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MÉRITO LEGISLATIVO
Concessão da láurea do Poder Legislativo, é uma forma de reconhecer a dedicação da maioria destes cidadãos, que ultimamente não está mais na vida publica

Egressos dos dois poderes
serão homenageados hoje
Foto: Arquivo

A Câmara Municipal de Cáceres estará hoje prestando
homenagens a quatro ex-prefeitos, seis ex-vices e 74 ex-vereadores. A
concessão da Ordem ao Mérito do Poder Legislativo, é uma forma de
reconhecer a dedicação da maioria que não está mais na vida publica. A
cerimonia deve marcar o encontro de gerações políticas, inclusive de
tempos em que o vereador não recebia salários. Página 03

BUSÃO EM SAMPA

PRF encontra cocaína em
mala da mula de Lacerda
Foto: PRF/SP

Plenário do legislativo será palco das justas homenagens

CTA/SAE

Saúde oferece treinamentos
em pré e pós-testes rápidos

Policial encontra a cocaína intrujada ni fundo falso da mala

Uma traficante de Pontes e Lacerda foi presa pela PRF na rodovia
Raposo tavares, oeste de SP, com dois invólucros de cocaína escondidos no
fundo falso de uma mala. A abordagem foi no km 631 da Rodovia Raposo
Tavares, em Presidente Venceslau, num ônibus que fazia a rota Ponta Porã
(MS) a São Paulo (SP). No bagageiro externo a mala, num fundo falso
estavam 1,960 quilo de cocaína. Pagina 04

Foto: Assessoria

A prefeitura de Cáceres e a
secretaria municipal de saúde através da
equipe do Centro de Testagem e
Aconselhamento e Serviço de Atenção
Especializado (CTA/SAE) ofertou
treinamento em aconselhamento, pré e
pós-teste rápido e prática em teste rápido
para 42 profissionais de saúde do
município e da regional de Cáceres. Os
testes rápidos não têm custos para os
municípios.

MISTÉRIO

Idosa está sumida de casa
há dois meses em Cáceres
Foto: Divulgação

No programa, testes rápido HIV,
Sífilis e hepatites virais B e C

Página 03

TEORIA E PRÁTICA

Policiais são capacitados
em operacionalizar drones
Foto: Assessoria

Buscando a qualificação dos profissionais
da Segurança Pública na região de fronteira, dezoito
servidores participam do curso de operacionalização
de drone, promovido por iniciativa da Polícia
Judiciária Civil do município de Mirassol D'Oeste
na região de Cáceres. O curso comporta aulas
teóricas e práticas em disciplinas ministradas
instrutores especializados.

Desaparecimento de Dona Máxima é um mistério

A idosa Máxima Barros, 69, está desaparecida de sua casa na zona
rural de Cáceres, há cerca de dois meses. Segundo a filha, Nair Pereira
Leite de Souza, a mãe morava com o marido em um sítio, no entanto, ele
teria problemas de visão e quase não conseguia ajudá-la.Dona Máxima
fazia uso de medicamentos controlados e quando sumiu estava usando saia
e blusa pretas. Página 03

Com três dias de duração, a
capacitação será encerrada hoje

Página 04
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Fogo zero, sem prazo!

Café
da

Manhã

Um decreto publicado na última
sexta-feira (25), revogou o editado no dia 30
de agosto (também deste ano), que estendia
o período proibitivo de queimadas até 30 de
novembro e neste porém, de acordo com o
novo documento, as queimadas controladas
em propriedades rurais estão permitidas
desde a segunda-feira (28), o que não
significa que os piromaníacos possam sair
por aí, ateando fogo no que ver pela frente,
mesmo nas áreas rurais.
Importante que se grife bem, a
liberação de queimadas normais a partir de
então, não é extensiva à zona urbana, onde
botar fogo é vedado durante os 365 dias do
ano. Veja o leitor que este bônus de um mês,
se deve a São Pedro, pois a decisão do
governo do Estado em revogar o decreto
anterior, teve como base as informações do
Instituto Nacional de Metereologia, cujos
dados, mostram que Mato Grosso já
registrou precipitação acumulada superior a
30 milímetros nos últimos 15 dias, dados
ratificados pelo Centro Integrado de
Multiagências, demonstrando ser minimo o
risco grandes incêndios em regiões de mata.
Muita gente questiona o fato do
fogo em matas, na zona rural e na vida
urbana, as cidades, terrenos baldios e veja
bem, as consequências, talvez sejam mais
danosas, pelo espaço exíguo. Elas afetam o
meio ambiente de diversas maneiras, o solo
é o primeiro a sentir o enfraquecimento dos
nutrientes, assim como os animais,
vertebrados e invertebrados, que quando
não perdem a vida, perdem tocas e
alimentação.
Também como efeito nocivo, em
consequência dos ventos, as chamas se
espalham sobre a vegetação rasteira do
lavrado, principalmente na época de seca,
atingindo áreas muito maiores do que
aquelas rurais, dotadas de aceiro pelo
campeiro consciente. Entre os impactos

