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omingo (13), foi dia de 
mais um mutirão de Dlimpeza do Rio Paraguai 

em Cáceres, o 31º da história, 
promovido pela Secretaria de 
Meio Ambiente e Turismo 
(Sicmatur), com apoio de Lanchas 
Araés, Marinha do Brasil, 2º 
Batalhão de Fronteira, Polícia 
Ambiental, Cruz Vermelha e 
integração de diversas entidades 
ambientalistas, clube de serviços, 
com participação ativa de 
voluntários.

P e l a  s e r i e d a d e  e  
importância do evento, muita 
gente deixou de ver o futebol na 
TV, beber sua geladinha no sofá, 
para abraçar a causa ambiental em 
defesa da natureza, limpando o 
lixo que pessoas sem o mínimo de 
civilização joga nas margens, orla, 
praias e leito do rio que circunda a 
cidade, dando vida à todos.

N u m a  r o t a  d e  2 4 0  
quilômetros, 120 abaixo e acima 
do leito do rio, cinco embarcações 
de grande portes de apoio, 36 de 
porte pequeno, para coleta, se 
engajaram na limpeza, com 166 
pessoas inscritas, distribuidas 
pelas embarcações para coleta do 

uma limpeza de 80% do lixo, num 
total de seis caminhões e meio 
basculantes, entre plásticos, 
tambores, telhas de amianto, 
ferragens, lonas etc, a maioria se 
tratando de lixo doméstico 
descartado no rio. Mais uma vez, 
os detritos coletados foram 
expostos na Praça Barão, por 
decisão do prefeito Francis Maris, 
como forma de denuncia e alerta 
aos incautos.

lixo em uma extensão dos rios 
Sepotuba ao Jauru, alheias ao forte 
calor reinante, com uma unica 
preocupação, limpar o velho 
Paraguai. Este ano, o slogan da 
campanha foi: “Rio Poluído peixe 
ausente,  Rio Limpo peixe 
presente, Povo contente,” e 
realmente todos estavam contentes 
durante o mutirão.

O s  o r g a n i z a d o r e s  
acreditam que a ação possibilitou 

centro de reciclagens, coordenado 
pela autarquia Águas do Pantanal e 
o retorno financeiro, revertido em 
prol da cooperativa de catadores.

Conforme Claudionor 
Duarte Correa, coordenador do 
mutirão,  posteriormente todo o 
lixo será encaminhado para o 

integrado das polícias 
Militar, Ambiental, Corpo de 
Bombeiros, Juvam e Regional da 
Sema em Cáceres, tudo foi resolvido 
e a onça foi solta em uma região de 
mata.

T o d a  a  a ç ã o  f o i  
acompanhada pelos médicos 
veterinários Ederson Viaro e 
Reginaldo Bicudo. De acordo com 
Viaro, moradores locais relataram 
que, apesar de ser uma área urbana, 
situa-se nas proximidades de um 
córrego e do Rio Paraguai e que o 
local tem presença frequente de 
capivaras. 

Um dos prováveis motivos 
foi que a onça, em perseguição a um 
animal, se assustou com a presença 
de cães ou pessoas e adentrou na 

a manhã de sábado último, 
um alvoroço juntou muita Ngente no bairro Cavalhada II 

em Cáceres, mais precisamente, na 
Rua São Vicente, onde uma onça-
parda havia invadido uma casa, 
ficando escondida embaixo da pia da 
cozinha. O felino foi retirado do 
interior da residencia, depois de 
muito trabalho, envolvendo a Policia 
Militar, bombeiros e veterinários de 
Cáceres e Lambari D'Oeste.

Segundo a senhora Walnice 
Gomes Cardoso, logo pela manhã, 
ela estranhou seu cachorro latir para 
algo estranho, quando avistou a onça 
parda na sala, agindo com cautela 
para não assustar o felino, entrou 

n u m  d o s  q u a r t o s  d a  
residencia, de onde acionou a PM, 
que minutos depois conseguiu por 
uma janela, retirá-la, bem, como ao 
seu pai octogenário e sua filha de 19 
anos.

O problema a seguir, seria 
como tirar a onça do local sem perigo 
para ela e ou para pessoas, já que a 4ª 
Cia de PM Ambiental de Cáceres 
não dispunha de dardo tranquilizante 
para imobilizar o animal. A PM local 
e os bombeiros evacuaram a àrea, 
solicitando apoio de veterinários, 
(Lambarí D'Oeste e Cáceres) que 
sedaram a onça com dardos, 
providenciando-se a remoção do 
felino numa gaiola com segurança.

 Prefeitura de Cáceres 
através da Secretaria de ASaúde comunica que o 

Ambulatório da Criança melhorou 
a sua oferta de serviços, além de 
desburocratizar os agendamentos 
de consultas que podem ser feita na 
própria unidade de Saúde.

O  a m b u l a t ó r i o  e s t á  
funcionando na rua 13 Junho 
número 383, no centro da Cidade o 
horário de atendimento é no 
matutino é 7h30 as 11h30 e no 
período vespertino 13h30 as 
17h30. As consultas agendas, 
nutricionista, psicólogo, teste do 
pezinho e pediatras são marcadas 
por agendamento na unidade.

A secretária de Saúde, 
Silvana Maria de Souza, contou o 
Ambulatór io  es tá  com 18 
servidores do quadro da prefeitura, 
e, a Unemat, cede acadêmicos de 
Enfermagem com supervisão das 
professoras, sem custos de salário 
ao município e que nos auxiliam 
no atendimento, vacinação e 
pesagem bolsa família e demais 
atividades laborais relacionados 
ao curso.  

“Estamos atendendo em 
média 200 crianças 0 a 12 anos, o 

atendimento está sendo 
feito com senhas para que os 
usuários aguardem sentados com 
conforto e também estamos 
oferecendo mais agilidade no 
atendimento”, finalizou Silvana.

