
ANO 57 - Nº 10.561

CÁCERES-MT,  14 E 15 DE SETEMBRO DE 2019

57
Anos!

 A Prefeitura de Cáceres via 
S e c r e t a r i a  d e  A g r i c u l t u r a  e  
Desenvolvimento Econômico e Empaer, 
realiza hoje, (14), o 6º Encontro de 
Mulheres Rurais, no Centro de Eventos 
Maria Sofhia Leite, na Sicmatur, com 
início às 7h00, apresentando palestras, 
almoço dançante, sorteio de brindes e 
roda de conversas entre mulheres. Altos 
papos, segundo Elcinéia Fortes, a Dona 
Nega.     
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 Um escritório de advocacia, localizado na 
Avenida Getúlio Vargas em Cáceres, foi alvo de um 
atentado na madrugada da última quarta-feira (11), 
atingido por seis disparos de arma de fogo, segundo 
relato de policiais civis. Na delegacia, o advogado, 
que mora nos fundos, disse que a intenção do 
atirador, ainda não identificado pela polícia, seria 
alvejar a porta da residência. 
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RODA DE CONVERSAS

PROCURADO

TÉCNICAS RURAIS
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 A Secretaria de Estado de Segurança Pública inaugura na próxima 
quarta-feira (18) a nova base operacional do Grupo Especial de Segurança 
na Fronteira (Gefron), em Cáceres. O prédio do Posto do Limão, com uma 
área de 355,95 m², custou cerca de R$ 820 mil e está localizado na BR-070, 
uma das principais vias de acesso ao país vizinho, a Bolívia. Página 03

 O Rotary Club de Cáceres, presidido por Severino de Paiva 
Sobrinho, recebeu esta semana a ilustre visita oficial do Governador 
distrital 4440 Washington Calado Barbosa, com extensa agenda, iniciada 
pela visita à Radio Difusora, recepção no Marco Rotário no trevo da BR 
070, recepção no fórum da comarca, encerrando-se com a Festiva 
prestigiada pelos companheiros e convidados. Página 03

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

FRONTEIRA ALERTA

Nova base do Gefron será
inaugurada na quarta feira

Conforme o coordenador do Gefron, Cel. PM José Nildo,  investimentos estão sendo feitos para ampliar ainda mais a repressão à criminalidade

Fiscalização na nova sede do Gefron, terá atendimento diuturno   

Foto: Gefron-MT

DONAS DO PEDAÇO

Empoderadas da roça se
reúnem hoje em Cáceres

Destaque do encontro, o compartilhamento 
de idéias das camponesas   

Foto: Arquivo

SARAIVADA DE TIROS

Escritório de advocacia ficou
com a parede furada de bala

Escritório alvo do atentado fica 
na Avenida Getúlio Vargas 812  

Foto: Reprodução

Visita se encerrou com jantar festivo ao Gov. Calado e embaixatriz Naiara e filhos  

Foto: JCC

Governador é recepcionado
no Rotary Club de Cáceres

VISITA OFICIAL

ExpoCáceres será acelerada
com 6ª semana agronômica

Setembro amarelo destacou
ações preventivas ao suicídio

Menino se fere e bomba
derruba o pai na justiça
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 Secretaria de Estado de ASegurança Pública inaugura 
na próxima quarta-feira 

(18.09) a nova base operacional do 
Grupo Especial de Segurança na 
Fronteira (Gefron), no município de 
Cáceres. O prédio do “Posto do 
Limão” está localizado na BR-070, 
uma das principais vias de acesso ao 
país vizinho, a Bolívia.
 Com uma área total de 
355,95 m², a obra custou cerca de R$ 
820 mil e é resultado da parceria do 
Governo de Mato Grosso, Prefeitura 
de Cáceres, Poder Judiciário e demais 
membros  da  sociedade c iv i l  
organizada. Com espaço para 
atendimento ao público, alojamentos 
masculino e feminino, sala de exame, 
cozinha, banheiros, dentre outros 
cômodos, a nova sede contará também 
com posto de fiscalização com 
atendimento 24 horas.
 A solenidade de entrega do 
novo espaço será realizada às 9h00, 
com a presença de autoridades e 
profissionais da segurança pública. 

Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC).
 “Estamos v ivendo um 
momento importante do policiamento 
na fronteira. Vários investimentos 

No mesmo dia serão entregues 
também 45 fuzis importados (Sig 
Sauer) para a tropa. A aquisição é fruto 
da parceria do Ministério Público, que 
destinou R$ 450 mil, por meio de um 

sede administrativa na Sesp, em 
Cuiabá.
 Nos primeiros oito meses 
deste ano, o Gefron soma quatro 
toneladas de drogas apreendidas e 168 
ocorrências registradas nos 983 
quilômetros de fronteira entre o Brasil 
com a Bolívia. Ainda no período, 
foram apreendidas 15 armas de fogo e 
916 munições. Ao todo, 159 veículos, 
fruto de roubo ou furto, foram 
recuperados na região.
 O Gefron conta com o 
serviço de disque-denúncia, pelo 
n ú m e r o  0 8 0 0 . 6 4 6 . 1 4 0 2 .  A s  
informações recebidas são checadas 
pela equipe e a identidade é mantida 
em sigilo.

estão sendo feitos para ampliar ainda 
m a i s  a  r e p r e s s ã o  à  
c r i m i n a l i d a d e . Te m o s  o b t i d o  
importantes resultados, somando 
esforços junto a diversas instituições, 
como Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal ,  Exército 
Brasileiro, Força Aérea Brasileira, 
Indea e Receita Federal”, enfatizou o 
coordenador do Gefron, Cel. PM José 
Nildo de Oliveira.
 A base operacional do 
Gefron fica no município de Porto 
Esperidião, com outros pontos de 
fiscalização, distribuídos na região do 
Matão (Pontes e Lacerda), Vila 
Cardoso, Avião Caído (em Cáceres), 
Canil Integrado (Cáceres), além da 