EDITORIA

GANHA-TEMPO
A Prefeitura de Cáceres para oferecer mais
conforto e agilidade ao cidadão
disponibiliza atendimento na Unidade do
Ganha Tempo de Cáceres, localizada no
antigo prédio do Clube Humaitá. Os novos
servidos oferecidos pela Secretária de
Fazenda e Procuradoria são: Consulta de
IPTU; Consultas aos Débitos inscritos na
dívida ativa; Negociação dos Débitos
referentes à dívida ativa municipal;
Certidão Negativa de Débitos Municipais;
Emissão de Boletos e Orientação dos
Processos, junto à SEFAZ
CITAÇÃO EDITALÍCIA
A senadora Selma Arruda tem evitado
receber oficiais de justiça sobre uma ação
de cobrança movida contra ela pela
empresa Genius At Work Produções
Cinematográficas, por trabalhos prestados
a ela durante parte de sua pré-campanha ao
Senado, em 2018 e com isso quiçá,
procrastinar os tramites. Nestes casos,
sugere-se a intimação editalícia, simples!
HORÁRIOS ABSURDOS
Atendendo a um pedido do Ministério
Público Estadual, a Justiça determinou que
o Estado diminua a carga horária de
trabalho de uma servidora, que estaria
acumulando de forma irregular dois cargos
no governo. A funcionária, lotada nas
secretarias de Saúde e Justiça e Direitos
Humanos, estaria realizando uma jornada
de 70 horas semanais, o que é considerado
humanamente impossível. Trocando em
miúdos, uma mentira, que justifica sim, o
ressarcimento do valor embolsado de
forma ilegal.
OLHA O GOLPE!
Uma mulher foi vítima de golpe por
bandidos, que clonaram o seu WhatsApp,
após ela anunciar em site de vendas.
Segundo ela, recebeu uma ligação em seu
telefone, onde o golpista dizia ser do site
em que ele havia feito um anuncio, que
precisava corrigir um problema de
duplicação da publicação e que, para isso,
ela precisava repassar o código que havia
sido mandado ao celular dela. Em seguida,
ela constatou que o golpista passou a pedir
dinheiro para os seus contatos.
BERERÉ NO CASH
Os 141 municípios de Mato Grosso
recebem nesta quarta-feira (30) o último
repasse de setembro do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), no
valor de R$ 43,7 milhões. A maior parte do
recurso será destinada para Cuiabá. O FPM
é o valor repassado pela União para os
municípios, fruto da arrecadação do
Imposto de Renda e do Importo sobre os
Produtos Industrializados. A distribuição é
feita de acordo com o número de
habitantes. O pagamento é feito
mensalmente em 3 parcelas, nos dias 10, 20
e 30.
IDENTIFICAÇÃO
Exames de DNA, publicações do nome e
foto de Wellington Ribeiro da Silva, preso
no mês de setembro em Goiás, por conta de
22 crimes de estupro, comprovaram três
novas vítimas de abuso do homem
apontado como maior estuprador em série
naquele estado. Quando a gente cobra da
policia, o nome e foto de meliantes
perigosos, não é nenhum sadismo de
escachar o tal fulano, mas sim, de expô-lo
às eventuais futuras vitimas e inclusive
ajudar as autoridades!

negativos ainda podemos citar a
espessa cortina de fumaça, que invade todos
os espaços, ocasionado aos habitantes da
região dificuldades para respirar ou
problemas respiratórios.
A procura nas unidades de saúde
pública aumenta proporcionalmente ao
número de queimadas, havendo ainda a
poluição dos rios. O fato de reconhecer a
importância dos efeitos das queimadas
sobre o espaço urbano é sem dúvida, o
primeiro passo para abordar o tema em larga
escala, medindo a extensão aproximada da
origem das queimadas por meio dos focos de
calor. Bem mais do que perdas ambientais e
econômicas, as queimadas têm inquietado
os cientistas por seu caráter de advertência
em relação a riscos futuros à sociedade
local.
A fumaça produzida pela queimada

urbana produz substâncias químicas
que penetram no solo e nas plantas, expondo
as pessoas ao risco de adoecerem tanto pela
inalação quanto pela ingestão de alimentos
contaminados com material particulado (pó
da queimada urbana), monóxido de
carbono, ácido clorídrico, ácido cianídrico,
benzeno (causador de pedra nos rins),
estireno, formaldeído, arsênio, benzopireno,
dioxina, furano, hidrocarbonetos
policíclicos e metais pesados.
A gente poderia ficar aqui horas
falando sobre tais malefícios decorrentes
das queimadas, urbana ou rural, enquanto
que apenas um minuto de reflexão de todos
poderia evitar a simples faísca, ajudando a
salvar o planeta. Esqueçam decretos, prazos,
e lembrem-se que a natureza agradece a cada
gesto civilizado de seus filhos, nós, Bom
Dia!

