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Anos!

O Instituto Federal de Mato Grosso, 
IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo 
oferta 40 vagas para ingresso no segundo 
semestre deste ano de estudantes no Curso 
Técnico em Agropecuária Subsequente.  As 
inscrições para o processo seletivo estão 
abertas até 5 de junho e devem ser feitas, 
exclusivamente via internet.  

Página 05

Benedito Francisco dos Santos, 
conhecido como “Dito”, foi preso pela Polícia 
Judiciária Civil em Poconé, em ação para 
cumprimento de mandado de prisão. Ele é 
acusado de tentativa de feminicídio contra a 
sua esposa. Na ocasião a vítima foi atingida 
por vários golpes de faca no ombro, na mão e 
cotovelo e o valentão se evadiu para uma 
região de difícil acesso, conhecida como 
Baixo Pantanal. 

Página 03

José Carlos de Freitas, o Freitas, apontado pelas investigações da 
Gerencia de Combate ao Crime Organizado como gerente das operações 
da Colibri em Cáceres, foi preso na manhã de ontem, (30), em Recife, no 
Pernambuco, um dia após a deflagração da Operação Mantus, que prendeu 
o Comendador Arcanjo.Ele seria pivô de acertos (piaus) com um gerente 
de Mirassol D'Oeste. Página 04

Cinco cidades de Mato Grosso serão beneficiadas com o Programa 
Investe Turismo, que disponibiliza recursos federais para incentivar novos 
negócios, acessar créditos, marketing, inovação e melhoria dos serviços 
prestados aos turistas. Dentre as cinco, o destaque ficou para Cáceres e seu 
rico turismo, que terá uma fatia dos R$ 1,9 milhão que serão investidos 
pela Embratur.  Página 03

INVESTE-TURISMO

Turismo de Cáceres está
no roteiro da Embratur

Recursos serão para atendimento e consultoria de empresas, além de ações de divulgação de destinos, rodadas de negócios e participação em eventos

Sicmatur abre alas para a natureza com dinâmica do turismo de pesca   

Foto: JCC

ATRÁS DAS GRADES

Polícia encana valente fujão
que lascou a faca na patroa

José Benedito dos Santos foi 
preso 46 dias depois do crime   

Foto: PJC/MT

PROCESSO SELETIVO

IFMT/Cáceres abre inscrições
para técnico em agropecuária

As aulas do IFMT, serão 
realizadas no período da manhã   

Foto: Divulgação

Em parceria com o Banco Central, a Cooperativa Sicredi, participa 
da Semana da Educação Financeira Nacional, com envolvimento das 
famílias, para utilizar o dinheiro com segurança, esclarecer os mitos sobre 
o dinheiro, Gastar e Investir, etc. Para o gerente do Sicredi, Cáceres, Elson 
Alves Ribeiro, a cooperativa se preocupa para ver as famílias com reservas 
realizando sonhos e necessidades. Página 03

ZEBRA NO POSTE

Preso no Recife gerente
da jogatina em Cáceres

Gerente do JB em Cáceres, José Carlos de Freitas, rodou no Recife   

Foto: PJC/PE

CUSTO/BENEFÍCIO

Educação financeira faz parte
da politica familiar do Sicredi

Gerente do Sicredi em Cáceres, Elson Alves Ribeiro   

Foto: Assessoria
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By Rosane Michels

Esotérico
Mercúrio em seu signo 
começa a receber um tenso 
aspecto de Júpi ter  em 
Sagitário e Netuno em Peixes, 
indicando dias em que as 
promessas correm enormes 

riscos de não serem cumpridas. Cuidado ao 
contar com coisas pouco concretas. A 
comunicação melhora, mas ainda há risco 
de confusão e mal entendidos.

Mercúr io  em Gêmeos 
começa a receber um tenso 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário e Netuno em 
Peixes, indicando dias em 

que a interiorização ainda se faz presente e 
necessária. O momento pode envolver 
confusão emocional e necessidade de 
equilíbrio. Dias ótimos para leituras e 
estudos.

Mercúrio em Gêmeos 
começa a receber um tenso 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário e Netuno em 
Peixes, indicando dias de 
confusões na comunicação, 

que podem "respingar" em importantes 
acordos e negociações de importantes 
contatos comerciais projetos e possíveis 
contratos. Fique atento.

Mercúr io  em Gêmeos  
começa a receber um tenso 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário e Netuno em 
Peixes, indicando dias em 
que a organização financeira 

se torna bastante importante, pois há 
tendência a gastos desnecessários. O 
período pode estar relacionado à 
necessidade de economia mais severa.

Mercúrio em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias de 
movimento agradável na vida 
social e com os amigos. No 

entanto, em relação a novos contatos 
comerciais e projetos em equipe, pode haver 
alguma confusão. Adie por poucos dias a 
assinatura de um contrato.

Mercúrio em Gêmeos 
começa a receber um tenso 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário e Netuno em 
Peixes, indicando dias em 

que carreira e família brigam por 
autonomia em sua vida. É hora de fazer 
buscar o equilíbrio entre as duas áreas de 
sua vida. Uma boa novidade na carreira 
pode trazer pequenas mudanças.

Mercúrio em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias de 

movimento agradável na vida social e 
aproximação de amigos. O período pode 
ser perigoso para acordos e negociações 
relacionadas a um contrato de parceria ou 
sociedade comercial.

Mercúrio em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, marcando um 

período de rotina movimentada, no 
entanto, um pouco confusa. Você precisa 
organizar sua agenda, caso contrário, 
corre o risco de não conseguir cumpri-la, 
o que pode trazer-lhe prejuízos.

Mercúrio em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias de 
m o v i m e n t o  i n t e n s o  e  

agradável na vida social e aproximação 
de pessoas interessantes. O momento 
pode estar relacionado à concretização 
de um projeto criativo.

