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Papão administrou o jogo. 
O Verdão investiu em bolas aéreas, 
mas sem tanto perigo.

Em 15 anos de existência, 
o Luverdense chegou na Série C 
em 2009, conseguindo em 2013, o 
acesso para a Série B, levando um 
time mato-grossense após 18 anos 
para a Segunda Divisão nacional, 
onde se manteve quatro anos, 
sendo rebaixada em 2017 para a 
Série C e agora na última série do 
futebol profissional num certame 
nacional.

da área do LEC, com 
pouco mais de um minuto de bola 
rolando. Tomas Bastos bate com 
precisão, por cima da barreira: 2 a 
0. Mas o tempo de comemoração 
foi curto, pois o Luverdense 
respondeu rápido e  Tozin  
descontou aos 3.

O time da casa continuou 
investindo no ataque em busca do 
empate, com boas chances aos 6, 8 
e 14 minutos, mas, aos 17, Nicolas 
aproveitou cruzamento de Tomas 
Bastos e desviou de cabeça para 

 confronto entre Grêmio 
Sorriso e Poconé valendo Ov a g a  n a  f i n a l  d o  

Campeonato Mato-grossense da 
Segunda Divisão será neste 
sábado, às 15h00, no estádio Neco 
Falcão, em Poconé e quem avançar 
também garante vaga na Série A do 
estadual ano que vem.

O Poconé tem grande 
vantagem para ser finalista. No 
jogo de ida, em Sorriso, com 
muitas polêmicas entre o árbitro e 
o presidente do Grêmio Sorriso, o 
Poconé goleou por 4 a 1.  O time 
sorrisense tem que fazer 4 e não 
levar gol para ficar com a vaga.

Mas o Poconé 

provavelmente terá que 
enfrentar decisão extra-campo, já 
que o setor jurídico do Grêmio 
Sorriso, impetrou uma denúncia de 
i n f r a ç ã o  c o n t r a  a  e q u i p e  
pantaneira, por conta da escalação 
do jogador Natan, no primeiro jogo 
da semifinal.

De acordo com as súmulas 
dos jogos da Segunda Divisão, o 
volante Natan recebeu três cartões 
amarelos na fase de grupos, contra 
Ação, Nova Mutum e Sorriso, 
respectivamente, sendo o terceiro 
na quinta rodada, contra o próprio 
Grêmio Sorriso e deveria cumprir 
a suspensão automática no 
primeiro jogo da semifinal contra o 

Sorriso, porém, ele jogou, 
sendo responsável por dois gols da 
partida, que terminou em 4 a 1 para 
o Poconé, no estádio Egídio 
Preima, no norte do estado. 

Com a melhor campanha, 
líder isolado, o Cavalo Pantaneiro 
é favorito ao acesso, haja visto que 
garantiu uma grande vantagem nos 
primeiros 90 minutos da semifinal.

P o r é m ,  c a s o  s e j a  
condenado pelo TJD-MT, deverá 
ser eliminado da competição, por 
supostamente ter utilizado o atleta 
i r r e g u l a r m e n t e  n a  f a s e  
eliminatória.

Nesta rodada, o confronto 
entre Cacerense Esporte Clube e 
Nova Mutum Esporte Clube 
acontece amanhã às 15h00, no 
estádio Geraldão, em Cáceres. 
Anteriormente, o jogo seria, às 
18h00, mas por problemas na 
iluminação o time mandante pediu 
alteração

O primeiro jogo entre às 
duas equipes terminou empatado, 
sem gols e como nenhum dos dois 
leva vantagem, apenas a vitória 
leva à classificação, seja na 
prorrogação ou em cobranças de 
penalidades máximas

Os dois finalistas garantem 
vaga no futebol Mato-grossense da 
primeira divisão do próximo ano.

 Luverdense bem que 
tentou, pressionou, criou Ochances... mas não teve 

capacidade de superar o Paysandu 
noite de anteontem, no Passo das 
Emas, sendo derroado pelo placar 
de 3 a 1 em favor do adversário, 
resultado nefasto e já esperado 
pelos mais realistas, que eliminou 
o Verdão de Lucas do Rio Verde da 
série C do Brasileirão, jogando-o 
na série D para 2020.

Tomas Bastos foi o nome 
do jogo, com um dos gols e duas 
assistências, para Caíque Oliveira 
e Nicolas, que marcaram para o 
Alviceleste, enquanto Tozin 
descontou para o time de Lucas do 
Rio Verde, que estacionado na 9ª 

colocação, com 13 pontos, 
não tem mais chances de alcançar 
o Boa Esporte, na 8º com 17. 
Mesmo vencendo o Atlético 
Acreano em Rio Branco, (lanterna 
também rebaixado) o Luverdense 
apenas estará cumprindotabela no 
jogo do adeus à série C.

O Paysandu começou a 
p a r t i d a  p r e s s i o n a n d o  o  
Luverdense. A equipe paraense 
jogou com linhas de marcação 
altas para apesar o adversário 
desde a saída de bola. Porém o 
jogo, em si, era pouco dinâmico. O 
LEC travou o meio de campo e a 
disputa pela bola era intensa. Nos 
15 primeiro minutos de jogo não 
saiu um chute a gol, somente 

algumas bolas alçadas na 
área bicolor. 

Até que, aos 17, Nicolas 
assustou Edson em desvio de 
cabeça, mas o goleiro conseguiu 
espalmar pela linha de fundo. Na 
cobrança do escanteio, Caíque 
Oliveira subiu mais que a zaga e 
abriu o placar para o time visitante. 
A partir daí o Paysandu diminuiu o 
ritmo e o LEC cresceu de 
produção. Apesar de ter mais posse 
e rondar muito a área bicolor, não 
levou perigo à meta de Mota.

