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By Rosane Michels

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de pressão familiar e 
necessidade de reflexão e 
isolamento. Um problema 

familiar pode ser o carro chefe de um 
estado de espírito negativo. No entanto, 
você deve se tranquilizar, pois essa 
energia é passageira.

Esotérico

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de comunicação difícil, 
especialmente se estiver 
envolvido em acordos e 

negociações relacionadas a um novo 
projeto e possível contrato. O momento 
pode envolver também maior exigência 
nos estudos.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de preocupações e 
enfrentamento de problemas 
e dificuldades em sua vida 

material e financeira. Não é um bom 
momento para se envolver em novos 
negócios, investimentos ou pedido de 
empréstimos.

A Lua em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Plutão 
em Capricórnio, indicando 
um dia de interiorização e 
n e c e s s i d a d e  d e  s e  

distanciar de conversas vazias. Você 
estará mais fechado, negativo e 
reflexivo, no entanto, não deve se deixar 
levar pelo pessimismo do momento.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de interiorização e maior 
conexão com seu mundo 
emocional. O momento 

pode envolver a necessidade de se 
distanciar da vida social e de pessoas 
tóxicas. Procure meditar e respeite seu 
estado de espírito.

Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de tensão e exigências no 
trabalho. Sua energia vital 
passa por um momento de 

queda e você deve olhar com mais carinho 
para sua saúde. Procure diminuir o ritmo e 
avaliar sua rotina, que pode precisar de 
organização.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de dificuldades com 
projetos profissionais e 
planos de negócios, que 

podem precisar de uma revisão e 
mudanças. O momento pode envolver o 
adiamento de uma promoção. Um projeto 
pode não ser aprovado.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
d i a  d e  p e s s i m i s m o  e  
dificuldade em enxergar o 
lado positivo da vida e dos 

acontecimentos. Procure meditar e limpar 
seu campo de energias com bons 
pensamentos, massagens e banhos 
energéticos.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
seu signo, indicando um dia 
de  en f r en tamen to  de  
problemas e dificuldades 

nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais. O momento pode envolver a 
necessidade de reavaliar uma sociedade 
ou parceria comercial. Um namoro pode 
passar por prejuízos.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de enfrentamento de 
problemas e dificuldades em 
um romance, que passa por 

um momento de revisão e reavaliação. 
Você estará mais fechado e distante da 
vida social e de pessoas vazias. Um filho 
pode trazer problemas.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de enfrentamento de 
problemas e dificuldades 
com uma equipe de trabalho, 

que pode precisar de mudanças. Não é um 
bom momento para fazer novos contatos 
comerciais. O dia é bom para organizar 
novos projetos.

A Lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de interiorização e 
necessidade de se distanciar 

de tudo. O momento pode envolver uma 
profunda limpeza emocional que 
e n v o l v e  p e s s o a s  e  s i t u a ç õ e s  
desnecessárias à sua vida. Procure 
respeitar seu estado de espírito.

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

 Destaque especial desta coluna a toda equipe do Colégio Salesiano Santa Maria que lacrou com 
chaves de ouro a participação nas comemorações dos 240 anos de Cáceres com o projeto Personalidades 
Cacerenses, prestando homenagens a pessoas que fizeram e continuam construindo a história da cidade. 
Evento que merece nossos aplausos e reconhecimento pela belíssima exposição cultural e cerimônia de 
entrega das homenagens. Fica  nosso registro.

Como se não bastassem os CPFs estarem 
sendo usados por políticos para lavar dinheiro 
em vaquinhas, os participantes de loterias 
administradas pela Caixa poderão ser 
obrigados a registrar o número do CPF no 
momento de cada aposta. O objetivo é 
facilitar a investigação de crimes como 
lavagem de dinheiro e ocultação de bens, 
direitos e valores. Projeto de lei do Senado, 
(casa que esconde seus lavadores de dinheiro) 
com esse objetivo já pode ser incluído na 
pauta de votações da Comissão de Assuntos 
Econômicos. O relator insere alterações no 
projeto que obriga as administradoras de 
loterias a divulgarem pela internet, em até 90 
dias o nome, o CPF e o endereço dos 
ganhadores dos prêmios.

SANTINHOS & CAPETAS

SEM CANA, TURMA!

LAVAGEM DE GRANA

Ultima semana de campanha eleitoral, aliás, 
últimos quatro dias, porque domingo não 
pode sequer entregar santinhos, seja em 
caixinhas de correio, debaixo de portas, 
jogados nas ruas e ou entregues em mãos. 
Quem for flagrado nestas atitudes pode ser 
preso em flagrante e complicar a situação de 
seu candidato, portanto fica aqui o recado. Por 
falar em santinhos, o que tem de capetinhas 
jogando eles por atacado nas varandas, 
janelas, caixas postal e debaixo de portas não 
está no gibi. Os coordenadores de campanha 
devem ficar atento, porque além de espantar 
votos, é um desperdício e sujeira, isso não 
ganha eleição.

MERRECÃO NA MALA

Os tais ociosos ganhadores de altos salários 
pagos com o nosso dinheiro, não devem ter o 
que fazer mesmo, além de balelas e coçar o 
saco, mesmo porque quem fatura uma 
megasena, uma quina, mesmo os 14 pontos do 
lotofacil, pra receber a granolina já precisa 
anexar o CPF, que é uma exigência da Receita 
Federal no desconto do Imposto de Renda 
deduzido e posteriormente devolvido. Agora 
querer o CPF de quem fatura 11 pontos no 
Lotofácil e ganha R$ 4,00; um duque na 
Quina e ganha R$ 3,00 e pode representar um 
risco de lavar toda essa grana no bolso da 
calça no tanque, é brincadeira, né?

Falando em merreca, Luis Olinto, um cidadão 
de Araguaina, (leste de MT) foi abordado 
anteontem em sua cidade com R$ 500 mil em 
uma mala, quando se dirigia à casa de sua avó. 
Em depoimento à Polícia Civil. Luís Olinto 
disse ser irmão do deputado estadual Olyntho 
Neto (PSDB). Conforme os policiais, durante 
o flagrante, ele estava dentro de um carro com 
o sargento da Polícia Militar Edilson Ferreira. 
O veículo teria sido alugado pela Assembléia 
Legislativa e em nota, a assessoria do 
deputado disse que o irmão dele é advogado, 
empresário e que todas as atividades que 
exerce são independentes têm origem lícita, e 
não possuem vínculo algum com a campanha 
eleitoral.