O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, disse que a 
Saúde é uma pasta complexa por 
que o tempo não existe e ele é cruel 
para quem precisa de atendimento.

Conforme ele, a Pasta da 
Saúde evoluiu muito em sua 
gestão, “sei que não é perfeita e em 
nenhum lugar do Brasil ela é, mas 
hoje nós conseguimos ter clareza e 
acompanhar  tudo o que acontece, 
temos um planejamento para 
melhorar. Isso só foi possível por 
que investimos em informática 
com um software que nos mostra 
tudo sobre a vida dos pacientes 
cadastrado, desde momento que 
ele é atendido, até quando ele 
recebe a medicação, ou é marcado 
exames. 

Fica tudo guardado e a 
nossa equipe de trabalho também 
passa por constantes capacitações 
para oferecer um atendimento 
humanizado e com agilidade”, 
afirmou.

MUTIRÃO/PARAGUAI

Operação limpeza coleta
toneladas de lixo do rio  

Organizadores acreditam que a ação possibilitou uma limpeza de 80% do lixo, num total de seis caminhões e meio, a maioria de lixo doméstico descartado no rio

Da Redação

Toneladas de lixo foram mais uma vez retiradas do Rio Paraguai  

ESTRANHA NO NINHO

Onça parda foi capturada
em moradia do Cavalhada
Da Redação

Onça parda estava passeando no Cavalhada II em Cáceres  

Foto: SEMA-MT

SAÚDE INFANTIL

Ambulatório amplia serviços
com atendimento humanizado
Assessoria

Clínica especializada à saúde das crianças tem atendimento especial  

Foto: JCC
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Já está curtindo seu habitat na 
mata, a onça parda (macho) que adentrou 
a casa  de Dona Valnice Gomes Cardoso, 
na Rua São Vicente, Cavalhada II, em 
Cáceres no final de semana, sendo 
resgatado por equipes dos bombeiros, PM 
Ambiental, Juvam e veterinários, com as 
devidas cautelas. O felino pode ter 
entrado na casa para se proteger de cães e 
ou buscar comida. 

A Prefeitura de Cáceres através da 
Secretaria de Saúde comunica que o Ambulatório da 
Criança melhorou a sua oferta de serviços, além de 
desburocratizar os agendamentos de consultas que 
podem ser feita na própria unidade de Saúde. Com 
18 servidores municipais, o local conta aina com 
reforço da Unemat, que cede acadêmicos de 
Enfermagem sem custos de salário ao município.  

Página 03

Todo ano é a mesma coisa, toneladas de lixo, a maioria doméstico 
descartado criminosamente nas margens e águas do Rio Paraguai em 
Cáceres, são coletadas por voluntários em um mutirão dominical e exposto 
na Praça Barão. Domingo último, a operação integrada por policiais, 
empresários e voluntários, desceu e subiu o rio em 41 embarcações, numa 
lição de cidadania aos sujismundos. Página 03

Sérgio Cirilo dos Santos, que segundo familiares estava há alguns 
dias passeando em Comodoro, foi morto a tiros na tarde da últimasexta 
feira, por elementos desconhedcidos que se evadiram do local, sem ser 
identificados. O crime pode ter sido acerto de contas, pois a vitima estaria 
morando no nortão de MT e tinha um lote em Comodoro desde 2017, única 
pista para a polícia. Página 04

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50

Página 06
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OPERAÇÃO LIMPEZA

Mutirão coleta toneladas
de lixo do Rio Paraguai

Amontoado de lixo exposto na Praça,: plásticos, tambores, telhas de amianto, ferragens, lonas, a maioria lixo doméstico descartado no rio é a prova do crime

Mostra deveria servir de lição para a escória sujismunda criminosa   

Foto: JCC
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Momento especial de soltura 
da onça parda no mato   

Foto: Facebook

VIDA ANIMAL

Onça volta pra mata após
invadir casa no Cavalhada

SAÚDE PÚBLICA

Atendimento humanizado
no ambulatório da criança

Ambulatório atende em média 
200 crianças 0 a 12 anos  

Foto: JCC

CPF NEGATIVADO

Abatido a tiros na cabeça
durante visita a parentes

Tiros na cabeça baixaram o CPF de Sérgio Cirilo dos Santos  

Foto: Doc-Pessoal
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Durante assalto em
Cáceres PM leva tiro
e coronhada na cuca

Brasil comemora Santa
Irmã Dulce dos pobres
canonizada pelo Papa

Traficante da fronteira
roda com 50 kg de coca
na rota Cuiabá/Goiás

Cáceres-MT, terça-feira 15 de outubro de 2019
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Fala-se tanto em evolução, mas pelo 
visto, pouca coisa tem mudado realmente 
quando se refere a educação, que vem se 
regredindo no reino tupiniquim, a cada 
década que passa, daí, a origem do titulo 
supra. Como pano de fundo, poderíamos ter 
a canção do gringo Ron Grainer,To Sir With 
Love, de trilha à sinopse de Braithwaite em 
1967, embalando a história de um jovem 
professor que, cheio de novas ideias e 
dedicado a métodos revolucionários, 
enviado para uma escola de periferia, repleta 
de alunos indisciplinados, (fruto de um 
sistema educacional falho), trata-os com 
respeito e os alunos, com certeza, sem lar e 
ou berço, abandonam o comportamento 
hostil, se afeiçoando ao mestre. 

Claro que isso é filme, ficção de um 
eventual caso raro de realidade, sobretudo 
num mundo digitalizado, orfão de diálogos 
entre pais e filhos, violencia campeando nas 
redes anti-sociais, etc. O cenário da 
educação no Brasil é preocupante, 
sobretudo, por não ser de hoje que, além de 
mal remunerados, professores convivem 
com a falta de condições e ameaças que 
dificultam o trabalho do cotidiano. 

O país lidera um ranking de 
violência nas escolas elaborado pela 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
com 12,5% dos professores, vítimas de 
agressões verbais ou de intimidação de 
alunos ao menos uma vez por semana. 

