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BOMBOU GERAU
Organização impecável, geração de renda com empregos sazonais, segurança pública máxima, shows artísticos para todos os gostos, o FIPe deixa saudades

Fim de festa registra as marcas
de sucesso do FIPe em Cáceres
Foto: JCC

a abertura na noite de quarta feira, (10) ao encerramento
domingo, provas de pesca infantil, juvenil, sênior, de canoa, e
motorizada, shows nacionais, ecumênicos e regionais, games-beach,
a largada dos barcos, segurança máxima, o encerramento com
premiações, o 38º Festival Internacional de Pesca (FIPe) de Cáceres,
mais uma vez superou as expectativas. Nesta edição, confira o
rescaldo. Página 03

CASTIGO EM VIDA

Ladrão cai do telhado da
igreja nas mãos da policia
Foto: PM/MT

Futura geração de ouro da pesca, equipe infantil deu show no festival

CRÉDITO FAMILIAR

Meliante Jucinei vai passar boa temporada no calor da cheirosa

Convenio Governo/ONU vai
atender Mangaval em Cáceres

O larápio azarado Jucinei Mendes Delgado, foi preso no final de
semana, depois de cair do telhado de uma igreja ao tentar esconder um
ventilador furtado no local. Ao avistar a PM, o larápio escorregou do
telhado e com um corte na cabeça, precisou ser socorrido e foi levado
posteriormente ao xadres, onde não tem ventilador. Página 04

Foto: Arquivo

O Governo de MT desenvolve
com a ONU, o programa Parceria para
Economia Verde (Page) no incentivo
às políticas sustentáveis, capazes de
conjugar eficiência produtiva e
preservação ambiental. A Seaf
trabalha na execução específica de
dois produtos entre eles, o projeto
piloto de regularização ambiental no
projeto de crédito fundiário Vale do
Mangaval em Cáceres.
Inicialmente, o projeto atenderá
121 famílias do Vale do Mangaval

Página 05

OPÇÃO ALTERNATIVA

VIROU VIROU

Viatura capota durante
perseguição a bandidos
Página 04

FOGO MORTO

Aberta ontem temporada
contra queimadas em MT

Cáceres pode ter programa
terapêutico de equoterapia
Foto: Reprodução

A opção de tratamento
alternativo, como opção terapêutica,
denominado equoterapia, para ajudar
pessoas com deficiências ou mobilidade
reduzida, poderá ser implementado em
Cáceres, conforme indicação apresentada
durante sessão plenária da AL-MT. O
programa já foi objeto de indicação do
vereador Elias Pereira na câmara
municipal de Cáceres em março de 2017.

Página 06

PINOTE E PREJÚ

Mulas vazam dispensando
mochilão cheio de dólares
Página 06

Exercícios com o cavalo alteram a
resposta do sistema nervoso central

Página 05
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MANÉ FUTRICA

Focas, Jabaculês & Patos

Café
da

Manhã

EDITORIA

ADEUS ÀS ARMAS
O projeto do governo para facilitar o porte
de armas é reprovado por 70% da
população e aprovado por 28%, conforme
pesquisa Datafolha divulgada pela "Folha
de S.Paulo" na última quinta-feira (11).
Entre os entrevistados, 2% disseram não
saber e 1% se declararam indiferentes.
Por sexo, a pesquisa apontou que 78% são
contra, 20% a favor e 2% não sabem; já
entre os homens, 61% contra, 37% a
favor, 1% indiferentes e 1% não sabem.
Pela Paz e Amor, somos contra as armas,
seja em quais circunstancias.
BENGALA DA LRF
Os mato-grossenses pagaram quase 7% a
mais em tributos nesse primeiro semestre
do ano quando comparado o mesmo
acumulado do ano passado. Com
aumento no erário, óbvio que o
percentual da LRF não interfere em
RGAs, mas o governo usa ela como
bengala, como se o custo de vida estivesse
congelado. Só pra ilustrar no primeiro
semestre de 2019 o trabalhador de Mato
Grosso já pagou mais de R$ 16 bilhões
em impostos.
REFORMA/DEFORMA
Os senadores Jayme Campos, Wellington
Fagundes e a cassada pelo TRE/MT
Selma Arruda foram recebidos no
gabinete da PGJ, pelo procurador-geral
Borges Pereira, o presidente da
Associação Mato-grossense do
Ministério Público, Roberto Turin e pelo
presidente da Associação Matogrossense de Magistrados, Nogueira de
Abreu, que se manifestaram
preocupados com pontos da tal reforma
da previdência, que retira direitos
legalmente adquiridos pelas categorias
no serviço público. Se esta classe leva
chumbo, imagine os trabalhadores
privados.
MATA O VÉIO!
O INSS começou no final de semana, a
revisão de benefícios que apresentaram
indícios de irregularidades A meta é
analisar cerca de três milhões de
pagamentos suspeitos pelos próximos 18
meses. As regras foram publicadas no
Diário Oficial da União. Com certeza,
muitos apaniguados do poder
continuarão embolsando os benefícios,
fora de revisão, enquanto que o facão
deve estar afiado para muitos
necessitados; a gente já viu este filme
antes, quem se lasca no fim é o pobre.
RESSACA DO FIPE
Ressaca dos FIPeiros, que durante cinco
dias festaram prá valer nas areias da
Daveron, nas águas do Rio Paraguai, na
Arena da Sicmatur, nas praças da cidade,
nos hotéis, bares e eventos da city;
segunda feira brava, batente que a vida
continua e, cá prá nós, já batendo aquela
saudade do anteontem e necessário se faz,
os parabéns aos organizadores, do
secretário Junior ao mais humilde
serviçal da secretaria, do prefeito Francis,
ao discreto folião que circulou na festa;
que venha 2020, que São Luiz está a
caminho, dia 25 de agosto.