gastronômicos para realizar uma 
“Noite Italiana ou Árabe” revertendo 
a renda para a Fundação Rotária. O 
mesmo se deu na visita ao MP, cuja 
promotora, também se pôs à 
disposição para ajudar no que for 
necessário.
 O encerramento  com a 
Festiva em homenagem ao visitante 
i lustre,  foi  prestigiada pelos 
companheiros e convidados, em 
ambiente descontraído, conversas 
girando em torno de assuntos rotários, 
do recente Instituto Rotary em 
Brasília e das ações da atual gestão. 
Para marcar ainda mais a data,foi 
procedida a  posse  da  agora  
companheira Natalie Charlise Dias 
Gonçalo.
 O  Governador Washington, 
enalteceu a acolhida que teve em sua 
casa rotária, destacando as principais 
ações já realizadas em sua gestão, às 
que ainda pretende implementar e os 
desafios de governar um distrito com 
território imenso e visitar 90 clubes. 
Destacou a compreensão da esposa 
Naiara e filhos Lucas e Naualy, pela 
sua ausência constante em função das 
visitas aos clubes e agradeceu a todos. 
(Colaborou Gilmar Marostega).

 Rotary Club de Cáceres, Opresidido por Severino de 
Paiva Sobrinho, recebeu na 

última quarta-feira, 11, a ilustre visita 
oficial do Governador distrital 4440 
Washington Calado Barbosa, sendo 
cumprida extensa agenda, a iniciar 
com a entrevista na Rádio Difusora, 
sendo recepcionado pelo radialista e 
“Amigo do Rotary”, Luizmar Faquini, 
que recebeu um título Paul Harris e 
um pin do ano rotário.
 Na entrevista foi apresentada 
a  missão do RI e metas e ações de sua 
gestão no comando do Distrito 4440, 
seguindo-se a recepção no Marco 
Rotário na entrada da cidade, trevo da 
BR 070, onde, além das fotos para 
registro da visita oficial foi descerrada 
placa do Ano Rotário 2019 -2020, “O 
Rotary Conecta o Mundo”.
 Acompanhado por  um 
expressivo número de companheiros, 
o Governador visitou o  Prefeito 
Municipal de Cáceres, companheiro 
honorário Francis Maris Cruz, do qual 
recebeu o título de “Hóspede Ilustre” 
do município.
 N a s  c o n v e r s a s ,  
agradecimentos mútuos devido às 
p a r c e r i a s  d e  l o n g a  d a t a  e ,  
especialmente neste ano rotário, entre 

o Distrito e o Instituto Cometa de 
Cáceres, que desenvolve importantes 
e reconhecidos projetos sociais como 
o “Natal Solidário”, edição 2019, 
agora com o apoio dos rotarianos e, 
em especial, do governador, se 
expande a todo o Estado de Mato 
Grosso.
 Washington, por sua vez, 
agradeceu o companheiro Francis 
pelo apoio logístico recebido do 
Grupo Cometa, na cessão dos 
veículos que em muito facilitam o 
deslocamento durante as visitas 
oficiais pelo Estado e na sequência, 
visitou diversos projetos sociais 
desenvolvidos pelo RC de Cáceres, 
participando ainda pela manhã, de um 
almoço oferecido pela diretoria do 
clube na companhia de membros do 
seu Conselho Diretor.
 No período da tarde, Calado 
Barbosa visitou membros do poder 
judiciário de Cáceres, sendo recebido 
pelo Juiz de Direito da Comarca José 
Eduardo Mariano, quando foram 
estabelecidos protocolos de parcerias, 
como, uso de recursos advindos de 
multas judiciais, TACs, em projetos 
sociais do clube, ora já efetivado na 
área de esportes. O magistrado 
também ofereceu seus préstimos 

m escritório de advocacia, Ulocal izado na Avenida 
Getúlio Vargas, 812, em 

Cáceres, foi alvo de um atentado na 
madrugada da última quarta-feira 
(11), atingido por seis disparos de 
arma de fogo, segundo relato de 
policiais civis, que estiveram no local, 
atendendo os fatos, após denuncia da 
vitima.
 O escritório atende causas 
trabalhistas e previdenciárias, 
havendo suspeitas de que o atentado 
esteja relacionado com o trabalho do 
advogado titular e conforme o 
delegado Wilson de Santos, da PJC de 
Cáceres, todas as hipóteses serão 
levantadas e checadas com as imagens 
de câmeras de segurança. 
 “Já temos algumas linhas de 

investigação, uma delas é apurar se o 
ataque tem relação com a atuação do 
escritório”, disse o delegado na 
manhã da quinta-feira.
 O advogado que reside nos 
fundos do escritório, disse que seu 
prédio foi  atingido por seis disparos 
de arma de fogo e que viu através das 
câmeras de monitoramento, quando 
um carro (Jeep Renegade) passou e os 
tiros foram disparados.
 As balas acertaram a porta do 
estabelecimento, que são de vidro. Na 
delegacia, o advogado contou ainda 
que a intenção do atirador era alvejar a 
porta da residência dele 
 Até o fechamento desta 
edição, nenhum suspeito de ter 
cometido o atentado havia sido 
localizado.

Gefron inaugura a sua nova
base operacional em Cáceres

POSTO DO LIMÃO

O Gefron opera na repressão aos crimes transfronteiriços desde março de 2002,  com 140 policiais atuantes na repressão ao tráfico de drogas, contrabando, etc  

Assessoria c/ Redação

Nova base está localizada na BR-070, com uma área total de 355,95 m²  

Foto: Gefron/MT

CONECTADOS

Recepção no Marco do Trevo, descerra a placa do Ano Rotário 2019 -2020  

 Foto: JCC

Rotary Club de Cáceres recebe
visita do Governador Distrital

Assessoria c/ Redação

ATENTADO

Pistoleiros desfecham tiros
em escritório de advocacia

Da Redação

Tiros foram desfechados contra porta do escritório de advocacia   

Foto: JCC

EDITORIA

MANÉ FUTRICA

Este editor recebeu o torpedo do Mané 
Futrica, que está engraxando as botinas e 
afivelando as malas pruma aterrissagem no 
mês de outubro aqui em Cáceres; vem pras 
festas de aniversário de fundação da 
Princesinha do Rio Paraguai, este ano, sem 
a festa dos amigos, pena, né Kishi e 
Felintinho? Os leitores podem aguardar 
que o língua de trapo vem afiado, rufando  
mundos e fundos e raimundos. 