MERRECAS DE BOLSO

Desde ontem, (2), os eleitores só poderão ser 
presos em algumas situações específicas, 
segundo regem as normas estabelecidas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As pessoas 
só poderão ser detidas em flagrante e algumas 
outras situações (veja abaixo). A propaganda 
eleitoral gratuita segue até quinta-feira (4), 
mas podem entregar santinhos até sábado. Já, 
ratificando de terça-feira a domingo, dia do 
pleito, nenhum eleitor poderá ser preso. 
Segundo o TSE, a medida serve para garantir 
o equilíbrio da disputa e prevenir que prisões 
sejam usadas como manobra para prejudicar 
um determinado candidato. As únicas 
exceções são: se alguém é condenado por 
crime inafiançável, pego em flagrante ou por 
desrespeito de salvo-conduto.
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Hoje é o dia daquele profissional 
liberal,  que deixa todos de boca aberta, o 
Dentista, mas, que nem todas as pessoas 
gostam, algumas chegam a ter pavor, paúra, 
trauma mesmo e este editor se confessa um 
temeroso oficial, de carteirinha, com pânico, 
quando vez por anos, precisa encarar o tal com 
suas pinças, brocas, carpule e o boticão, chega 
a suar frio e entregar a alma prá Deus, tamanho 
o medo, injustificável para os corajosos. Com 
certeza, se o leitor não faz parte deste grupo 
arredio aos dentistas, ou tem alguém na 
família assim, ou conhece pessoas afins. 

Adiantou esta profissional, que a 
odontologia está cada vez mais avançando em 
procedimentos que proporcionam maior 
conforto para seus pacientes e muitas técnicas 
são realizadas com anestesia local, ou seja, não 
há motivos para pânico, mas que ele existe isso 
é fato. Bem, não estamos aqui pra auto-
consolo e nem pra ninar gente grande, como 
dizia Luiz Vieira em seu prelúdio, e, sim, pra 
registrar a efeméride desta distinta classe 
profissional de saúde, Sua Excelência, 
Dentista, cujo Dia Mundial é comemorado 
anualmente pelo calendário no dia 3 de 
outubro. 

Mas não se assustem, a odontofobia é 
normal, pelo menos foi o que nos disse esta 
semana uma dentista, enfatizando que o 
problema de medo, não é resolvido com 
mágica. Adiar também não é legal e por isso, o 
paciente tem que determinar para si mesmo 
que quer e vai perder esse medo, pois ao 
dentista, é um momento de saúde dos dentes. 
Quanto à dor, ela só é sentida se a pessoa 
deixar a saúde bucal de lado e não tomar 
medidas preventivas. 

O dia que surgiu por causa da criação 
do primeiro curso de formação para 
odontólogos, em 1840, em Baltimore, nos 
Estados Unidos da América, é dedicado 
também, para conscientizar a sociedade da 
importância de manter uma boa higiene bucal.  
A Odontologia, ciência que estuda e trata as 
d o e n ç a s  r e l a c i o n a d a  a o  a p a r e l h o  
estomatognático, formado pela face, cavidade 
bucal e pescoço, tem origem no grego: odous, 
que significa "dente" e logos, que quer dizer 

"estudo," e começou a ser desenvolvida no 
patropi, no século XVI, ainda de modo 
bastante improvisado. No início, as técnicas 
de tratamento odontológico estavam baseadas 
apenas nas extrações dentárias rudimentares. 

Os instrumentos utilizados eram 
inadequados e faltava higiene. As técnicas de 
extração eram praticadas por barbeiros ou 
sangradores, homens fortes e ágeis, sem 
nenhum estudo ou técnica. Os pacientes, 
quase sempre, corriam riscos de hemorragias e 
infecções. No Brasil, em 1631, uma Carta 
Régia determinou que cirurgiões e barbeiros 
sem licença fossem multados em dois mil réis 
por tirar dentes. 

O ensino da Odontologia foi 
regulamentado primeiro em países da Europa, 

Os profissionais que tinham as 
licenças especiais concedidas pelo Cirurgião-
Mor Mestre eram os únicos que podiam 
praticar as técnicas sem qualquer tipo de 
problema. Já no mundo, a odontologia foi 
impulsionada pelo francês Pierre Fauchard, 
considerado o criador e pai da odontologia 
moderna. 

e mais tarde no Brasil. Aliás, a Europa foi 
citada como o berço da prática Odontológica. 
Em 1728, o médico Pierre Fauchard escreveu 
o livro "Le Chirurgien Dentiste au Traité des 
Dents", que marcou o estudo da odontologia e 
trouxe novas técnicas, conhecimentos e 
aparelhos para esta área da saúde. 

Em 23 de maio de 1800, o Brasil criou 
um Plano de Exames para a área de 
odontologia, o primeiro emitido pela Coroa 
Portuguesa com o termo dentista. Este foi 
considerado o início da arte dentária como 
profissão no Brasil, num período em que ainda 
não existia uma formação ou diploma para a 
área no país, somente conquistada em 1884 e 
seis anos após com a criação da primeira 
Escola de Odontologia (São Paulo) em 
dezembro de 1900. 

E muitas outras escolas vieram, 
profissionais formados, especializações 
atualizadas e hoje a odontologia é uma das 
ciências mais importantes na vida humana, 
inclusive salvando vidas, daí, nossas 
homenagens com aquele medo disfarçado, à 
todos os dentistas de Cáceres, pela data.

E s t a s  s ã o  c o n s i d e r a d a s  
potencialidades da barbárie enquanto dão 
suporte à frieza das pessoas e interditam as 
experiências do pensamento. A frieza 

No atual modelo de sociedade, ao 
qual a educação está vinculada, espaço este 
propenso à prática de barbárie e do mal 
banal, deve-se compensá-la a partir de uma 
postura ética voltada para essas questões? 
Pensar essas questões automaticamente 
remete ao tema da autonomia, ainda que não 
desista de uma educação, de uma cultura 
para a autonomia, penso pelo caminho da 
negativa, assinalando os limites e desafios 
para se chegar, pela educação e pela cultura, 
a uma autonomia de fato. 

Uma vez que a própria realidade dos 
processos educacionais é tomada pelos 
pressupostos de uma cultura alienante.A 
proposta para combater a barbárie seria, por 
conseguinte, uma educação para a 
autorreflexão em busca do sentido filosófico 
a respeito do processo de coisificação da 
sociedade, da adesão cega aos coletivos, do 
caráter manipulador e da ausência de 
consciência (ou consciência coisificada). 