A entrada de Vinícius Leite 
no intervalo teve influência direta 
no segundo gol do Paysandu no 
jogo. Ele iniciou jogada pela 
esquerda e sofreu falta na entrada 

REBAIXADO

Verdão amarelou no despacho
do Papão, eliminado em Lucas

Rebaixado em 2017 da série B para a C, o Luverdense vinha mal das pernas em todos campeonatos, tropeçando a cada jogo e a queda já era esperada pela torcida

G.E c/ Redação

Paysandu eliminou o Verdão de Lucas em pleno Passo das Emas   

OLHO NA ELITE

Cavalo e Fera decidem
vagas no fim de semana
O.E c/ Redação

Cacerense decide em casa uma das vagas para final da segundona 

 Foto: Arquivo

Foto: ESPN
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quem comprou, fazer a 
transferência para o nome do 
novo proprietário. Agora, os 
proprietários dos veículos podem 
fazer a comunicação de venda 
direto no cartório e não precisam 
mais ir até ao Detran para 
comunicar. Somente quem 
comprou precisa comparecer, 
para realizar a transferência.

Segundo o diretor de 
Veículos do Detran, Augusto 
Cordeiro, o convênio deverá 

serviço de comunicação 
de  venda de  veículos ,  a  
requerimento facultativo do 
proprietário, seja enviado 
diretamente pelos cartórios 
associados ao Detran-MT. A 
obrigatoriedade de ir até o 
cartório sempre existiu, para 
fazer reconhecimento de firma de 
vendedor e comprador. Porém, no 
modelo ant igo,   os  dois  
( v e n d e d o r  e  c o m p r a d o r )  
precisavam ir até o Detran para 

 prefeitura de São José dos 
Quatro Marcos abre as Ainscrições para concurso 

público com salários entre R$ 
1.033,64 a R$ 8.555,37. 

Os candidatos podem se 

 roprietários de veículos 
de Mato Grosso já podem Pcomunicar a venda de seus 

veículos direto em cartórios do 
Estado. O termo de parceria entre 
o Departamento Estadual de 
Trânsito de Mato Grosso (Detran-
MT) e a Associação dos Notários 
e Registradores do Estado de 
Mato Grosso (Anoreg) foi 
assinado pelo governador Mauro 
Mendes, na quinta-feira (15).

A parceria permite que o 

enfermeiro, contador, médico, 
motorista, agente administrativo, 
operador de máquinas, químico, 
pedagogo, professor de biologia, 
químico, entre outros.

As inscrições devem ser 
feitas até 8 de setembro, pelo link. A 
taxa de inscrição varia entre R$ 50 e 
R$ 150, dependendo do grau de 
escolaridade exigido para cada 
cargo. Também consta no edital que 
5% das vagas são destinadas a 
pessoas com deficiência e 20% para 
negros e/ou afrodescendentes.

A previsão é que a prova 
objetiva seja realizada em 13 de 
outubro. Para as vagas de motorista e 
operador de máquinas pesadas, será 
realizada também uma prova 
p r á t i c a ,  c o m  o s  m e l h o r e s  
classificados. 

O resultado final está 
previsto para ser divulgado em 6 de 
novembro. Porém, ainda não foi 
definida a data de convocação dos 
aprovados.

inscrever a partir deste sábado (17).
Segundo o edital, serão 12 

vagas para convocação imediata e 
também formação de cadastro de 
reserva. Estão disponíveis vagas 
para cargos como auditor externo, 

manter a confiabilidade 
dos procedimentos de registro de 
veículos no Estado. 

A  p r e s i d e n t e  d a  
Associação dos Notários e 
Registradores de Mato Grosso, 
Niuara Ribeiro Roberto Borges, 
acredita que a comunicação de 
venda em cartório é uma 
comodidade aos proprietários dos 
veículos.

O corregedor-geral do 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso, Luiz Ferreira da Silva, 
destacou as dificuldades que hoje 
muitos antigos proprietários de 

v e í c u l o s  e n f r e n t a m  
quando não é feita a transferência 
do veículo para o nome do 
comprador. Para o presidente da 
autarquia, Gustavo Vasconcelos, 
o convênio é um exemplo mister 
da nova gestão do Detran.

A p a r t i r  d e  1 °  d e  
setembro, todos os cartórios do 
E s t a d o  p o d e r ã o  f a z e r  a  
comunicação de vendas de 
v e í c u l o s .  O  v a l o r  p a r a  
comunicado de venda em cartório 
é de R$ 65,69; sendo R$ 43, 
referentes à taxa da Anoreg e R$ 
22,69, de taxa do Detran-MT.

os alunos acompanharem a 
parte prática do dia a dia da unidade 
policial e sua importância do 
trabalho no aumento da sensação de 
segurança pública dos munícipes”, 
destacou.

 equipe da Delegacia de 
Araputanga recebeu entre os Adias 12 e 13 de agosto, 

acadêmicos do 8º semestre do curso 
de Direito da Faculdade Católica 
Rainha da Paz, com o objetivo de 
t r a z e r  a o s  e s t u d a n t e s  o  
conhecimento de um pouco mais 
sobre funções e trabalho da Polícia 
Civil. 

Durante os dois dias, os 
discentes participaram de palestra 
com o delegado Marcos Lyra, 
ocasião em que foi abordado sobre a 
atuação da Polícia Judiciária na 
persecução penal, apresentando o 
caminho desde a apresentação da 
notícia-crime até o encaminhamento 
do Inquérito Policial e Termo 
Circunstanciado de Ocorrência 
(TCO) ao Ministério Público.

A conversa com alunos 
ainda abrangeu temas como as 
diligências executadas pela Polícia 
Civil, além das funções exercidas 
por cargo, escrivão, investigador e 
delegado. Segundo o delegado, 

Marcos Lyra, além de 
acrescentar novos conhecimentos 
aos universitários a ação tem o 
objetivo de aproximar a população 
da instituição Polícia Civil.

“Foi uma oportunidade para 

Cartórios são credenciados para
comunicação na venda de carros

DESBUROCRATIZAÇÃO

Não será expedido novo CRV enquanto houver débitos fiscais e de multas de  trânsito e ambientas do veículo, independente de responsabilidade pelas infrações

Assessoria c/ Redação

Comunicação em cartório é uma comodidade aos proprietários dos veículos  

Foto: JCC

CONTATOS INICIAIS

PJC recebeu acadêmicos
de Direito em Araputanga
PJC-MT c/ Redação

Discentes futuros doutores registraram a pose para guardar de lembrança  

Foto: Asscom/PJC-MT

INSCRIÇÕES ABERTAS

Concurso abre 12 vagas em
São José dos Quatro Marcos
Assessoria

Vagas são para trabalho público municipal em Quatro Marcos  

Foto: Arquivo
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ter sido o autor dos 
disparos também foi encontrado 
morto por policiais na mesma 
fazenda. Um ano antes, a fazenda 
tinha sido alvo de um incêndio 
criminoso que destruiu a sede da 
propriedade, o alojamento dos 
funcionários, dois barracões, um 
galpão e o maquinário.