SOBRANDO VAGAS

A Unemat publicou, na segunda-feira (9), 
edital complementar  para interessados em 
ingressar, por intermédio de Seleção 
Especial, no semestre letivo 2019/2 em um 
dos três cursos da Instituição (engenharia 
Florestal em Alta Floresta e engenharia de 
alimentos e engenharia de produção 
agroindustrial em Barra do Bugres, que 
não tiveram candidatos suficientes para o 
preenchimento de vagas. Com inscrições 
gratuitas e  sobrando vagas, é sinal que o 
trem anda feio mesmo no patropi, vôte!

FALTOU, DANÇOU

O presidente da Assembleia Legislativa, 
Eduardo Botelho, rebateu o deputado 
Xuxu Dal Molin, que teve ponto cortado e 
verba descontada, dizendo que a 
convocação para o esforço concentrado 
para votação de 53 Projetos de Lei foi 
avisado com antecedência. Botelho deixou 
claro, que só aceitaria a ausência de algum 
par,  com a apresentação de atestado de 
óbito, em razão do quórum mínimo.

INFERNO GERAL

O Pantanal de Mato Grosso registra 334% 
mais focos de queimadas em 2019, ano 
com menos chuvas e intensa onda de calor 
na região, considerando-se o período de 1º 
de janeiro a 11 de setembro de 2019 e de 
2018. O bioma teve 25% menos chuva 
neste ano e temperaturas estão de 4°C a 
6°C mais altas, além dos ventos fortes, que 
ajudam a propagar o fogo que, na maioria 
das vezes, causado pelo bicho-homem, que 
não aprende com seus erros.

INFLAMÁVEIS

Os proprietários de veículos de Mato 
Grosso que abastecem com gasolina são os 
que pagam mais caro pelo combustível na 
região Centro-Oeste. É o que aponta uma 
pesquisa divulgada pela Vale Card. Os 
dados levam em consideração o registro de 
transações realizadas com o cartão de 
abastecimento da empresa. De acordo com 
o levantamento, em agosto o preço médio 
do litro de gasolina no estado chegou a R$ 
4,69, o mais caro da região.

NICO & LAU

Amigo Gonzaga Junior avisando em seu 
site JornalOeste, que a Associação de 
Ajuda aos Animais de Cáceres (AAAC) 
mais uma vez traz a Cáceres um show da 
dupla de humoristas Nico & Lau, amigos 
deste editor. O espetáculo 'Bem na Foto', 
será apresentado no próximo dia 29 as 
20h30 na Sicmatur. A receita será destinada 
ao tratamento de animais resgatados pela 
AAAC. Os ingressos estão à venda na 
Clínica Veterinária Panvet, na Rua dos 
Colhereiros, 36, Vila Mariana e na Real 
Festas.

 Amados irmãos e irmãs! Ouvimos no 
Evangelho de Lucas uma passagem do Sermão da 
Planície. Depois de escolher os seus discípulos e 
ter proclamado as Bem-aventuranças, Jesus 
acrescenta: Digo-vos a vós que Me escutais: 
“Amai os vossos inimigos. Uma palavra dirigida 
hoje também a nós, que O escutamos neste 
Estádio. Di-lo com clareza, simplicidade e 
firmeza traçando uma senda, um caminho estreito 
que requer algumas virtudes. Porque Jesus não é 
um idealista, que ignora a realidade; está a falar do 
inimigo concreto, do inimigo real, que descrevera 
na Bem-aventurança anterior, aquele que nos 
odeia, expulsa, insulta e rejeita como infame.
 Muitos de vós podem ainda contar, em 
primeira pessoa, histórias de violência, ódio e 
discórdias; alguns, em sua própria carne; outros, 
de alguém conhecido que já não está; e outros 
ainda pelo temor de que feridas do passado se 
repitam e tentem apagar o caminho de paz já 
percorrido, como em Cabo Delgado. Jesus não 
nos convida a um amor abstrato, etéreo ou teórico, 
redigido em escrivaninhas para discursos. O 
caminho que nos propõe é o que Ele percorreu 
primeiro, o caminho que O fez amar aqueles que 
O traíram, julgaram injustamente, aqueles que O 
mataram. É difícil falar de reconciliação, quando 
ainda estão vivas as feridas causadas durante 
tantos anos de discórdia, ou convidar a dar um 
passo de perdão que não signifique ignorar o 
sofrimento nem pedir que se cancele a memória 
ou os ideais. Mesmo assim, Jesus convida a amar 
e a fazer o bem. 
 E isto é muito mais do que ignorar a 
pessoa que nos prejudicou ou esforçar-se por que 
não se cruzem as nossas vidas: é um mandato que 
visa uma benevolência ativa, desinteressada  e 
extraordinária para com aqueles que nos feriram. 
Mas Jesus não fica por aí; pede-nos também que 
os abençoemos e rezemos por eles; isto é, que o 
nosso falar deles seja um bendizer, gerador de 
vida e não de morte, que pronunciemos os seus 
nomes não para insulto ou vingança, mas para 
inaugurar um novo vínculo que leve à paz. Alta é a 
medida que o Mestre nos propõe!
 Com tal convite, Jesus - longe de ser um 
obstinado masoquista – quer encerrar para sempre 
a prática tão usual – ontem como hoje – de ser 
cristão e viver sob a lei de talião. Não se pode 
pensar o futuro, construir uma nação, uma 
sociedade sustentada na equidade da violência. 
 Não posso seguir Jesus, se a ordem que 
promovo e vivo é olho por olho, dente por dente. 
Nenhuma família, nenhum grupo de vizinhos ou 
uma etnia e menos ainda um país tem futuro, se o 
motor que os une, congrega e cobre as diferenças é 
a vingança e o ódio. 
 Não podemos pôr-nos de acordo e unir-
nos para nos vingarmos, para fazermos àquele que 
foi violento o mesmo que ele nos fez, para 
planearmos ocasiões de retaliação sob formatos 
aparentemente legais. As armas e a repressão 
violenta, mais do que dar solução, criam novos e 
piores conflitos. A equidade da violência é sempre 
uma espiral sem saída; e o seu custo, muito alto. 
Há outro caminho possível, porque é crucial não 
esquecer que os nossos povos têm direito à paz. 
Vós tendes direito à paz. 