E isso se aplica, inclusive, à 
educação com suas reformas pedagógicas e 
seus métodos padronizados visando a anular 
as diferenças individuais. 

É importante dar condições para 
que as pessoas possam pensar por si 
mesmas, como forma de oposição aos 
processos massificantes da sociedade atual, 
por meio de uma atitude de pensar sobre o 
sentido dos acontecimentos com os que 
estão chegando, estamos criando as bases 
para o pensamento. 

Estamos partilhando o mundo 
comum. Assim, os professores e os artistas 
podem propiciar aos alunos e ao público em 
geral, repensar, recriar e ressignificar o 
mundo herdado dos mais velhos. 

O julgamento e a responsabilidade 

Assim, nem podemos apontar 
soluções simplistas para o problema da 
banalidade do mal. Tampouco acredito em 
medidas revolucionárias e teorias que 
abriguem o sistema como um todo, o que, de 
certa forma, os regimes totalitários fizeram. 

inviabiliza nos homens a experiência. Daí a 
relação entre experiência e pensamento.

O pensar deve ser uma atividade 
t o t a l m e n t e  l i v r e  d e  q u a i s q u e r  
condicionamentos, para dar condições ao 
desenvolvimento da responsabilidade 
pessoal e do julgamento. Dessa forma, o 
pensamento torna a pessoa apta a escolher, e 
se não pode transformar uma situação na 
qual está inserido o seu objeto, no mínimo 
vai desencadear uma profunda mudança 
naquele que pensa. 

***___Rubens Shirassu Júnior, escritor, 
pesquisador e pedagogo de São Paulo. 
Autor, entre outros, de Religar às Origens 
(ensaios e artigos, 2011) e Sombras da Teia 
(contos, 2016).

pessoal, enquanto atitudes éticas, requerem 
um esvaziamento da pessoa, no sentido de se 
colocar numa posição de neutralidade em 
relação às pressões externas e aos conceitos 
pré-estabelecidos. Sem essas condições o 
ato de julgar e de responsabilizar seria 
influenciado por elementos intrínsecos e 
extrínsecos, determinando os resultados 
finais. 
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trave, a zaga não conseguiu afastar 
e no bate rebate João Pedro 
conseguiu desviar para o gol, a 
bola entrou devagarzinho na meta 
do União. 1 a 0 Dom Bosco.

Na seqüência brilhou a 
estrela do técnico Colorado, 
Alysson em sua primeira jogada 
acertou uma pancada de fora da 
área e a bola foi na gaveta, sem 
chances para Jefferson, empate do 
Colorado aos 21 da segunda etapa.

Jefferson operou um 
verdadeiro milagre aos 32 minutos 

e evitou a virada do União. Eder 
invadiu a área, driblou dois 
jogadores do Dom Bosco e 
finalizou forte da marca do pênalti, 
o arqueiro do Leão espalmou na 
sobra Allysson tentou de letra, para 
mais um boa intervenção de 
Jefferson. No lance seguinte o 
Dom Bosco teve cobrança de falta 
alçada na área, Paulo Henrique 
mandou na cabeça Guilherme que 
cabeceou no contra pé de Lucas 
Silva. Dom Bosco de novo na 
frente, 2 a 1.

 Luverdense deve iniciar Oe m  d e z e m b r o  a  
p r e p a r a ç ã o  p a r a  

temporada do próximo, mas antes 
disso, a diretoria trabalha para 
anunciar a nova comissão técnica 
e o elenco de jogadores. 
 Uma base da equipe que 

e n c e r r o u  o  C a m p e o n a t o  
Brasileiro da Série C, foi mantida 
para começar a temporada.  Os 
jogadores como Gabriel Soares, 
Ka ique ,  Raphae l ,  I t aqu i ,  
Paulinho, Mendes, Moises, 
Pierini e Lucas Braga possuem 
contratos vigentes com o clube e 

No primeiro semestre de 
2019, o Luverdense tem o 
Campeonato Estadual e a Copa 
do Brasil, como prioridades. 

A direção do clube de 
Lucas do Rio Verde ainda não 
confirmou oficialmente a data 
para o início da próxima 
temporada, e não divulgou os 
nomes dos que estão sendo 
sondados para compor a equipe.

devem integrar a equipe.

A competição organizada 
pela CBF tinha como principal 
patrocinador um canal de esporte 
interativo que recentemente deu 
por encerrada suas atividades no 
Brasil.

No segundo semestre, o 
clube deverá ter apenas o 
Brasileiro da Série C, já que a 
Copa Verde ainda não tem 
garantias quanto a sua realização.

Em partida com duas expulsões e 
três gols na segunda etapa, o Dom 
Bosco conseguiu sua primeira 
vitória na Copa FMF de 2018 em 
cima do União pelo placar de 2 a1. 
A partida válida pela segunda 
rodada do torneio foi realizada na 
noite de anteontem, (1º) na Arena 
Pantanal. Com a vitória do Leão da 
Colina, as duas equipes somam 
três pontos em duas partidas 
disputadas.

O primeiro tempo da 
part ida foi  digno de uma 
segundona brava. Muitos erros de 
passes e poucas chances de gol. No 
segundo tempo após expulsões de 
Gleison e Ramão, as equipes 
encontraram mais espaços. João 
Pedro abriu o placar para o Leão da 
Colina, Allyson que tinha acabado 
de entrar deixou tudo igual com 
um golaço de fora da área. Mas aos 
34 minutos, Guilherme marcou de 
cabeça e garantiu a vitória ao Dom 
Bosco.

Nesta partida, com poucas 
chances claras de gol, o primeiro 

Aos 19, o meia do Leão da 
Colina, José Igor roubou a bola na 
intermediária e pegou a defesa 
Colorada aberta, mas na sequência 
ele errou o passe e praticamente 
recuou a bola para o goleiro. O 
União teve ótima chance de abrir o 
placar na metade da primeira 
etapa, em falta duvidosa, dentro da 
meia lua, Rafinha bateu baixo no 
canto do goleiro, boa defesa do 
goleiro Jefferson.

Aos 35 o Dom Bosco 
chegou mais uma vez com perigo, 
após cruzamento de Ramão a bola 
sobrou na segunda trave para 
Matheus Vinicius, que tentou 
arremate e foi bloqueado pela zaga 

tempo mostrou certo equilíbrio 
entre as equipes. O primeiro lance 
de perigo só veio aos 14 minutos, 
após cobrança rápida de falta a 
zaga do Dom Bosco deu bobeira e 
em cruzamento na área o zagueiro 
Thal lysson  não  conseguiu  
dominar, na sequência Marcelinho 
é pego em impedimento.