A denúncia contra o 
bando em relação à chacina foi 
aceita em janeiro de 2013, mas 
naquele mesmo ano a juíza que 
estava com a ação penal precisou 
ser transferida e passou a receber 
escolta de policiais militares, 
após ter sido ameaçada de morte. 
O mesmo grupo criminoso teria 
sido o responsável pelas ameaças 
de morte ao delegado que 

investigou a invasão de 
uma fazenda localizada em 
Lambari D'Oeste.

O juri da última terça 
feira, (13) foi presidido pela Juíza 
Presidente do Egrégio Tribunal 
do Júri Popular Helícia Vitti 

L o u r e n ç o ,  c o m  a  
a c u s a ç ã o  a  c a r g o  d a   
representante do Ministério 
Público Ana Luiza Barbosa da 
Cunha, atuandona defesda do réu, 
os advogados José Marcílio 
Donegá e Michele Alves Donegá.

evado a julgamento 
popular na tarde da última Lterça feira, depois de duas 

sessões adiadas, o réu Benedito 
Pereira Marques, vulgo “Dito-
Preto”, acusado de participar de 
uma chacina numa fazenda na 
divisa de Mato Grosso com a 
Bolívia, em 2012, foi condenado 
pelo egrégio tribunal do juri da 
comarca de Cáceres, a pena de  50 
anos, 4 meses e 24 dias de 
reclusão em regime fechado, no 
qual já se encontra.

O assassino foi incurso 
nas penas do artigo 121, §2º, 
incisos I e IV, por três vezes; 
artigo 288, parágrafo único, na 
forma do artigo 69, todos do 
Código Penal e a pena de 3 meses 

de detenção pela prática 
do crime descrito no artigo 161, 
§1º, inciso II, do Código Penal.

Dito Preto estava sendo 
processado por grilagem de terras 
e de participar com outras sete 
pessoas da chacina na fazenda 
Nova Bom Jesus, no Distrito de 
Vila Cardoso, que fica no 
município de Porto Esperidião, a 
120 km da fronteira com a 
Bolívia, no dia 14 de setembro de 
2012.

Cinco funcionários que 
haviam sido contratados para 
trabalhar na propriedade rural 
foram alvos de tiros. Dois 
conseguiram escapar e o restante 
não resistiu. Dois dias depois, um 
integrante do grupo acusado de 

 p r o g r a m a  d e  
Regularização Fundiária OUrbana de  Cáceres  

(Reurb) já abriu 585 processos 
desde que iniciou o atendimento 
em maio deste ano. O programa é 
desenvolvido pela Prefeitura de 
Cáceres, por meio de convênio 
com a Universidade do Estado de 
Mato Grosso e a meta é 
regularizar 5 mil imóveis em um 
prazo de 18 meses. O primeiro 
ciclo de atendimento que 
compreende 11 bairros termina 
no dia 10 de setembro.

O s  m o r a d o r e s  q u e  
possuem imóveis urbanos nos 
bairros que compreendem o 
primeiro ciclo devem procurar o 
se tor  de  a tendimento  do  
Programa até o dia 10 de 
setembro pra dar entrada no 
processo. Os bairros atendidos 
nesta primeira etapa são: Centro, 
Distrito Industrial, Garcês, 
Jardim das Oliveiras, Jardim 
Imperial, Jardim Paraíso, Jardim 
São Luiz da Ponte, Rodeio, Santa 
Cruz, São Miguel e Vila Mariana.

Depois do dia 10 de 
setembro, a Prefeitura de Cáceres 
e a Universidade do Estado de 
Mato Grosso in ic iarão o  
atendimento aos bairros do 
s e g u n d o  c i c l o ,  q u e  v a i  
contemplar os seguintes bairros: 
Aroldo Fanaia, Cohab Velha, 
Jardim do Trevo,  Jardim 
Guanabara, Jardim Marajoara, 
Jard im Panorama,  Junco,  
Maracananzinho, Santa Izabel, 
São Lourenço e Vila Real.

Observar os ciclos de 
atendimento por bairros é 
fundamental, pois somente ao 

final de todos os ciclos é 
que os moradores dos bairros já 
atendidos em um ciclo anterior 
poderão retomar a abertura do 
processo, e isso caso ainda 
existam vagas dentro das 5 mil 
estabelecidas inicialmente para o 
convênio firmado.

O bairro com o maior 
í n d i c e  d e  p r o c e s s o s  d e  
Regularização já abertos é o 
Jardim das Oliveiras, com 293 
pedidos, seguido por Jardim 
Imperial com 71 processos, 
Rodeio 65 processos, Jardim 
Paraíso com 39 pedidos, Vila 
Mariana com 37 pedidos, Garcês 
com 36 pedidos. Na sequência 
estão os bairros Jardim São Luis, 
com 18 processos, Santa Cruz 
com 16 processos, Centro com 6 
pedidos, São Miguel com 3 
pedidos  e Distrito Industrial com 
1 pedido de regularização 
fundiária.

O Reurb é um programa 
realizado pela Prefeitura de 
Cáceres e a Universidade do 
E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  
(Unemat), por meio do Centro de 
Inovação de Redes Inteligentes e 
Soluções Criativas (Risc) ligado 
ao Câmpus Jane Vanini com a 
intermediação da Fundação de 
Apoio ao Ensino Superior 
Público Estadual (Faespe) . 

O Programa é realizado 
em duas modalidades, o Reurb S, 
em que o requerente não arca com 
qualquer custo processual, desde 
que se enquadre nos critérios 
sociais estabelecidos, e o Reurb 
E, quando o requerente deve 
custear as despesas recorrentes 
do processo de regularização.