Mercúrio em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias de 
movimento em projetos de 

médio prazo e contato com pessoas e 
empresas estrangeiras. O período pode 
estar relacionado com o planejamento ou 
realização de uma longa viagem.

Mercúrio em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias de 
interiorização e necessidade 

de aprofundamento nas emoções. O 
período pode estar relacionado com uma 
espécie de limpeza emocional. Mantenha 
atenção redobrada em acordos 
financeiros.

Mercúrio em Gêmeos começa 
a receber um tenso aspecto de 
Júpiter em Sagitário e Netuno 
em Peixes, indicando dias de 

movimento intenso na vida doméstica e 
nos relacionamentos familiares. O 
período pode estar relacionado com uma 
negociação, envolvendo a compra ou 
venda de um imóvel.

Festejando data nova Eryck Thaygor a quem desejamos muitas 
conquistas e votos que seu novo ano seja constantemente 
presenteado com bons e felizes momentos. Parabéns!

Feliz Aniversário a Vânia Costaldi! 
Que o seu dia seja tão lindo quanto o 
seu sorriso e lhe ofereça tanta 
felicidade quanto a sua amizade. 
Que esta nova etapa chegue 
recheada de muita saúde e novas 
oportunidades para concretizar os 
seus sonhos mais desejados. Que a 
alegria acompanhe você por todos 
os momentos e que Deus continue 
guiando todos os seus passos e 
iluminando cada vez mais os seus 
pensamentos. Felicidades e muitos 
anos de vida!

Apagou velinha a gatinha Sara Dias que festejou 
mais um aninho ao lado do paizão José Carlos, dos 
vovós corujas Zé Carlos e Salete e amiguinhos que 
cantaram o tradicional  Parabéns! Nosso bom dia regado de energias positivas a 

competente Rosana Nascimento que encanta a 
todos com seu jeito humano de ser a frente do 
comando da FAPAN.  Grande abraço.

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

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

*************************
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“Recentemente, fomos 
surpreendidos com a informação 
de que o Ministério Público 
Estadual avalizou o governador a 
n ã o  p a g a r  o s  d i r e i t o s  
constitucionais dos servidores”, 
relata o presidente do Sintep/MT, 
Valdeir Pereira. 

Segundo o dirigente, o 
ocorrido se deu uma semana após 
a Assembleia Legislativa ter 
aprovado a Revisão Geral Anual, 
para os servidores do Judiciário. 
Enquanto os servidores do 
executivo aguardam a efetividade 
de duas leis que garantem o 
mesmo direito, o artigo 147, 
parágrafo 2º, da Constituição 
Estadual, e a Lei 10.572/2017.

É importante ressaltar 
que, apesar de independente, os 
recursos do Judiciário e do 
Legislativo também saem do 
orçamento público. E que, 
mesmo em menor número de 
servidores, em comparação ao 
executivo, são os maiores 
salários, ou seja, os que 

d e m a n d a m  g r a n d e s  
somas dos cofres públicos.

Por sua vez, o governador 
M a u r o  M e n d e s ,  n u m a  
demonstração de poder revela 
que a Educação Pública de Mato 
Grosso, não está entre as 
prioridades, de seu governo 
anunciando corte do ponto dos 
g r e v i s t a s .  N e s t a  s e m a n a  
anunciou uma reunião com o 
sindicato, mas para a mídia 
declara que não há proposta nova 
para apresentar. “Ao tentar 
desmobilizar a luta histórica dos 
trabalhadores em educação, com 
o corte de ponto, Mauro Mendes 
apaga fogo com gasolina e aponta 
o quanto a greve irá durar”, 
conclui Valdeir Pereira.

 S i n d i c a t o  d o s  
Trabalhadores no Ensino OPúblico de Mato Grosso 

(Sintep/MT) durante reunião com 
o colégio de l íderes ,  da  
Assembleia Legislativa, buscou 
apoio da Casa de Leis, referente à 
legislação que ampara os direitos 

da categoria que foram aprovadas 
pelo próprio parlamento.

A prerrogativa sindical é o 
cumprimento da Lei Maior, a 
Constituição. Contudo, a ameaça 
e desrespeito a independência dos 
poderes é mais uma situação 
dramática em Mato Grosso. 

QUESTÃO LEGAL

enedito Francisco dos 
Santos, 59, conhecido Bcomo “Dito”, foi preso 

pela Polícia Judiciária Civil, na 
manhã da última quarta-feira 
(29), no município de Poconé, em 
ação para cumprimento de 
mandado de prisão. Ele é acusado 
de tentativa de feminicídio contra 
a sua esposa.

'Dito' estava com a ordem 
judicial de prisão preventiva 
decretada pela Comarca de 
Poconé, após representação da 
Polícia Civil. 

O meliante era procurado 
desde outubro de 2018, quando 
cometeu a tentativa de homicídio 
contra sua esposa, na época com 
46 anos. Na ocasião a vítima foi 
atingida por vários golpes de faca 

no ombro, na mão e 
cotovelo.

Depois  do  cr ime o  
individuo perigoso se evadiu para 
uma região de difícil acesso, 
conhecida como Baixo Pantanal.

No entanto anteontem, os 
pol ic ia is  c ivis  receberam 
informações que Benedito estava 
em uma residência no bairro 
A r e ã o .  D e  i m e d i a t o  o s  
investigadores foram até o 
endereço onde conseguiram 
abordar o fugitivo procurado em 
cumprimento do mandado de 
prisão. 