Com um a menos para cada 
lado apareceram os espaços, e a 
rede balançou finalmente aos 14 
minutos. Após bela cobrança de 
falta de Wilson a bola explodiu na 

do União. A última boa chance do 
primeiro tempo veio do Leão da 
Colina, Paulo Henrique recebeu de 
costas para o zagueiro, girou e 
bateu firme para boa defesa do 
arqueiro do União.

Aos 12, escanteio cobrado 
pela direita, a zaga do Dom Bosco 
não conseguiu afastar e o zagueiro 
Thallysson cabecepi consciente, a 
bola passou raspando a trave do 
Dom Bosco, que segunda boa 
chance desperdiçada pelo zagueiro 
Colorado.

Na segunda etapa o jogo 
começou quente, aos seis minutos 
Gleison e Ramão se estranharam 
no meio campo, o Juiz viu tentativa 
de agressão do lateral direito do 
União e aplicou vermelho direto, o 
camisa 11 do Leão e recebeu o 
segundo amarelo e também saiu 
expulso.

QUEBRA-JEJUM

Dom Bosco derrota o União
faturando 1ª vitória na Copa

Com gols de João Pedro e Guilherme, o Leão da Colina bateu União de Rondonópolis pelo escore de 2 a 1, somando os três primeiros pontos na tabela

O.E c/ Redação

Jogo teve muitos erros de passes e poucas chances de gol    

Foto: Assessoria

Verdão do Norte começa a selecionar sua futura base   

Foto: LEC-Assessoria

FORMANDO PLANTEL

Luverdense analisa lista
para temporada de 2019

S.N c/ Redação
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 corrupção eleitoral, conhecida Acomo compra de votos ainda é 
em 2018, uma das maiores 

preocupações do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso, segundo o 
chefe da Seção de Orientação e Apoio da 
Corregedoria da Corte, Kelsen de França 
Magalhães, que apresentou ontem, ao 
lado do desembargador Márcio Vidal, 
presidente do Tribunal, o Sistema de 
Registro de ocorrências Penais e 
Inelegibilidade (SIROPI).

De acordo com Magalhães, a 
compra de votos, ao lado de boca de urna 
(veiculação de propaganda política no 
dia da eleição) e transporte de eleitores 
são os crimes mais praticados no Estado 
e estão atingindo atualmente um público 
que não era visto anos atrás.

“Para eleição ser transparente 
nós precisamos combater os crimes 
eleitorais. Os três que acontecem mais 
são a corrupção eleitoral, boca de urna e 

transporte de eleitores. Já tivemos vários 
carros apreendidos em razão da 
distribuição de combustível. Em uma 
única ação, apreendemos mil litros de 
combustível. O tipo da compra de voto 
mudou. É muito menos alimento, cesta 
básica ou botina e muito mais focado em 
um público que não é miserável. É um 
público que tem carro, tem moto. 
Apreendemos carros envolvidos que tem 
o valor de mais de R$ 100 mil”, disse o 
chefe da Seção de Orientação e Apoio da 
Corregedoria do TRE.

“Estas informações vão servir 
primeiro para que a gente assegure 
transparência para o cidadão e para 

Um dos idealizadores do 
SIROPI, Magalhães garantiu que o 
sistema irá deixar estas eleições mais 
transparentes para o cidadão e irá evitar 
que processos sejam prescritos por 
ficarem por anos tramitando na justiça 
pela falta de informação. 

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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

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

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

consultas depois do dia 7 de outubro. A 
imprensa, no entanto poderá estar indo 
até o TRE no dia da eleição e colhendo 
informações atualizadas para repassá-las 
a sociedade.

“Este sistema que está sendo 
lançado oficialmente à sociedade é mais 
um instrumento tecnológico que objetiva 
a transparecia para que se tenha um 
controle. Os dados são oficiais e eles 
serão convergidos para um único banco 

de dado, permitindo uma certa agilidade 
e uma visibilidade do quadro do 
processo eleitoral. 

O cidadão em breve terá estas 
informações, por questão de cautela, 
segurança da própria tecnologia, mas foi 
oferecido a imprensa estar se dirigindo 
até este tribunal, onde estarão disponível 
boletins e a oportunidade de fazer 
consultas”, afirmou o presidente do TRE 
Marcio Vidal.

Apesar do sistema já estar 
concluído e funcionando, o cidadão, por 
motivo de segurança só terá acesso à 

também evitamos que estes processos 
tramitem em instâncias que não é 
competente e evitará que estes processos 
tramitem por muito tempo e prescrevam. 
Por que se a gente identificar um suposto 
crime, nós não permitiremos que este 
crime prescreva por falta de um registro 
e uma informação simples”, explicou.

Após consulta aos sistemas PRF, 
foi constatado que se tratava de uma 
caminhonete similar emplacada em Alto 
Garças e com registro de roubo na cidade de 

Rondonópolis. Foi dada voz de prisão ao 
condutor que juntamente com o veículo, foi 
encaminhado para a delegacia de Polícia 
Civil de Poconé.

Além desta camioneta, a PRF 
recuperou outra a outra no começo desta 
semana, ao abordarem um elemento suspeito 
no Km 635 da BR 070, município de Poconé, 
dirigindo uma Fiat/Toro, de cor branca, que 
trazia afixadas placas referentes a um veículo 
de outra marca e modelo. 

No momento da abordagem, o 
condutor apresentou bastante nervosismo, 
passando informações desencontradas sobre 
a origem do veículo. Após alguns 
levantamentos realizados o suspeito de 22 
anos, informou que foi contratado para levar 
o veículo até a fronteira com a Bolívia e que 
sabia da procedência ilícita da caminhonete. 
Durante a manhã do mesmo dia, os PRFs 
foram informados que o proprietário da 
Hilux estava em cativeiro e que liberado 
apresentou-se na Polícia Civil em 
Rondonópolis.

 Polícia Rodoviária Federal (PRF) Arecuperou na madrugada da última 
segunda (1º) uma caminhonete 

Toyota/Hilux, de cor branca, com placas de 
Goiânia/GO, que havia sido roubada horas 
antes no município de Rondonópolis. O 
veículo não tinha ainda registro de roubo, 
mas em contato com a Polícia Civil, os 
agentes foram informados de que o 
proprietário estava desaparecido.