***___vaticannews – Papa Francisco
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 Final de semana com uma 
sexta-feira 13, nada mal, né? Pelo 
menos a gente encerra ela com o pé 
esquerdo, que dizem dá mais sorte nos 
últimos tempos, que o azar já faz parte 
do cotidiano popular, se a gente 
considerar os mãos leves nos nossos 
bolsos, limpando os bererés no custo 
de vida e impostos embutidos virou 
tradição, tanto que poucos são os que 
reparam prá rufar, nosso caso, mesmo 
porque, a maioria infelizmente ou por 
falta de oportunidades, se cala, alguns 
dizem amém, que não estão nem aí e é 
porque muitos não estão nem aí, é que 
eles, os maus políticos estão lá, 
torrando nossos bererés e ainda 
debochando da gente.  
 Sem 13, sem sexta feira, as 
eleições acontecem no primeiro 
domingo de outubro, a cada dois anos, 
certo? Como são realizadas, deveriam 
acontecer num dia 1º, no mês de abril, 
mas como todos os dias são de 
sobressalto aos ditos contribuintes, que 
trabalham com honestidade e têm os 
impostos retidos na fonte, sexta-feira 
13 seria apenas mais um dia, explorado 
é óbvio pelas crendices supersticiosas, 
que tem lá suas origens, e, de fato, as 
possibilidades de explicação para elas 
se encontram difundidas em diferentes 
culturas espalhadas ao redor do 
mundo. 
 Uma das mais conhecidas 
justificativas dessa maldição conta que 
Jesus Cristo foi perseguido por esta 
data, haja vista a Santa Ceia, contar ao 
todo, contava com treze participantes, 
incluindo o Mestre. 
 Também, reza a história que 
numa sexta-feira, 13, em  outubro de 
1307, os Cavaleiros Templários, foram 
mortos, após serem perseguidos pelo 
Rei da França, Felipe IV; Para os 

romanos o número 13 significava 
morte, destruição e azar, enquanto que 
na mitologia nórdica, em um banquete 
com 12 convidados, o deus Loki surgiu 
sem ser convidado e acabou causando 
a morte de Balder, e o número ganhou 
sua má-fama;Na numerologia, o 
número 12 representa algo completo 
(12 meses no ano, 12 apóstolos de 
Cristo, 12 deuses do Olimpo, 12 tribos 
de Israel, 12 horas no relógio), 
enquanto o 13 é uma transgressão a 
essa plenitude; Foi em uma sexta-feira, 
13 de dezembro de 1968, que o 
governo militar decretou o AI-5 e 
trouxe azar para muita gente; A Apollo 
13 foi lançada às 13h 13 min, numa 
data cuja soma é 13 (11/4/70) e o 
acidente ocorreu em 13 de abril; Nos 
Estados Unidos muitos hospitais e 
hotéis não possuem o 13º andar e 
algumas companhias aéreas não têm a 
13ª fileira e na França, quando existem 
13 pessoas a uma mesa, elas podem 
con t r a t a r  um 14 ª  conv idado  
profissional. 
 Viram como o dia é mesmo 
nefasto para muita gente? Cá prá nós, 
depois das mazelas de politiqueiros 
safardanas, acreditar em mais azar, 
ser ia  muito masoquismo,  daí  
selecionar este fini da colega taróloga 
Vanessa Mazza Furquim, que diz não 
compensar sermos vitimas de nossas 
crenças erradas, que devemos sim, 
construir a melhor vida para nós 
mesmo diariamente, seja aceitando o 
novo ou abandonando o velho, mas, 
mentalizando apenas boas coisas. 
 Então sendo assim, depois de 
acordar neste sábado, livre da zica da 
Sexta-Feira-13, que tenhamos um 
Final de Semana, afinal, blindados de 
novas mazelas políticas, esta praga 
pelo visto, incurável.
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A apresentação no Paço Municipal de Cáceres do 
aplicativo Patrulha Cidadã, criado por Claudio 
Cordeiro, ao prefeito Francis Maris na presença de 
diversas personalidades política, administrativa e 
da justiça, que foram conhecer a funcionalidade da 
nova ferramenta tecnológica que tem o objetivo de 
ligar o cidadão diretamente com o órgão público 
responsável em caso de denuncias.

Pelo progresso dos Povos

Vade retro, Sexta 13!
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conseguem iluminar mais, durar 
mais tempo e ainda economizam 
energia. O município de Araputanga 
já teve o projeto realizado no 
primeiro semestre e está com as 
n o v a s  l â m p a d a s  n a s  v i a s  
selecionadas pela prefeitura.
Mais de 5,4 mil lâmpadas serão 
substituídas até agosto de 2020 nas 
ruas e avenidas das cidades. 
 A expectativa é que sejam 
economizados cerca de 3 ,4  
Mwh/ano. “É muito importante 
também falar que as lâmpadas 
antigas são todas encaminhadas para 
o descarte ecologicamente correto.
 Ou seja, será descartada de 
f o r m a  q u e  n ã o  i m p a c t e  
negativamente no meio ambiente”, 
explica a analista de Inovação da 
equipe de Eficiência Energética que 
acompanha os  projetos  nas  
prefeituras, Monique Gomes 

Pereira.
 Va l e  l e m b r a r,  q u e  a  
responsabilidade da iluminação 
pública dos municípios é da 
prefeitura, e para receber esse 
investimento, as prefeituras dos 
locais citados participaram da 
Chamada Pública para projetos de 
Eficiência Energética de 2018 e da 
primeira de 2019.
 As reuniões de lançamento e 
alinhamento do projeto aconteceram 
em Cuiabá, na sede da Energisa 
Mato Grosso, em agosto. Nela, 
representantes da concessionária e 
das prefeituras alinharam detalhes 
sobre prazos, contrato e tecnologia 
utilizada na nova Iluminação 
Pública. O prazo para encerramento 
varia de acordo com o projeto 
apresentado e as ruas e avenidas 
f o r a m  s e l e c i o n a d a s  p e l a s  
prefeituras.

suspeito no Banco de Mandados de 
Prisão, os policiais descobriram dois 
mandados em aberto, um por ameaça 
de morte e outro por lesão corporal. 
O homem foi detido e encaminhado 
à delegacia de polícia para 
providências cabíveis. O menino foi 
socorrido pelo Corpo de Bombeiros 
Militar e levado para o Hospital 
Regional de Cáceres.