O acusado foi conduzido 
até a Delegacia de Poconé, 
ouv ido  e  pos t e r io rmen te  
encaminhado para audiência de 
custódia, ficando à disposição da 

Sintep alerta deputados para
que assegurem leis aprovadas

Segundo o dirigente, decisão da greve se deu uma semana após a Assembleia Legislativa ter aprovado a Revisão Geral Anual, para os servidores do Judiciário

Assessoria

Em Cáceres professores continuam com a greve na rede estadual    

APÓS 7 MESES

Acusado de tentar matar
esposa a facada, vai preso
Da Redação

Benedito Francisco dos Santos, vulgo Dito, tentou matar ex-mulher  

Foto: PJC-MT

Foto: Arquivo
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A s  i n v e s t i g a ç õ e s  
apontam que 'Freitas', como é 
conhecido, é o gerente da Colibri 
na cidade de Cáceres. Em uma 
das conversas interceptadas, 
desta vez com Mariano Oliveira 
da Silva, que é gerente da região 
norte, ele disse que precisava "dar 
um piau" em um cara de Mirassol.

A conversa seria para 
contratar capangas para bater em 
uma das pessoas que estavam 
devendo para o grupo. "Eu to 

aberto e  era considerado 
foragido.

A prisão foi confirmada 
pelo delegado Flavio Stringueta, 
titular da GCCO, informando que 
José Carlos estava em Recife 
quando foi abordado por equipes 
p o l i c i a i s  e  d e p o i s  d a s  
formalidades legais, o mesmo 
deverá ser recambiado para a 
capital mato-grossense, onde 
passará por audiência de 
custódia.

osé Carlos de Freitas, 
a p o n t a d o  p e l a s  Jinvestigações da Gerencia 

d e  C o m b a t e  a o  C r i m e  
Organizado (GCCO) como 
gerente das operações da Colibri 
em Cáceres, (chefiada por João 
Arcanjo Ribeiro e Giovanni Zem) 
foi preso na manhã de ontem, 
(30), em Recife, no Pernambuco, 
um dia após a deflagração da 
'Operação Mantus'. Ele estava 
com mandado de prisão em 

realizado o boletim de 
ocorrência informando à polícia 
judiciária civil para que tomasse 
as providências cabíveis.

Conquista D'Oeste e 
deveria ter sido desovado 
naqueles dias nas águas do rio. 

Diante da situação, foi 

 escadores visualizaram 
na tarde da última quarta-Pfeira (29) um veículo Fiat 

Uno submerso no Rio Guaporé, 
nas proximidades do Terminal 
Turístico de Pontes e Lacerda, na 
região de Cáceres e de imediato o 
corpo de bombeiros foi acionado 
para atender a ocorrência.

O deslocamento dos 
bombeiros foi rápido, mesmo 
porque haviam suspeitas de 
alguém no interior do carro 
submerso. 

N o  l o c a l ,  o s  
mergulhadores agiram logo na 
procura de possíveis  pessoas no 
referido veículo, porém, mas 
felizmente, após algum tempo o 
veículo foi  encontrado e  
constatou-se que não havia 
ninguém no local, ou nas 
proximidades.

A Polícia Militar esteve 
no local e após consulta constatou 
que o veículo foi roubado à cerca 
de um mês na cidade de 

de extorsão mediante 
sequestro praticada com o 
objetivo de manter o controle da 
jogatina em algumas cidades.

O s  i n v e s t i g a d o r e s  
também identificaram remessas 
de valores para o exterior, com o 
recolhimento de impostos para 
não levantar suspeitas das 
autoridades. 

Foram decretados os 
b l o q u e i o s  d e  c o n t a s  e  
investimentos em nome dos 
investigados, bem como houve o 
sequestro de ao menos três 
prédios vinculados aos crimes 
investigados.

O s  s u s p e i t o s  v ã o  
responder  pe lo  cr ime de  
organização criminosa, lavagem 
de dinheiro, contravenção penal 
do jogo do bicho e extorsão 
mediante sequestro, cujas penas 
somadas ultrapassam 30 anos. 

p r e c i s a n d o ,  a q u e l e  
pessoal lá do, lá de Rondônia, 
que... um que tá corrido parece 
que aquele outro, que foi dado o 
piau daqueles sarado mesmo, 
quebraram até o nariz dele, 
quanto custou?".

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  
iniciaram em agosto de 2017, 
conseguindo descortinar duas 
organizações criminosas que 
comandam o jogo do bicho no 
Estado de Mato Grosso, e que 
movimentaram em um ano, 
apenas em contas bancárias, mais 
de R$ 20 milhões.

Uma das organizações é 
liderada por João Arcanjo Ribeiro 
e seu genro Giovanni Zem 
Rodrigues, já a outra é liderada 
por Frederico Muller Coutinho.

Durante as investigações, 
foi identificada uma acirrada 
d i spu ta  de  e spaço  pe l a s  

DEU NO POSTE

Gerente do jogo do bicho em 
Cáceres roda em Pernambuco

Freitas, era o gerente da Colibri na cidade de Cáceres e teria ligações com Mariano, gerente da região norte e deveria acertar um cara de Mirassol

PJC-Pe c/ Redação

José Carlos , o  “Freitas” de Cáceres foi preso em Pernambuco   

CABRITO MOLHADO

Uno roubado foi desovado
nas águas do Rio Guaporé
Da Redação

Foto: Reprodução

Felizmente não haviam pessoas no interior do Uno resgatado    

Foto: Bombeiros/MT
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receitas planejadas para ganhar 
mais? qual a receita planejada? quais 
combinações posso fazer com a 
parceira(o) e família? Como posso 
reduzir meus gastos e cortar o 
desnecessário? Como posso fazer para 
que meu dinheiro renda mais? como 
investir?