PRISÃO ATÉ 2063

Perigoso assassino Dito Preto finalmente foi julgado após duas redesignações do Tribunal do Júri e condenado a mais de meio século de prisão fechada

Tribunal do Juri condena réu
a 50 anos e 4 meses de cadeia

Da Redação

Benedito Pereira Marques, vulgo “Dito-Preto”, pena super-pesada   

Foto: Arquivo

REGULARIZAÇÃO

Centenas de moradores já
deram entrada no Reurb

Assessoria

Moradores devem procurar o setor de atendimento até o dia 10 de setembro  

Foto: Assessoria
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Levado a julgamento popular depois de duas sessões adiadas, o réu 
Benedito Pereira Marques, vulgo “Dito-Preto”, acusado de participar de 
uma chacina numa fazenda na divisa de Mato Grosso com a Bolívia, em 
2012, foi condenado pelo tribunal do juri da comarca de Cáceres, a pena de 
de 50 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime fechado, no qual já se 
encontra. Página 05

Com atendimento parcial devido 
a uma cratera num dos blocos desde o dia 
11 de abril último, os 930 alunos da 
Escola Estadual Onze de Março, a 
tradicional CEOM, em Cáceres, poderão 
voltar às aulas em expediente normal, já 
na próxima semana. O problema gerou 
polemicas entre pais de alunos e a Seduc, 
devido a redistribuição de aulas em local 
distante, mas tudo deve ser solucionado. 

Página 03

Página 06

A Prefeitura de Cáceres, através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, 
realizou na última quinta-feira, 15, no Centro de 
Eventos do Município de Cáceres Maria Sophia 
da Silva Leite, a cerimônia de entrega dos 
cobertores do Aconchego Amparo e Calor 
Humano. O Programa Aconchego, tem o 
objetivo de atingir cerca de 120 mil famílias de 
baixa renda em MT. 

Cáceres deverá contar com investimentos na ordem de R$ 181 
milhões já em 2019 para obras de saneamento básico, é o que assegura o 
diretor da autarquia Águas do Pantanal – Serviços de Saneamento 
Ambiental, Paulo Donizete da Costa, depois de ter participado de 
importante reunião  com o chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de 
Saneamento, Geraldo Melo Correa. Página 03

Proprietários de veículos de Mato Grosso já podem comunicar a 
venda de seus veículos direto em cartórios do Estado. O termo de parceria 
entre o Detran-MT e a Associação dos Notários e Registradores do Estado 
de Mato Grosso (Anoreg) foi assinado pelo governador Mauro Mendes. A 
partir de 1° de setembro, todos os cartórios do Estado poderão fazer a 
comunicação de vendas de veículos. Página 04

CHACINA DE VILA CARDOSO

Assassino sentenciado até
o ano de 2063 em Cáceres

Homicida processado por grilagem de terras e participar da chacina na fazenda Nova Bom Jesus em Vila Cardoso, teve julgamento redesignado duas vezes

Réu por triplo homicídio, Benedito Ferreira Marques, o Dito Preto  

Foto: Arquivo 

CRATERA NA ESCOLA

Escola CEOM deve voltar
a normalidade na 2ª feira 

Na próxima semana expedientes 
devem ser normalizados na Ceom  

Foto: JCC 

INVERNO SOLIDÁRIO

Programa Aconchego aquece
famílias carentes em Cáceres

Em Cáceres Programa entregou 
6500 cobertores à famílias carentes   

Foto: Camila Rangel

ÁGUAS DO PANTANAL

Agilizado em Brasília recursos 
para saneamento em Cáceres

Segundo Paulo Donizete, R$ 128 milhões serão esgotamento sanitário  

Foto: JCC

CARIMBANDO

Comunicar venda de carango 
agora já pode ser em cartório

Valor para comunicado de venda em cartório será de R$ 65,69   

Foto: JCC
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esde o dia 11 de abril 
último, 930 alunos (a Dmaior ia )  da  Escola  

Estadual Onze de Março, a 
tradicional CEOM, em Cáceres, 
estão proibidos de assistir aulas no 
estabelecimento de ensino, depois 
que uma grande cratera foi aberta 
na parte interna do prédio, 
ocasião, em que os estudantes 
foram transferidos para outro 
prédio longe do centro. Na escola, 
a informação é que no período da 
tarde, as aulas transcorrem sem 
problemas.

Conforme a Secretaria 
Estadual de Educação (Seduc), a 
escola esteve sem aulas num 
período correspondente a 45 dias 
letivos, sendo 42 por conta da 
greve dos profissionais da 
educação, justificando que desde 
que houve a interdição no prédio, 
a escola está funcionando em um 
prédio pertencente a uma 
faculdade particular da cidade e 
que as aulas estão funcionando 
normalmente. 

Na tarde de ontem, 
funcionários da escola disseram 

do antigo local e que, para 
chegar à escola, os alunos agora 
precisam atravessar a BR-070. 
Antes, quando os alunos tinham 
aula no prédio onde a cratera foi 
aberta, segundo Sérgio, a maioria 
ia de bicicleta para a unidade 
escolar. Agora, no entanto, 
precisam de um ônibus.

Já a Seduc diz que o estado 

que possivelmente na 
próxima semana, o expediente 
volte a normalidade em todos os 
períodos na escola.

A questão seria a distancia 
do novo local de estudos e o 
problema de locomoção dos 
alunos, como bem frisou o pai de 
um dos alunos, Sérgio Ortiz, que o 
novo prédio fica a cerca de 4 km 

a d i a n t a n d o  q u e  o  
município não tem condições 
financeiras de bancar o transporte 
dos alunos. Até o fechamento 
d e s t a  e d i ç ã o ,  n ã o  h a v i a  
informação acerca da reunião.

O  e s t a d o  i n f o r m o u  
também que o projeto de reforma 
do prédio da Escola Estadual 11 
de Março está sendo analisado e, 
após essa etapa, será realizada a 
licitação. Na escola ninguém 
soube informar quando será 
tapado o buraco no bloco 
esquerdo do prédio, ainda coberto 
por um tapume de madeira.

é  r e s p o n s á v e l  p e l o  
transporte dos alunos que moram 
na zona rural e os que moram na 
cidade devem ser levados e 
t razidos com recursos da 
prefeitura. Ressalte-se que na 
ocasião da mudança de prédio, a 
Pre fe i tu ra  de  Cáceres  se  
prontificou a fazer o transporte 
escolar levando os estudantes até 
o novo prédio.

