamentares
reivindicaram o envio de um
delegado e aumento do efetivo
policial.
Em resposta às
reivindicações, o secretário
Gustavo Garcia se comprometeu
a designar um delegado para atuar
em Rio Branco após a conclusão
do concurso realizado em 2017
pelo Governo do Estado.
Garantiu ainda que irá
intensificar a realização de

onde o acesso às drogas é muito
fácil. Além disso, também têm
sido registrados vários casos de
roubos e furtos, culminando a
violência com o incêndio dos
incendiados três ônibus, duas
ambulâncias e um carro da
prefeitura.
A vereadora Maria Celene
Alves da Silva, que é policial
civil, contou que há atualmente
no município sete investigadores
e 12 policiais militares, efetivo
que, segundo ela, é insuficiente
para atender a demanda.
"Nosso maior problema é

oliciais militares do
Grupo Especial de
Segurança de Fronteira Gefron, prenderam anteontem
(20) durante abordagem em um
ônibus, a passageira Maria
Glória Flores Padilla, 38, de
nacionalidade Boliviana,
localizando unto ao seu corpo
cerca de 2,100 kg (dois quilos e
cem gramas de cocaína).
A abordagem aconteceu
na MT 473, município de Pontes e
Lacerda, por volta das 14h50, na
altura do Posto do Matão, durante
abordagem ao ônibus Monte
Cristo, que faz o itinerário San
Ignácio/BO, Pontes e
Lacerda/MT.
Durante o papo reto com a
passageira Maria Glória Flores

Padilla de 38 anos, os experientes
policiais do Gefron, notaram o
nervosismo da mulinha que
acabou confessando estar
transportando drogas presas ao
corpo. Foi solicitado a uma outra
passageira do coletivo, para que
acompanhasse a acusada até um
dos cômodos do posto a fins de
retirar a referida droga.
No total foram retiradas
presas a cintura cerca de 4
embalagens com cerca de
2.100kg de cocaína e a suspeita
juntamente com material
apreendido foi encaminhado para
delegacia de policia civil de
Pontes e Lacerda, sendo autuada
em flagrante delito pelo crime de
tráfico de drogas, ficando a
disposição da justiça.
Foto: Gefron/MT

PISTOLAGEM

Borracheiro foi executado com
três tiros na placa da Tabuleta

Da Redação

N

a tarde da última terça
feira, um crime de morte
agitou a pacata Vila da
Tabuleta no município de Gloria
D'Oeste, quando um elemento
ainda não identificado matou a
tiros o borracheiro Denivaldo
Querino dos Santos, 46,
conhecido popularmente como
Nenê quando ele estava em sua
borracharia localizada no distrito.
A PM foi acionada e ao
chegar na borracharia, encontrou

várias pessoas, moradores da
localidade e funcionários do
Posto de Saúde, que foram
prestar socorro à vitima, mas
informaram que infelizmente
Nenê não resistira aos ferimentos
e já estava em óbito.
Uma testemunha que não
teve o nome revelado, informou a
polícia que estava enchendo o
pneu de sua moto no local,
quando o criminoso chegou em
uma Honda 150 de cor preta,

perguntando quem era o
"Neném", dono da borracharia.
Segundo esta testemunha,
quando Denivaldo saiu para
atender pensando se tratar de um
cliente, foi surpreendido, pelo
criminoso que sacou uma arma e
efetuou três disparos, dois a
média distância e outro a queima
roupa, abatendo a vitima. Ainda
conforme informado, após os
tiros, o homicida fugiu do local,
seguindo pela BR 174, sentido a
Mirassol D'Oeste.
Para os policiais, o crime
tem características de execução, a
princípio a mando de alguém,
pois o criminoso aparentemente
não sabia quem era a vítima,
apenas o apelido, que foi
chamado e foi a sentença de
morte de Nenê, ao se identificar
para o bandido.
Agora, policiais de várias
cidades da região estão em alerta
na tentativa de localizar o
criminoso, que usou uma pistola
calibre 9 mm, considerando as
cápsulas encontradas e recolhidas
pelos Peritos, próximo ao corpo
da Vítima. Sete disparos teriam
sido realizados, pelo criminoso
contra a vítima Denivaldo.