Ribeiro afirma que o dinheiro 
precisa estar ao seu favor, e, a poupança 
é um dos meios seguros de investir. 
Mudam se os hábitos para alçar , com 
pequenas coisas para alçar pequenas 
vitórias, que somadas irão virar grandes 
ações. Assim o dinheiro vai somar para 
com a sua minha família. Com certeza 
novos resultados virão. Um pequeno 
exemplo é a economia de gastos, (luz, 
água, telefone, etc.). Elson cita uma casa 
com todas as luzes acessas sem 
necessidade. Diminuir esses gastos não 
é só educação financeira, mas também 
ambiental.

“Diante de uma educação 
financeira estável, posso nas férias sair 
com a família, desde que eu os tenha 
orientado no transcorrer do processo”, 
enfatiza o gerente do Sicredi. Já os 
despreocupados com o processo, podem 
nunca realizarem seus sonhos. Quem 
possui reserva, sempre pode comprar a 
vista e conseguir descontos. Também 
não se pode agir com mesquinhez, sob o 
risco de esquecer de viver. Segundo 
Ribeiro, ter esse equilíbrio, faz as 
pessoas chegar antes na conquista dos 
seus sonhos.

m parceria com o Banco Central, 
a Cooperativa Sicredi, participa Eda Semana da Educação 

Financeira Nacional, com envolvimento 
das famílias, para utilizar o dinheiro com 
segurança, esclarecer os mitos sobre o 
dinheiro, ensinar como Ganhar, Gastar e 
Investir. Conforme o gerente do Sicredi, 
Cáceres, Elson Alves Ribeiro, são 
prestadas orientações sobre as 
necessidades da família em comprar ou 
não determinado produto, instruindo as 
crianças, que poderão ajudar os pais.

Segundo ele, quando se fala em 
saúde financeira, o Sicredi se preocupa 
muito, pois quer ver as famílias bem, 
com reservas para realizar seus sonhos e 
n e c e s s i d a d e s ,  d e n t r o  d e  u m a  
organização sem pagar juros, crentes do 
que podem ou não gastar com 
determinado produto; qual o benefício 
que essa compra irá proporcionar; se 
precisa de um novo brinquedo; se o que 
já tem pode suprir a necessidade. (não 
que a criança não precise de brinquedo), 
mas, ver realmente a necessidade, 
salienta Elson.

O objetivo principal do projeto 
é que as pessoas utilizem bem seu 
dinheiro, façam uma reserva para 
momentos especiais. Não gastar demais; 
não gastar nunca; ter dificuldade para 
gastar seu dinheiro; enfim, são 
problemas que afligem as pessoas 
diariamente. “Existem algumas crenças; 

de que, se você não nasceu  
rico, nunca será, que dinheiro não traz 
felicidade, etc. A questão, são os 
investimentos que podem serem feitos 
através das reservas. Dinheiro também 
não é a raiz de todo o mal, desde que eu 
use ele para o bem. Temos que partir do 
princípio de fazer economia, temos que 
guardar,” reforçou Elson. Segundo ele, 
pesquisas apontam que 90% dos pais 
não dividem com seus filhos as finanças, 
alegando que isso é coisa de adulto, ou 
até mesmo dificuldades com o diálogo 
entre a família. 

“Se conversarmos sobre isso 
com os familiares, podemos evitar 
problemas econômicos, emocionais e 
até mesmo de relacionamentos. Quando 
se trata de economia, precisamos 
quebrar alguns tabus. Todos temos 
problemas financeiros, em algum 
momento na vida, na maioria das vezes 
por questões educacionais, ou, meus 
pais não me ensinaram; vergonha de 
falar sobre dinheiro. 

A dica é fazer acordo familiar 
sobre receitas e despesas, para gerar o 
GGI, (ganhar, gastar e investir),” 
pontuou Ribeiro. qual receita planejada? 
quais combinações posso fazer com a 
parceira(o) e família? como posso 
reduzir meus gastos e cortar o 
desnecessário? como posso fazer para 
que meu dinheiro renda mais? como 
investir? como ganhar mais? existem 

capital”.
Há dois meses, os gestores e 

empresários dos municípios 
selecionados estão fazendo reuniões 
e algumas ações já estão em 
andamento. “O investimento está em 
uma área muito importante, a gestão 
dos empreendimentos. Estamos 
falando de qualidade para o cliente e 
capacitação dos gestores. Isto sem 
considerar o desenvolvimento local 
e redução da desigualdade, uma vez 
que 80% das empresas alvo são 
micro ou pequenas”.

este motivo, optaram por 
regiões que estão mais estruturadas e 
que já podem atender a demanda.

Moreno esclarece que a 
Embratur faz pesquisas constantes 
c o m  r e l a ç ã o  a o s  d e s t i n o s  
preferenciais dos visitantes e os 
números apontam a predileção pelo 
Pantanal e Chapada dos Guimarães. 
“Chegamos a apresentar outras 
opções como a região do Araguaia, 
Campo Novo dos Parecis e 
Amazônica, porém o foco se 
manteve nas proximidades da 

manhã.
O Campus do IFMT em 

Cáceres atua com formação na área de 
Agropecuária há 38 anos, desde a sua 
fundação como Escola Agrotécnica 
Federal de Cáceres, conhecida como 
E s c o l a  A g r í c o l a .  S e g u n d o  o  
coordenador do curso, professor Juberto 
Babilônia, os técnicos egressos em 
Agropecuária Subsequente têm boa 
inserção no mundo do trabalho com 
oportunidades na área da formação, 
além dos casos em que a opção é pela 
continuidade nos estudos em nível 
superior. A seleção será feita com base 
em Exame Classificatório, com provas 
objetivas de Língua Portuguesa e 
Matemática. 

As provas ocorrerão no dia 16 
de junho, das 14 às 17 horas, podendo a 
pessoa interessada, no ato da inscrição, 
optar pela realização no município de 
Cáceres ou em Cuiabá. 