Alguma dúvida porque apesar do 
apadrinhamento dos States, o Brasil ficou 
fora da indicação à OCDE? Pois é, amigos, 
neste 15 de outubro, de bouquês de flores prá 
tia lá da escola, de cartãozinho pro mestre 
com baboseiras rabiscadas, mais importante 
seria cair na real dos outros 364 dias na vida 
dos nossos professores, reféns da violencia 
de alunos orfãos de formação familiar, e de 
um mísero salário, considerando-se sua 

função árdua de formar futuras 
gerações, quiçá, encarar a desigual batalha 
terapeutica no campo da educação. 

Não por acaso, a mesma OCDE 
num estudo, chamado Talis (Teaching and 
Learning International Survey), apontou o 
Brasil como o país com o maior número de 
casos de violência contra professores. 
Paralelo a isso tudo, vem o fundamental, na 
Amarga Pátria Brasil, (o bereré) segundo a 
pesquisadora Maria Inês Fini, ex-presidente 
do Inep, que organiza o Enem, o atual piso 
salarial  mensal  do professor (20 
horas/semana) é de R$ 2.557 por mês, uma 
merreca, considerando-se que para isso, ele, 
o professor, estudou cerca de 15 anos e 
prestou um concurso. 

Do lado podre da moeda, um 
deputado federal que precisa apenas saber 
assinar o nome, fazer continhas de mais, 

ganha por dia, o que o professor 
recebe por mes e somando-se as regalias, 
p e n d u r i c a l h o s ,  v e r b a s  
acessórias/indenizatórias e vexatórias para 
quem tem brio, o gravatinha do congresso 
embolsa num mes, descontando-se as 
nababescas verbas pagas com nosso suór, 
via impostos, quase o dobro do que o 
professor ganha num ano de trabalho. 

Talvêz por isso,  os donos do Brasil, 
invertendo a máxima de Pitágoras, preferem 
punir os adultos (sempre seletivamente) a 
educar as suas crianças, mesmo porque 
ignorantes, oriundos de  escolas falidas, são 
eleitores analfabetos, fáceis de enganar, 
garantindo uma reeleição e mais quatro anos 
de mordomias com os ócios do ofício. 
Apesar de tudo, aos Mestres, os devidos 
respeitos, com todo nosso carinho, hoje e 
sempre.

C iba l ena   e r a  um su j e i t o  
trabalhador, mas quando bebia saía da 
vendinha sem saber o rumo de casa. Uma 
noite, após a saideira, Cibalena despediu-se 
dos amigos e foi embora levando debaixo do 
braço uma garrafa de aguardente. Para 
encurtar caminho, resolveu ir pelo atalho 
que passava no meio da mata. 

As árvores deixavam a trilha escura; 
ele tropeçando, andava a passos lentos, até 
que numa clareira, avistou uma grande 
arapuca armada com uma galinha presa lá 
dentro. Alegre, imaginou que já estava 
garantido o almoço do dia seguinte. Mesmo 
porque, achado não é roubado...
—Quê qui ocê tá fazeno aí, suzinha, minha 
fia? Tá cum medo, não?

Povo fala qui esse mato é cheiim de 
onça e arma penada. A galinha cochilava e 
nem deu trela à falação do Cibalena. — Cê 
qué vimbora cumigo? Si quisé é só falá, 
qu'eu vô aí e disato ocê e levo pa minha casa. 
Qui ruindade fizero cocê, dexano aí pá sirvi 
de isca prus bicho...Ê povo marvado! As 
galinha tamém é fidideus, uai..Mais podexá, 
ieu ti sarvo e tiro ocê dessa friage, inté dô um 
golim dessa pinga procê isquentá o bico...

Decidido a levar a galinha, se 

abaixou e foi engatinhando para 
resgatar a ave, porém, houve um 
imprevis to . . .A arapuca desarmou,  
aprisionando-o. Cibalena gritou, esperneou 
e não conseguiu sair. Apenas seus pés 
ficaram fora das grades. Tonto, de bruços, o 
rapaz ouvia miados de gatos do mato, piados 
de coruja, canto de curiangos e uivos de 
lobo- guará. Depois que se acalmou um 
pouco, reatou a prosa com a companheira de 
penas. —Tá veno, Chiquinha, o qui ocê 
feiz? Num vô ti perduá nunca... Curpa sua 
ieu tô preso nessa gaiola, viu?
—Num dianta nada mi oiá cum esses zoim 
de pexe morto e nem pidi discurpa. Agora 
tamu nóis dois aqui pá sirvi de cumê pas 
onça.
—Num fica caladinha assim, Sá, bebe mais 
um golim,tá sintino um
chêro de café torrado? Ah, num tem nariz, 
né? Ieu tô! Crendeuspai, onça é qui chêra 
assim... Chiquinha si ieu num tivesse 
fechado aqui, ieu ia rapá no pé. Minha 
nossinhora dos afritos mi acode!

Um arrepio lhe percorreu a espinha 
fazendo-o entrar em pânico.
Imobilizado, não podia se virar e ver o 
animal, mas sentiu um focinho frio 
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VIOLÊNCIA SEXUAL

GATO NA PCE

AMAZÔNIA/CLERO

Um termo de alerta foi emitido para a 
Procuradoria-Geral de Justiça de Mato 
Grosso por ultrapassar o limite de 95% das 
despesas com pessoal no segundo 
quadrimestre de 2019. Prudencial esta, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo 
alerta foi publicado no Diário Oficial de 
Contas de edição nº 1749. De acordo com 
a PGR/MT, após ser alertada pelo 
Tribunal de Contas, a PGJ aumentou seus 
gastos com pessoal e não adotou 
providências de ajuste da despesa total 
com pessoal no 2° quadrimestre. Sem 
comentários.