Bom mesmo era o Chile
O neoliberalismo é uma ilusão
simplória e nefasta. Já quebrou a Argentina
duas vezes. Mauricio Macri chegou ao
poder para liquidar o populismo gastador
dos Kirchner. Liquidou o país. O Chile é a
menina dos olhos dos neoliberais, que
perdoam as atrocidades da ditadura do
horrendo Augusto Pinochet por seus
supostos avanços econômicos.
A pátria de Pablo Neruda está
novamente sob patrulha do exército para
conter a fúria das massas. Motivo:
ninguém suporta mais as desigualdades
sociais alimentadas por décadas. Um país
não é uma casa de família na qual só se
deve gastar o que se arrecada. Tampouco
deve ser cada um por si num Estado
mínimo. O Chile em chamas tem toque de
recolher e 15 mortos.
O ministro Paulo Guedes quer
importar o modelo chileno para o Brasil. O
jornal Folha de S. Paulo resumiu o caos
instalado no Chile desta maneira direta e
clara: “O descontentamento da sociedade
com o sistema previdenciário chileno,
administrado por empresas privadas, o
custo da saúde, o deficiente sistema
público de educação e os baixos salários
em relação ao custo de vida acabou
emergindo junto com os protestos sobre o
preço do metrô”.

O sistema de aposentadoria por
capitalização resultou em idosos ganhando
menos do que o salário mínimo e em altas
taxas de suicídio entre os mais velhos.
Tudo para que o setor financeiro faturasse
muito.
O ciclo n eo lib er al p ar ece
esgotado. Deixa um rastro de miséria atrás
de si. A desigualdade, como sempre,
assombra a América Latina. O Equador
explodiu. O presidente equatoriano teve de
recuar no aumento dos combustíveis
decretado para agradar ao FMI. O chileno
deu para trás no aumento das passagens de
metrô. Quando as massas rugem os
neoliberais mandam as forças armadas às
ruas e depois recuam para salvar os móveis
dos palácios.
Se a ditadura concentrada de
Maduro na Venezuela desandou, as
“ditaduras” difusas do rentismo nos países
neoliberais, com o Chile na vanguarda,
afundam também. A utopia chilena só
tinha três problemas: educação, saúde e
aposentadorias. As três juntas são
chamadas de exclusão, mas aceitam o
apelido de espoliação desenfreada e cínica.
O jornal francês Le Monde
mostrou que o “oásis da região” era, na
verdade, nas palavras do próprio
presidente Sebastian Piñera, uma “bomba-
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relógio”, uma “panela de pressão”
prestes a explodir. Era o oásis do sistema
financeiro. Santiago, a bela capital chilena,
foi tomada por barricadas. O desespero
não pode ser medido pelo PIB. O “paraíso”
neoliberal chileno foi construído sobre
cadáveres, torturados e desaparecidos do
regime de Pinochet, um dos mais bárbaros
num continente acostumado à barbárie.
Outro jornal francês, Libération,
descreveu Santiago do Chile como uma
“cidade muito poluída e engarrafada”. O
cartão-postal era cheio de imperfeições.
Por trás do cenário cantado em prosa e
verso, a morte. Portugal, governado pela
esquerda, para onde parte da direita
brasileira foge, desafiou o neoliberalismo
da União Europeia e está de vento em
popa.
A Bolívia, do reeleito Evo
Morales, é o país que mais cresce na
América Latina. Gás e petróleo foram
nacionalizados. Segundo a BBC, “as
multinacionais tiveram que renegociar os
contratos com a estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos para
continuarem operando no país e passaram
a pagar mais para explorar jazidas”. Que
atraso! Bom era o Chile.
***___ Juremir Machado da Silva,
jornalista e historiador
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ORDEM AO MÉRITO

Nas solenidades será outorgada a concessão a ex-prefeitos e vices e ex-vereadores, que passaram pelo executivo e legislativo de Cáceres, deixando sua colaboração

Legislativo de Cáceres vai
homenagear egressos hoje
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

N

esta quinta feira, 31, o
legislativo de Cáceres
estará prestando
homenagens a quatro exprefeitos, seis ex-vices e 74 exvereadores, dentre eles, Elias
Leal, ex-prefeito de Curvelândia
e Mirassol D'Oeste, José
Gonçalves Filho (Zinho) de
Jauru,Túlio Fontes e Doutor
Araujo e Filomena Alcântara.
Conforme o presidente
Rubens Macedo, a concessão da
Ordem ao Mérito do Poder
Legislativo, é uma forma de
reconhecer a dedicação da
maioria que hoje não está mais na
vida publica, citando dentre
outros, Shiguemitu Sato de
Araputanga e o Zinho de Jauru,
que foram vereadores em um
tempo que não tinha salário.
A cerimonia deve marcar
o encontro de gerações políticas
da mesma família como são os

Vieira dos Santos, Nelson
de Oliveira, Josias Modesto,
Belarmino Silva, Salvador
Serapião, Marcio Rodrigues
Augusto, Geovanil Sacramento,
Rizio Pires Dantas, Juracy
Marcelino de França, Waldir
Fanaia, Alcy Silva, Gabriel Alves
de Moura, Alonso Batista,
Claudino Rubro, Luiz Pereira