A taxa de inscrição é de R$ 50. 
Acesse o site www.cas.ifmt.edu.br e 
faça a sua inscrição.

 Instituto Federal de Mato 
Grosso, IFMT Campus Cáceres OProf. Olegário Baldo oferta 40 

vagas para ingresso no segundo 
semestre deste ano de estudantes no 
Curso Técnico em Agropecuária 
Subsequente.  As inscrições para o 
processo seletivo estão abertas até o dia 
5 de junho e devem ser feitas, 
exclusivamente, pela internet.

C o m  f o r m a ç ã o  
profissionalizante gratuita, o curso que 
tem duração de um ano e meio e é 
voltado para quem já concluiu o ensino 
médio. As pessoas selecionadas terão 
aulas com quadro docente altamente 
qualificado. 

A instituição oferece entre os 
benefícios de assistência estudantil, as 
possibilidades de auxílio transporte, 
auxílio moradia, auxílio permanência, 
vagas para residência estudantil, 
alimentação gratuita para alunos 
residentes, seguro escolar entre outros 
benefícios. As aulas para ingresso 
2019/2 serão realizadas no período da 

 inco cidades de Mato Grosso 
serão beneficiadas com o CPrograma Investe Turismo, 

que disponibiliza recursos federais 
para incentivar novos negócios, 
acessar créditos,  marketing,  
inovação e melhoria dos serviços 
prestados aos turistas. Ao todo, serão 
R$ 1,9 milhão para o atendimento e 
consultoria de cerca de 170 
empresas, além de ações de 
divulgação de destinos, rodadas de 
negócios e participação em eventos.

Poconé, Nobres, Cáceres, 
Chapada dos Guimarães e Cuiabá 
foram os municípios selecionados 
pelo Ministério do Turismo e 
Empresa Brasileira de Turismo 
(Embratur) para integrarem o 
programa, sendo que grande parte 
dos serviços ficará a cargo do 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 

Moreno, explica que a 
Embratur selecionou os destinos 
conforme o objetivo do trabalho, que 
é fortalecer os roteiros mais 
procurados no âmbito nacional e 

(Sebrae-NA), em parceria 
com o governo do Estado, que 
entrará com apoio técnico.

O secretário adjunto de 
Turismo de Mato Grosso, Jefferson 

ESTRUTURAS

Embratur seleciona Cáceres
na rota do Investe-Turismo

Embratur selecionou os destinos conforme o objetivo do trabalho, que outro não é  senão  fortalecer os roteiros mais procurados no âmbito nacional e internacional

Secom/MT c/ Redação

Excursões turísticas nacionais tem sido uma rotina semanal em Cáceres   

Foto: JCC

EQUILÍBRIO

Sicredi é parceiro de projeto
do Banco Central do Brasil

Assessoria

Elson Alves Ribeiro, gerente do Sicredi, Cáceres  

Foto: Arquivo

SELEÇÃO CLASSIFICATÓRIA

Curso técnico em agropecuária
abre inscrições no IFMT/Cáceres
IFMT/Cáceres c/ Redação

Curso tem duração de um ano e meio para quem concluiu o ensino médio  

Foto: Divulgação

PRETAS

Para a jogatina desenfreada que acontece no 
Brasil, Mato Grosso e Cáceres, com os 
dissimulados títulos de capitalização, vendidos 
nas esquinas, cuja parte nem sempre reverte à 
instituições assistenciais, caso da Princesinha da 
Sorte com um hospital de Cáceres. Já aquela 
fezinha, dá cadeia, que o diga Al Capone, preso 
por não pagar impostos.

BRANCAS

Para o corte e poda de árvores (vegetação 
selvagem) no quintal da antiga câmara 
municipal de Cáceres, ali na Rua Antonio Maria, 
frente ao restaurado prédio do atual legislativo, 
no centro da cidade. Com isso, atenua o estrago 
causado por galhos e raízes que comprometiam 
ainda mais a antiga construção tombada pelo 
Iphan.

PRETAS

Para a operação tartaruga de restauração do 
chafariz da Praça Barão do Rio Branco em 
Cáceres, há mais de dois meses naquele devagar 
quase parando, escondidinho pelo tapume, mas 
não do click da nossa reportagem. Vamos 
agilizar, moçada!

BRANCAS

Para a Marinha Fluvial do Brasil, via 
Ladário/Cáceres, mais uma vez ancorando o 
Navio Hospitalar  Tenente Maximiano na orla 
do Rio Paraguai, atendendo carentes ribeirinhos 
e demais,  com consultas medicas e 
odontológicas, no último final de semana.  
Centenas de pessoas foram atendidas 
gratuitamente pelos médicos da Marinha. 
Parabéns!

X
DA REPORTAGEM

O Espírito Santo é o protagonista da 
passagem do Evangelho proposta na liturgia da 
missa, celebrada pelo Papa Francisco na Capela 
da Casa Santa Marta. No discurso de despedida 
aos discípulos antes de subir ao Céus, Jesus, 
disse o Papa em sua homilia, nos faz uma 
verdadeira catequese sobre o Espírito Santo. 
Jesus nos explica quem ele é. 

Os discípulos ficaram tristes ao ouvir 
que Jesus os deixará e Jesus os repreende por 
isso. Francisco afirmou: “Não, a tristeza não é 
um comportamento cristão”. Mas como não 
ficar triste? “Contra a tristeza, na oração, 
pedimos ao Senhor para que guarde em nós a 
juventude renovada do espírito”. Aqui, entra em 
jogo o Espírito Santo porque é Ele que faz com 
que haja em nós essa juventude que nos renova 
sempre.