Dizia minha avó que tudo que
é bom dura pouco, igual salário
mínimo, chamado de Chico, a tal
menstruação, lá na minha terra, pois
só dura cinco dias, quando não atrasa
e deixa muita gente com dor de
cabeça, que nem professor em greve
fazendo bazar pra salvar o sal da
janta, que o governo não paga o que
os mestres merecem. Saudades dos
tempos de moleque quando professor
era autoridade e aspirar uma carreira
era fazer concurso pro Banco do
Brasil. Jornalista também era
respeitado, tinha politico que nem
abria a boca perto dum repórter,
mesmo foca de jornalzinho eventual
que sai de vez em quando.
Os tempos mudaram, hoje
professor apanha do governo e de
alunos, os mequetrefes dos tais
jornalecos continuam pelaí, como um
diário anual que ainda aparece como
caça niqueis em épocas eleitoreiras lá
na minha Sucupira. Cheguei do FIPe
e na banca da praça em frente ao meu
apê, lá estava o tal diário anual,
Ôxénti, colorido, trem enjoado,
Mané! Logo matei a charada, naquela
semana estava programado uma
Festa de Peão promovida pelo
prefeito Odorico, amigo do deputado
Estélio Natário, os dois, acostumados
a pagar jabá de cinquentinha pra
jornal e radio, embolsando a verba de
publicidade do orçamento.
O dono do tal jornaleco, O Zé
Batoré, tadinho, nem ensino médio
tinha, mas sabia fazer um control C e
um control B, na lan-house de PC

tubão, chupa cabra mesmo, tirava
umas fotos de celular e se dizia
jornalista juramentado com DRT da
capital, arre égua! Também, não tinha
despesa extra, qualquer onça no
buraco do pano refrescava o rancho
do cabra, uma permuta de cesta
básica aqui, um jabá do prefeito alí,
outro do deputado, tiragem de cem
exemplares avulsos, como dizia o xômano de Cuia, digoreste demás, lá no
meu sertão, se diz arretado, bichím e
cá pra mim, picareta que de graça é
caro. Cheguei inda hoje de Cáceres,
mais suado que cuscus, depois de
mais de 30 horas de Marinete (assim
se diz ônibus em nordestinês) joguei
uma engasga-gato Amansa-Corno na
goela e fiquei aqui matutando com os
botões da minha cueca, que o tal Zé

Batoré com seu jornaleco aí em
Cáceres ia nadar de braçada com
jabaculês numa edição pirata do
FIPe. Tem gosto prá tudo, né mesmo?
Tem hora que eu fico até injuriado, do
trabalho sério de jornalistas com Jota
maiúsculo, se lascando de trabalhar e
os bofera que circulam pelaí, muitas
vezes nem pra embrulhar melancia,
prestam, mas, é o tal negócio, né?
Tem gosto mesmo prá tudo e
por causa dos padrinhos dos
picaretas, neste jogo de engana
trouxa, pagando barato quem nasceu
barato, os profissionais pagam o pato,
o ganso e o marreco. Ainda bem que o
tal Batoré não sabe nem onde fica
Cáceres e se depender do Mané
Futrica, só vai saber dia 31 de
fevereiro, o tal Dia de São Nunca.

Objeto livro e suas experiências
A produção de livro de artista,
em parte do Mato Grosso, uma prática e
opção inexistente, nem mesmo em
pequenas editoras. Porque a área carece
de inovação de projeto gráfico,
rompendo as amarras do
conservadorismo, possibilitando
reflexões iluminadas sobre o que possa a
ser a experiência de produzir livro de
artista. Seja do ponto de vista do criador,
do leitor, do produtor, da editora, da
circulação, dos fluxos, dos arquivos, dos
acervos, enfim, para se criar a cultura e a
história do livro de artista.
Criar um projeto de incentivo e
formação cultural para que os editores e
proprietários de gráficas incluam em
suas produções a forma-livro, entre
outras formas de produção artística e
poética. Uma espécie de “escrituras
visuais”: duplas folhas aladas,
intercaladas aos textos, provocando
pousos e povoando as pausas, respiros
no decorrer da leitura dos textos,
fazendo com que o livro, em algum

momento, seja o abrigo e,
simultaneamente, o ponto de fuga para
os pensamentos sobre o fazer específico
e singular que é o universo dos livros de
artistas.
Deve-se fazer um diálogo com o
território específico e abrangente de
livro de artista, atualmente com suas
fronteiras ampliadas. Produzir livro de
artista traz à tona algumas reflexões e
projeções, entre tantas possíveis sobre o
campo semântico que o mesmo
alavanca, carregando em seu bojo sutis e
avassaladoras distinções: livro-objeto,
objeto-livro, caderno de anotações,
diários, impressões, obra-livro, formalivro, caixa-livro, livro-processo, livroregistro, entre outras.
Tratando-se de um campo aberto
para investigações e experimentações,
várias definições, não definidas
convivem e compartilham operações e
modos de produção. A experiência que
reside neste campo poético singular – o
de livro de artista – é carregada de poesia