ANTI-CORRUPÇÃO

Sistema do TRE/MT está
em alerta nestas eleições

Conforme desembargador Vidal, a corrupção eleitoral não escolhe classe social, são trocas de voto por cargo, comida, combustível, sendo preciso combatê-la

Assessoria c/ Redação

Presidente do TRE/MT Desembargador Marcio Vidal   

 Foto: JCC

BITELAS ROUBADAS

PRF recupera camionetas
grampeando os suspeitos

Redação c/ PRF/MT

Uma das camionetas recuperadas pela PRF na rota do tráfico   

Foto: PRF/MT

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

UNEMAT, e contação de histórias. 
Nos dias 9 e 10, das 15h30 as 17h00, 
atividades com pula-pula, não 
faltando pipoca e refrigerante. Na 
mesma quarta feira, 10, das 9h00 as 
11h00 e 15h00 as 17h00, acontecerá 
a sessão de cinema e no dia 11, 
fechando o ciclo das 15h30 às 
17h00, acontecem atividades lúdicas 
com acadêmicos do curso de 
Educação Física da Unemat, entrega 
de brindes para os alunos do turno 
vespertino e confraternização com 
lanche diferenciado para todos os 
alunos, matutino e vespertino. 

Para os alunos do matutino, 
6º ao 9º ano, haverá uma palestra 
com a equipe de jovens coordenados 
pelo Pastor Bruno, que falarão aos 
adolescentes sobre comportamento 
social e familiar.

Conforme Pires, estes 
momentos com certeza farão a 

 Escola Municipal Tancredo ANeves, localizada no Bairro 
Vila Nova, Cáceres, sob a 

direção da professora Luciana 
Nunes e coordenação da professora 
Marileide Vieira Pires, promoverá 
na semana da criança de 8 a 11 de 
outubro, atividades diferenciadas 
para todas as crianças da escola em 
comemoração ao dia da criança. 
Objetivo principal do evento, 
proporcionar aos alunos momentos 
de lazer, aprendizado e diversão, 
lazer importante para alegrar a vida 
das crianças.

Tudo isso será possível 
através das parcerias feitas entre a 
escola, iniciativa privada, clube de 
serviços e UNEMAT, para se 
conseguir  produtos e serviços 
neces sá r io s  à  p rog ramação  
destinada as crianças da Educação 
Infantil ao 9º Ano do Ensino 
fundamental.

diferença na vida dos alunos que 
terão a possibilidade de se divertir de 
forma saudável em momentos que 
ficarão em sua memória.

A programação dos quatro 
dias de festas abre no dia 8 das 15h30 
as 17h00 horas, com oficinas de 
dobradura com bolsista do PIBID da 

a doação de brinquedos. Os 
interessados em ajudar essa nobre 
causa podem estar levando as 
doações até a empresa Brasil 
Química, situada a Rua dos 
Colhereiros, ou entrar em contato 
com o casal chairman Ednei e 
Zilmara pelos fones (65) 99997-
0374 e 99953-6955.  O evento 
acontece na sexta-feira, 12, no 

Junho, Centro.período das 7h00 as 11h 30, na 
sede do clube, sito a Rua 13 de 

A ação tem como objetivo 
comemorar o Dia das Crianças e 
levar um pouco de alegria e 
diversão a 200 crianças carentes 
de Cáceres. Seguindo o lema do 
ano Rotário "Seja a inspiração" os 
15 integrantes do Rotakids, estão 
visitando os comércios da cidade 
pedindo a colaboração de cada 
empresário na doação de 
brinquedos, que serão entregues 
às crianças participantes do 
projeto.

Essa é a primeira vez que 
a iniciativa parte das crianças, o 
que desperta muito orgulho ao 
clube, deixando evidente o lema 
do Rotary "Dar de Si, sem pensar 
em si". O projeto foi escrito pelas 
crianças com o apoio irrestrito do 
casal de chairman Ednei e 

 artindo do pressuposto Pque brincar é uma forma 
de fortalecer a auto-

estima, o Rotakids, composto por 
crianças de 5 a 14 anos, 
apadrinhados pelo Rotary Club 
de Cáceres, Distrito 4440, 
idealizaram o projeto Rotakids 
em Ação: Alegrando Crianças. 

As crianças do Rotakids 
pedem o apoio da sociedade para 

Zilmara, que não medem esforços 
na busca de parcerias através do 
RCC, garantindo já muita 
diversão com a instalação de 
pula-pula, escorregador inflável e 
muitas guloseimas, como pipoca, 
picolé, cachorro-quente, bolo e 
muito mais. 

O INDEA-MT tem como 
missão, dentre outras, promover 
na agropecuária mato-grossense 
a certificação sanitária de origem 
que garanta a competitividade 
para o setor, protegendo o meio 
ambiente e a saúde de produtores 
e consumidores. Em suas 
coordenadorias, a de Defesa 
Sanitária Vegetal, visando 
garantir a preservação da saúde 
dos vegetais, da saúde humana; 
Defesa Sanitária Animal, para 
assegurar a saúde dos animais, 
preservando a saúde humana e o 
meio ambiente; a  de Fiscalização 
e Julgamento de Processos, 
garantindo a gestão integrada das 
ações de fiscalização do transito e 
julgamentos de processos 
o r i u n d o s  d e  i n f r a ç ã o ,  
assegurando suporte operacional 
ás demais áreas de execução 
programática nas suas atividades 
de fiscalização em barreiras 
sanitárias, postos fixos e móveis; 
Inspeção Sanitária de Produtos de 
Origem Animal e a Fiscalização 
d o s  R e c u r s o s  N a t u r a i s  
Renováveis.

 overno de Mato Grosso Greinaugura esta semana 
as unidades locais de 

Execução (ULEs) nos municípios 
de oito municípios no interior do 
estado, dentre os quais Cáceres, 
cu ja  so lenidade  acontece  
amanhã, (4), às 7h30 na Rua 
Generoso Marques Campos 
Leite, s/n. Na ocasião, prevista a 
presença do Presidente da 
instituição Daniella Bueno; o 
presidente do Fesa, Marco Túlio 
Duarte Soares; e o presidente do 
Fase, Gutemberg Carvalho 
Silveira.

As obras são fruto do 
termo de cooperação assinado 
entre o Governo do Estado e o 
Fundo Emergencial de Saúde 
Animal do Estado de Mato 
Grosso (Fesa) e o Fundo Mato-
grossense de Apoio à Cultura da 
Semente (Fase). Os fundos estão 
investindo cerca de R$ 9,5 
m i l h õ e s  n a s  r e f o r m a s ,  
estruturação das unidades com a 
aquisição de mobiliários e a 
adequação das redes lógica e 
elétrica.