DESAPARECIDA

Família procura idosa que há
dois meses sumiu em Cáceres
Da Redação

Cerimonia deve marcar o encontro de gerações políticas

casos de Marcinho
Lacerda, Pedrinho Lacerda e
Zezinho Lacerda, que inclusive
foi vereador e vice-prefeito, Além
de Duda e Aloísio de Barros, filho

pai.
Entre os que confirmaram
presença ao ato estão Alvino
Vieira de Souza, Sebastião
Ventura da Cruz (Zico), José

PrÉ E PÓS TESTES

CTA promoveu treinamentos a
profissionais de saúde da região
Assessoria

A

prefeitura municipal de
Cáceres e a secretaria
municipal de saúde
através da equipe do Centro de
Testagem e Aconselhamento e
Serviço de Atenção
Especializado (CTA/SAE) Cáceres ofertou na semana
passada,
treinamento em
aconselhamento, pré e pós-teste
rápido e prática em teste rápido
para 42 profissionais de saúde do
município e da regional de
Cáceres.
Estiveram presentes para
o treinamento profissionais de
Araputanga, Curvelândia, Gloria
D' Oeste, Mirassol D'Oeste, Porto
Esperidião, São José dos Quatro
Marcos, além dos profissionais
de saúde da secretaria Municipal
de Saúde de Cáceres e do
Hospital São Luiz e Regional.

Frande (Lucas), Elias
Melo Franco (Elias do Limão),
Filomena Alcântara (Filó),
Geraldo Lopes Siqueira, Duda
Barros, Wilma Rubechini, Zé
Antônio do Caramujo, Antônio
Rodrigues da Silva (Tiazinho do
Caramujo), Baltazar Norberto,
Clóvis Bonfanti, entre outros.

A equipe do CTA/SAECáceres realizou 3 treinamentos
este ano de 2019, somando um
total de 73 profissionais de saúde
capacitados em Teste Rápido da
macro regional de Cáceres e
Pontes e Lacerda.
Os treinamentos
aconteceram nos municípios de
Vila Bela da Santíssima Trindade,
Araputanga e Cáceres.
A oferta do teste rápido
para HIV, Sífilis e hepatites virais
B e C nas unidades de saúde, seja
hospitalar ou na Atenção Básica
traz rapidez no diagnóstico destas
doenças e principalmente em
populações chave, ou seja,
gestantes e suas parcerias
sexuais, população rural,
população privada de liberdade,
vítima de violência sexual,
vítimas de acidente com material
Foto: Assessoria

biológico e infectante,
trabalhadoras do sexo, entre
outros.
Desta forma estes
municípios estão cooperando
com a meta 90, 90, 90 do
Ministério da Saúde, onde se
espera que até 2030 90% dos
portadores do vírus HIV saberão
que tem a doença, 90% dos casos
diagnosticados estarão em
tratamento e 90% dos pacientes
em tratamentos para o HIV/AIDS
terão carga viral indetectável, ou
seja, tratamento eficiente e baixa
transmissibilidade da doença.
Os testes rápidos não têm
custos para os municípios, pois
são fornecidos pelo Governo
Federal e distribuídos pelo
Estado.
Para recebê-los os
municípios devem ter pelo menos
um profissional capacitado em
teste rápido.

F

amiliares de Máxima
Barros, 69, estão
procurando informações
que levem ao paradeiro dela,
desaparecida há cerca de dois
meses de sua casa, na zona rural,
onde morava e não foi mais vista.
Segundo a filha, Nair
Pereira Leite de Souza, 45, a mãe
morava com o marido em um
sítio, no entanto, ele teria
problemas de visão e quase não
conseguia ajudá-la.
Ainda segundo a filha, sua
mãe fazia uso de medicamentos
controlados e até então, nunca
havia desaparecido,
esclarecendo, que ao desaparecer
num domingo, Máxima vestia

saia e blusa preta. Um
boletim de ocorrência foi
registrado na Polícia Civil de
Cáceres comunicando o ocorrido
e apesar de buscas feitas,
inclusive com ajuda de cães
farejadores do Corpo de
Bombeiros, até o momento a
sexagenária não foi localizada.
A família informou que
buscas também foram feitas por
toda região, inclusive em um rio,
mas sem sucesso.
Quem tiver informações
que levem ao paradeiro a idosa
pode entrar em contato com a
família através do seguinte
telefone: (65) 99319-6565.
Foto: Doc-Família

Dona Máxima saiu de casa num domingo e nunca mais voltou

Problemática foi discutida em grupos no CTA de Cáceres
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CAPACITAÇÃO

O conteúdo aborda diferentes temas que tem como principal objetivo, propagar e difundir o treinamento para operação de aeronaves remotamente pilotadas

Encerra-se hoje curso para
operacionalização de drones
PJC-MT c/ Redação
Foto: Assessoria

B

uscando a qualificação
dos profissionais da
Segurança Pública na
região de fronteira, dezoito
servidores participam do curso de

operacionalização de drone,
promovido por iniciativa da
Polícia Judiciária Civil do
município de Mirassol D'Oeste
na região de Cáceres.