O Papa citou uma santa que dizia: “Um 
santo triste é um triste santo”. “Portanto, um 
cristão triste é um triste cristão e isso não é bom. 
A tristeza não entra no coração do cristão, 
porque ele é jovem”, prosseguiu Francisco. O 
Espírito Santo é aquele que nos torna capazes de 
carregar as cruzes. O Pontífice citou o exemplo 
de Paulo e Silas que na prisão cantavam hinos a 
Deus, conforme a primeira leitura de hoje, 
extraída do Livro dos Atos dos Apóstolos. 

O Espírito Santo renova todas as coisas. 
“O Espírito Santo é aquele que nos acompanha 
na vida, que nos sustenta. É o Paráclito”, frisou o 
Papa. “Mas que nome estranho”, disse 
Francisco, recordando que numa missa para 
crianças, num domingo de Pentecostes, ele 
perguntou se elas sabiam quem fosse o Espírito 
Santo. E um menino lhe respondeu: o paralítico.

Muitas vezes nós pensamos que o 
Espírito Santo é um paralítico, que não faz 
nada... Pelo contrário, é Aquele que nos 
sustenta. Paráclito: a palavra paráclito significa 
“aquele que está ao meu lado para me apoiar”, 
para que eu não caia, para que eu vá adiante, 
para que eu conserve essa juventude do Espírito. 
O cristão é sempre jovem: sempre. Quando o 
coração do cristão começa a envelhecer, a sua 
vocação de cristão começa a diminuir. 

Ou você é jovem de coração e de alma 
ou você não é cristão. Francisco prosseguiu, 
dizendo que na vida haverá dor. Paulo e Silas 
foram acoitados e sofreram, “mas estavam 
cheios de alegria, cantavam...”. Isso é 
juventude. Uma juventude que faz você olhar 
sempre a esperança. 

Mesmo que sejamos pecadores, o 
Espírito nos ajuda a nos arrepender e nos faz 
olhar para frente. “Fale com o Espírito”, disse o 
Papa. “Ele apoiará você e lhe dará novamente a 
juventude... O cristão nunca se aposenta, o 
cristão vive, vive porque é jovem, quando é 
cristão verdadeiro”. O pecado, por outro lado, 
envelhece,” sublinhou o Papa. 

***___vaticannews.va/pt/papa-francisco
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A colunista Roberta Vasquez do 
El País, periódico que visitamos 
diariamente assim como nunca 
deixamos de ler a Reuters, nos deu uma 
dica que a geração Baby Bommers, a 
qual pertencemos, deveria estar 
interligada, mas infelizmente, ou, 
felizmente, somos da velha guarda, sem 
a l f a ,  m a s  ô m e g a ,  a n a l i s a n d o  
genericamente. Vazquez nos fala da 
revolução digital, fenômeno que a 
gurizada alfa chama de algo assim, como 
desintermediação,  que nos leva a 
reservar voos e hotéis sem passar por 
uma agência de viagens, a ter conta 
corrente sem pisar numa agência 
bancária e assim por diante, tudo no click 
e c'es-fini, oui?  

Se podemos ter consumo sem 
intermediários, poderíamos agir da 
mesma forma em busca de uma 
democracia? Tipo, o líder diz que só 
responde ante o povo, sem estruturas 
como os aparatos dos partidos? Onde o 
líder se comunica com seus seguidores 
diretamente, evitando o jornalismo 
profissional? Óbvio que não, pois o 
mundo digital, junto a outras mazelas, 
debilitou os establishments político e 
midiático.

É o que Steven Levitsky chama 
de “democratização das democracias”: 
antes, os partidos controlavam as 
candidaturas, e a informação fluía por 
diversos veículos. Ambas as estruturas 
tendiam à moderação: competiam para 
seduzir o cidadão comum.

Desta forma, hoje estamos 
fragmentados e polarizados. Emerge um 
novo cesarismo. Dirigentes estridentes 
assumem o controle de partidos velhos, 
forçados  a  segui r  suas  ide ias  
inesperadas, ou criam partidos mais 

personalistas que os de antes.
Como desprezam os meios de 

comunicação, não se submetem a 
coletivas nem a entrevistas incômodas. 
Em vez disso, comunicam-se pelo 
Twitter ou fazem circular suas 
mensagens (quando não notícias falsas) 
pelo WhatsApp. Nas redes sociais, 
manda a mensagem simples (e 
unidirecional, claro). A política compete 
ali com o entretenimento, mimetizando-
se com ele. Numa democracia sem 
intermediários, numa sociedade 
hiperdigitalizada, na política do 
espetáculo, somos cidadãos ou somos 
audiência? Eleitores ou followers? Um 
voto vale o mesmo que um like? Um 
meme vale o mesmo que um programa 
político? Existem mais vozes, mas há 
mais diálogo? Vejam que a gente 
regrediu comparando-se a milenar ágora, 
aquela praça esplanada onde os antigos 
gregos se reuniam para debater os 
assuntos públicos da cidade e onde 
nasceu a democracia,cuja etimologia 
Demos – Povo, Kratos – Poder, se já 
capengava antes da era digital, agora 
com o advento alfa da desintermediação, 
ficou ainda mais frágil se pensar em 
democracia, regida pelas redes viciadas, 
ditas sociais. 

Como diria Platão, Sóstenes, 
Aristóteles e o senadinho grego, pior 
presente seria a Demagogia, que 
sabemos ser a forma de atuação política 
na qual existe um claro interesse em 
manipular ou agradar a massa popular, 
incluindo promessas que muito 
provavelmente não serão realizadas, 
visando apenas à conquista do poder 
político e ou outras vantagens 
correlacionadas. E, pior, pelo click do 
twíter, p/vcs.