FESTA DOS BAIXINHOS

Projeto Rotakids em Ação
estará alegrando crianças

Essa é a 1ª vez que a iniciativa parte das crianças, o que desperta muito orgulho ao clube, deixando evidente o lema do Rotary: "Dar de Si, sem pensar em si"

Da Redação

Integrantes do Rotakids com o chairman Ednei   

Foto: JCC

LAZER E DIVERSÃO

Escola Tancredo Neves programa
atividades na Semana da Criança
Assessoria c/ Redação

Docência da Escola Tancredo Neves prima pelo lúdico    

Foto: Arquivo

SENDO AGRO

INDEA reinaugura unidade
na quinta-feira em Cáceres

INDEA-MT c/ Redação

INDEA assessora o agropecuarista em vários municípios de MT   

Foto: Arquivo

pelas agências de aplicação da lei, 
o resto está sendo deixado na 
impunidade. Para a Polícia 
bol iv iana,  a  maior ia  dos  
assassinatos registrados em San 
Matías têm sua origem em ajustes 
de contas pelas máfias do 
narcotráfico.

Relatórios da polícia 
mostram que dois dos irmãos de 
Hubert Velarde permanecem 
encarcerados em Cáceres e em 
São Paulo, Brasil, cumprindo 
penas por crimes relacionados ao 
tráfico de drogas. 

Os parentes de Hubert 
Ve l a r d e  e m  S a n  M a t í a s  
permaneceram em silêncio em 
meio à tristeza pela morte trágica. 
A polícia segue as investigações 
por trás dos rastros dos assassinos 
contratados. Vito já havia sido 
salvo de ser morto há muito 
tempo, quando um fazendeiro foi 
morto crivado por dois homens 
em uma motocicleta.

De  aco rdo  com os  
registros da mesma polícia, já 
existem 11 assassinatos até agora 
neste governo. Deste número, 
apenas três foram esclarecidos 

para cruzar informações sobre o 
evento violento e conseguir a 
captura dos assassinos armados, 
que segundo as versões fugiram 
para o país vizinho. Informações 
de algumas testemunhas indicam 
que os assassinos eram de cara 
descoberta, em uma motocicleta 
d e  c o r  e s c u r a ,  c u j a s  
caracter ís t icas  não foram 
identificadas.

Hubert Velarde Rivero foi 
prefeito de San Matías na 
administração de 2005-2010. Ele 
assumiu depois de ganhar as 
eleições para a Nova Força 
Republicana (NFR), uma festa 
que desapareceu. A morte 
violenta  de Vito  Velarde 
n o v a m e n t e  d e s a n i m o u  a  
população de San Matías.
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F o r a m  r e a l i z a d o s  
contatos com a Polícia Federal 

cadáver, para o necrotério , a fim 
de se realizar a autópsia. Em 
s e g u i d a ,  o s  p o l i c i a i s  s e  
mobilizaram em vários pontos, 
principalmente da fronteira com 
o  B r a s i l ,  p a r a  r e a l i z a r  
investigações e tentar capturar os 
pistoleiros.

pouco depois. Segundo o laudo 
do medico responsável Rivalino 
Prado, devido as lesões que 
atingiram órgãos vitais.

No hospital, os atendentes 
detectaram cerca de 11 disparos, a 
maioria na cabeça. Agentes da 
Força Especial de Luta contra o 
Crime (Felcc) de San Matías 
procederam a remoção do 

Naquele momento o ex-
prefeito foi surpreendido por um 
dos desconhecidos, que descendo 
da moto se aproximou e desferiu 
pelo menos 11 tiros, acertando-
lhe a parte superior do corpo. Em 
seguida, o atirador se evadiu na 
rabeira da moto onde seu 
comparsa o aguardava, rumando 
sentido a comunidade fronteiriça 
de São Francisco.

 ex-prefeito de San OMatías Hubert Velarde 
Rivero, mais conhecido 

como "Vito Velarde", foi morto a 
tiros por homens armados na 
manhã de anteontem (1º) quando 
se encontrava em seu Spa e sauna, 
segundo autoridades policiais. 
C o n f o r m e  v e r s õ e s  d e  
testemunhas e familiares da 
vitima para a polícia, por volta 
das 11h15 quando Vito estava no 
Spa e sauna Pantanal, e na 
Avenida Santa Cruz, bairro 
arranjando um refletor, quando de 
repente dois sujeitos chegaram 
em uma motocicleta esportiva.

Hube r t  Ve la rde  fo i  
socorrido por sua família, amigos 
e funcionários do SPA, sendo 
transferido imediatamente para o 
hospital municipal de San Matias, 
chegou com vida, mas, apesar dos 
esforços dos médicos morreu 

Por apanhar espécie da 
fauna silvestre, transportá-las 

aparen temente  da  espéc ie 
Canário da Terra.

Os animais estavam em 
gaiolas e seriam levados para a 
cidade de Juruena, noroeste de 
Mato Grosso uma viagem de 
mais de 12horas e em condições 
que  co loca r i a  em  r i s co  a 
sobrevivência dos bichos. Um 
dos passageiros assumiu ter 
capturado os pássaros, com 
auxilio de um alçapão, em um 
sítio.

uatro pássaros silvestres e Qcerca de uma tonelada de 
mercadoria sem nota fiscal 

foram apreendidos pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), na 
tarde de anteontem, (1º), durante 
fiscalizações no km 294 da BR-
174, em Pontes e Lacerda. 
 A ocorrência aconteceu 
por volta das 17h00, quando os 
policiais abordaram um ônibus da 
linha Cuiabá – Rio Branco/AC e 
durante fiscalização no bagageiro 
do veículo foram encontrados 
quatro pássaros si lvestres, 

sem autorização e em condições 
de maus-tratos, contra ele foi 
l a v r a d o  u m  T e r m o 
Circunstanciado de Ocorrência – 
T C O .  O s  p á s s a r o s  f o r a m 
encaminhados para a Polícia 
Militar Ambiental.

T o d o  m a t e r i a l  f o i 
encaminhado para a Receita 
Federal em Cáceres, para as 
devidas providencias.

No total, foram 14 fardos 
que pesavam cerca de 80 kg cada 
um, somando mais de uma 
tonelada de peças, possivelmente 
de origem estrangeira, sem 
e t ique tas  ou  descr ição  de 
procedência,  fabricante ou 
importador. 