EXPEDIENTE

e cultura, intercalando, conectando e
provocando diálogos entre artes
plásticas, artes visuais, literatura e
design gráfico, conjugando várias áreas
do conhecimento – que são da ciência à
história, da antropologia à filosofia.
Esse elenco de expressões
traduz, por um lado, a intersecção das
diferenças em relação aos
procedimentos, modos de produção,
estratégias e plataformas que indicam
ser livro de artista ou ser livro
simplesmente e, por outro lado,
converge para distintos pontos focais
das semelhanças entre todos os livros
que, de certa maneira, alimentam e
contemplam esse fazer singular – ser um
livro livre, antes e depois de tudo!
***___Rubens Shirassu Júnior escritor, pesquisador, jornalista e
pedagogo. Autor, entre outros, de
Religar às Origens (1981-2011 – ensaios
e artigos, 2011) e Sombras da Teia
(contos, 2016)
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CLAQUET FINAL

Mais de 150 mil pessoas nos 5 dias do mega-festival de pesca, premiações recordes e o show eclético de Alexandre Pires, giraram com chave de ouro, fases do festival

Premiações e shows especiais
marcaram o sucesso do FIPe
Da Redação

Foto: JCC

O

Prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, deu a
largada da Pesca
Embarcada Motorizada do 38º
FIPe, na manhã de domingo, 14,
num cerimonial de abertura, que
contou com a presença de várias
autoridades, juramento do
p e s c a d o r, r e a l i z a d o p e l a
participante da pesca embarcada,
Patrícia Sena e uma homenagem
póstuma ao ex prefeito Ivo Scaff
Cuiabano em cujo mandato,
aconteceu o 1º FIPe, então
campeonato de pesca criado pelo
também saudoso Aderbal
Michelis, com Luizmar Faquini e
Adelino Pirangueiro.
O secretário de Turismo,
Junior Trindade, agradeceu a
cada participante presente no
grandioso show no Rio Paraguai,
destacando a premiação, mais de
R$ 150 mil só na categoria
embarcada.
“Hoje quebramos mais

Scaff, agradecendo ao único
sobrevivente da saga do FIPe
anos 80 do século XX, Luizmar
Faquini, bem como a todos pelo
apoio para que o Festival
acontecesse, e disse que o evento
é a vitrine de Cáceres como
cidade turística.
Um pequeno e inesperado

ESTRELAS NO PALCO

Milhares vibraram durante
shows na Arena da Sicmatur

Da Redação

F

Grande largada de barcos, sempre tem sido o ponto máximo do FIPe

um recorde de participantes com
269, equipes, desejo que vamos
levar desse festival ótimas fotos e
muita emoção”, finalizou Junior.
A pescadora, Patrícia
Sena, enfatizou sua emoção ao

participar do Festival.
“É maravilhoso mas
temos que preservar o nosso Rio,
a nossa natureza”, concluiu
Patrícia e o prefeito Francis
mencionou o ex prefeito Ivo

ENTREGA DAS PREMIAÇÕES

De crianças à Sênior os
campeões são premiados
Da Redação

D

epois de horas nas águas
do Paraguaizão, os
concorrentes da Pesca
Motorizada embarcada, foram
recepcionados na volta, em
recepção às 18h00 do domingo,
no Palco II da Sicmatur, onde
aconteceram as entregas das
premiações à todas as categorias
participantes do 38º FIPe: pesca
infantil e juvenil, pesca de canoa e
pesca motorizada, excetuando-se
as categorias (PCD), Sênior,
cujas entregas já haviam
acontecido após as disputas de
cada modalidade.
Foram premiado na Pesca
Embarcada (motor): 1º- Equipe,
Deus Vivo de Cáceres, composta
por Alex, Karina e Anderson; 2ºEquipe Fazenda Malibu de Glória
D'Oeste, composta por Eduardo,
Silvo e Luciano e 3º lugar, Equipe

incidente na largada com duas
embarcações afundadas por
problemas humanos, segundo se
apurou, não tirou o brilho do
evento, mesmo porque as
providencias foram imediatas,
preservando a integridade física
dos tripulantes.

Vila Aparecida de Cáceres,
composta por Aldir, Norival e
Ivonir.
Na pesca
de Canoa,
Cáceres faturou os três primeiros
lugares com as equipes, 1º Pai e
Filho, composta por Vinicius e
Enoque; 2º Linha Forte,
composta por Joacir e Leandro e
3º lugar respectivamente, a
Equipe Jambeirão, composta por
Clodoaldo e Marcio.
Na Pesca Infantil
Masculino, os três primeiros
lugares ficaram com, 1º - Arlos
Eduardo dos Santos Luz; 2º Flavio Matheus P. O. da Silva e 3º
- Caio Samuel S. Pires. Na
Infantil feminino, 1º - Jamilly
Cristtiny D. Aguilhera; 2º Isabely A. Caetano e 3º Maria
Eloisa R. Ortega. Na categoria
juvenil masculino, 1º - Cleomir P.
Foto: Assessoria

Saboré; 2º - Renato L. Barros e 3º
lugar, Gabriel Augusto F. R. da
Silva. Na juvenil feminino, 1º Maria Eduarda S. dos Santos; 2º
Paola Carolaine A. da Silva e 3º
lugar, Isadora H. Ribeiro.
Conforme mencionado as
premiações para os vencedores
das categorias Sênior e PCD
haviam sido entregues no sábado,
após os resultados computados.
Na Sênior – Masculino, o
campeão foi Osvaldo Caetano
Filho, ficando José Carlos Veloso
em 2º lugar e Elpidio C. da Silva
em 3º; Na feminino, 1º - Maria de
Lourdes de Souza; 2º - Benedita
Casemira de Campos. Na Pesca
PCD Masculino, o resultado foi
1º - Raul Nolasco Mendonça; 2º Juan Alves dos Santos e 3º Flavio da Costa Freire. No
feminino, 1º Maria Helene R.
Alves; no 2º, - Lucia Mussato de
Candio e 3º lugar, Nathaly
Karoline S. Moreira.