Tem gente cobrando do Kishi, porque ele 
não avisou à imprensa que uma onça parda 
viria passear sábado último no Cavalhada 
II, já que antes, quando da onça pintada, o 
especialista em felino fotografado, 
chegou a ser intitulado assessor especial 
da Panthera onca,(pintada), mas a gente 
justifica, a de sábado era uma  Puma 
c o n c o l o r ,  ( P a r d a ) ,  a l h e i a  a o s  
conhecimentos do faunático Wilson 
Kishi. Vai ver, a bichinha queria fazer uma 
fezinha no Tigre, né? Deixa-quieto.

Em Mato Grosso, este ano, até agosto, 
foram registrados 556 casos de estupro e 
15 de assédio sexual contra menores de 12 
anos de idade. Durante todo o ano de 
2018, foram 862 estupros e 23 assédios, de 
acordo com a Secretaria de Estado de

Segurança Pública. Em muitos casos de 
violência, as vítimas são afastadas do 
convívio familiar temporariamente ou até 
mesmo definitivamente.  Uma estatística 
que com certeza, a gente não gostaria de 
divulgar, mas é preciso.

Falando em onça, agentes penitenciários 
encontraram um “gato” de energia na 
Penitenciária Central do Estado em 
Cuiabá, recém-reformada pelos detentos 
durante operação deflagrada no dia 13 de 
agosto. Desta vez, os agentes lograram 
encontrar uma ligação ilegal em um dos 
ventiladores, que agora ficam do lado de 
fora das celas e estava recarregando 
baterias de celulares, com os quais, os 
bandidos comandam crimes do lado de 
fora das celas. Deveriam ficar uma 
semana sem ventilador, só de castigo e em 
caso de reincidencia, um mês.

O sermão do arcebispo de Aparecida, 
Dom Orlando Brandes, na missa solene no 
Santuário Nacional, maior templo 
católico do país, criticou o 'dragão do 
tradicionalismo' e disse que a 'direita é 
violenta e injusta'. Ele ainda defendeu a 
preservação da natureza e pediu para que 
crianças não morram mais vítimas de bala 
perdida.  Na homilia de Dom Orlando, 
que durou cerca de 10 minutos, ele fez 
referência a duas leituras bíblicas com 
desdobramentos em temas da atualidade. 
Sobre a preservação da Amazônia, ele 
reforçou a defesa da Igreja à vida, das 
árvores, dos rios, dos pássaros, mas 
principalmente das populações, que 
hbitam a Amazônia.

EDITORIA

fungando nos seus pés. — Chiquinha...Num 
oia agora, ieu tô achano que tem um trem 
quereno mi cumê...Tá lembeno o meu pé 
isquerdo...Ihh! Agora lembeu o outro e deu 
uma murdidinha no dedão... Aiiii! Tá fazeno 
cosquinha...Manda essa onça fedazunha 
pará, Chiquinhaaaa!!

Cibalena gritava sem conseguir se 
mexer, se sentia prestes a perder os dois pés, 
que estavam sendo lambidos e, na falta de 
coisa melhor, iam virar comida de onça. 
—Se ieu num tivesse ingastaiado aqui, cê ia 
vê, ieu ia deitá o braço nessa onça, rolá no 
chão e tirá o côro dela, cê ia vê só... Uai, num 
tô sintino mais os meus pé! Acho qui ela já 
c u m e u  o s  d o i s  d u m a  b o c a d a  
só...—Chiquinha...Cumé qu'eu vô carçá as 
butina amanhã cedo? Ao amanhecer, os 
biólogos que estudavam os hábitos do lobo-
guará da Serra da Canastra, encontraram 
Cibalena preso na armadilha. 

Ele estava em estado de choque, 
com os olhos arregalados e, quando foi 
retirado lá de dentro, não disse uma palavra: 
saiu correndo e sumiu no mato.

***___ Enviado por Maria Mineira.

A onça que lambia pé

Ao Mestre sem Carinho
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SOCIAL

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e  Mercúrio  em 
Escorpião, indicando um dia 
em que  um p rob l ema  
financeiro pode afetar um 

relacionamento. Procure não misturar 
amizade com dinheiro, pois você pode ter 
problemas. Não é um bom dia para um novo 
investimento.

Esotérico

A Lua entra em seu signo, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Vênus e 
Mercúrio em Escorpião, 
indicando um dia de 
movimento intenso nos 

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
Você estará agitado e impulsivo e deve 
tomar cuidados redobrados com a 
ansiedade e pequenos acidentes.

A Lua entra em Touro, se 
une a Urano no mesmo 
signo e recebe um tenso 
a s p e c t o  d e  V ê n u s  e  
Mercúrio em Escorpião, 
indicando um dia  de  

nervosismo, necessidade de movimento e 
dificuldade em expressar emoções e 
sentimentos. Procure distanciar-se da vida 
social e atividades vazias.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e  Mercúrio em 
Escorpião, indicando um dia 
de movimento intenso na vida 

social e aproximação de pessoas diferentes e 
novas amizades. O dia é ótimo para fazer 
novos contatos comerciais, especialmente 
com empresas de tecnologia.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Mercúrio em 
Escorpião, indicando um dia 
de movimento em projetos 

profissionais e planos de negócios 
inovadores. O dia pode estar relacionado 
com a decisão de mudar os rumos de sua 
carreira.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Mercúrio em 
Escorpião, indicando um dia 
de movimento na vida 

doméstica e nos relacionamentos 
familiares. O dia é ótimo para convidar 
amigos e parentes queridos para boas 
conversas em sua casa.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Mercúrio em 
Escorpião, indicando um dia 
de intensidade emocional e 

ansiedade aumentada. Procure não dar 
passos definitivos, especialmente os que 
envolvem uma parceria financeira ou novo 
investimento.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus  e  Mercúr io  em 
Escorpião, indicando um dia 
de movimento na vida social e 

aproximação de amigos. O momento pode 
estar relacionado com a negociação de uma 
nova sociedade comercial. Você estará 
comunicativo e sociável.