T a m b é m  f o r a m 
apreendidos pela PRF de Pontes e 
Lacerda na tarde do mesmo dia, 
14 fardos de peças de vestuários, 
que seguia de Porto Velho/RO 
para Goiânia/GO em veículo de 
empresa transportadora. 

O motorista apresentou 
aos policiais uma nota fiscal na 
qual estavam descritos 560 Kg de 
mercadorias, mas os agentes 
perceberam incompatibilidade 
entre o declarado no documento e 
o material apreendido.

U n i c a m p / U n e m a t  é  o 
homenageado, que procedeu a 
conferência de abertura intitulada 
Semântica e Enunciação, que 
contou com os professores 
convidados: Luiz Francisco Dias 
(UFMG), Rosimar Oliveira 
(UEMS) e Taisir Mahmudo 
Karim da Unemat. 

A solenidade de abertura 
aconteceu às 19h00 no auditório 
Sophia Leite, na Sicmatur, com 
presenças de professores da 
UFMG, UFU, IFSUL, UEMS, 
UFMT, UFPI, UFSCar, UFGD, 
UESC, UFF, Unioeste e UFRGS. 
Os eventos contam ainda com as 
presenças  das  professoras 
argent inas  Si lv ina  Ceci l ia 
Mendez e Violeta Rocio Itati 
Flores da UNaM/Argentina. 

Concomitante ao Enalich 
também acontece no mesmo 
período o Encontro Nacional em 
Semântica e Análise de Discurso 
e  o  Seminár io  de  Teses  e 
Dissertações em Lingüística da 
Unemat. Nesta edição o professor 
Dr. Eduardo Guimarães da 

omeçou ontem, (2)  em CCáceres, o VIII Enalihc – 
Encontro Nacional de 

Linguagem, História e Cultura 
promovido pela Universidade do 
Estado de Mato Grosso. O 
evento, que é um dos maiores na 
área em todo o país, segue até a 
próxima sexta-feira. Neste ano, o 
Enalich receberá pesquisadores 
de diferentes universidades 
brasileiras que discutirão os mais 
diferentes assuntos e temáticas.

Hubert Rivero foi prefeito de San Matías de 2005 a 2010    

CRIVADO DE BALAS

Ex-prefeito de San Matias
foi executado com 11 tiros

Vitima foi surpreendida por um desconhecido que desceu da moto se aproximou e efetuou pelo menos disparos acertando-lhe fatalmente a parte superior do corpo

El Deber c/ Redação

Aves e roupas são apreendidos
pela PRF em Pontes e Lacerda

CLANDESTINOS

PRF/MT c/ Redação

Infratores vão responder por crime ambiental e descaminho   

Foto: PRF/MT

TEMÁTICAS

Cáceres sedia Encontro Nacional
de Linguagem, História e Cultura
Assessoria

Foto: El Deber
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O ex-prefeito de San Matías Hubert Velarde Rivero, mais 
conhecido como "Vito Velarde", foi morto a tiros por homens armados 
quando se encontrava em seu SPA, onde foi surpreendido por um 
desconhecidos que descendo de uma moto se aproximou e desferiu pelo 
menos 11 tiros, acertando-lhe a parte superior do corpo. Vito já havia sido 
salvo de ser morto antes, quando um fazendeiro foi assassinado. Página 04

Partindo do pressuposto 
que brincar é uma forma de 
fortalecer a auto-estima, o 
Rotakids, composto por crianças 
de  5  a  14 anos ,  com o 
apadrinhados do Rotary Club de 
C á c e r e s ,  D i s t r i t o  4 4 4 0 ,  
idealizaram o projeto Rotakids 
em Ação: Alegrando Crianças. A 
ação  t em como ob je t ivo  
comemorar o Dia das Crianças e 
levar um pouco de alegria e 
diversão a 200 crianças carentes 
de Cáceres. 

Q u a t r o  m e r g u l h a d o r e s  d o s  
Bombeiros e uma equipe da Marinha 
continuaram durante todo o dia de ontem, os 
trabalhos de buscas ao corpo do estudante de 
medicina da Unemat de Cáceres Lucas 
Bueno, que desapareceu domingo à tarde, no 
rio Paraguai, em Cáceres. Conforme o 
tenente Paulo Felipe dos Santos, o local tem 
bastante correnteza e muito areia, o que 
dificulta a localização. 

Página 06

Governo de Mato Grosso reinaugura esta semana as unidades 
locais de Execução (ULEs) nos municípios de oito municípios no interior 
do estado, dentre os quais Cáceres, cuja solenidade acontece amanhã, (4), 
às 7h30 na Rua Generoso Marques Campos Leite, s/n. Na ocasião, prevista 
a presença do Presidente da instituição Daniella Bueno e os presidentes do 
Fesa e do Fase.  Página 03

A corrupção eleitoral, conhecida como compra de votos ainda é 
em 2018, uma das maiores preocupações do TRE/MT, segundo o chefe da 
Seção de Orientação e Apoio da Corregedoria da Corte, Kelsen de França 
Magalhães, que apresentou ao lado do desembargador Márcio Vidal, 
presidente do Tribunal, o Sistema de Registro de ocorrências Penais e 
Inelegibilidade. Página 05

PISTOLAGEM

Pistoleiro criva de balas
ex-prefeito de San Matias

Relatórios da polícia mostram que dois dos irmãos do ex-prefeito estão presos em Cáceres e em São Paulo, cumprindo penas por crimes de tráfico de drogas

Huberet Rivero, o Vito Velarde foi executado com 11 tiros   

Foto: El-Deber

DAR DE SI

Rotakids lançam projeto
para a festa das crianças

Página 03

Garotada do Rotakids aguarda doações do comercio para a festa   

Foto: Divulgação

RIO PARAGUAI

Buscas ainda não localizaram
corpo do estudante da Unemat

As buscas foram suspensas e recomeçam nesta quarta feira   

Foto: Facebook

AGRO É TUDO

Amanhã INDEA reinaugura
unidade no COC de Cáceres

INDEA está presente em cidades pólo do interior de MT   

Foto: Assessoria

ELEIÇÕES 2018

Tribunal promete fechar
o cerco contra corrupção

Marcio Vidal alerta para compra de votos e boca de urna    

Foto: JCC

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615 DEODORO – ESCRITURADO

A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 
FUNDOS COM A RUA MARECHAL 

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 
SITUADO NESTA CIDADE SENDO 

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

GERAL 06
Cáceres-MT, quarta-feira 03 de outubro de 2018

 Superintendência Regional Ado DNIT em Mato Grosso 
(SR-DNIT/MT) fará a 

elaboração da concepção da 
travessia urbana de Conquista 
D'Oeste, BR-174/MT, ainda em 
2018. 