oram cinco shows
nacionais com artistas em
evidencia, do sertanejo
raiz e romântico de César Menotti
e Fabiano abrindo a festa na noite
de quarta feira, (10) ao axé baiano
de Léo Santana na segunda
noitada, passando pelo sertanejo
universitário de Antony &
Gabriel, na sexta-feira, no sábado
o rebolativo forró moderno de
Fala-Mansa, e fechando com
chave de ouro, a mesclada
apresentação de Alexandre Pires
na domingueira.
Uma preocupação básica
da comissão organizadora, além
da entrada grátis ao povo, foi a
seleção artística, sem se onerar
com cachês altos e ao mesmo
tempo, sem estrelismos, oferecer
shows de alto nível, incluindo o
ecumenismo nas intercaladas,
como o gospel de David Quinlan
na quinta-feira e o carismático
Rafael Dobrado no domingo,

além de shows com artistas locais
e regionais.
Enfim, a cidade fervilhou
durante os cinco dias e noites do
festival, praça Barão com
apresentações de siriri e cururu, a
fonte interativa, musica no ar, de
Pescuma à Lorde Dannyelvis,
hotéis lotados, geração de renda,
(impostos embutidos) e
empregos indiretos, todos felizes
com o sucesso do FIPe. Méritos,
aos realizadores pela organização
impecável, cujo sucesso registra
a marca do trabalho.
Destaque também, a
segurança pública a cargo das
policias civil e militar, PF,
Gefron, PRF, Bombeiros e
Marinha do Brasil. Méritos, aos
realizadores pela organização
impecável, cujo sucesso registra
a marca do trabalho. Méritos, aos
realizadores pela organização
impecável, cujo sucesso registra
a marca do trabalho.
Foto: JCC

Sambista Alexandre Pires superou expectativas de milhares, na Arena da Sicmatur

Felicidade e emoção marcaram entrega das premiações aos vencedores
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CRIME E CASTIGO

Depois de furtar um ventilador, vacilão mocou a rés-furtiva na igreja e ao avistar a policia tentou disfarçar, caindo do telhado e todo ralado foi descansar no xadrez

Ladrão azarado caiu do telhado
ao esconder ventilador na igreja
J

Da Redação

Foto: PM/MT

ucinei Mendes Delgado, 30,
foi preso em Poconé, no
final de semana, depois de
cair do telhado de uma igreja ao
tentar roubar um ventilador do

local. O crime aconteceu na sextafeira (12) e por causa da queda,
com certeza, um castigo pelo
pecado/crime cometido, o
assaltante teve um corte na cabeça

e precisou de atendimento
médico.
A polícia acionada por vizinhos
da igreja, esteve no local a tempo
de avistar o azarado ladrão em

VIROU A BARCA

Policia capota viatura ao
perseguir ladrões de Hilux
Da Redação

O

acidente envolvendo uma
viatura da Polícia Militar
que pertence a uma empresa
de Glória D'Oeste, ocorreu na última
sexta-feira, 12, em uma estrada
vicinal em comunidade rural. No
veículo havia dois policiais que não
ficaram feridos. Segundo a PM, os
militares estavam perseguindo
criminosos que renderam, em São

José dos
Quatro Marcos, o
gerente de uma fazenda e roubaram
sua Toyota Hilux.
A vitima do roubo seguido de
sequestro, M.R.S.S., 50 , e que
somente compareceu na base da PM
em Quatro Marcos horas após, disse
que fora rendido pela manhã, por
volta das 7h15 daquele dia ao abrir a
porta e ser sequestrado por dois
Foto: Divulgação

desconhecidos, levado para um mato
às margens da rodovia e mantido em
cativeiro, só se livrando após os
bandidos se evadirem com a Hilux.
O acidente com a viatura
aconteceu durante as buscas, quando
os militares em perseguição,
localizaram a caminhonete e em uma
curva, a viatura tombou, felizmente
sem maiores consequências para os
fardados ocupantes. Apesar do susto
acidental, os PMs se comunicaram
com a base do Gefron que acionada,
logrou localizar a Hilux prata de
placas Q.C.M 9514, de São José dos
Quatro Marcos e prender um dos
suspeitos.
O detido de iniciais L.A.M,
34, vulgo Gambá, (nem sempre a
polícia fornece nomes dos bandidos)
disse que havia pego a camioneta
com seu comparsa no distrito da
Tabuleta, mas não identificou seu
truta. Recuperada a Hilux,
guinchada a viatura acidentada,
vitimado sequestro a salvo, o
suspeito foi levado à Del-Pol e
recolhido ao xadrez da cadeia de
Quatro Marcos, à disposição da
justiça.