Sobre o polemico assunto, 
o prefeito de Cáceres, Francis 
Maris, afirmou que tinha uma 
reunião agendada ontem, (16) 
com o governador Mauro Mendes 

Em seis meses de mandato, 
já fui pessoalmente ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional seis 
vezes, sem contar com a atuação da 
minha equipe técnica. Com muito 
trabalho, vamos tirar do papel essas 
o b r a s .  R e f o r ç o  q u e  e s t o u  
empenhado em trabalhar em Brasília 
pela nossa Cáceres”, afirmou.

Com lideranças políticas 
locais, o diretor da autarquia Águas 
do Pantanal, esteve no MDR com o 
prefeito Francis, com o secretário-
executivo de Infraestrutura do 
Estado, para realizar ajustes  a fim de 
adequar Cáceres à Resolução nº 476, 
de 31 de maio de 2005, que prevê o 
“Programa Saneamento para 
Todos”.

O próximo passo, concluiu 
Paulo Donizete, será buscar recursos 
para contemplar os Distritos de 
Nova Cáceres, Vila Aparecida, 
Caramujo, Horizonte D'Oeste e 
Clarinópolis.

 município de Cáceres 
d e v e r á  c o n t a r  c o m  Oinvestimentos na ordem de 

R$ 181 milhões já em 2019 para 
obras de saneamento básico, é o que 
assegura o diretor da autarquia 
Águas do Pantanal – Serviços de 
Saneamento Ambiental, Paulo 
Donizete da Costa, depois de ter 
participado de importante reunião  
no começo deste mês, com o chefe 
de Gabinete da Secretaria Nacional 
de Saneamento, Geraldo Melo 
Correa, após reivindicação feita ao 
Ministério da Integração Nacional 
para cobrar a liberação dos recursos 
que irão beneficiar centenas de 
famílias.

Segundo Paulo Donizete, de 
acordo com o cronograma do 
Ministério, já está autorizado o 
aporte de R$ 128 milhões para obras 

de esgotamento sanitário, 
f i n a n c i a m e n t o  a t u a l m e n t e ,  
analisado pela Caixa Econômica 
Federal. Adiantou ele, que o 
procedimento deve durar menos de 
90 dias e o MDR já conta com o 
orçamento para liberação. Com as 
adequações, o município será 
beneficiado com o “Programa 
Saneamento para Todos”. 

Quanto ao projeto de 
abastecimento de água, estimado em 
R$ 53 milhões, passa por análise 
técnica da Secretaria Nacional de 
Saneamento para, então, ir para a 
Caixa Econômica e também deve 
começar a sair do papel neste ano.

“ É  m a i s  u m  p a s s o  
importante para a consolidação de 
um investimento muito importante 
para Cáceres, que dará um salto de 
qualidade de vida para a população. 

  oliciais do Grupo Especial 
de Segurança de Fronteira P(Gefron) e da Polícia Federal 

p r e n d e r a m  d o i s  h o m e n s  e  
apreenderam  98 quilos e 950 
gramas de pasta base de cocaína, no 
fundo falso do assoalho de um 
caminhão Ford vermelho com gaiola 
para transporte de animais, em uma 
fazenda na região de Cáceres 
anteontem. Também foi apreendida 
uma Toyota Hilux prata que estava 
com um dos criminosos dando apoio 
na ação.

De acordo com o registro do 
Gefron, as equipes policiais já 
monitoravam desde a última quarta-
feira a movimentação na fazenda e 
as suspeitas foram confirmados 

através de denúncias que 
ocorria com frequência atividades 
de narcotráfico com armazenamento 
e distribuição de drogas com 
caminhões.

Durante a abordagem, dois 
indivíduos foram presos e outros três 
correram, atravessaram um riacho se 
esconderam na mata. Foram feitas 
buscas, mas os mulas não foram 
localizados. 

Os dois presos em flagrante, 
(como em outras ocasiões, sem 
justificativas, não tiveram seus 
nomes e demais qualificações 
fornecidas à imprensa), foram 
encaminhados para sede da Polícia 
Federal,  em Cáceres, sendo 
autuados por tráfico de drogas.

ONZE DE MARÇO

Cratera provoca expediente
parcial em escola de Cáceres

Conforme funcionários, a previsão é que na próxima semana as aulas voltem a  normalidade em todos períodos, sanando os problemas decorrentes do incidente
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Expediente e informações têm sido parciais na Escola CEOM   

PROGRAMA AMBIENTAL

Saneamento básico de Cáceres 
deverá receber R$ 181 milhões
Da Redação

Paulo Donizete da Costa diretor da Águas do Pantanal  

Foto: JCC

CAMINHÃO GAIOLA

Gefron /MT c/ Redação

Dupla roda com 98 kg
de cocaína em Cáceres

Foto: JCC

Hilux foi apreendida com mulas do caminhão com a droga  

Foto: Gefron-MT
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Lembram da brincadeira naqueles 
tempos em que criança brincava na rua? Era 
mais ou menos assim: Hoje é domingo, pé 
no cachimbo, o cachimbo é de barro, bate no 
jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro 
é valente, bate na gente, só restou o Vicente 
pra lavar a bunda com água quente...Pois é, e 
o filósofo (sabiam que hoje é dia deles?) os 
tais que migraram da antiga Grécia pro 
Catimbó do Xenhenhém da Cana Caiana de 
Ascenso Ferreira, complementava: Hora de 
comer, comer; Hora de dormir, dormir; Hora 
de vadiar, vadiar; Hora de trabalhar, Pernas 
pro ar que ninguém é de ferro!

Não por acaso, na Lei de Deus, o 
livro de Gênesis se refere ao sétimo dia de 
descanso e Êxodo vai além, in-verbis, (35:2) 
–“Durante seis dias será feito todo o 
trabalho, mas o sétimo dia será para vós um 
dia santo, um dia de repouso completo 
consagrado ao Senhor. Todo aquele que 
trabalhar nesse dia será punido com a 
morte.” Na Lei dos Homens, a ainda vigente 
CLT prescreve no art. 67, o descanso 
semanal, de preferência aos domingos e 
remunerado, ou seja, além de descansar, a 
folga compõe o salário do empregado. 