A Lua entra em Touro, se 
une a Urano no mesmo 
signo e recebe um tenso 
aspecto  de  Vênus e  
Mercúrio em Escorpião, 

indicando um dia de movimento na vida 
social e possibilidade de um novo 
romance, caso esteja só. O dia é ótimo 
para começar a planejar ou desenvolver 
um projeto criativo.

A Lua entra em Touro, se 
une a Urano no mesmo signo 
e recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Mercúrio em 
Escorpião, indicando um dia 
de agitação e movimento, 

especialmente em processos mentais e 
intelectuais. O dia é ótimo para planejar 
um novo projeto, especialmente se estiver 
envolvido com a comunicação. 

A Lua entra em Touro, se 
une a Urano no mesmo signo 
e recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Mercúrio em 
Escorpião, indicando um dia 
de movimento intenso e 

projetos de médio prazo, pessoais e/ou 
profissionais. A possibilidade de uma 
viagem internacional e contato com 
estrangeiros aumenta consideravelmente.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano no mesmo signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Mercúrio em 
Escorpião, indicando um dia 

de movimento intenso, especialmente no 
trabalho. Um projeto inovador pode 
encantá-lo e trazer boas mudanças em sua 
rotina. Dia ótimo para exercitar-se, pois 
sua energia vital está nas alturas.

By Rosane Michels
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Fabíola Campos Lucas

Taisir Karim

Aurea  Ignácio e Manoel Santos Filho

Olga Alvares

Olga Maria Castrillon Mendes

Vânia Costaldi

Salete Carvalho e José Ricardo Menacho

Poucas profissões são tão nobres ou contribuem tanto para a sociedade 
como a de professor, são pelas tuas mãos que passam todas as outras profissões. 
Vocês são mestres do saber, que ensinam, estimulam, encaminham e preparam os 
estudantes para a aventura da vida. 

Neste dia tão especial, esta coluna,  parabeniza e deseja a todos os 
Professores,  muito sucesso, sabedoria e saúde para continuar desempenhando com 
a primazia de sempre o trabalho de educar.

A você professor nosso carinho, respeito e reconhecimento. Feliz Dia!
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solicitada ao local e que comprovou 
a  m o r t e  d a  v i t i m a .  N u m  
levantamento do local, os fardados 
ouviram testemunhas que relataram 
terem ouvido uns disparos de arma 
de fogo e uma pessoa caída na rua. 

A polícia isolou o local e 
acionou a Polícia Judiciária Civil, 
para as demais providencias, sendo 
removido o cadáver ao IML para 
necrópsia e posterior comunicação 
aos familiares, para a liberação do 
corpo.

A princípio, as dificuldades 
dos policiais em apurar autoria e 
motivos do crime se prende à 
questão estranha do morto, que 
segundo seus familiares, era 
procedente da região norte de Mato 
Grosso e estava há pouco tempo em 
Comodoro, cerca de 15 dias. 

A primeira hipótese seria de 
eventual acerto de contas.

Em oposto ao alegado pelos 
familiares da vitima fatal, a editoria 
de polícia do JCC apurou que 
Sérgio Cirilo dos Santos, portador 
da Cédula de Identidade nº 
16556259  SSP /MT e  CPF  
009.814.521-59, havia sido 
contemplado em julho de 2017 com 
o lote de n. 28 da Quadra 12, 
conforme decisão (Lei  nº .  
1.717/2017) do prefeito de 
Comodoro, Jeferson Ferreira 
Gomes, outorgando ao mencionado 
supra, como contrato de concessão 
de direito real de uso para fins de 
moradia.  

A posse deste imovel pode 
ser uma pista para a polícia chegar 
aos suspeitos do homicidio.

ninguem paga esta quantia 
por um frete comum. Levado à del 
Polde plantão, o mula foi autuado em 
f l a g r a n t e  p o r  t r á f i c o  d e  
entorpecentes e ontem, passou por 
audiencia de custória no fórum.

 p o l í c i a  e n c o n t r o u  
aproximadamente 50 kg de Adroga em um veículo 

utilitário, na última sexta-feira (11), 
em Campo Verde. O caso já vinha 
sendo investigado pela Polícia Civil 
e pelo Grupo Especial de Fronteira 
( G e f r o n ) .  C o m o  e m  c a s o s  
semelhantes, os tabletes de droga 
(48) estavam em um fundo falso na 
carroceria do carro, com placas de 
Cuiabá.

A policia m,onitorava o 
traficante e avistou o carro 
estacionando em um hotel da cidade, 
onde o motorista e traficante estava 
hospedado, nãosendo dificil abordá-
lo. 

Após ser identificado, 
(Como na maioria das vezes, a 
policia não fornece à imprensa nome 
ou foto de presos) o  mula disse ser 
de Mirassol DS'Oeste, ter 30 anos e 
que havia pegado o veículo em 
Várzea Grande, região 

averiguando, deparou com o 
baleado, nada mais restando a fazer 
em termos de socorro. 

Pelo menos foi o que 
atestou a equipe de uma ambulância 

Verde em Comodoro, fronteira 
MT/RO. 

A informação sobre o 
morto havia sido repassada por 
populares à Policia Militar que 

 érgio Cirilo dos Santos, 34, 
foi encontrado sem vida, com Svários ferimentos de bala de 

arma de fogo na cabeça na tarde de 
sexta-feira última, no bairro Área-

metropolitana de Cuiabá, 
com itinerário programado para 
Goiás. em depoimento. Disse mais, 
que não sabia o que estava 
carregando, mas se traiu ao afirmar 
que ganharia R$ 5 mil pelo 

arrombada, mas imaginou 
que fossem morcegos no forro. 
Mas, em seguida, o ladrão quebrou 
a porta do quarto da filha dele e 
nisso percebeu que se tratava de um 
assalto e pegou a arma que estava na 
gaveta e saiu do quarto.