Foto: Arquivo

Pacato distrito de Vila da Tabuleta em Glória D'Oeste
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CONTAS INATIVAS

Têm direito às cotas do PIS o trabalhador cadastrado, entre 1971 e 4 de outubro de 1988, que não sacou o saldo total de cotas na conta individual de participação

Saques do PIS-PASEP já estão
disponíveis em agências da CEF
Da Redação

Foto: JCC

em Mato Grosso 149,255 mil
cotistas, com idade entre 57 a 59
anos, terão direito ao saque, nesta
primeira fase.
Têm direito às cotas do
PIS o trabalhador cadastrado no
Fundo PIS/PASEP, entre 1971 e 4
de outubro de 1988, que ainda
não sacou o saldo total de cotas na
conta individual de participação.
Quem puder aguardar
para resgatar o dinheiro, a partir
de agosto, poderá ganhar um
pouquinho a mais, pois o reajuste
dos valores nas contas para o
exercício 2017/18 será feito em
julho. No exercício passado, o
reajuste foi 8%.
Os beneficiários legais,
na condição de herdeiros,
poderão comparecer a qualquer
agência da Caixa, levando
documento oficial de
identificação e o documento que
comprove sua condição de

Agencia da Caixa Econômica de Cáceres: relativo movimento

C

omeçaram na última
segunda feira, 18, e
podem ser feitos até o dia
29 de julho os saques das contas
inativas dos fundos do Programa
de Integração Social (PIS) e de

Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP) para
todas as pessoas quem tenham o
benefício.
A assessoria da Caixa
Econômica Federal, informa que

herdeiro para realizar o saque.
Deverão ser apresentados
o documento de identificação
pessoal válido do sacador, o
comprovante de inscrição PIS e o

documento que comprove a
relação de vínculo com o titular.
O pagamento das cotas
deve injetar R$ 39,5 bilhões na
economia.

VOLTA AO LAR

Jovem de Taiwan se despede
de Cáceres após intercâmbio
Da Redação

V

iaja amanhã para a casa
de seus pais em
Kaoksiung, terceira
maior cidade de Taiwan (ou
Formosa) no continente asiático,
o jovem Hao Wei-Liu, (nome
abrasileirado Miguel) que esteve
durante 10 meses morando em
Cáceres, por conta de um
intercambio do Rotary Club; uma
oportunidade única para os mais
de 8 mil estudantes que
participam todos os anos no
Brasil deste projeto bilateral.
Neste processo os jovens
selecionados pelo Programa de
Intercâmbio de Jovens - YEP,
compartilham sua própria cultura
e abraçam uma nova, ajudando a
promover a compreensão
mundial, aprendendo muito sobre
si mesmo e o país da estadia.
Conforme o oficial de
intercambio do Rotary Club de
Cáceres Antonio Fernandes,
Miguel ficou 10 meses em nossa
cidade, (de agosto de 2017 a
junho 2018) com as famílias
Claudinei Tomazelli, Lúcio
Lindote e Reginaldo Bicudo,
retornando à Taiwan, ao encerrar
seu estágio de intercambio.
Recentemente, o cacerense
Matheus Tomazelli que estava em
Taiwan, um dos 8 mil brasileiros

de 15 a 18 anos incompletos que
integram o intercambio, retornou
à Cáceres.
Um dos requisitos do
intercambio, é que o (a)
selecionado (a) não interrompa
seus estudos e em Cáceres Hao
Wei-Liu, (Miguel) numa parceria
do Rotary, com o diretor do
Colégio QI Daniel Azulai, foi
atendido didaticamente pelo
estabelecimento de ensino, sem
nenhum ônus ao novo aluno.
Esclarece o futuro
chairman Antonio Fernandes, do
Distrito 4440 de Cáceres, que
como participante do intercâmbio
de Jovens do Rotary, o jovem
passa um período morando com
famílias anfitriãs e frequentando
escola em um país estrangeiro.
Através de programas de
curta ou longa duração, ele
aprende um novo modo de vida,
uma nova língua, atuando como
um jovem embaixador,
ensinando as pessoas como se
vive em seu país, suas tradições
culturais e suas idéias,
contribuindo para um mundo
mais unido e, além disso, fazendo
amigos. Para maiores
informações, ele se dispõe
através do telefone 65 – 999975301.
Foto: JCC