Lalau Jucinei escolheu errado o mocó e já está no calor do pote

cima do telhado.
Na ocasião, Jucinei tentou
pular para fugir, mas foi cercado e
impedido. Antes de descer, o
ladrão alertou os militares que
havia deixado um ventilador e, ao
colocar o objeto para fora,
escorregou e caiu no chão. Ele
contou que estava ali para buscar
um ventilador que havia furtado e
escondido no telhado da igreja.
Não há informações sobre
a procedência do objeto furtado,
que foi entregue junto ao homem
na delegacia, para que se tomem
as providências cabíveis. O
ventilador, segundo a Polícia, era

de mesa, cor preta, da marca
Loren Sid. Por causa dos
ferimentos, ele foi levado para
uma unidade de saúde onde
recebeu atendimento médico. Em
seguida, ele foi levado para uma
delegacia.
Agora, Jucinei vai ter de
acertar as contas com a justiça
aqui da terra, porque quanto a
tentativa de roubo do ventilador
da igreja, isso fica para quando o
dito cujo bater a cachuleta e ir
prestar contas com Deus. Um
detalhe: no pote da cheirosa onde
ele está enjaulado, não tem
ventilador.

Capotamento se deu numa curva fechada, mas ninguém ficou ferido

PORTE ILEGAL

Vitima de furto dança com
armas perseguindo ladrões

T

rês pessoas foram presas e
dois menores foram
apreendidos em flagrante em
Lambarí D'Oeste, região de Cáceres,
na madrugada da última quinta-feira
(12), durante ação da operação
integrada das Polícias Civil e Militar
força-tarefa 7. Na ação, realizada na
rodovia MT 247, uma motocicleta
furtada em Lambari e duas armas de
fogo foram apreendidas.
Os menores, J.W.S.M., 15 e
R.S.L.,16, e o maior Daniel Lucas
dos Santos Lopes, 18, foram
abordados, na rodovia MT 247,
juntos em uma motocicleta furtada
naquele município. Segundo o
delegado Carlos Bock, os jovens
decidiram furtar a motocicleta, após
acharem o veículo com a chave na
ignição e seguiram com destino a
Barra do Bugres. “Um dos menores
foi apreendido no dia 1º de
dezembro, por envolvimento em
outro roubo e já estava em
liberdade”, contou o delegado.
Em seguida, policiais
abordaram uma caminhonete com
condutor e passageiro, entre eles, a
vítima da motocicleta furtada, que

estava no encalço dos criminosos.
Com a dupla foi apreendido
duas armas de fogo, um revólver
calibre 38 municiado e uma pistola
calibre 45 de uso restrito, com
carregador guardado em outra parte
do veículo.
Os até então vitimas e agora,
acusados foram conduzidos a

Delegacia de Rio Branco, onde foi
lavrado o flagrante pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo. As
prisões integram a ação "Interior
Seguro", da operação "Impacto", da
Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp), de enfrentamento à
criminalidade para os primeiros 100
dias do ano de 2015.
Foto: Sugestiva

Se usadas contra os ladrões, armas complicariam ainda mais a vida da vitima
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VALE DO MANGAVAL

Com regularização, famílias poderão explorar economicamente os lotes, garantindo acesso ao crédito, aumento da produção e geração de emprego e renda

Economia Verde vai atender
crédito familiar em Cáceres

Secom/MT c/ Redação

Foto: Reprodução

Prioridade é sanar as dificuldades enfrentadas pelas famílias

O

Governo do Estado
desenvolve com a
Organização das Nações
Unidas (ONU) o Programa
Parceria para Economia Verde
(Page) no incentivo às políticas
sustentáveis, capazes de conjugar
eficiência produtiva e
preservação ambiental.
A Secretaria de Estado de

Agricultura Familiar (Seaf),
trabalha na execução específica
de dois produtos com a Page: a
construção do Sistema Estadual
Integrado da Agricultura Familiar
(Seiaf-MT) e o projeto piloto de
regularização ambiental no
projeto de crédito fundiário 'Vale
do Mangaval', no município de
Cáceres.

O projeto atenderá
inicialmente as 121 famílias do
Vale do Mangaval, beneficiárias
do Programa Nacional de Crédito
Familiar (PNCF), desenvolvido
com o propósito de garantir ao
agricultor crédito em condições
acessíveis para a aquisição do
imóvel rural e instalação de
infraestrutura básica.
O 'Vale do Mangaval' foi
selecionado para a execução do
projeto que avaliará a aplicação
de uma nova metodologia voltada
à regularização ambiental. A
prioridade é sanar as dificuldades
enfrentadas pelas famílias para a
consolidação das unidades
produtivas.
Com a regularização, as
famílias poderão explorar
economicamente seus lotes,
garantindo acesso ao crédito e o
aumento da produção, além da
geração de emprego e renda, e o
estímulo à permanência das
famílias no campo.
Além das questões
ambientais, o projeto também
realizará o diagnóstico
socioeconômico das famílias. As
informações serão coletadas a
partir de questionários aplicados
durante visita às propriedades. O
mapeamento ainda reunirá
informações socioambientais, e

apontará as medidas necessárias
para a recomposição de áreas
eventualmente degradadas.
A Page já disponibilizou
R$ 54 mil em recursos
internacionais para a aquisição de
equipamentos e estruturação do
projeto.
A ideia é esclarecer os

agricultores sobre a importância
de receber os agentes para a
coleta dos dados.
Também será formada
uma rede de apoio com a
participação de técnicos da Seaf,
Empaer, UFMT e Prefeitura de
Cáceres para mobilização e
acesso às propriedades.