Logo depois, se deparou 
com o suspeito, que atirou contra 
ele. A vítima disse ter atirado para 
revidar. Outro assaltante apareceu 
por trás e deu uma coronhada na 
cabeça dele. Com a pancada, ele 
caiu no chão, inconsciente, e com 
ferimentos na cabeça, provenientes 
da coronhada e do tiro que atingiu 
superficialmente.

Mesmo sem gravidade de 
ferimentos recebidos, a vitima foi 
socorrida pelo Corpo de Bombeiros 
e conduzida até o Hospital Regional 
de Cáceres. Segundo testemunhas 
disseram aos policiais, os ladrões 
eram altos, morenos, jovens, um 
deles estava com um colete de cor 
alaranjada e calça cumprida, 
ambos, encapuzados. 

Foi realizado cerco na 
região, afim de localizar os 
suspeitos, porém até o fechamento 
desta edição, os meliantes ainda não 
haviam sido localizados, estando a 
Policia Judiciaria Civil a investigar 
o caso.

o n d e  o  P M  m o r a  e  
anunciaram o assalto. O militar 
reformado teria reagido, iniciando 
uma troca de tiros, sendo o PM 
atingido de raspão na cabeça. A 
vitima foi socorrida por colegas da 
ativa, sendo identificado como 
Sargento Vitório de Souza, 63, PM 
reformado.  

Com ferimento na cabeça, 
mas sem gravidade, Vitório disse 
que ouviu um barulho do momento 
em que a porta da casa foi 

m policial militar da 
r e s e r v a  r e m u n e r a d a  U(reformado) foi baleado de 

raspão na cabeça após  reagir a um 
assalto em uma chácara localizada 
na cidade de Cáceres. O crime 
aconteceu na noite de sábado 
último, (12), no bairro Olhos 
D'Água, zona rural do município.

D e  a c o r d o  c o m  a s  
informações de familiares do PM, 
dois indivíduos encapuzados 
chegaram a chácara Nova Bahia, 

ACERTO DE CONTAS?

Executado a tiros na rua
dois anos após obter lote

Crime é cercado de mistérios, pois família diz que vitima fatal estava há poucos dias na cidade, mas em 2017, ele havia adquirido um lote para domicilio

Da Redação

Sérgio Cirilo dos Santos, executado a tiros por desconhecidos  

SOMBRA DA MORTE

Policial é baleado na cabeça
durante assalto em Cáceres

Da Redação

Tiro de raspão na cabeça, é sinal de voltar a viver, pelo risco letal   

RUMO À GOIÁS

Mula da fronteira roda com
mais de 3 arrobas de cocaína
PJC/MT c/ Redação

Droga estava com morador de Mirassol D'Oeste que foi preso  

Foto: Gefron-MT

Foto: Doc-Pessoal

Foto: Ilustrativa

Cáceres-MT, terça-feira 15 de outubro de 2019

05
www.jornalcorreiocacerense.com.br

PM, Antonio Lopes 
C a p o b i a n c o .  D u r a n t e  o s  
trabalhos, foram reunidos 
representantes da comunidade, 
Poder Judiciário, Ministério 
Público, Conseg de Pontes e 
Lacerda, Sistema Penitenciário e 
de outros órgãos.

O Conseg é uma entidade 
de natureza civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, que 
tem por objetivo organizar a 
comunidade e fazê-la interagir 
para a solução integrada dos 
problemas de Segurança Pública. 
A atuação tem como base no 
conceito de Polícia Comunitária, 
vinculada, por credenciamento, 
às diretrizes emanadas da 
Sec re t a r i a  de  Es t ado  de  
Segurança Pública.

sala do Tribunal do Juri do 
Fórum de Vila Bela e reuniu 
diversas autoridades locais que 
fundaram o Conseg em decisão 
unânime. Na reunião, também foi 
definida a formação da diretoria 
provisório que dará os primeiros 
trabalhos desenvolvidos pela 
entidade.

Estiveram presentes no 
encont ro ,  o  de legado  da  
Delegacia de Vila Bela, Maurício 
Macie l  Pere i ra  Júnior,  o  
comandante da 2ª Companhia da 
PM, 1º tenente PM, Antonio 
Lopes Capobianco, e o tenente-
coronel, Sandro Barbosa da 
Silva, Comandante do 12º 
Comando Regional da Polícia 
Militar de Pontes e Lacerda, além 
de membros da comunidade.

Conseg aconteceu após 
uma mobilização da Polícia Civil 
e Polícia Militar do município, 
realizada através do delegado 
Maurício Maciel Pereira Júnior e 
d o  o  c o m a n d a n t e  d a  2 ª  
Companhia da PM, 1º tenente 

orças de Segurança e 
membros da comunidade Fd e  V i l a  B e l a  d a  

Santíssima Trindade fundaram, 
na noite da última quinta-feira 
(10), o Conselho Comunitário de 
Segurança (Conseg) do 

município. A criação do Conseg 
visa aperfeiçoar a atuação dos 
órgãos que compõem o Sistema 
de Segurança Pública, em 
benefício do cidadão e da 
comunidade.

A decisão da fundação do 

 pleno do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso Ojulga, nesta terça-feira, 

(15) 54 processos administrativos 
d a  p a u t a .  E n t r e  e l e s  
homologações de medidas 
cautelares, contas anuais de 
governo e contas anuais de 
gestão,  representações de 
natureza interna (RNI) e externa 
(RNE), auditorias, consultas, 
pedidos de rescisão, recursos 
ordinários e recursos de agravo, 
embargos  de  dec la ração ,  
monitoramento e pensões.

Na pauta estão também as 
contas anuais de governo dos 
municípios de Curvelândia, Vera, 
N o v a  B r a s i l â n d i a ,  N o v a  
Marilândia, Santa Rita do 
Trivelato e Nova Bandeirantes. 
Nesses processos, o tribunal 
pleno emite parecer prévio 
favorável  ou  contrár io  à  
aprovação das contas pelo poder 
legislativo dos respectivos 

municípios. Também está 
na pauta a análise da conta de 
gestão da Secretaria Estadual de 
Infraestrutura e Logística (Sinfra) 
de 2018.