Rosane Michels - Editora
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O destaque da semana, fica com a prisão do 
Comendador João Arcanjo, que estaria junto com o 
bicheiro Ribeiro Frederico Muller Coutinho, no 
comando do Jogo do Bicho. Arcanjo, que passou 15 
anos preso e estava em prisão domiciliar, volta ao 
presidio por ordem do  juiz Jorge Luiz Tadeu. A 
defesa dele disse que deve recorrer a 2ª instância.

O Pecado Envelhece

Tuitando Demos-Kratos 
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vencer no Geraldão, o 
Gremio de Jaciara por 2 a 0, 
quando poderia até perder por 1 a 
0, placar do jogo de ida. 

Os heróis do ti tulo: 
Heverton; Evandro, Plínio e 
Chicão; Cleidir e Tuca (Neno); 
Deva (Amarildo), Felipe e Souza; 
Marciano (Kremer) e Leandro.

d e  g u e r r a : A v a n t e  
Cacerense, da marchinha do 
a l v i c e l e s t e ,  p r e s e n t e  d o  
compositor, jornalista-editor do 
C o r r e i o  C a c e r e n s e  L o r d e  
Dannyelvis, à Fera da Fronteira, 
postado no youtube.

S ó  r e l e m b r a n d o ,  o  
Cacerense foi campeão mato-

desembarcar em Cáceres, 
nos próximos dias. São, eles: 
goleiro, Naldo - zagueiros, Barão; 
Lucão e Odail Júnior. Meias - 
Felipe Profeta; Eltinho e Peixinho. 
Se tudo ocorrer dentro do 
esperado, o trabalho da comissão 
técnica, começa no próximo dia 10 
de Junho.

O Cacerense, de acordo 
com a tabela, divulgada pela 
Federação Mato-Grossense 
Futebol, tem estreía programada, 
para o dia 7 de Julho, jogando em 
casa no Estádio Geraldão, quando 
receberá o time do Poconé. Espera-
se que a torcida compareça 
ativamente no estádio, com o grito 

 rabalhando em silêncio, 
visando conquistar uma das Tduas vagas para a primeira 

divisão do futebol mato-grossense 
do ano que vem, o diretor-
presidente do Cacerense, o 
empresário Paulo Leite, está se 
articulando para montar um bom 
elenco, para a disputa da segunda 
divisão deste ano.

A reportagem do F&N, 
apurou que o ex-gerente de futebol 
do Operário de VG, Marcelo 
Galiano, no campeonato estadual 
deste ano, em que o Chicote da 
Fronteira, foi vice-campeão, já 
está acertado, e será o responsável 
pela montagem da equipe.

Para o comando técnico, 
Marcelo, está trabalhando em duas 
frentes, com nomes conhecidos do 
torcedor mato-grossense. 

Segundo informação, a 
conversa com Odil Soares, ex-
União de Rondonópolis está bem 
encaminhada, e deve ser batido o 
martelo nas próximas horas, para 
que ele seja o comandante da "Fera 
da Fronteira", na segundona . 

Correndo por fora, está 
como segunda opção, o ex-
zagueiro, Hugo Alcântara, que este 
ano, comandou o Dom Bosco, na 
elite do futebol mato-grossense.

Alguns jogadores que já 
foram contactados, e devem 

 Cuiabá realizou último 
treinamento na quinta Ofeira na Arena Pantanal, 

visando a partida de sábado, às 
18h00, diante da Ponte Preta, pela 
6ª  rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B. O Dourado 
vem treinando na Arena sempre na 
véspera das partidas em casa pelo 
Brasileiro.

O técnico Itamar Schulle 
comandou um trabalho técnico-
tático e a preparação física também 
foi reforçada e contou com a 
participação de todos os jogadores, 
exceto do lateral-esquerdo Danilo, 

que torceu o tornozelo na 
partida de sábado passado diante 
do Coritiba e que ainda faz 
recuperação na fisioterapia. 

Com a sexta rodada da 
Série B já em andamento, o Cuiabá 
está na sétima posição, com oito 
pontos ganhos, mas empatado com 
a mesma pontuação do quinto, o 
Coritiba, e do sexto, o Atlético-
GO, que levam vantagem nos 
critérios de desempate.

Também no sábado, o 
União de Rondonópolis quer 
contar com o apoio da torcida 
Colorada e lotar o estádio Luthero 

Lopes, às 18h00, na 
penúltima rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série D, contra o 
Operário de Mato Grosso do Sul.

Outro represente de Mato 
Grosso na Série D, o Sinop Futebol 
Clube entra em campo no mesmo 
sábado, às 17h00 no estádio Arthur 
Marinho, contra o Corumbaense, 
em Corumbá (MS). O Galo do 
Norte ocupa a vice-licença da 
classificação com 6 pontos.

Finalizando os jogos dos 
mato-grossenses deste final de 
semana, o Luverdense, que não 
vence a nove jogos, sendo a 
sequência sem vitórias mais longa 
da história do clube, pega o Boa 
Esportes domingo, (2/6) em casa 
no Passo das Emas, precisando de 
uma vitória para sair do fundo do 
poço onde se encontra na série C.  
O início da semana foi de muitas 
r eun iões  e  cobranças  no  
Luverdense, uma das reuniões foi 
entre a comissão técnica e a 
direção do clube, como maneira 
de identificar onde está o 
problema pelo fraco rendimento 
do time. A direção optou pela 
continuidade do trabalho do 
técnico Júnior Rocha, que no 
entendimento do clube está sendo 
bem feito.