No caso de restaurantes, cinemas, 
supermercados, que possuem um esquema 
de turnos e folgas os funcionários que 
trabalham aos domingos e feriados, tem um 
dia para descansar, igualmente remunerado, 
durante a semana. A gente está abordando 
este tema de amplo conhecimento, citando 
leis de Deus e dos Homens, para chegar ao 
aberrattio finis legis, locução latina que 
significa desvio da finalidade da lei, e na 
locução juridiquês, o real afastamento em 
relação à finalidade ou objetivo da lei ou da 
norma jurídica, traduzido nas entrelinhas da 
tal Medida Provisória 881/2019, da 
Liberdade Econômica,  cujo texto base doi 
aprovado na terça-feira, 13, (tinha que ser 
agosto 13) pelos nossos maus empregados 
na câmara federal. 

A priori, a proposta aprovada 
estabelece garantias para a atividade 
econômica de livre mercado, impondo 
restrições ao poder regulatório do Estado, 
criando direitos de liberdade econômica e 
regulando a atuação do Fisco federal. 

Coisa linda assim, na forma 
dissimulada, um milagre econômico do 
governo, ulalá, que bom forria se não sesse, 
até chegar no ponto supra do nosso papo 
reto, o domingo do pé no cachimbo, sem 
pernas pro ar, restringindo a folga semanal, 
seja domingo ou feriado, e...lá vem a facada 
de verdade, dispensando o pagamento em 
dobro do tempo trabalhado nesses dias se a 
folga for determinada para outro dia da 
semana. 

Trocando em miúdos, o Zé trabalha 
domingo sem o bônus legal de 100% do dia 
trabalhado. E o golpe da faca é mais 

lancinante, pelo texto aberrattio 
aprovado pela câmara federal, o trabalhador 
poderá trabalhar até quatro domingos 
seguidos, quando lhe será garantida uma 
folga neste dia, sem dobro da diária, que 
maravilha, né mesmo, Patroncito? E ainda 
teve uma deputada, alegando que a longo 
prazo, a medida vai gerar 3 milhões de novos 
empregos. 

Aumenta-se a jornada de trabalho, 
diárias extras vão pro saco, do patrão, claro, 
e vem uma empregada nossa com tamanha 
zorra, é prá acabar com o pequi de Goiás, 
mesmo. Pra quem diz que trabalha três dias 
por semana como os deputados e senadores, 
aprovar lei que afana diária extra dominical 
de trabalhador, além de proposta indecente, 
é literalmente a revogação da Lei Áurea 
genérica e um deboche, um tapa na cara do 
trabalhador, pense nisso.

Não deve ser preciso escolher entre 
pagar as contas e fazer o que se ama. Como 
estamos posicionando nossa trajetória 
profissional? Este ou aquele é o melhor 
caminho? É o que mais se pergunta hoje e se 
espera uma resposta rápida e precisa. O 
melhor seria questionar, o que realmente 
tenho vocação e me traz prazer no dia-a-dia.

Foi a mudança nos valores das 
gerações de época em época, onde cada qual 
deixou seu valor agregado, sua contribuição 
para a humanidade e seu desenvolvimento. 
Tempos atrás, o Emprego bom era aquele que 
perdurava pelo maior tempo possível, com um 
salário que suprisse minhas necessidades 
básicas e a maior "segurança" possível (CLT). 
Uma empresa e/ou indústria tradicional era o 
sonho de consumo e, quem sabe, um carro 
como benefício.

Com a mudança dos preceitos de vida 
da geração atual na era da informação, muda-
se também a maneira de enxergar o emprego. 
Antes o que era segurança hoje é bem-estar. 
Não basta um bom emprego com salário e 
benefícios, tem que me proporcionar prazer e 
reconhecimento. Antes os "workaholics" 
eram vistos com bons olhos, hoje, em muitos 
casos são vistos como ineficientes.

Buscar um "emprego", a curto prazo 
pode resolver um desafio, mas a médio e 
longo prazo não agrega valor para o 
profissional. O emprego, agente "meio", é 
aquele que paga as contas do dia-a-dia, que 

nem sempre tem a ver com a vocação, 
enquanto o trabalho está de olho na carreira, 
ele transcende a sobrevivência, é realizado 
com Amor, com uma visão de legado, de 
referência, de futuro. Existe uma pesquisa 
realizada pelo professor Mark Albion, 
divulgada no livro Making a Life, Making a 
Living (Warner Business Books), que ilustra a 
importância do respeito à vocação e aos 
valores nas escolhas que uma pessoa faz ao 
longo da carreira.

Nela, 1.500 profissionais que haviam 
c o n c l u í d o  o  M a s t e r  i n  B u s i n e s s  
Administration (MBA), vinte anos antes, nas 
melhores escolas americanas, relataram as 
prioridades em suas escolhas profissionais: 83 
% optaram pelo emprego em função do 
salário. Os 17% restantes optaram por aquilo 
q u e  m a i s  l h e s  d a v a  p r a z e r ,  
independentemente da vida financeira. 

Vinte anos depois, Albion foi 
verificar como estava a carreira desses 
profissionais. Dos 1.500 entrevistados, 101 
tornaram-se milionários. Desses, apenas 1 
pertencia ao grupo que fez sua escolha 
orientada pelo dinheiro, todos os demais 
viraram milionários trabalhando no que 
gostavam.

O mais importante no meu ponto de 
vista é o amor. Cumprir tarefas qualquer um 
cumpre. Criar, desenvolver, inovar, 
reinventar, só os apaixonados, aqueles que 
enxergam além das obrigações diárias, que 
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FEMINICÍDIOS

CURSOS/DETRAN

CORRIDA DE S. LUIZ

BICHOS/ESCOLAS

SALVE-GERAL (?)

HAJA CACHAÇA!

Mato Grosso é o segundo Estado da 
Federação Brasileira que registrou a maior 
taxa de homicídios de mulheres. A 
informação foi divulgada no Sistema de 
Informações sobre Mortalidade do 
Ministério da Saúde. O levantamento traz as 
taxas de mortes de mulheres, por estado, 
calculadas a partir dos dados registrados nos 
anos de 2006 (ano de promulgação da Lei 
Maria da Penha), 2014 e 2015, quando foi 
realizado o último levantamento desse tipo.