Jovem Hao Wei-Liu e Antônio Fernandes

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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VENCER OU VENCER
Treinador não fez mistério e confirmou que o time para o jogo desta sexta-feira
será o mesmo da estréia diante da Suíça, incluindo Neymar Jr, que está bem

Tite escala seleção e confirma
Neymar Jr. contra Costa rica
R-7 c/ Redação
Foto: Lucas Figueiredo CBF

Rica:
"Mesmo se não fosse um
jogo de Copa do Mundo ele
estaria jogando. Não posso cobrar
o preço da saúde do jogador.
Posso pagar o preço por uma
escolha. Mas jamais iria
sacrificar alguém com esse
sentido", disse.
Tite não fez mistério e
confirmou que o time para o jogo
desta sexta-feira será o mesmo da
estréia diante da Suíça. O
comandante da Seleção garantiu
que ele e o próprio grupo estão
tranqüilos após realizarem o
primeiro jogo na Rússia. "O
empate na estréia nos deu obrigou
a condição de jogar bem e, como
conseqüência, vencer. Esse é um
jogo decisivo também. A
expectativa pela Copa já passou.
Eu também tinha ela no primeiro
jogo, mas posso garantir que o
grupo e eu, que sou humano,
estou muito mais sereno para esse
jogo", disse.
Com isso, a Seleção estará
escalada com Alisson; Danilo,
Thiago Silva, Miranda e Marcelo;
Casemiro, Paulinho, Willian,
Philippe Coutinho e Neymar;
Gabriel Jesus. O Brasil tem um
ponto no Grupo E, liderado pela
Sérvia, com três.

Tite comanda treino antes do jogo decisivo da deleção hoje

A

partida diante da Costa
Rica, às 9h00 (de
Brasília) desta sextafeira, em São Petersburgo, será
vital para o Brasil não se embolar
no Grupo E. Para o encontro
importante, válido pela segunda
rodada da chave, o técnico Tite
confirmou que Neymar estará em
campo. Durante a coletiva de
imprensa realizada antes do
treino do gramado do local da
partida, Tite destacou que o
jogador do PSG está em evolução
após o longo tempo que ficou em
inatividade, devido a operação no

quinto metatarso do pé direito.
"O Neymar não teve
defasagem física por conta do
último jogo. Ele acabou trazendo
as pancadas que levou no
tornozelo direito. Mas ele fez
contra a Suíça o primeiro jogo
completo. Precisa de cinco jogos,
no mínimo, para voltar a sua
condição normal. Ele já acelerou
demais esse processo. É
humano", destacou o comandante
da seleção, ratificando que o
jogador não está sendo colocado
no sacrifício diante do caráter
decisivo do encontro com a Costa
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FEMININO/MASCULINO

No feminino o Cáceres Faipe pega hoje a noite,o Mixto Feras Futsal no Ginásio da UFMT em Cuiabá e amanhã, a rapaziada encara na manhã de sábado, o Sorriso

Cáceres joga semifinais da
Centro America de Futsal
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

A

19ª Copa Centro América
de Futsal terá oito
partidas neste fim de
semana, de 22 a 24 de junho, em
Cuiabá, Juína e Sorriso. Serão
dois jogos femininos válidos pela
semifinal (4ª fase), um nesta
sexta-feira, em Cuiabá, e outro no
sábado, em Juína. E seis pelejas
masculinos válidas pela segunda
rodada da 3ª fase, quatro no
sábado e duas no domingo, todas
essas seis em Sorriso.
"Temos treinado quatro
vezes por semana e há uma
entrega grande por parte das
atletas. Estão preparadas para
este momento tão importante de
semifinal.
Já fizemos sete jogos,
tivemos quatro vitórias, um