Com três dias de duração,
a capacitação ministrada pela
Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp), a
pedido do delegado Alexandre da

VIAGEM DE BUSÃO

Mula de Lacerda roda em
Sampa com coca em mala
Da Redação

N

a madrugada desta terçafeira (29), por volta das
4h, uma jovem de 19
anos foi presa pela Polícia Militar
Rodoviária ao ser flagrada com
dois invólucros de cocaína.

A droga estava escondida
no fundo falso de uma mala. A
abordagem foi no km 631 da
Rodovia Raposo Tavares (SP270), em Presidente Venceslau
(SP).
Foto: PRF/SP

A droga estava acondicionada no fundo falso da mala da traficante

De acordo com as
informações da polícia, a jovem
estava em um ônibus de linha
regular, com itinerário de Ponta
Porã (MS) a São Paulo (SP).
Durante vistoria dentro do
veículo, foi localizada no
bagageiro externo a mala da
mulher, que continha um fundo
falso e, nele, o conteúdo de 1,960
quilo de cocaína.
Questionada pela polícia,
a moça informou que comprou a
mala no Paraguai, pelo valor de
R$ 40, e desconhecia a existência
do fundo falso.
A jovem presa em
flagrante por tráfico de droga foi
levada à Delegacia da Polícia
Civil, onde foi ratificada a voz de
prisão.
Ela, que é moradora de
Pontes e Lacerda (MT),
permaneceu em cárcere para
apresentação em audiência de
custódia na Justiça.

Curso é realizado no auditório do Ministério Público no município

Silva Nazareth, iniciou na
terça-feira (29), no auditório do
prédio do Ministério Público no
município.
O conteúdo programático
segue até esta quinta-feira (31),
com a abordagem de diferentes
temas que tem como principal
objetivo, propagar e difundir o
treinamento para operação de
aeronaves remotamente
pilotadas.
Com aulas teóricas e
práticas, as disciplinas
ministradas no curso têm como
instrutores, o bombeiro militar
Sérgio Paulo e o policial civil
Jean, lotados no Centro Integrado

de Operações de
Segurança Pública (Ciosp).
O
c u r s o
d e
aperfeiçoamento reúne dez
investigadores de polícia, três
deles, lotados na cidade de
Cáceres, cinco policiais militares,
dois agentes da Secretaria do
Meio Ambiente (Sema) e um
escrivão de polícia.
Ultimamente no país,
forças de segurança vem usando
câmaras acopladas a drones,
nomeadamente para proteger
pessoas e bens, reprimir infrações
nas estradas, prevenir atos
terroristas e detetar incêndios
florestais.

OBELISCO

Salto do Céu recebe projeto
portal de entrada da cidade
Assessoria

O

município de Salto do
Céu, localizado na região
Oeste do Estado, recebeu
da Associação Mato-grossense
dos Municípios, o projeto do
portal de entrada da cidade. A
obra será executada com recursos
próprios da prefeitura. O projeto
foi entregue na última sexta-feira,
(25) pela Coordenadora Geral da
AMM, Juliana Ferrari e pela
Coordenadora da Central de
Projetos, Monique Godoi. O
projeto do portal segue agora para
outra fase estrutural.
Conforme a descrição do
projeto elaborado pela arquiteta
Carla Feijó, ele foi idealizado
como foco nos elementos da
natureza, que remetem as ondas e
o movimento das águas. No
portal também terá um pilar que
abrigará as imagens dos
principais pontos turísticos da
cidade, como forma de chamar a
atenção dos visitantes.

Outro projeto a ser elaborado é
referente a orla no entorno da
cachoeira, como o calçamento e
a revitalização. Do outro lado da
cachoeira, será construído um
espaço contemplativo. No local,

terá uma praça com bancos de
madeira de região e um piso
adequado. Será um espaço de
lazer para os moradores e
visitantes bem a natureza
exuberante das cachoeiras.
Foto: Divulgação

Projeto foi entregue pela Coordenadora Geral da AMM, Juliana Ferrari
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UNEMAT/INCLUSÃO

Evento busca orientar e apoiar os sistemas de ensino, disseminando estudos e pesquisas na área, visando à construção de políticas públicas e o intercâmbio

Educação bilíngue de surdos é
tema de seminário em Cáceres
Assessoria

Foto: Divulgação

oferecer para Cáceres o
que for necessário para a
qualificação na área da surdez. O
primeiro passo foi trazer este
seminário. Vamos transmitir
nossa experiência e
conhecimentos para a qualidade
do ensino focado na surdez”.
Além de compartilhar
conhecimentos e metodologias
relacionados à educação de
surdos, o evento busca orientar e
apoiar os sistemas de ensino
brasileiros, disseminando
estudos e pesquisas na área,
visando à construção de políticas
públicas e o intercâmbio de ações
para expansão e melhoria do
atendimento ao surdo.
Na terça-feira (29), houve

Estudos Surdos”, com a
professora Ana Regina Campello
e “Educação e Inclusão Científica
para Surdos”, por Flávio Eduardo
Pinto. Ontem, (30), foi a vez da
temática “Estudos sobre Línguas
de Sinais: língua, literatura e
tradução” abordada por Ana
P a u l a Te l e s , C h r i s t i a n e
Carpinteiro e Tils Ramon
Linhares e “Ensino de Língua
Portuguesa por Instrução em
Libras” por Osilene Cruz.
Nesta quinta-feira (31),
haverá palestra sobre “Educação
Bilíngue de Surdos: escola,
ensino e formação de professores
bilíngues”, com Andreia
Galloulkydio e Ana Martha
Tuttman.