TERAPIA PSICO-SOCIAL

Programa de equoterapia em
Cáceres é indicado na AL-MT
AL-MT c/ Redação

A

opção de tratamento
alternativo, como opção
terapêutica, denominado
equoterapia, para ajudar pessoas
com deficiências ou mobilidade
reduzida, poderá ser
implementado em Cáceres,
conforme indicação apresentada
durante sessão plenária da
Assembleia Legislativa de Mato
Grosso, na última quinta-feira
(11).
A proposta tem uma
abordagem interdisciplinar nas
áreas de saúde, educação e
equitação na busca do
desenvolvimento biopsicossocial
de pessoas com deficiência. Os
exercícios realizados com o
cavalo alteram a resposta do
sistema nervoso central e
permitem melhora na postura e na
percepção do movimento.
Conforme a justificativa,
equoterapia é uma terapia com
cavalos que contribui para
estimular o desenvolvimento da
mente e do corpo, e, serve para
complementar o tratamento de
indivíduos com deficiências ou
necessidades especiais, como a
síndrome de Down, paralisia

cerebral, derrame, esclerose
múltipla, hiperatividade,
autismo, ortopédicos, posturais,
comprometimentos mentais e
sociais ou com dificuldade de
concentração.
Ressalte-se que em março
de 2017, c/f indicação do
vereador Elias Pereira, a Câmara
Municipal de Cáceres, já havia
discutido em março daquele ano,
um projeto objetivando a
implantação e tratamento de
equoterapia, tipo de fisioterapia,
sendo o projeto aprovado em
parceria com os também
vereadores Professor Domingos
Oliveira e Valdeníria Dutra.
Cediço, que os principais
b e n e f í c i o s s ã o o
desenvolvimento do afeto,
devido ao contato da pessoa com
o cavalo; estimulação da
sensibilidade tátil, visual e
auditiva; melhora da postura e do
equilíbrio; aumenta a autoestima
e a autoconfiança, promovendo a
sensação de bem-estar; melhora o
tônus muscular; permite o
desenvolvimento da coordenação
motora e percepção dos
movimentos.
Foto: Sugestiva

Chegou a semana Fiat no Sicredi, financie seu carro novo ou usado novo com taxas a partir de 0.9%
e pra você que é produtor rural ou empresário tem 1% a mais de bônus. Fale com o seu gerente

Exercícios contribuem para estimular desenvolvimento da mente e do corpo
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QUEIMADAS ZERO

No perímetro urbano, a causa mais frequente dos focos de incêndio é a ação humana em limpeza de terrenos e pastagens ou lixos, mas as,ações são ilegais

Aberto período defeso do
fogo que vai até setembro
Assessoria c/ Redação
Foto: Ilustrativa

Nas áreas urbanas, uso do fogo para limpar quintal é crime o ano inteiro

M

ato Grosso é o estado com
maior número de
queimadas no país.
Até a última sexta-feira,
(12) o Estado contabilizava 7.096
focos de calor ou incêndios florestais
do total de 27.962 ocorrências
registradas em nível nacional desde
o início deste ano, e para mudar esse
quadro, começou ontem, (15) e
segue até 15 de setembro próximo, o
período proibitivo de queimada no

Estado, ficando portanto vedado o
uso de fogo para limpeza ou manejo
nas propriedades rurais pelos
próximos 60 dias.
Os dados sobre focos de
incêndio no estado, são do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), que apontam para um
aumento de 39% se comparado ao
mesmo período de 2018, quando
ocorreram 5.069 focos acumulados
em todo o território mato-grossense.

As ações de combate ao fogo no
Estado priorizam os possíveis
incêndios nas 46 unidades de
conservação estaduais, como os que
ocorreram em anos anteriores.
A prescrição de uso do fogo
controlado é uma técnica aplicada
em diversos países, cuja utilização
em áreas pré-determinadas e
autorizadas, diminui quantidade de
material combustível e previne os
grandes incêndios florestais que
podem ocorrer na época de seca.
Durante o período
proibitivo, utilizar fogo para limpeza
e manejo de áreas rurais é crime
passível de seis meses a quatro anos
de prisão, com autuações. Nas áreas
urbanas, o uso do fogo para limpeza
do quintal é crime o ano inteiro.
As denúncias podem ser
feitas na ouvidoria do Batalhão
Ambiental (BEA): 0800 647 7363,
no 193 do Corpo de Bombeiros ou
diretamente nas Secretarias
Municipais de Meio Ambiente. Vale
lembrar que na área urbana a
queimada é proibida o ano todo.
Segundo a Lei N° 004/92, é
definido como queimada toda a
queima a céu aberto de mato,
árvores, arbustos ou qualquer
vegetação seca ou verde, com o
objetivo de preparar terreno para
semear, plantar, colher ou para

qualquer outro fim, bem como a
limpeza de pastos ou vegetação
invasoras de terrenos.
Por se tratar de um crime
ambiental, o infrator que for pego em

flagrante é autuado de imediato.
O valor da penalidade é
calculado de acordo com o metro
quadrado de área afetada.

BERERÉ E DROGA

Gefron localiza na fronteira
mochila recheada de dólares

Gefron/MT c/ Redação

Foto: Gefron/MT

Pacoteira de dinheiro foi abandonada por suspeitos na fuga

M

ais de US$ 128 mil foram
encontrados dentro de
uma mochila em uma
região de mata em Porto Esperidião,
na região de fronteira com a Bolívia,
no último sábado (13). A apreensão
ocorreu na MT-265 e ninguém foi
preso. Ao todo, U$128.530,00 foram
encontrados dentro da mochila.
De acordo com o Grupo
Especial de Segurança de Fronteira
(Gefron), cinco homens estavam no
local e entraram em confronto com

os policiais ao avistarem os
militares. Eles fugiram para a região
de mata e não foram mais vistos.
Em buscas pelo local, a
mochila com os dólares, avaliados
em R$ 500 mil, foi encontrada. Além
do dinheiro, os policiais
encontraram uma porção de
maconha e uma sacola com folhas de
coca.
Os valores e os produtos
foram apreendidos e entregues na
sede da Polícia Federal em Cáceres.