 O s  m i l i t a r e s  n ã o  
encontraram armas no local, mas o 
homem tinha armazenado seis tubos 
de plástico com pólvora, doze 
cartuchos deflagrados de diversos 
calibres, um carregador de calibre 
22, dois recipientes com chumbo e 
quatro recipientes de latão contendo 
espoletas.
 Ao consultar o nome do 

 oliciais do 6º Batalhão de PC á c e r e s  p r e n d e r a m  o  
elemento identificado pelas 

iniciais C.F.L, 52, por porte ilegal de 
munições e dois mandados de prisão 
em aberto. A munição foi descoberta 
depois que o filho dele, de nove anos, 
fo i  a t ingido  por  a lgo  que ,  
inicialmente, se pensou ser um 
disparo de arma de fogo.
 A equipe policial recebeu 
uma denúncia anônima de alguém 
que teria ouvido um barulho 
semelhante a disparo de arma de 
fogo e visto uma criança atingida 
pelo suposto tiro. A guarnição foi até 
o local indicado, no bairro DNER, e 
descobriu que C.F.L., mantinha 
munições e explosivos ilegais em 
casa.
 Aos policiais, o homem 
relatou que o filho teria se 
acidentado com uma bomba e que a 
explosão teria causado um corte no 
pescoço. No entanto, os militares 
não localizaram vestígios da suposta 
bomba e o suspeito contou que o 
menino teria saído de dentro de uma 
barraca, no quintal.

9 milhões. Os municípios com 
projetos em execução são Mirassol 
D'Oeste, Cáceres, Santo Antônio do 
Leverger, Cuiabá, e Dom Aquino.
 As novas lâmpadas de LED 

investimentos do programa Energia 
Eficiente, da Energisa Mato Grosso, 
para a instalação de lâmpadas de 
LED na Iluminação Pública. Para 
isso, a Energisa investirá mais de R$ 

 ias públicas de cinco Vmunicípios de Mato Grosso 
ficarão mais claras ainda 

neste semestre. Isso porque as 
c i d a d e s  e s t ã o  r e c e b e n d o  

ECONOMIA ÀS CLARAS

Energisa vai instalar lâmpadas
de LED em Mirassol e Cáceres

Expectativa é que sejam economizados cerca de 3,4 Mwh/ano e Araputanga já teve o projeto realizado e está com as novas lâmpadas nas vias selecionadas

Assessoria

Milhares de lâmpadas serão substituídas até agosto de 2020  

Foto: Ilustrativa

CANA NELE

Receptador caiu no Porto
pilotando motoca furtada

comunicação feita à Delegacia de 
Porto Esperidião, sobre um homem 
que estava circulando em uma 
motocicleta, pelo bairro Aeroporto, 
em atitude suspeita. De posse das 
informações, a equipe iniciou as 
diligências, logrando êxito em 
abordar o indivíduo e o referido 
veículo (modelo Titan), parados em 
uma estrada na região conhecida 
como “Chacrinha”.
 Na ocasião, foi feita a 
abordagem do jovem e na checagem 
da motocicleta, ficou constatado se 
tratar de produto de furto, cometido 
no último sábado (7), em São José 
dos Quatro Marcos.
 Diante dos fatos, O.S.S foi 
levado para Delegacia de Porto 
Esperidião junto com a motocicleta 
apreendida, onde foi verificado que 
o conduzido possui várias passagens 
pelos crimes de roubo, furto e 
ameaça, praticados na Comarca de 
Araputanga. 
 Em interrogatório, o preso 
não soube informar como havia 
adquirido a motocicleta, sendo foi 
a u t u a d o  e m  f l a g r a n t e  p o r  
receptação, e posteriormente 
colocado à disposição da Justiça.

autuado em flagrante pelo crime de 
receptação, já que com ele, os 
policiais civis recuperaram uma 
motocicleta de cor vermelha, com 
restrição de furto ocorrido na cidade 
de São José dos Quatro Marcos.
 O jovem foi surpreendido 
p e l o s  p o l i c i a i s  c i v i s  a p ó s  

m indivíduo com várias Upassagens criminais foi 
preso e uma motocicleta 

recuperada, pela Polícia Judiciária 
Civil, no município de Porto 
Esperidião, durante averiguação de 
uma denúncia anônima. 
 O suspeito, O.S.S. 24, foi 

PJC-MT c/ Redação

Motoca está no pátio da delegacia à disposição da vitima 

 Foto: Assessoria PM-MT

MANDADO DUPLO

Premiado pela justiça roda
em acidente caseiro do filho
PM/MT c/ Redação

Criança com queimaduras foi pro HRC e o pai, procurado, prá cadeia  

Foto: PM/MT
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período e durante todo o ano.
 Conforme ela, a formação 
visa a orientar os profissionais 
para que possam desenvolver 
diálogos voltados ao tema nas 
escolas, unidades básicas de 
saúde e de assistência social, 
f a z e n d o  u m a  g r a n d e  
disseminação em médio e longo 
prazo do assunto, que ainda é 
considerado um tabu.
 Para a coordenadora do 
grupo de  pesquisa  sobre  
Comportamento, Identidade, 
Saúde Mental e Ambiente do 
(Cisma), Poliany Rodrigues, que 
conduziu a formação, o encontro 
proporcionou aos envolvidos a 

troca de experiências, angústias e 
dúvidas abordando também o 
reconhecimento de sinais do 
suicídio. 
 “No mês de prevenção ao 
suicídio é importante difundir a 
ideia de que o sentimento de 
acabar com a própria vida é um 
s i n t o m a  d e  u m  i n t e n s o  
sofrimento pessoal e o indivíduo 
que está se sentindo assim, pode 
procurar ajuda para lidar melhor 
com esse sentimento”, destacou. 
 A ação contou também 
com a parceria da Universidade 
do Estado de Mato Grosso 
(Unemat), Poder Judiciário e 
Prefeitura Municipal de Cáceres.