NOVA LACERDA

Integrantes da Melhor Idade
curte passeio em Lagoa Santa

Seminário busca melhorar a educação para surdos no Brasil

C

om o tema “Educação
bilíngue de surdos:
teorias, políticas e
práticas”, a Unemat e o Instituto
Nacional de Educação de Surdos
(Ines) promovem seminário de
capacitação para professores,
técnicos, diretores de escola,
pessoas surdas e famílias,

estudantes universitários,
pesquisadores, intérpretes de
língua de sinais e outros
profissionais que lidam direta ou
indiretamente com surdos. O
evento acontece em Cáceres,
entre terça-feira (29) e hoje, (31).
Segundo o diretor geral
do Instituto, professor Paulo

Bulhões, o seminário
busca melhorar a educação para
surdos no Brasil. O instituto Assessoria
ntre os dias 20 a 25 de
recebia as pessoas em sua sede
outubro, a Prefeitura de
para cursos de capacitação e
Nova Lacerda ofereceu
formação. Agora, o Ines leva os
seus profissionais às diferentes por meio da Secretaria Municipal
regiões do país. “A Unemat vai de Assistência Social, a tão
sonhada viagem com o grupo da
continuar esse trabalho de
Melhor Idade, com destino á
Lagoa Santa, cidade turística do
estado de Goiás. Uma viagem de
quase 3 mil quilômetros (ida e
volta).
A aventura teve
participação aproximada de 75
integrantes (entre idosos e equipe
de apoio). Para muitos, um
momento único: A realização de
um sonho.
Os idosos puderam
conhecer dois lindíssimos locais:
O Clube Central Park e a Lagoa
de Águas Termais, destino
principal da viagem.
O resultado não poderia
ser outro: Eles voltaram a ser
crianças e aproveitaram ao
máximo.
A secretária de
Assistência Social, Carliane

E

Tafarel Silva e o prefeito
Uilson José da Silva – Linguiça
deram suporte na viagem e,
emocionados garantem que essa
foi a melhor experiência de suas
vidas. “Não foi só diversão!
A viagem trouxe lições
valiosas de amor e
companheirismo entre os jovens
da melhor idade. Além do
exemplo de garra e disposição
que eles têm”, disse o prefeito.
Além dos momentos de
lazer, a iniciativa busca criar um
maior fortalecimento e interação
entre os participantes, possibilitar
a concepção de novas amizades e
estimular o bem-estar entre as
pessoas da chamada melhor
idade.
O município de Lagoa
Santa – GO é um arquipélago
tropical, situado a 360 km de
Goiânia, que mistura todas as
cores, ventos e sons. Rico na
beleza, rico na história.
O lugar onde a paz e a
natureza escolheram para morar!
Foto: Leandro Régis

Turma animada dos Entas, se esbaldou na realização de um sonho
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SESSÕES NA AL-MT

Se aprovado o projeto, as sessões seriam realizadas às terças-feiras, com início às 17 horas e às quartas-feiras, com início, respectivamente, às 8, às 14 e às 18 horas

Projeto discute concentrar as
plenárias em 2 dias da semana
Assessoria
Foto: Arquivo

Proposição visa adequar os dias e horários das sessões plenárias

O

s deputados estaduais
começaram, na sessão de
anteontem, (29), a
discutir o Projeto de Resolução
359/2019, que concentra os dias
de sessões plenárias apenas para
terças e quartas-feiras. A proposta

modifica o artigo 78 do regimento
interno da Assembleia
Legislativa.
Atualmente, as sessões
plenárias do Poder Legislativo
ocorrem nas terças-feiras, com
início às 17 horas, e às quartas-

feiras, com início
respectivamente, às 8 horas e às
17 horas e às quintas-feiras, às 8
horas.
Com a aprovação do
projeto, as sessões seriam
realizadas às terças-feiras, com
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início às 17 horas e às
quartas-feiras, com início,
respectivamente, às 8, às 14 e às
18 horas.
A Mesa Diretora
argumenta que a proposição visa
adequar os dias e horários das
sessões plenárias, “para que as
mesmas sejam realizadas em dois
dias consecutivos em horários
distintos, para que os
parlamentares possam atender as
demandas da população matogrossense, tendo como se
deslocar ao interior do estado nos
dias após a realização de tais
sessões”.
“Só queremos tornar mais
produtivo os trabalhos. Não
vamos diminuir tempo de sessão,
vamos apenas concentrar as
sessões.
Às quartas à tarde, em vez
de ter reuniões em comissões,
você muda as reuniões para
quinta e traz a sessão de quinta
para quarta-feira. Continuaremos
com quatro sessões, da mesma
forma. Se for do entendimento da