A VOZ DO POVO

Legislativo realiza 1ª sessão
itinerante hoje em Cáceres
Redação c/ Assessoria

A

contece hoje (16) a partir das
19 horas, na Escola
Municipal Professor
Eduardo Benevides Lindote, a
primeira Sessão Itinerante do Poder
Legislativo que foi regulamentada
pela Resolução nº de 17 de Junho de
2019 e publicada no Diário Oficial
dos Municípios.
As sessões itinerante
acontecerão em bairros, vilas,
comunidades e distritos da cidade de
Cáceres, com atividades inerentes às
sessões ordinárias e extraordinárias,
de atendimento às demandas da
região, audiências públicas e

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

palestras, recebendo sugestões dos
munícipes acerca das melhorias
coletivas e para elaboração de
proposituras destinadas aos Poderes
Executivos Estadual e Federal.
Durante as sessões, serão
debatidos os temas de democracia
participativa, Leis Orçamentárias no
âmbito municipal, saúde, educação,
saneamento básico, segurança e
infraestrutura do município.
Assim os parlamentares
convidam a comunidade para
comparecer levando reivindicações
e sugestões, bem como se inteirar
sobre o processo legislativo.

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

Cáceres-MT, terça-feira 16 de julho de 2019

PAROU NO PARÁ

Verdão de Lucas não segurou os dois gols de vantagem da 1ª etapa na casa do adversário nortista e com novo empate amarga posição na zona dos desesperados

Luverdense cede empate em
Belém e continua na degola
S.N c/ Redação
Foto: O Liberal

O

Luverdense perdeu a
grande chance de sair da
zona da degola na tarde de
sábado último, ao ceder o empate
para o Remo nas últimas jogadas da
segunda etapa, após estar vencendo
o adversário na casa dele em Belém,
(PA) pelo escore de 2 a 0 no estádio
Baenão. O time de Lucas chegou a
abrir o marcador logo aos sete
minutos do primeiro tempo e aos
noves ampliou. Mas, não segurou o
placar, deixou o adversário marcar e
empatar na última jogada da etapa
complementar tempo.
O Remo começou
mantendo os passes de bola e passes
pelo campo. Aos seis minutos, Yuri
faz enfiada de bola visando
Eduardo Ramos, que faz corta-luz e
a bola acabou ficando com o goleiro
Edson. A brincadeira não foi muito
tempo e aos sete minutos, Tozin fez
jogada individual pela direita, foi
até a linha de fundo, cruzou rasteiro,

Anderson Ligeiro apareceu livre na
área e só desviou para dentro. 1 a 0,
Luverdense.
O Remo trocava passes em
busca de uma brecha na defesa do
Luverdense, que não dava chances
e aos nove minutos, Kauê foi
lançado na entrada da área e chutou
cruzado, a bola foi no canto
esquerdo, sem chances para o
goleiro Vinícius. O Remo pediu
pênalti, mas árbitro fêz o sinal para
Marcão se levantar. Aos 21
minutos, Anderson Ligueiro
arriscou da entrada da área, com
força e a bola passou à esquerda do
gol. O time do Pará tentou
novamente com Marcão, que
lançou Eduardo Ramos no ataque,
mas árbitro marcou falta do camisa
10 em Lucão, zagueiro do LEC, na
dividida. Na cobrança, Emerson
Carioca cruzou à meia altura, a
defesa cortou mal e Fredson
finalizou da meia-lua.

O Remo mantinha o posse
de bola e começava a chegar na área
do Luverdense, que agora só se
defendia, enquanto o Remo
melhorava na partida, Vançan
encontrou Emerson Carioca no
campo de ataque, bateu com força,
colocado, mas Edson desviou com a
ponta dos dedos. Na etapa
complementar, em contra-ataque
do Remo, Eduardo Ramos avançou
pelo meio, tocou por cobertura para
Marcão Santana na área, mas o
impedimento foi marcado. Juninho
Tardelli foi lançado por trás da
defesa do Remo, com liberdade,
mas adiantou demais a bola e
Vinícius ficou com ela.
Numa cobrança do
escanteio, Marcão ajudou o Remo,
qe diminuiu o placar ao subir mais
que todo mundo, desviar de cabeça,
tirando Edson da jogada e
marcando: 2 a 1. Bola saindo de
novo, Gustavo Ramos puxou

PEDREIRAS NA ROTA

Cuiabá tem sequência de jogos
com times campeões da Série A
S.N c/ Redação

O

triunfo por 1 a 0 sobre o
Vitória, terça-feira passada
em Salvador, dá um fôlego
para Cuiabá enfrentar outra
maratona de jogos difíceis pelo
Campeonato Brasileiro da Série B
este mês, quando o Dourado tem

pela frente 4 partidas, sendo que
duas são com clubes tradicionais no
cenário nacional e que já
conquistaram título na Série A. O
primeiro desafio é nesta terça-feira,
dia 15, contra o Sport na Arena
Pantanal, com detalhes da partida
Foto: Correio 24 Horas