Pelo menos três auditorias 
constam da pauta. Uma na 
secretaria estadual de Saúde trata 
e s p e c i f i c a m e n t e  d a  
judicialização do setor. O pleno 
aguarda o  voto  vis ta  do 
conselheiro interino Isaias Lopes 
da Cunha. 

Também estão na pauta a 
auditoria nas contas da Câmara 
Municipal de Várzea Grande e 
dos Institutos Municipais de 
Previdência de Marcelândia, 
Paranaíta, Porto Esperidião e São 
José do Rio Claro. 

A i n v e s t i g a ç ã o  f o i  
i n s t a u r a d a  p a r a  a p u r a r  
pagamentos irregulares de 
aposentadorias e pensões pelos 
municípios citados, informa a 
assessoria do TCE.

Inaugurado o Conseg de
Vila Bela da Ss. Trindade

SEGURANÇA

O Conseg é uma entidade civil que tem por objetivo organizar a comunidade e fazê-la interagir para a solução integrada dos problemas de Segurança Pública

PJC-MT c/ Redação

Encontro aconteceu na sala do Tribunal do Juri do Fórum de Vila Bela 

Foto: PJC-MT

PAUTA CHEIA

TCE julga hoje 54 processos
do governo e de 12 municípios
Assessoria

Na agenda dos julgamentos, três auditorias constam da pauta   

Foto: 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
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no Vaticano, prestigiada por uma 
c o m i t i v a  d e  a u t o r i d a d e s  
brasileiras, encabeçada pelo vice 
presidente Hamilton Mourão. O 
nome da santa brasileira invocou 
ao menos dois milagres que 
foram reconhecidos pela Igreja 
Católica.

Em 2001, a sergipana 
Claudia Cristina dos Santos pediu 
a intercessão da religiosa para 
cessar uma hemorragia depois de 
18 horas do parto de seu segundo 
filho. Foi atendida. 

Em 2014, o músico 
baiano José Maurício Moreira 
recobrou a visão depois de 14 
anos de cegueira derivada de um 
g l a u c o m a ,  a p ó s  p e d i r  a  
intercessão da agora santa Dulce. 

Moreira esteve presente à 
celebração e foi saudado pelo 
papa Francisco.
Irmã Dulce nasceu em Salvador, 
da Bahia, em 1914, e morreu em 
1992. Destacou-se por sua 

rmã Dulce, a freira brasileira 
que dedicou sua vida à Icaridade, tornou-se Santa 

Dulce dos Pobres no último 
domingo, numa cerimônia 
conduzida pelo papa Francisco, 

Pode-se dizer que o 
professor de relações públicas da 
freira proveniente de uma família 
de classe média (era neta de 
deputado e filha de dentista) foi o 
influente e bem relacionado frei 
alemão Hildebrando Kruthaup 
(1902-1986), com quem fundou 
em 1937 o Círculo Operário da 
Bahia,  rede que garant ia  
a s s i s t ê n c i a  s o c i a l  a o s  
trabalhadores das fábricas de 
Salvador e suas famílias. No 
imaginário católico, Irmã Dulce 
aparece ao lado de outra santa dos 
pobres, Madre Teresa de Calcutá. 

Eram rel igiosas da 
mesma geração e ambas tiveram 
um forte apostolado ligado ao 
atendimento aos mais pobres: 
e n q u a n t o  M a d r e  Te r e s a  
conquistou a fama de santa 
percorrendo as favelas de 
Calcutá, Irmã Dulce fazia o 
mesmo em Salvador.

perseverança em prol de projetos 
dedicados aos mais necessitados, 
ao mesmo tempo em que se 
m o v i m e n t a v a  e n t r e  o s  
representantes do poder para 
conseguir apoio a seu trabalho de 
caridade.

Ela abraçou a vida 
religiosa aos 18 anos e a caridade 
aos 12, quando uma tia levou-a 
para conhecer a favela dos 
Alagados, em Salvador. Foi 
quando decidiu alimentar os 
pobres a ajudar os enfermos na 
porta de casa. 

Décadas  depois ,  as  
doações de poderosos como 
Norberto Odebrecht, de quem foi 
amiga durante 50 anos, foram 
embrião das Obras Sociais Irmã 
Dulce (OSID), que hoje contam 
com um complexo hospitalar e 
um orfanato e que beneficiam a 
mais de três milhões de pessoas 
anualmente.

NO VATICANO

Papa canoniza Irmã Dulce
Santa dos Pobres do Brasil

Santa brasileira, aparece ao lado de Madre Teresa de Calcutá, ambas, da mesma geração e comungando forte apostolado ligado ao atendimento aos mais pobres

El-País/Redação

Cerimônia da canonização de Irmã Dulce no Vaticano
  

oliciais civis da Delegacia 
Especializada da Mulher, PCriança e  Idoso de 

C á c e r e s  s e  u n i r a m  p a r a  
proporcionar um sábado mais 
alegre a crianças de bairros 
carentes do município, no dia 
dedicado aos baixinhos. A equipe 
de investigadores, escrivães, 
psicólogos e delegada arrecadou 
e m  p a r c e r i a  c o m  u m  
supermercado  da  c idade ,  
brinquedos e doces que foram 
distribuídos aos pequenos e 
deixaram os olhinhos de muitas 
crianças brilhando.

A delegada Judá Maali 
destacou o empenho da equipe 
em doar um dia do trabalho para 
fazer a entrega nas comunidades. 
Ela frisa que a delegacia atende 
diariamente crianças, vítimas de 
diversos tipos de violência, 
crimes que afetam o convívio e 
retiram a alegria dos pequenos. 