maioria dos deputados
terá a mudança, terá essa
inversão”, disse o primeiro
secretário, deputado Max Russi
(PSB).
O d e p u t a d o Wi l s o n
Santos (PSDB), que pediu vista
do projeto, ressalta que ao
concentrar as sessões em dois
dias, os trabalhos podem ficar
precários e por isso não há
necessidade para tal mudança.
“O que mais me preocupa
é que essa concentração vai
aumentar mais. De três dias passa
para dois, de dois já passa para
um dia. Três sessões em um dia
só, não traz qualidade.
Na última, os deputados
não vão suportar mais debater
nada, algumas matérias que
exigem mais cuidado vão passar
facilmente.
Para o bom debate, para
aprofundar as discussões, não é
recomendável realizar três
sessões no mesmo dia”, concluiu
o tucano.
O projeto deve ser votado
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BOLAS PARADAS

Somando 41 pontos no meio da tabela, Dourado de Cuia precisa conseguir pelo menos mais duas vitórias para se garantir matematicamente na Série B em 2020

Duelo entre Cuia e Coxa
fica no empate na Arena
Paraná-Portal c/ Redação

E

m um jogo com quatro
gols marcados de bola
parada, o Cuiabá
empatou com o Coritiba por 3 a 3,
na noite de anteontem, (29), e se
manteve na faixa intermediária da
tabela, apesar de cair um ponto,
ficando na 12ª posição, do
Campeonato Brasileiro da Série
B. Serginho, Rodrigão e Robson
marcaram os gols do Coritiba,
enquanto Paulinho, Jefinho e
Damián Escudero anotaram os do
Cuiabá.
O duelo atrasado da 25ª
rodada da Série B foi realizado na
Arena Pantanal, em Cuiabá e o
time da capital de Mato Grosso
com 41 pontos precisa conseguir
pelo menos mais duas vitórias
para se garantir matematicamente
na Série B em 2020.
A partida iniciou

Foto: Raphael Brauhardt

truncada, mas aos 18
minutos o Coritiba chegou ao seu
primeiro gol. Giovanni cobrou
falta da direita no segundo poste e
Serginho cabeceou firme para
abrir o placar.
Só que o Cuiabá
conseguiu rapidamente o empate.
Aos 23 minutos, Jean Patrick
bateu falta da direita e Paulinho
de peixinho cabeceou firme. Alex
Muralha ainda tocou na bola, mas
não conseguiu evitar o gol.
Aos 31 minutos o Coritiba
voltou a ficar na frente do placar,
quando Rafinha cobrou escanteio
da direita aberto e Rodrigão
ganhou da marcação para
encerrar jejum de 11 jogos sem
marcar.
O Cuiabá ainda teve boa
chance aos 47 minutos, quando
Paulinho foi até a linha de fundo e

cruzou rasteiro para
Felipe Marques. O atacante
finalizou, mas a bola explodiu em
Romércio e foi para longe do gol.
O Coritiba teve a chance
de marcar seu terceiro gol no
primeiro minuto do segundo
t e m p o . Wi l l i a m M a t h e u s
finalizou cruzado e Matheus
Nogueira espalmou. No rebote,
Rafinha armou a finalização, mas
Paulinho colocou o corpo na
frente da bola, que saiu pela linha
de fundo. Melhor para o Cuiabá
que buscou nova igualdade no
marcador aos quatro minutos.
Jean Patrick novamente cobrou
falta com precisão e Jefinho subiu
entre os zagueiros para balançar
as redes.
Só que aos 19 minutos, o
Coritiba novamente assumiu a
liderança do jogo. Rafinha

PLANTEL REFORÇADO

Grêmio Sorriso briga por uma
vaga na Copa do Brasil Sub-17

Cuiabanos e Curitibanos não saíram de um empate na Arena Pantanal

avançou pela direita e fez
o cruzamento. A zaga do Cuiabá
não conseguiu afastar e a bola
sobrou para Robson, que limpou
a marcação e finalizou rasteiro no
canto direito para marcar o gol.
O Cuiabá respondeu aos 20
minutos. Jean Patrick foi a linha
de fundo e cruzou na pequena
área para Jefinho. O atacante

pegou de primeira e a bola
passou perto do travessão. E aos
38 minutos, o Cuiabá igualou
mais uma vez o placar. Damián
Escudero recebeu na entrada da
área, ajeitou a bola para o pé
esquerdo e finalizou com efeito
para marcar um belo gol,
empatando o prélio aos 98
minutos.