multiplicadores do tema em seus 
contextos de atuação.
 Durante as ações, foram 
disponibilizados panfletos e 
informativos que esclareceram os 
mitos e verdades sobre o suicídio, 
além de orientações na busca de 
ajuda. A coordenadora do CRDH 
de Cáceres, Poliana Souza 
Corrêa, destacou a importância 
das ações desenvolvidas neste 

a r a  f o m e n t a r  a  Pc o n s c i e n t i z a ç ã o  e  
prevenção do suicídio, 

como parte da campanha 
“ S e t e m b r o  A m a r e l o ” ,  a  
Sec re t a r i a  de  Es t ado  de  
Assistência Social e Cidadania 
(Setasc-MT)  realizou de 5 a 10 
deste mês, em Cáceres, a roda de 
conversa “Falar é a Melhor 
Solução” por meio do Centro de 

Referência em Direitos Humanos 
do município.  
 O evento, contou com a 
participação de profissionais que 
atuam nas políticas de educação, 
saúde, assistência social e 
representantes da sociedade civil, 
sendo o objetivo fundamental, 
promover o diálogo para que 
p r o f i s s i o n a i s  e  d e m a i s  
e n v o l v i d o s  s e  t o r n e m  

 Prefeitura de Cáceres Aatravés da Secretaria de 
A g r i c u l t u r a  e  

Desenvolvimento Econômico e a 
Empresa Mato-Grossense de 
Pesquisa, Assistência E Extensão 
Rural (Empaer), realiza neste 
sábado, (14), o 6º Encontro de 
Mulheres Rurais do município de 
Cáceres, no Centro de Eventos 
Maria Sofhia Leite, na Sicmatur, 
com início às 7h00, apresentando 
palestras, almoço dançante, 
sorteio de brindes e roda de 
conversas entre mulheres.
 Segundo a extensionista 
social da Empaer Elicineia 
Aparecida Fortes, a popular 
Nega, as participantes do evento 
chegam pela manhã em ônibus 
ofertados pela organização e o 
credenciamento acontece logo na 
chegada, enfatizando que o dia 
todo será de atividades, com 
destaque o compartilhamento de 
idéias e ideais das integrantes do 
encontro.
 O secretário Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico, Junior Trindade, 
explicou que é um dia especial 
para homenagear a mulher do 
Campo, que planta, colhe, cuida 

da natureza, da família, é 
responsável pela renda da 
família. “O evento é para 
valorizar essa lutadora que gera o 
d e s e n v o l v i m e n t o  n o  
agronegócio, fomentando a 
liderança e o empreendedorismo 
feminino rural”, finalizou Junior.
 Conforme o prefeito 
Francis, o Brasil é um país do 
Agronegócio e sua gestão tem 
como dever, reconhecer a força 
d á  m u l h e r  r u r a l  e  d a r  
oportunidade para que ela 
d e s e n v o l v a  o  
empreendedorismo. 
 O gestor municipal de 
Cáceres, tem valorizado o 
profissionalismo da mulher com 
suas habilidades para encontrar 
s o l u ç õ e s  d e  p r o b l e m a s  
transformando com um jeito 
especial em oportunidades.
 D e  a c o r d o  c o m  o  
e n g e n h e i r o  a g r ô n o m o  e  
coordenador da Empaer em 
Cáceres, José Antônio Gonçales, 
o objetivo deste encontro 
sabatino,  é proporcionar um 
momento de descontração e 
união entre as mulheres do 
campo.

SETEMBRO AMARELO

Roda de conversa debateu em
Cáceres, prevenção de suicídio

Durante as ações, foram disponibilizados panfletos e informativos esclarecedores  acerca dos mitos e verdades sobre suicídio, além de orientações na busca de ajuda

Assessoria

Encontro proporcionou troca de experiências, abordando sinais do suicídio  

Foto: Assessoria

EMPONDERADAS

Encontro da mulher rural
acontece hoje em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Evento homenageia a mulher, que planta, colhe, cuida da natureza e da família  

Foto: Arquivo
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palestras, os alunos e professores da 
Unemat em Cáceres devem apresentar 
pesquisas desenvolvidas nos painéis 
demonstrativos no Pavilhão de Difusão 
Tecnológica durante a Exposição 
A g r o p e c u á r i a  d e  C á c e r e s  
(ExpoCáceres). "Com essa participação 
não somente o curso de agronomia 
estará representado, mas o câmpus de 
Cáceres como um todo", diz Zulema 
Figueiredo.
 A programação da 6ª Semac 
varia de acordo com o dia, mas 
normalmente tem início às 8h00 e 
encerramento diário às 19h00, 
possibilitando várias atividades, no 
parque de exposições de Cáceres, na 
Avenida Santos Dumont.

 Exposição Agropecuária de ACáceres começa na próxima 
semana e junto com ela a 6ª 

edição da Semana Agronômica de 
Cáceres (Semac),  promovida pela 
Unemat e ainda contará com a 3ª edição 
da Feira Tecnológica de Cáceres 
(Agrotec), em parceira com o Sindicato 
Rural e com o patrocínio do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural em 
Mato Grosso (Senar-MT).
 A Semac acontece de 17 à 21 de 
Setembro na sede do Sindicato Rural de 
Cáceres, participam estudantes, 
professores, produtores rurais e demais 
membros da sociedade civil. De acordo 
com a organização, a realização dos 
eventos busca a integração dos alunos e 

profissionais com os produtores e a 
indústria de maquinários e insumos 
agrícolas.
 A diretora do Câmpus Jane 
Vanini da Unemat em Cáceres e 
professora do curso de agronomia, 
Zulema Figueiredo, explica que o 
evento é uma oportunidade para a troca 
de conhecimentos. 
 "A semana vai possibilitar que 
tanto o produtor rural quanto os 
estudantes da área tenham acesso a 
informações importantes para o meio 
produtivo.
 Nesta edição o foco principal 
dos trabalhos que serão apresentados é 
justamente a pecuária de corte", informa 
a professora, adiantando que além de 