 A notícia foi dada pelo 
Superintendente do DNIT em Mato 
Grosso, Orlando Fanaia Machado, à 
Prefeita da cidade, Maria Lucia de 
Oliveira, em uma visita realizada na 
última segunda-feira (1).

A concepção atenderá cerca 

de 2 km da travessia urbana de 
Conquista D'Oeste, com melhorias 
nos acessos, obras de drenagem, 
implantação de iluminação, dentre 
outras obras que irão trazer grandes 
benefícios a região. A Prefeita Maria 
Lucia, agradeceu a visita da equipe 

Durante a visita, a equipe do 
DNIT percorreu a travessia urbana 
do município de Conquista D'Oeste, 
acompanhados por uma equipe da 

do DNIT e enfatizou a importância 
dessa obra para a cidade e o grande 
anseio da população por obras de 
melhoria na região. Também 
informou que a prefeitura está a 
disposição do DNIT para auxiliar no 
empreendimento.

prefeitura, que fez sugestões a serem 
inseridas na concepção, conforme 
estudos de topografia da região que 
serão realizados pelo órgão. Essas 
obras de melhorias nas travessias 
urbanas são importantes para a 
segurança e conforto dos usuários, 
a l é m  d e  t r a z e r  b e n e f í c i o s  
socioeconômicos aos municípios 
atendidos.

uatro mergulhadores do QCorpo de Bombeiros e uma 
e q u i p e  d a  M a r i n h a  

continuaram durante todo o dia de 
ontem, pelo terceiro dia, os trabalhos 
de buscas ao corpo do estudante 

quintanista de medicina da Unemat 
de Cáceres  Lucas Bueno, 28, que 
desapareceu, no último domingo à 
tarde, no rio Paraguai, em Cáceres. 
Conforme o tenente Paulo Felipe dos 
Santos, o local tem bastante 

Ainda segundo o tenente, os 
bombeiros foram acionados por um 
amigo, relatando que os dois tinham 
ajudados duas mulheres que estavam 
se afogando, mas que, em seguida, 
Lucas não teria conseguido sair do 
rio e desapareceu nas águas. O 
militar informou ainda que as buscas 
estão sendo acompanhadas pelo 
amigo da vítima, já que a família 
reside em Rondonópolis. “Estamos 
fazendo buscas durante todo o dia 
até às 18h00, depois suspendemos, 
por questão de segurança, e 
retornamos no dia seguinte, até 
localizarmos,” complementou o 
Tenente Santos. 

correnteza e muito areia, o que 
dificulta a localização.

Até o fechamento desta 
edição, não havia mais nenhuma 
informação acerca dos fatos, apenas, 
que as buscas se reiniciam nesta 
quarta feira.

ACESSOS SEM EXCESSO

Concepção de travessia urbana
de Conquista sai ainda este ano

Obra atenderá cerca de 2 km da travessia urbana com melhorias nos acessos, obras de drenagem e implantação de iluminação que trarão benefícios a região

Assessoria

Fanaia do DNIT, em visita a prefeita Maria Lucia  

 Foto: Assessoria

O Grupo Juba, com mais de 40 anos de atividades na Região de Cáceres 
MT, em razão de manifestações sobre eventuais preferências eleitorais de seus 
funcionários, vem à público, manifestar-se como segue.

Em mais de 40 anos de atividade comercial em Cáceres e região, o Grupo 
Juba sempre prezou pelo fortalecimento da economia regional, não só comprando 
produtos de produtores locais, quando existentes, como também reinvestindo 
eventual lucro na região, onde também moram seus diretores. A política 
comercial da empresa sempre se preocupou em fortalecer a Região de Cáceres 
MT, onde possui 07 lojas de supermercados/atacado, além de investimentos em 
outras áreas, notadamente a pecuária.

Nesta eleição de 2018, o Grupo Juba, através de seus diretores, apoia os 
candidatos com domicílio eleitoral em nossa Região Oeste, enaltecendo-os e 
fazendo votos que possamos ter um ou vários deputados eleitos por nossa região.

O crescimento da Região de Cáceres MT acarreta no crescimento do 
Grupo Juba, somos absolutamente cientes disso. De outro lado, somos 
respeitadores não só da legislação eleitoral, como respeitamos as opiniões e 
preferências políticas de todos os nossos colaboradores, sem exceção.

Além disso, possui uma política social muito forte, sempre se 
envolvendo em campanhas, eventos, ou patrocinando direta ou indiretamente, 
isolada ou conjuntamente (parcerias com associações, clubes de serviços, poder 
público, etc.) ações ambientais, esportivas ou de cunho humanitário. O Grupo 
Juba é parceiro de dezenas de ações sociais todos os anos, em todas as cidades da 
região. Da mesma forma, sempre procurou fortalecer a administração pública dos 
municípios da região, apoiando os gestores e servidores, e também, em ocasiões 
eleitorais, apoiando os candidatos locais.

O Grupo Juba não realiza “patrulhamento ideológico”, tampouco 
direciona ou constrange colaboradores a votar neste ou aquele candidato. Não 
interferimos em opiniões privadas dos colaboradores, e estas NÃO REFLETEM 
A POSIÇÃO DA EMPRESA. Se gerentes ou colaboradores de outras funções 
possuem esta ou aquela preferência eleitoral, entendemos como resultado do 
processo democrático, e, em hipótese alguma, tentamos demovê-los de suas 
convicções. Prezamos pela liberdade de opinião, conquistada com muita dor em 
nossa ainda jovem democracia.

Assim, deixamos claro à sociedade da grande Região de Cáceres MT, 
que opiniões políticas de nossos colaboradores devem ser respeitadas, porém, 
nunca confundidas com opinião institucional do Grupo Juba.

Finalmente, desejamos sucesso aos candidatos, notadamente aqueles 
que representam nossa região, esperando que sejam eleitos e possam, no exercício 
do cargo, trazer o almejado crescimento da região Oeste do Estado de Mato 
Grosso, onde muito nos orgulhamos de residir e investir.
Atenciosamente, Grupo Juba

NOTA À IMPRENSA

AFOGAMENTO

Após 3 dias de buscas ainda não
foi localizado corpo de estudante
Da Redação

Bombeiros vasculharam o rio durante toda a terça feira    

Foto: Joner Campos
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