S.N c/ Redação

O

Grêmio Sorriso está
apostando todas as fichas
para ser campeão do
Campeonato Mato-grossense
Sub-15 e 17 e,

consequentemente, garantir sua
posição como representante de
Mato Grosso na Copa do Brasil
Sub-17 do ano que vem.
Para isso, está se
Foto: Assessoria

Novos reforços já estão aptos para enfrentar o Nova Mutum, sábado
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reforçando para garantir vaga à
semifinal das competições e
inscreveu José Pedro e Thalyson
Alves no Boletim Informativo
Diário (BID) da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF).
Os novos reforços já estão
aptos para sábado próximo
enfrentar o Nova Mutum, no
Aparecido Briante, em São José
do Rio Claro, quando será
disputada quinta rodada nas duas
categorias.
No mesmo dia, também se
enfrentam Operário e Dom
Bosco, no CT Rubro Negro, em
Várzea Grande.
Na última rodada, pelo
sub-15 o Sinop empatou em 1 a 1,
com o Sorriso.
O União empatou em 0 a
0, com o Vila Aurora e o Dom
Bosco pelo mesmo placar com o
Cuiabá.
Pelo sub-17 o União
venceu o Vila Aurora por 3 a 0, e o
Cuiabá fez 3 a 2 no Dom Bosco.
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Esotérico
A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em Peixes
indicando um dia de boa
comunicação e necessidade
de estar entre amigos. O dia é
ótimo também, para reuniões, acordos e
negociações que envolvam projetos e
possíveis contratos. Um bom contato
comercial pode ser realizado.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes indicando um dia de
bons acordos e negociações
que podem envolver uma
parceria financeira. O dia é ótimo para
discussões relacionadas a divisão de lucros
e investimentos. Preste somente atenção
aos detalhes.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes indicando um dia de
bom movimento nas
finanças, seja através de um
ganhos extra, de um pagamento ou
mesmo da concretização de um projeto
ou contrato que trará mudanças positivas
e aumento de sua renda.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em Peixes
indicando um dia de
movimento agradável e boas
notícias, de vida social
prazerosa e convivência com bons amigos.
Aproveite esta energia mais leve para sair e
divertir-se. Uma parceria comercial pode
ser firmada.

A Lua em seu signo se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes indicando um dia de
alegrias e boas novidades,
uma dia de prazer e contentamento.
Pode envolver a aprovação de um
projeto, que trará crescimento e
expansão à sua vida. O dia é ótimo para
estar junto de quem ama.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes indicando um dia
agradável, tanto na vida
pessoal quanto no trabalho. Um convite
para um novo emprego ou projeto pode
surgir. Se estiver em processo de seleção
para uma nova colocação no mercado,
pode receber ótimas notícias.

A Lua em Sagitário se une
a Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes indicando um dia de
interiorização e maior
envolvimento com seu mundo
emocional, que passa por um momento
de expansão e equilíbrio. O dia é ótimo
para meditar e envolver-se em
atividades que unam mente e corpo.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em Peixes
indicando um dia de
movimento agradável na
vida social e aproximação de
amigos. Saia e divirta-se, pois você pode
ter uma gostosa surpresa para o seu
coração. Dia ótimo também para estar
juntos dos filhos.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes indicando um dia de
movimento e alegrias na
vida social e encontros
prazerosos com amigos. Uma nova
amizade pode ser feita e uma antiga,
renovada. Você pode receber boas notícias
sobre um projeto em equipe.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes indicando um dia em
que você vai preferir curtir a
vida junto dos seus, de
preferência em sua casa e intimidade.
Promover um gostoso encontro entre
amigos em sua casa, pode trazer boas
surpresas. Pense nisso.

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em
Peixes indicando um dia de
movimento positivo e boas
notícias relacionadas a aum
projeto de trabalho que está totalmente
envolvido. Sua carreira pode dar um passo
à frente, entrar num momento de expansão
e crescimento.
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Embelezando nossa coluna, a socialite
Gilda Mendes Moreira Assunção, que
comemora hoje data nova e recebe os
calorosos abraços da família Areeira
Monte Verde, filhos, parentes e amigos.
Que Deus ilumine sua caminhada
permitindo a você comemorar essa data
por muitos anos.

By Rosane Michels

A Lua em Sagitário se une a
Júpiter e recebe um tenso
aspecto de Netuno em Peixes
indicando um dia mais
tranquilo, com boas
novidades, que podem estar
relacionadas a uma viagem,
que será realizada ou marcada ou mesmo um
projeto, que envolve pessoas e empresas
estrangeiras.

SOCIAL

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

Sempre por dentro das notícias da Princesinha nas páginas do
Correio Cacerense, o médico oftalmologista Dr. Odenilson
Silva juntamente com sua eficiente equipe do Centro
Oftalmológico de Cáceres. Agradecemos a preferência e
desejamos uma excelente quinta-feira.

Em clima de festa familiares cantaram o
tradicional Parabéns ao gatinho Davi
Martins Santullo Benevides. Radiante de
alegria, Davi apagou velinha e recebeu
o carinho especial dos maninhos Ítalo e
Otávio, dos pais Virgínia e Sandro e dos
amiguinhos. Que Papai do Céu lhe
reserve muitos anos e muita saúde.
Beijocas mil!!!

Parabenizamos o Instituto Cometa pelo projeto Natal
Solidário, nesta edição estendido a todo Estado de Mato
Grosso e dessa vez com apoio dos clubes de serviço Rotary e
Lions.
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