AVANTE CACERENSE

Fera volta a luta em julho em 
busca de vaga na elite de MT

Como bem diz a letra da marchinha de Lorde Dannyelvis, “bicho do mato, sou alviceleste”, deve ser a “camisa 12, inflamando o Geraldão”, nesta volta  triunfal

F & N c/ Redação

Cacerense, o campeão estadual no glorioso ano de 2007, está de volta   

SÉRIES B, C E D

Dourado, Galo, Colorado e Verdão
buscam vitórias no final de semana
S.N c/  Redação

Foto: Wilson Kishi

Luverdense espera espantar a bruxa diante do Boa-Esporte  

Foto: Globo Esporte/arquivo

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

06
Cáceres-MT, 31 de maio a 01 de junho de 2019

 advogado Zaid Arbid, que 
defende João Arcanjo ORibeiro, afirmou que a 

prisão do bicheiro foi baseada em 
equívocos e garantiu que seu cliente 
não tem mais ligações com o jogo do 
bicho desde que foi preso em 2003. 
O jurista também explicou que 
grande parte do dinheiro apreendido 
na casa de Arcanjo é declarado e que 
os investigadores confundiram em 
interceptações a palavra "máquina", 
que se referia ao aparelho de cartões 
de crédito, com equipamentos de 
caça-níquel. “Não acredito que o 
Arcanjo seja um homem contrário à 
realidade, um homem com o 

princípio de idiotice e imbecilidade. 
Ele esteve 14 anos recluso, 14 anos 
distanciado de tudo e de todos, então 
ele não iria voar para trás”, disse o 
advogado ao chegar no Fórum de 
Cuiabá para acompanhar o cliente.

Ainda de acordo com Arbid, 
a prisão de Arcanjo foi baseada em 
quatro aspectos, que, em sua 
opinião,  são equívocos das  
autoridades policiais, como um 
depósito de R$ 20 mil para pagar 
parte de sua fiança e um suposto 
envio de dinheiro ilícito para sua 
família no exterior.

“O primeiro aspecto seria 
uma ligação para o Geovanni acertar 

um pagamento com Toninho 
de R$ 20 mil. Quem é esse Toninho? 
Ele é um assessor jurídico de meu 
escritório que recebeu R$ 20 mil, 
como outras três parcelas de R$ 20 
mil para depositar uma parcela de 
uma fiança de R$ 80 mil da Justiça 
Federal. O segundo seria uma 
denúncia do Jorge Toniazzo de que 
teria sido espancado por alguém a 
mando do Arcanjo, fato que foi 
desmentido pelo próprio Jorge 
Toniazzo”, explicou o jurista.

“O terceiro aspecto que pesa 
é o Arcanjo estar mandando valores 
ilícitos por uma terceira pessoa ao 
Uruguai em benefício da sua família, 
o que nenhum de nós cometeríamos 
uma estupidez dessa, e o quarto seria 
uma conversa do Arcanjo com o 
Giovanni em que foi mencionado 
uma máquina, que na verdade era de 
cartões de crédito e não de caça-
níquel”, afirmou.

O  a d v o g a d o  t a m b é m  
garantiu que os aproximadamente 
R$ 200 mil apreendido pela Polícia 
Civil na residência de Arcanjo está 
declarado e que um documento 
comprovando que o dinheiro é lícito 
será apresentado em juízo. “Estou 
com a declaração de imposto de 
renda dele declarado R$ 167 mil 
reais que estava com ele, para 
mostrar que origem lícita. Estou aqui 
para exibir a declaração para o juiz”, 
finalizou.

 e c o n o m i a  b r a s i l e i r a  
c o l e c i o n o u  m a i s  u m  Atrimestre de decepção, com 

queda de 0,2% no Produto Interno 
Bruto (PIB) entre janeiro e março de 
2019 – o primeiro recuo desde 2016. 
Os últimos anos têm deixado 
evidente que falta força para o Brasil 
crescer. O país parece estar diante de 
um círculo vicioso, sem sinais de 
retomada vigorosa.

Num ambiente de grave 
crise fiscal e elevada incerteza, o 
país espera por medidas e reformas 
que tirem as contas do governo do 
v e r m e l h o  e  t r a g a m  a l g u m  
crescimento. Até lá, empresários 
deixam de investir, e consumidores 
adiam decisões de consumo. Neste 
início de ano, todos os setores, em 
especial, a indústria deram sinais de 
fraqueza.

Como consequência, o 
desemprego segue alto e a economia 
não dá sinais de reação, tirando 
fôlego das receitas do governo e 
dificultando ainda mais o processo 
de ajuste das contas públicas. As 
últimas projeções mostram que o 
Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil deve crescer apenas 
1% este ano.

C o n s e q u ê n c i a  d e s t e  
desempenho, deve fazer com que as 
expectativas para o Produto Interno 
Bruto (PIB) de 2019 piorem ainda 
mais. Com o fraco resultado da 
atividade econômica observado 
entre janeiro e março, passou a 
ganhar força entre os analistas um 
cenário de que o crescimento do 

Brasil neste ano possa ser 
inferior a 1%.

"Os números do primeiro 
trimestre reforçaram o quadro de 
uma economia fraca", diz a 
economista e sócia da consultoria 
Tendências, Alessandra Ribeiro. A 
Tendências projetava crescimento 
de 1,6% para 2019, mas agora deve 
revisar esta projeção para abaixo de 
1%.

PRISÃO DE ARCANJO

Defesa diz que a polícia confundiu
máquina de cartão em caça-níquel

Conforme o advogado do Comendador, Zaid Arbid,  prisão de Arcanjo foi baseada
 em quatro aspectos, que, em sua opinião,  equívocos das autoridades policiais

Assessoria c/ Redação

Advogado Zaid Arbid disse ter todas as provas da inocência de Arcanjo   

Foto: Rogério Florentino

SALDO NEGATIVO

Grave crise fiscal registra
queda do PIB no trimestre
G-1 c/ Redação

Economista e sócia da consultoria Tendências, Alessandra Ribeiro  

Foto: Fesspmesp
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