Dourado de Cuia fez ultimo treino da semana Sport, sexta feira na Arena

Remo reclamou de um penalti não marcado contra o Luverdense

contra-ataque pela direita, foi até a
linha de fundo e cruzou rasteiro, a
bola passou pelo primeiro
marcador, mas Helder afastou no
segundo pau.
Ramires tentou tabela com
Emerson Carioca na entrada da área
do Luverdense, mas o passe acabou
sendo forte demais. O Luverdense
já festejava a vitória, quando o
árbitro deu seis minutos de
acréscimos e no último lance do

jogo, Garré alçou na área, Fredson
desviou no primeiro pau e Eduardo
Ramos aparece no segundo para
empurrar pra dentro do gol.
O time de Lucas do Rio
Verde que com este empate
continua na zona da degola do
rebaixamento, antepenultimo do Z4, volta a campo no domingo (21),
às 16h00, no estádio Passo das
Emas contra o Tombense de Minas
Gerais.

na próxima edição. Além da camisa
estrelada pelo título brasileiro de
1987, o Dourado vai enfrentar uma
equipe consistente que já soma 16
pontos na competição e que está no
G4.
Depois o Cuiabá viaja a
Campinas e pega o Guarani,
campeão brasileiro de 1978 no dia
23. Apesar da tradição, o Bugre não
vem de uma fase ruim e, recém
subido para a Série B, não faz uma
boa campanha no campeonato,
ocupando a penúltima colocação
com 5 pontos.
A sequência tem o Brasil de
Pelotas, na Arena, dia 27.
Atualmente os gaúchos estão em
posição intermediária na tabela
com 9 pontos. O mês termina em
um confronto contra o atual líder da
competição, o Bragantino, no
interior de São Paulo. Este é o
primeiro ano do Cuiabá na Série B.
O time mato-grossense
soma 11 pontos em três vitórias,
dois empates e quatro derrotas, e
está em posição intermediária na
tabela.
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Brinde ao casal Esdras Crepaldi e Luciana
Gattass que celebraram 29 anos de vida
conjugal. Que Deus continue abençoando
essa união e conceda a vocês muitas
felicidades e sabedoria para continuarem
trilhando essa caminhada juntos com amor,
respeito e companheirismo.

By Rosane Michels

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

No rol dos aniversariantes o querido Wellyngton Maciel que
hoje recebe os calorosos abraços dos familiares e amigos.
Feliz Aniversário, que sua vida seja uma soma de bênçãos e
vitória.

Vivas ao amigo de longas datas da família do JCC, Geraldo
Fidelis, que completou mais um ano e foi abraçado pelos
familiares e amigos que cantaram o tradicional Parabéns. Muitos
anos de vida com saúde e felicidades é o que lhes desejamos. Feliz
Niver!!! Na foto com a filha Luísa.

Também registramos a passagem do
natalício de Leonardo Ramos a quem
enviamos os votos de um Feliz Ano recheado
de coisas boas e muitas vitórias.

Esotérico
A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento
positivo em projetos que
envolvam planos de negócios
e carreira. O momento pode estar
relacionado com um convite inesperado
para fazer parte de uma nova equipe de
trabalho.

A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento
positivo em processos que
envolvem viagens, estudos
e/ou mudança de país. Depois de dias de
pessimismo, sua fé é renovada. O momento
pode estar relacionado com um novo
projeto de publicações.

A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de bons acordos e
negociações que podem
envolver uma parceria ou
sociedade financeira. O momento pode estar
relacionado com um novo negócio ou
investimento inesperado, envolvendo
grande soma de dinheiro.

A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de movimento positivo nos
relacionamentos, depois de
dias de enfrentamento de problemas. O
momento pode estar relacionado com a
negociação de uma sociedade ou parceria
comercial. Um namoro pode começar a ser
desenhado pelo Universo.

A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de boas notícias e melhoria
no andamento de um projeto
de trabalho. O relacionamento
com colegas melhora sensivelmente. Se
você estiver desempregado e em busca de
uma nova colocação no mercado, você pode
receber uma ótima notícia.

A Lua entra em Capricórnio
e recebe um ótimo aspecto
d e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de
movimento positivo na vida
social e aproximação de pessoas
interessantes, entre elas, uma em
especial pode chamar sua atenção. Um
romance pode começar a ser desenhado
pelo Universo.

A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de movimento positivo em
sua vida doméstica e nos
relacionamentos em família. O momento
pode estar relacionado com um gostoso
encontro com
amigos e parentes
queridos em sua casa.

A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de boa comunicação e
possibilidade de novos
contatos comerciais, especialmente se
estiver envolvido com vendas, comércio
e jornalismo. Um novo projeto ou
contrato pode começar a ser negociado.

Vênus, Nódulo Lunar e Sol em
Câncer estão alinhados com
Mercúrio retrógrado e Marte
unidos em Leão indicando dias
de enfrentamento de dificuldades com
parcerias e sociedades financeiras.
Espere mais alguns dias para novos
negócios e investimentos. Uma viagem
internacional pode ser a grande saída
para melhorar seu otimismo.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de boas e inesperadas
notícias. O momento pode envolver
benefícios à sua vida pessoal ou
profissional. Você estará mais aberto,
sociável e receptivo. Você pode
apaixonar-se por um projeto inovador.

A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de interiorização e
necessidade de distanciar-se
da vida social. Você estará mais fechado
e voltado para os seus e amigos íntimos.
O dia é ótimo para a prática da meditação
e de atividades que unam mente e corpo.

A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de bons contatos
comerciais com uma grande empresa,
clube ou instituição. Um novo projeto ou
contrato pode começar a ser negociado.
Você está mais aberto, sociável e
comunicativo.