O Departamento Estadual de Trânsito de 
Mato Grosso (Detran-MT) abre inscrições 
para cursos gratuitos sobre trânsito no 
município de Mirassol D'Oeste. As aulas 
serão ministradas pela Escola Pública de 
Trânsito entre os dias 2 a 6 de setembro e 
contarão com três temas específicos de 
abordagem. O curso de Direção Defensiva 
tem como público alvo condutores 
habilitados e será realizado durante os dias 2 e 
3 de setembro. Foram disponibilizadas 40 
vagas em turmas nos períodos matutino e 
vespertino.

No próximo dia 25, acontece em Cáceres a 
Terceira Corrida de São Luiz. As inscrições 
podem ser feitas no site www.servos.net.br e 
na Secretaria da Catedral. A taxa é de R$ 20. 
Se você queria mais uma camiseta pra sua 
coleção, pode tirar a égua da sombra que 
apenas os 200 primeiros inscritos receberiam 
as ditas cujas e as inscrições já passam das 
300. Mas, você pode correr atrás da 
premiação em dinheiro e os cinco primeiros 
de cada categoria receberão medalhas. O 
campeão geral receberá R$ 500, o segundo 
colocado R$ 300 e o terceiro R$ 200.

Escolas da rede municipal de ensino de 
Cáceres são vencedoras da Gincana Bichos 
do Pantanal que teve como o tema 
'Transformando Lixo em Arte', a exposição 
do material confeccionado pelos alunos 
foram postos a mostra no estande do Bichos 
do Pantanal no 38º FIPe - Festival 
Internacional de Pesca e os visitantes 
votaram no que achavam melhor e esse foi o 
critério de seleção. Para a diretora da Escola 
Gotinhas do Saber, Rosilene Leonel, que foi a 
Iº colocada com a produção de pinturas de 
várias espécies de bichos que representam a 
nossa fauna como araras, tuiuiús, onças, 
macacos entre outras confeccionada em 
telhas que foram reaproveitadas, foi muito 
bom trabalhar nesse projeto. O diretor da 
Escola Vila Real, Orisvaldo José da Silva, 
que ficou em 3º lugar explicou que foi um 
privilégio participar dessa Gincana.

Áudios que circulam pelas redes sociais 
apontam para a possibilidade de um novo 
'salve geral' em Cuiabá. As mensagens 
começaram a circular na última terça-feira 
(13), após um limpa ser feito dentro da 
Penitenciária Central do Estado , com o 
objetivo de fortalecer as ações de 
enfrentamento a crimes que possam ser 
cometidos dentro da unidade penal, além de 
se antecipar a possíveis atos delituosos. 
Claro, que como alertou a Secretaria de 
Segurança Pública, os envolvidos serão 
responsabilizados criminalmente, e devem.

Dados da Secretaria de Segurança Pública de 
Mato Grosso nas 26 operações Lei Seca já 
realizadas este ano no Estado, revelam que 
127 pessoas foram presas em flagrante por 
dirigirem bêbadas. O levantamento ainda 
indica que 33,64% das multas aplicadas 
nestas ações são por embriaguez ao volante.

conseguem prever os riscos e superar 
os obstáculos. Este, hoje é o profissional 
desejado pelas empresas. Aquele que tem a 
competência técnica e consegue enxergar os 
pontos cegos que os outros não percebem.

Conseguir atuar na sua área de 
vocação é trabalhar com o seu "dom" natural, 
seu esforço será bem menor comparado com o 
que teve que desenvolver o talento. O talento 
nato reflete a paixão pelo resultado, enquanto 
cumprir metas traz salário no final do mês. A 
recompensa financeira chega naturalmente, 
pois a entrega é garantida. Portanto fica aqui 
uma breve reflexão: Quais são os resultados 
que tenho conquistado nos últimos anos? Me 
satisfaz por completo? Sou reconhecido? É 
gratificante? Faço com prazer? Se você tem 
dúvida sobre uma das perguntas, talvez seja 
melhor refletir se tem trabalhado ou está em 
emprego? A vida é feita de escolhas, e 
colhemos o que plantamos. 

* * * _ _ _ A n d re a  D e i s :  M e s t r a  e m  
Administração do Desenvolvimento de 
Negócios pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Gestora Empresarial pela FGV, 
Master Coach  Behavioral Coaching Institute 
(BCI) e International Coaching Council 
(ICC), é especialista em Assessment Training 
DISC, NeuroCoaching e PNL e Pedagoga 
com foco em Orientação Educacional e 
Vocacional.

Emprego ou trabalho?

Era uma vez, Domingo!
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Esotérico
Mercúrio, seu regente, em 
Leão recebe um tenso 
aspecto de Urano indicando 
dias de movimento intenso 
na vida social e aproximação 
dos amigos. O período pode 

envolver viagens rápidas e inesperadas. É 
possível que você decida retomar ou 
começar os estudos. Tome cuidado com a 
impulsividade.

Mercúrio em Leão recebe 
um tenso aspecto de Urano, 
indicando dias em que você 
deve  tomar  cu idados  
r e d o b r a d o s  c o m  a  

impulsividade nos gastos, pois existe 
uma ansiedade que deve ser controlada. 
O período pode estar relacionado com a 
negociação intensa de um novo projeto 
ou contrato.

Mercúrio em Leão recebe um 
tenso aspecto de Urano, 
indicando dias de movimento 
intenso na vida social e 
aproximação de pessoas 
inteligentes e exóticas. O 

momento pede cuidado com as palavras e 
liberta de possíveis problemas com os 
filhos. Você pode ser convidado para fazer 
parte de um projeto criativo.

Mercúrio em Leão recebe 
um tenso aspecto de Urano, 
indicando dias em que a 
necessidade de ficar na sua, 
com os seus, fica mais 
intensa. Sua casa passa a ser 

ponto de encontros entre amigos próximos 
e parentes queridos. O período é ótimo 
para negociar a compra ou venda de um 
imóvel. 

Mercúrio em seu signo 
recebe um tenso aspecto de 
Urano, indicando dias de 
movimento e comunicação 
intensa, que devem ser 
controlados. Tome cuidados 

redobrados com acidentes, especialmente 
nos pés, mãos e articulações. Você pode 
estar mais ansioso e impulsivo. Diminua o 
ritmo dos exercícios. 