INTENCÂMBIOS

Semana agronômica será
destaque na ExpoCáceres

A Semac acontece de 17 à 21 na sede do Sindicato Rural de Cáceres, participam estudantes, professores, produtores rurais e demais membros da sociedade civil

Assessoria

Zulema Figueiredo é diretora do Câmpus Jane Vanini (Unemat)  

 Foto: Arquivo
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Brasil, onde atualmente é o líder 
da competição regional.

foi rebaixado para a Série D de 
2020, sobrou a disputa da Copa 
FMF, que vale vaga na Copa do 

 Cuiabá conseguiu a Oclassificação para a 
semifinal da Copa Verde 

nesta quarta-feira(11), ao vencer 
o Costa Rica (MS) por 2 a 1 na 
Arena Pantanal. O jogo de ida 
terminou empatado em 1 a 1, com 
isso, o Dourado está garantido na 
próxima fase, onde enfrentará o 
G o i á s ,  q u e  e l i m i n o u  o  
Luverdense mais cedo.
 O time da capital mato-
grossense abriu o placar logo no 
início, mostrando favoritismo. O 
volante Marino, que entrou como 
titular, fez o primeiro gol. O 
segundo gol também saiu no 
início, mas do segundo tempo. 
Aos cinco minutos, o meia 
argentino Escudero ampliou. Ele 

que não é muito aproveitado na 
Série B, por conta da sua baixa 
condição física, marcou seu 
primeiro gol pelo Dourado.
 O Costa Rica conseguiu 
diminuir o placar na metade do 
segundo tempo e pressionou pelo 
empate até o final, mas, não 
conseguiu marcar o segundo gol, 
sendo eliminado. O Cuiabá volta 
à campo neste sábado, 14, contra 
o Paraná, pela Série B do 
Brasileiro.
 Se o Cuiabá vai de vento 
em popa, o Luverdense não está 
bem das pernas e mesmo quqando 
joga bem, escorrega, como foi 
nesta Copa Verde, ao ser 
eliminado na mesma noite da 
quarta feira, ao perder para o 

Goiás, por 4 a 2. O Verdão tinha 
vencido o primeiro jogo por 2 a 1 
e na soma gereal, o Goias ficou 
com 5 a 4.
 Ve j a m  q u e  m e s m o  
estando após estar perdendo por 2 
a 0 até aos 25 minutos da segunda 
etapa, os mato-grossenses 
buscaram o empate ,  mas  
acabaram sofrendo dois gols nos 
acréscimos, resultado que deixou 
o Verdão do Norte fora das 
semifinais. 
 O gol da eliminação do 
LEC saiu no último minuto, 
através da cobrança de pênalti, 
marcado pelo atacante Rafael 
Moura, aos 52 minutos do 
segundo tempo. 
 Para o Luverdense, que 

 jogador João Pedro Paes Oda Costa Ramos, de 22 
anos, não faz mais parte 

da equipe do Azulão da Colina 
Iluminada que briga pelo titulo de 
campeão da Copa Mato Grosso. 
 O atacante teve a rescisão 
do contrato publicada no Boletim 
Informativo Diário (BID) da 
Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF) e deixou o grupo. 
A imprensa ainda não conseguiu 
contato com a diretoria do time 
pa ra  sabe r  o  mot ivo  do  
desligamento.
 No último confronto, 
válido pela quinta rodada, o Dom 
Bosco goleou o Araguaia por 4 a 
1, na Arena Pantanal subindo para 
a quinta colocação, com seis 

pontos. Na próxima rodada, o 
Azulão enfrenta o Operário, na 
Arena. 
 O confronto  es tava  
marcado para este sábado, porém, 
devido as altas temperatura que o 
Estado vem passando, foi adiado 
pela Federação Mato-grossense 
de Futebol (FMF) e a data ainda 
será definida.
 Pela sexta rodada também 
se  en f r en ta rão  Cu iabá  e  
Luverdense, Sinop- que já não 
tem mais chances de avançar de 
fase- e União, o Mixto pega o 
Araguaia. Todos estes confrontos 
ainda serão remarcados.
 C o n f o r a  a  a t u a l  
classificação: 1° Luverdense, 10 
pontos; 2° Cuiabá, soma 9; 3° O 
União tem 9; em 4°, o Mixto 
emplaca 8; Somando 6 pontos 
vem o DomBosco em 5°; Na 
sexta colocação, tem o Operário 
F.C Ltda, com 5; listando o sétimo 
lugar com Araguaia, somando 4
 Pontos e na lanterna já 
desclassificado em 8° lugar, o 
Sinop, que não mnarcou nenhum 
ponto.

COPA VERDE

Cuiabá segue e o Luverdense
conhece mais uma eliminação

Caminhando bem na Série B, com presença combativa nas Copas Federação e Verde, o Dourado é o oposto do Verdão de Lucas, rebaixado e eliminado

O.E c/ Redação

Rafael Moura, o He-Man, fechou a tampa do caixão do Luverdense   

Foto: Rosiron Rodrigues

ESTRANHA RESCISÃO

Durante a pausa da copa
Azulão dispensa atacante

S.N c/ Redação

Dom Bosco segue folga da FMF, treinando sem esforços neste calor  

Foto: Arquivo

O CENTRO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CENEPE/COC do Centro 
Oftalmológico de Cáceres – COC, torna público a realização de PROCESSO SELETIVO 
PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM 
OFTALMOLOGIA, MODALIDADE DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, destinada 
a médicos, prevista na Lei 6.932 de 07 de julho de 1981 e suas Resoluções complementares 
pertinentes da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM.
01- PROGRAMA: 