empate e duas derrotas. Nosso
elenco está fisicamente bem e
psicologicamente motivado",
conta o técnico da Associação
Juinense (feminino), Wilson de
Castro Filho.
De acordo com a
Federação Mato-grossense de
Futsal (FMFS), na categoria
feminina, Mixto Feras Futsal
confrontará Cáceres Faipe hoje,
(22), às 20h30, no Ginásio da
UFMT (Universidade Federal de
Mato Grosso), em Cuiabá.
E a Associação Juinense
encarará a Família Peixoto
Futsal, amanhã, sábado (23), às
20h30, no Ginásio Egnaldo
Mendonça, em Juína.
"Juína é um adversário
super difícil. Prova disso é que

está entre os quatro melhores
times do estado. Mas nós
crescemos na competição e isso
nos ajudará.
Fizemos nove partidas,
ganhamos seis vezes, tivemos
dois empates e uma derrota.
Infelizmente, teremos o
desfalque da goleira principal,
que machucou o joelho", diz o
técnico da Família Peixoto,
Lenilton Mardine Neto. No
masculino, os confrontos serão
no Ginásio Domingão, em
Sorriso.
No sábado (23), o
Diamantinense encara o Sinop, às
8h00, o Cáceres pega o Sorriso, às
9h30. Na seqüência, o
Diamantinense enfrenta o
Cáceres, às 19h00, e o Sinop
Cáceres Faipe encara hoje, o Mixto Feras Futsal em Cuiabá

INSCRIÇÕES ABERTAS

Beach Soccer da COHAB nova
começa na 1ª semana de Agosto
Assessoria

D

e acordo com a diretória
da Associação
Cacerense de Inclusão a
Cultura e Esporte, a 10ª Edição do
Campeonato Cacerense de
Futebol de Areia, terá início no
dia 4 de agosto próximo e seu
encerramento acontecerá no dia
10 de novembro.

A Praça do Bairro Cohab
Nova, será mais uma vez o palco
das disputas que este ano terá as
seguintes categorias: amador;
máster; feminino e base.
As vagas por categoria
ficou dividida assim: amador (10
vagas); máster (5 vagas);
feminino (5 vagas) e base (10
Foto: Divulgação

Campeonato polariza os times de futebol de areia da periferia

vagas). “Este ano, vamos manter
a categoria de base que foi um
sucesso no ano passado, e vamos
trazer como novidade para este
ano, a categoria máster, para
atletas acima de 40 anos",
ressaltou o desportista Odir
França, coordenador do Beach
Soccer da COHAB Nova.
Para este ano, serão
distribuídos mais de 10.000,00
(dez mil reais), em premiação,
entre as quatro categorias. O
primeiro arbitral do campeonato,
será no dia 6 de Julho, à partir das
19h, no auditório da Rádio
Difusora de Cáceres.
Mais uma vez a Prefeitura
Municipal de Cáceres, através da
Secretária de Esportes, será
parceira da ACICE, na realização
da 10ª edição do Campeonato
Cacerense de Futebol de Areia.
P a r a m a i o r e s
informações, ligue: Marcão
99989-6646. Garcia 99953-8708.
Odir 999218-6016. Bolacha
99989-2238. Faça logo a
inscrição da sua equipe.

confronta o Sorriso, às 20h30. E
duas partidas no domingo (24), o
Sinop pega o Cáceres, às 8h00, e
o Diamantinense pega o Sorriso,
às 9h30.
"A Copa Centro América
de Futsal terá oito jogos, entre
oito times, neste fim de semana.
Serão quatro em disputa por duas

vagas na final feminina e outros
quatro por duas vagas na 4ª fase
masculina. O campeonato teve
in ício co m 5 0 times , 3 3
masculinos e 17 femininos, no
mês de abril, e caminha à reta
final prevista para julho", diz o
presidente da FMFS, Pedro
Verão.
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By Rosane Michels

Esotérico
O Sol deixa o signo de
Gêmeos, começa sua
caminhada através de Câncer e
imediatamente recebe um
tenso aspecto de Saturno,
marcando o início de um período de
interiorização e necessidade de estar mais
perto dos seus. O novo ciclo pode indicar a
compra ou venda de um imóvel de família.

O Sol deixa o signo de Gêmeos,
começa sua caminhada através
de Câncer e, imediatamente
recebe um tenso aspecto de
Saturno, marcando o início de um período
de movimento positivo em projetos
profissionais, que envolvem seu
crescimento. O momento promete um
passo à frente em sua carreira.