Mercúrio, seu regente, em 
Leão recebe um tenso 
aspecto de Urano, indicando 
dias em que você estará mais 
fechado e interiorizado, mais 
v o l t a d o  p a r a  

questionamentos sobre o passado. O 
período é ótimo para o planejamento de 
um novo projeto. Cuide da saúde, 
especialmente do sistema respiratório.

Mercúrio em Leão recebe um 
tenso aspecto de Urano, 
indicando dias de acordos e 
negociações de planos e 

projetos de médio prazo. O período pode 
estar relacionado com contatos com 
pessoas e empresas estrangeiras. O 
momento é ótimo para marcar ou realizar 
viagens internacionais.

Mercúrio em Leão recebe um 
tenso aspecto de Urano, 
indicando dias de acordos e 
negociações que envolvem 

parcerias ou sociedades financeiras e 
uma grande soma de dinheiro. As 
negociações podem ser intensas e devem 
ser firmadas a partir do dia 25. O período 
pode envolver ganhos inesperados.

Mercúrio em Leão recebe um 
tenso aspecto de Urano 
indicando dias de movimento 
intenso na vida social e 
relacionamentos, pessoais e 

profissionais. Tome cuidado com as 
palavras, pois você estará muito 
impulsivo. Se houver um convite para 
fazer parte de uma sociedade, pense antes 
de comprometer-se. 

Mercúrio em Leão recebe um 
tenso aspecto de Urano, 
indicando dias de movimento 
intenso na vida social e 
aproximação de amigos 

diferentes. O período pode estar 
relacionado com um importante contato 
com uma grande empresa ou instituição, 
que promoverá um processo de 
libertação.

Mercúrio em Leão recebe um 
tenso aspecto de Urano, 
indicando dias de movimento 
i n t e n s o  e m  p r o j e t o s  
profissionais e planos de 

negócios, que devem ser colocados 
rapidamente em prática. O período pode 
estar relacionado com um convite para 
você fazer parte de um projeto inovador.

Mercúrio em Leão recebe um 
tenso aspecto de Urano 
indicando dias de mvimento 
i n t enso  e  imprev i s to s ,  

especialmente no trabalho, que podem 
trazer nervosismo e desequilíbrio. 
Procure cuidar da saúde, especialmente 
do sistema motor e respiratório. E tome 
cuidados redobrados com acidentes.

SOCIAL

By Rosane Michels

Colheu mais uma rosa no jardim da vida a 
querida Cristina Cappi Aguiar Rodrigues, 
que na oportunidade recebeu os abraços dos 
familiares e amigos. Desejamos um ano de 
sucessos, vitórias e muita saúde. Feliz 
Aniversário!

Felicidades a aniversariante Kelly Prado que celebra mais um ano 
de vida recebendo os cumprimentos dos amigos e familiares. 
Saúde, paz e prosperidades.

Flores multicolorida a  Claudia Vilela, aniversariante de 
hoje, que comemora a data ao lado da família e amigos. Que 
o seu dia seja cheio de alegrias do início ao fim, e que a 
felicidade permaneça sempre ao seu lado! Feliz Aniversário!

Em ritmo do Parabéns, festejou mais 
um natalício o jovem  Felippe Michelis 
Santos, que na oportunidade recebeu o 
carinho dos familiares. Que esse novo ano 
seja pleno de felicidades e realizações. Que 
seu caminhar seja sempre premiado com a 
presença de Deus, guiando seus passos e 
intuindo suas decisões, para que suas 
conquistas e vitórias, sejam constantes em 
seus dias. Feliz Niver!
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 Prefeitura de Cáceres, 
através da Secretaria AMunicipal de Assistência 

Social, realizou na última quinta-
feira, 15, no Centro de Eventos do 
Município de Cáceres Maria 
Sophia da Silva Leite, a cerimônia 
de entrega dos cobertores do 
Aconchego Amparo e Calor 
Humano. 

O Programa Aconchego, é 
uma iniciativa do Governo do 
Estado de Mato Grosso, por meio 
da Secretaria de Trabalho, 
Assistência Social e Cidadania, 
que com a distribuição dos 
cobertores tem o objetivo de atingir 
cerca de 120 mil famílias de baixa 
renda nos 141 municípios mato-
grossenses.

de extrema pobreza, e sua 
grande maioria, encontram-se 
acompanhadas pelas unidades 
vinculadas à Secretaria Municipal 
de Assistência Social e demais 
Instituições, que compõe a rede de 
a t e n d i m e n t o ,  p r o t e ç ã o  e  
interlocutores direto do trabalho 
social conjunto com a Assistência 
Social no Município.

Em Cáceres ,  14 .081  
famílias estão inseridas no 
Cadastro Único, e 6.284 famílias 
estão identificadas em situação de 
extrema pobreza com renda per 
capita até 89$. 

Portanto, atendendo à 
s e g u r a n ç a  i m e d i a t a  d e  
sobrevivência temos 6.947 
famílias beneficiárias do Programa 

A vice-Prefeita Eliene 
Liberato representando o prefeito 
Francis Maris agradeceu ao 
Governador do Estado de Mato 
Grosso, Mauro Mendes, e a 
primeira-dama Virgínia Mendes, 
pela iniciativa e compromisso com 
as famílias em diversas situações 
de vulnerabilidade, que juntamente 
com a Secretária de Assistência 
Social e Cidadania, Rosamaria 
Carvalho, lançou o Programa para 
os 141 municípios do nosso Estado.

O município de Cáceres, é 
um dos beneficiados do Programa 
com 6500 cobertores a serem 
entregues as famílias cacerenses, 
prioritariamente, àquelas que são 
beneficiárias do Programa Bolsa 
Famílias, às que estão em situação 

município e uma cobertura 
de 110% do Programa em Cáceres.

Bolsa Família, o que 
representa 23,86 % da população 

Cáceres, é um dos beneficiados do Programa com 6500 cobertores para as famílias prioritariamente, àquelas que são beneficiárias do Programa Bolsa Famílias

Assessoria

PROGRAMA  ACONCHEGO

Prefeitura de Cáceres entrega
cobertores à famílias carentes

Cobertores são entregues as famílias beneficiárias do Bolsa Famílias  

Foto: Camila Rangel
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