“ N o s  d e d i c a m o s  a  
f o r n e c e r  a t e n d i m e n t o  
humanizado, com participação de 
psicólogas, dando-lhes atenção 

explicou a delegada.
Além de Cáceres, outras 

iniciativas de delegacias do 
interior levaram diversão e 
alegria a crianças nos municípios 
de Colniza e Água Boa, em 
atividades que aproximam a 
Polícia Civil da população.

devida, em ambiente 
a p r o p r i a d o  c o m o  a  
b r i n q u e d o t e c a ,  a l é m  d e  
propiciarmos o depoimento sem 
dano. E neste dia especial, 
fizemos questão de distribuir 
brinquedos e chocolates com 
intuito de trazer alegria às 

PRESENTE NO DIA

Polícia Civil de Cáceres
fêz a festa da criançada

PJC/MT

Equipe da Delegada Judá  se mobilizou e ofereceu aquela festa para a gurizada  

Foto: Reprodução

Foto: Alberto Pizzoli/AFP
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Cuiabá na zona da degola, 
dependendo dos adversários de 
meio da tabela.  A baixa mais 
sentida pela torcida, foi a do 
técnico Itamar Schülle, que após 
a derrota para o Vitória da Bahía, 
foi dispensado pela diretoria do 
Dourado, assim, como o auxiliar 
Lucas Isotton e o preparador 
físico Carlos Gamarra.

três derrotas e um empate. 
Duas dessas derrotas, foram 
dentro de casa, na Arena 
Pantanal.

E a situação pode piorar, 
pois na noite de ontem, o Dourado 
jogou na Ilha do Retiro em Recife 
diante do Sport e uma nova 
d e r r o t a ,  a l é m  d o  d i f i c i l  
compromisso contra o Coritiba 

 Luverdense precisava 
fazer 3 gole e não sofrer Onenhum, para chegar à 

final da Copa MT sem encarar os 
fantasmas de prorrogação ou 
cobranças de penal idades 
máximas e com o regulamento 
debaixo do braço, diante de sua 
fiel torcida no Estádio Passo das 
Emas,deu conta do recado.

Com raça e garra no 
Passo, o Verdão de Lucas venceu 

o Mixto, pelos 3 a 0 
n e c e s s á r i o s ,  e m  j o g o  
disputadíssimo no estádio Passo 
das Emas, em Lucas do Rio 
Verde. 

H e r ó i s  d a  j o r n a d a ,  
Caíque, Michael e Da Silva, que 
balançaram as redes alvinegras 
no segundo tempo.

Com o resultado, o LEC 
c o n s e g u i u  r e v e r t e r  a  
desvantagem que tinha em 

havia perdido para o Tigre 
das Vargas por 2 a 1, na Arena 
Pantanal.

Sobre a peleja em Lucas, 
o Mixto jogou por um empate ou 
perder de apenas um gol, que 
levaria o jogo para os penaltis, o 
Luverdense controlou mais o 
jogo,  porém, mesmo não 
conseguindo traduzir em muitas 
oportunidades de gol. Em uma 
delas, Michael saiu cara a cara 
com o goleiro adversário, que 
levou a melhor e defendeu.

No segundo tempo, o 
Luverdense voltou determinado 
a abrir o placar, o que aconteceu 
logo aos 5 minutos, com Caíque. 
Aos 18,  Michael  cobrou 
escanteio direto e marcou um 
lindo gol olímpico. A 5 minutos 
do fim, o Luverdense quase 
chegou ao terceiro gol com 
Goteira, que parou na defesa do 
goleiro adversário. 

M i c h a e l  t e n t o u  
aproveitar a sobra, mas o árbitro 
assinalou impedimento e o 
último gol saiu aos 49. Dudu 
tocou para Da Silva que driblou o 
goleiro e deu um toque. A bola 
ainda tocou na trave antes de 
entrar.

a noite da sexta-feira 
(11), o Cuiabá jogando Ndiantede sua torcida na 

Arena Pantanal, perdeu para o 
Vitória (BA), pelo placar de 3 a 1. 
No primeiro tempo, o time mato-
grossense jogou bem e conseguiu 
ficar em vantagem, com gol do 
atacante Rodolfo, de pênalti, aos 
26 minutos. 

Uma primeira baixa 
sofrida pelo Dourado foi  
exatamente, o autor do gol, 
atacante Rodolfo, que sentiu 
lesão e saiu chorando de jogo, 
dando lugar para o atacante 

Rincon. O Cuiabá foi em 
vantagem para o intervalo, mas o 
técnico Itamar Schülle foi 
obrigado a fazer mais duas 
substituições, por conta de 
desgastes e prováveis lesões. 
Saíram o volante Jean Patrick e o 
atacante Felipe Marques, para a 
entrada do volante Escobar e do 
meia-atacante Lucas Braga, 
respectivamente.

No segundo tempo,  
desastre total. Com menos de um 
minuto, o atacante Jordy Caicedo 
empatou a partida para o Vitória. 
Aos 13 minutos, o zagueiro 

Everton Sena virou de 
cabeça. O Dourado teve que se 
lançar para frente, mas sofreu o 
golpe final aos 42 minutos. O 
atacante Jordy Caicedo aplicou 
contra-ataque mortal e garantiu 
os três pontos do Leão fora de 
casa.

Com a derrota, o Cuiabá 
permanece com 36 pontos, por 
enquanto na 12ª colocação, mas a 
situação começa a ficar delicada 
para a equipe da capital mato-
grossense na Série B. Com 
m u i t o s  j o g a d o r e s  n o  
Departamento Médico, o elenco 

DE VIRADA

Leão baiano jantou ventrecha
de dourado na Arena Pantanal

Em vantagem na 1ª etapa, o Cuiabá foi obrigado a fazer duas substituições no intervalo por conta de desgastes e prováveis lesões e aí, o Vitória faturou

Redação c/ O.E

Cuiabanos do Dourado não aguentaram a força baiana do Vitória 

NA RAÇA DO PASSO

Luverdense vira o placar
na reta final da Copa MT
S.N c/ Redação

Foto: Ascom-Dourado

Luverdense aguarda a tabela da FMF para as disputas da final  

Foto: Assessoria LEC
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