O Sol deixa o signo de
Gêmeos, começa sua
caminhada através de Câncer
e, imediatamente recebe um
tenso aspecto de Saturno, marcando o
início de um período de melhora na
comunicação e promessa de bons
acordos e negociações, especialmente os
relacionado a novos contrato de
trabalho.

O Sol deixa o signo de Gêmeos,
começa sua caminhada através
de Câncer e, imediatamente
recebe um tenso aspecto de
Saturno, marcando o início de um
período de movimento positivo em
projetos de médio prazo, especialmente
os que envolvem viagens e contato com
pessoas estrangeiras.

O Sol deixa o signo de
Gêmeos, começa sua
caminhada através de Câncer
e, imediatamente recebe um
tenso aspecto de Saturno, marcando o
início de um ciclo de movimento na vida
material e financeira. O momento é bom
para novos investimentos. No entanto,
mantenha seus gastos sob controle.

O Sol deixa o signo de Gêmeos,
começa sua caminhada através
de Câncer e, imediatamente
recebe um tenso aspecto de
Saturno, marcando a abertura de um
ciclo de interiorização e maior contato
com seu mundo emocional. O momento
pode envolver uma boa negociação para
uma parceria financeira.

O Sol deixa o signo de
Gêmeos, começa sua
caminhada através de seu
signo e, imediatamente recebe
um tenso aspecto de Saturno, marcando
o início de um ciclo de abertura e novas
oportunidades. O período envolve
melhora da energia vital e necessidade
de colocar em prática seus planos e
projetos.

O Sol deixa o signo de Gêmeos,
começa sua caminhada através
de Câncer e, imediatamente
recebe um tenso aspecto de
Saturno, marcando o início de um
período de movimento positivo na vida
social e bons acordos e negociações
com parcerias comerciais. Você estará
mais aberto e sociável.

O Sol deixa o signo de
Gêmeos, começa sua
caminhada através de Câncer
e, imediatamente recebe um
tenso aspecto de Saturno, marcando o
início de um período de interiorização e
energia vital mais baixa. Este é um
período do ano em que sua saúde fica
mais frágil, pois seu campo de energias
está mais aberto.

O Sol deixa o signo de
Gêmeos, começa sua
caminhada através de Câncer
e, imediatamente recebe um tenso
aspecto de Saturno marcando o início
de um período de rotina mais
movimentada. Sua energia vital estará
mais elevada e sua saúde melhora
significativamente.

O Sol deixa o signo de
Gêmeos, começa sua
caminhada através de Câncer
e, imediatamente recebe um
tenso aspecto de Saturno, marcando o
início de um período de movimento na
vida social e aproximação de amigos,
novos e antigos. Você pode ser escolhido
para gerenciar uma nova equipe de
trabalho.

O Sol deixa o signo de Gêmeos,
começa sua caminhada através
de Câncer e, imediatamente
recebe um tenso aspecto de
Saturno, marcando o início de um
período de movimento na vida social e
aproximação de pessoas interessantes.
Um romance pode começar a qualquer
momento.

Numa festa linda, repleta de cores e flores a
princesinha Ana Luiza recebeu os parabéns
num mundo de sonhos e jardim florido. Ao
lado dos pais, avós, primos e amigos Ana
Luiza apagou sua primeira velinha. Que
Papai do Céu lhe conceda muita saúde e que
sua vida seja assim florida de coisas boas.

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

Registramos a união dos jovens Bianca Piccinini Pereira e
Antônio Carlos de Freitas Silva, que ontem disseram Sim ao
amor. Que todos os sonhos que compartilharem se tornem
realidade. Que esta nova vida seja só de amor, paz e alegria
para que possam desfrutar da felicidade tão sonhada.
Parabéns!

Celebrando data nova a querida Viviane Muniz
de Moraes. Receba nossos parabéns com votos de
prosperidades e sonhos realizados.
Hoje a festa é sua Suzy Costa, mas o presente é nosso, por
podermos desfrutar de sua amizade. Que Deus lhe
proporcione um novo ano repleto de felicidades, amor e
realizações. Feliz Aniversário!!!

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