02 - INSCRIÇÕES: 
De 30/09/2019 a 22/11/2019 na secretaria do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
CENEPE/COC ou pelos Correios. 
03 - PROVA: 
O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa através de prova 
escrita, objetiva, com valor de 90% e a segunda etapa através de Avaliação e Arguição de 
Currículo Padronizado + Entrevista com valor de 10%.
1ª Etapa: Valor 90 (noventa) pontos – dia 15/12/2019, às 07:30h (horário de Mato Grosso), 
prova com duração de 02:30 hrs (duas horas e trinta minutos).
2ª Etapa: Valor 10 (dez) pontos – de 15/12/2019, a partir das 12:00h (horário de Mato 
Grosso). Passarão pela 2ª etapa os 10 primeiros candidatos ou os candidatos que atingirem 
50% da prova objetiva do Processo Seletivo de Residência Médica, sendo a classificação 
final baseada nos critérios estabelecidos no edital completo.
04 - INÍCIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA: 01/03/2020.
05- ENDEREÇO PARA INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
Secretaria do Centro Oftalmológico de Cáceres - COC, Rua Treze de Junho, 64 - Centro - 
Cáceres/MT - CEP: 78.200-000 - telefone: (0xx65) 3223-7100 – e-mail: 
coreme@cocmt.com.br.  
Edital completo no site:  www.cocmt.com.br

Cáceres, 16 de setembro de 2019.
Dr. André Luis Borba da Silva

Coordenador Geral da Comissão de Residência Médica do Centro Oftalmológico de 
Cáceres

COREME/COC |  CENEPE/COC

Área de acesso direto de acordo com a Resolução da CNRM
Programa Duração do PRM Vaga Situação do PRM Credenciamento

Oftalmologia 3 anos 1 Provisório CNRM/CBO*

Oftalmologia 3 anos 1 Provisório CBO

 

* Vaga destinada ao primeiro colocado do processo seletivo.
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SOCIAL

Vênus e Mercúrio unidos em 
graus exatos em Virgem, 
recebem um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de mudanças 
positivas em projetos de 
trabalho. O período pode 

envolver a finalização de uma negociação ou 
acordo, que envolve mudanças em sua 
rotina. Dias ótimos para cuidar do corpo.

Esotérico

Vênus e Mercúrio unidos em 
graus exatos em Virgem, 
recebem um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio 
indicando dias de mudanças 
positivas em sua vida social e 

aproximação de pessoas interessantes. Um 
romance pode começar e ter como principal 
característica, a amizade. Momento ótimo 
para estar com os filhos.

Vênus e Mercúrio unidos 
em graus exatos em Virgem, 
recebem um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio 
indicando dias de maior 
envolvimento com sua vida 

doméstica e familiar. O momento é ótimo 
para as atividades domésticas, para 
promover almoços e encontros em sua 
casa, com amigos queridos.

Vênus e Mercúrio unidos 
em graus exatos em Virgem, 
recebem um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio 
indicando dias de boa 

comunicação e aproximação de amigos, 
novos e antigos. O período é ótimo para os 
estudos e para colocar as leituras em dia. 
As viagens rápidas estão favorecidas.

Vênus e Mercúrio unidos em 
graus exatos em Virgem, 
recebem um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio 
indicando dias de bom 
movimento nas finanças. 

Uma negociação envolvendo o aumento 
de seus rendimentos, pode começar e 
mostrar bons resultados. Dia ótimo para 
um novo investimento.

Vênus e Mercúrio unidos em 
graus exatos em Virgem, 
recebem um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio 
indicando dias de bons 
acordos e negociações 

envolvendo uma grande soma de dinheiro 
e pessoas de poder. O período pode estar 
relacionado com a concretização de uma 
promissora parceria financeira.

Vênus e Mercúrio unidos em 
graus exatos em Virgem, 
recebem um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e necessidade 

de estar em contato mais profundo com suas 
emoções, que passam por um momento de 
a p r o f u n d a m e n t o ,  e q u i l í b r i o  e  
transformações positivas.

Vênus e Mercúrio unidos em 
graus exatos em Virgem, 
recebem um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento  in tenso  e  

agradável na vida social, novas amizades e 
as antigas, renovadas. O período pode 
envolver mudanças interessantes em 
projetos e/ou m uma equipe de trabalho.

Vênus e Mercúrio unidos 
em graus exatos em Virgem, 
recebem um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  

movimento mental e intelectual, que pode 
envolver aumento da necessidade de 
conhecimento. Você pode decidir retomar 
os estudos ou dedicar-se à uma nova 
formação.

Vênus e Mercúrio unidos em 
graus exatos em Virgem, 
recebem um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de mudanças 
positivas na vida social e 

aproximação de amigos, novos e antigos. 
Uma sociedade ou parceria comercial pode 
ser negociada e concretizada nos próximos 
dias.

Vênus e Mercúrio unidos em 
graus exatos em seu signo, 
recebem um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio 
indicando dias de boa 
comunicação e abertura para 

acordos e negociações envolvendo 
dinheiro. O período é ótimo para sair e 
divertir-se com os amigos. Novas 
amizades a caminho.

Vênus e Mercúrio unidos em 
graus exatos em Virgem, 
recebem um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio 
indicando dias de boas 

novidades em projetos profissionais e 
planos de negócios. O momento envolve 
melhora da imagem social e profissional e 
aumento da visibilidade.

By Rosane Michels

Comemorou mais um aninho o garotão 
Arthur Michels  que muito feliz cantou o 
Parabéns a você com os pais, familiares e 
amiguinhos. Que a saúde, o amor e a 
felicidade sejam uma constante em sua 
vida. Beijinhos com votos de felicidades!

Em clima de festa e muita animação o 
príncipe Davi Tavares apagou velinha 
envolto ao carinho dos pais Michell e 
Sara, dos avós, tios e amiguinhos que 
juntos cantaram o tradicional Parabéns. 
Que Papai do Céu cubra de bênçãos sua 
caminhada replicando por muitos anos 
sua existência.

Destaque de hoje a competente equipe da Clínica saúde e bem 
estar. Que cuida com muito carinho e profissionalismo de 
todos que necessitam cuidar do corpo e da mente. Grande 
abraço e excelente fim de semana a recepcionista Larissa, 
esteticista Suelen, advogada Lucimar e psicóloga Naiara. 

A grande pedida deste 
sábado é o Baile da 
P r i m a v e r a ,   q u e  
acontece no salão de 
festa do Rotary Club de 
Cáceres e promete 
esquentar sua noite com 
a solici tada dupla 
Santos e Amarildo. O 
jantar dançante é uma 
promoção do Rotary 
Flor do Pantanal. Vale 
conferir.
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