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SOL NASCENTE
Apesar do calor intenso, Akira manifestou seu encanto com Cáceres e reiterou o trabalho da embaixada em promover ainda mais o intercâmbio Brasil/Japão

Embaixador do Japão visita
Cáceres como hóspede oficial
Foto: Wilson Kishi

Cáceres recebeu, na última quinta-feira (27), o embaixador do Japão
Akira Yamaka, acompanhado de sua esposa, embaixatriz Shoko Yamada. O
ilustre visitante e a embaixatriz participaram de um jantar de confraternização e
honra na sede do Clube Nipo Brasileiro com cardápio em destaque a comida típica
da região e sashimi de peixe do rio Paraguai, com a presença da maioria dos
descendentes japoneses em Cáceres. Página 03

PARCEIRO NATURAL

Grupo Juba adere ao
“Cáceres Mais Verde”

Página 03

Embaixador se disse maravilhado com recepção em Cáceres
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Política Fake dos Idosos
Final de semana sem muitas
novidades, sol e calor, ameaças de chuvas
que não saem disso, e amanhã, a gente
começa a última semana em direção ao
pleito que pode ou não mudar os horizontes
de nosso reino tupiniquim, pra melhor ou
pra igual, pois pior do que está, é difícil de
acreditar, embora, haja esta perspectiva.
Tudo vai depender da consciência do
eleitor, o único responsável pela eleição de
bons e ou maus governantes. Sim, pois sem
votos, o safado travestido de salvador da
pátria não, se elege e a gente anda calejado
de saber que infelizmente, a maioria não
sabe votar, analfabetos políticos, papagaios
de pirata de mídias tendenciosas, votam
errado e daqui há 4 anos lá estão rufando o
governo.
Bem, mas a gente não está aqui hoje
pra falar em políticos, eleições, temos ainda
a próxima semana pra sentar a pua nos
corruptos, alertar os leitores eleitores a usar
com sabedoria a única arma ainda
disponível, o voto e torcer para que esta
arma não seja de dois gumes. Como na
segunda feira, milhões de entas serão
lembrados, pelo menos no calendário, com
sua data específica, dia 1º de outubro, em
vigor desde 2003, através da edição e
sanção da Lei nº 10.741, que criou o
Estatuto do Idoso.
Para efeito etário, são consideradas
idosas, as pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos, independentemente da
condição de saúde e disposição. Com o
aumento da expectativa de vida no Brasil,
essa parcela da população vem crescendo
bastante. Por isso, há a necessidade de se
ampliar a atenção a esse público.
Como acontece com todos os seres
vivos, o envelhecimento do homem é um
processo normal, entretanto, normalmente
esse processo vem acompanhado de vários
problemas de saúde, como a diminuição da
audição e da visão, problemas de
locomoção, hipertensão e diabetes.
Apesar de todos os problemas, os

Fraternidade com Pentecostais
"Entre as várias atividades que podem
ser compartilhadas estão a oração, a escuta da
Palavra de Deus, o serviço aos necessitados, o
anúncio do Evangelho, a defesa da dignidade da
pessoa e da vida humana", disse o Papa Francisco,
ontem, ao agradecer os membros e consultores do
Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade
dos Cristãos, pelo trabalho diário na ajuda ao
ministério do Bispo de Roma, prestando um
serviço de unidade e comunhão, em formas
diferentes, para toda a Igreja. Francisco recordou
alguns encontros, que manteve, recentemente,
com Cristãos de diferentes tradições religiosas,
Chefes das Igrejas ortodoxas, irmãos
Pentecostais, que representam verdadeiras
oportunidades para agradecer a Deus pelos
abundantes frutos do Movimento ecumênico e
renovar nosso compromisso irreversível de
promover uma maior unidade entre os cristãos.
Estes, disse o Papa, são alguns passos no caminho
ecumênico, que todos os cristãos são chamados a
dar juntos, rezar juntos e trabalhar juntos para o
restabelecimento da plena unidade.
A seguir, o Santo Padre referiu-se ao
tema de atualidade escolhido para a Plenária do
Pontifício Conselho para a promoção da Unidade
dos Cristãos: "Pentecostais, carismáticos e
evangélicos: impacto sobre o conceito de
unidade": “O constante crescimento destas novas
expressões de vida cristã representa um
fenômeno muito significativo, que não deve ser
descuidado. As formas concretas das
comunidades inspiradas nestes movimentos são,
muitas vezes, ligadas ao contexto geográfico,
cultural e social, no qual se desenvolvem”.
Por isso, referindo-se ao conjunto destes
fenômenos, Francisco frisou que temos o dever
de discernir e reconhecer a presença do Espírito
Santo nessas Comunidades, com as quais
devemos construir laços da autêntica
fraternidade. Isto só será possível, porém,
multiplicando as ocasiões de encontro e
superando a mútua desconfiança, motivada,
muitas vezes, por ignorância ou falta de
compreensão e sugeriu algumas atividades que
podem ser realizadas em conjunto por estas
Comunidades:
“Entre as várias atividades que podem
ser compartilhadas estão a oração, a escuta da
Palavra de Deus, o serviço aos necessitados, o
anúncio do Evangelho, a defesa da dignidade da
pessoa e da vida humana. Freqüentando
fraternalmente, nós Católicos podemos aprender
a apreciar a experiência de tantas comunidades,
que, muitas vezes, em modos diferentes dos
nossos, vivem a sua fé, louvam a Deus e dão
testemunho do Evangelho com caridade”.
E acrescentou, que tais comunidades
devem ser ajudadas a superar os preconceitos
sobre a Igreja Católica e reconhecer que, no
tesouro inestimável da tradição, recebido dos
Apóstolos e mantido ao longo da história, o
Espírito Santo não está inerte, pelo contrário,
continua a atuar de modo eficaz. A este respeito.
***___https://www.vaticannews.va/pt/papa/ne
ws/2018.

avanços na medicina e hábitos saudáveis
permitem que uma pessoa chegue à velhice
disposta e com poucos ou nenhuns
problemas grave de saúde. Para garantir que
a terceira idade seja uma fase cheia de
saúde, os médicos recomendam que checkup sejam feitos regularmente e que a pessoa
pratique atividades físicas e intelectuais,
pois é importante estimular o corpo e a
mente.
Base da política dos idosos, o
Estatuto do Idoso estabeleceu, entre outras
questões, os seus direitos, tais como:
proteção à vida e à saúde, mediante
efetivação de políticas sociais públicas que
permitam um envelhecimento saudável e
em condições de dignidade, incumbindo ao
Poder Público, o fornecimento gratuito de
medicamentos, especialmente os de uso
continuado, assim como próteses, órteses e
outros recursos relativos ao tratamento,
habilitação ou reabilitação; Nesse contexto,
o idoso tem direito à educação, cultura,
esporte, lazer, diversões, espetáculos,
produtos e serviços que respeitem sua
peculiar condição de idade; o exercício de
atividade profissional, respeitadas suas
condições físicas, intelectuais e psíquicas; a
moradia digna, no seio da família natural ou
substituta, ou desacompanhado de seus
familiares, quando assim o desejar, ou,
ainda, em instituição pública ou privada; a
gratuidade dos transportes coletivos
públicos urbanos e semi-urbanos, exceto
nos serviços seletivos e especiais, quando
prestados paralelamente aos serviços
regulares.
Que maravilha, ou como diria a
Rosane, Que bom forria se não sesse,
Óxente, complementa o Lorde Dannyelvis,
que até nas tais leis os fake-direitos parecem
um mar de rosas, quando na real, ele é de
lama, para a maioria dos idosos que por
décadas se ralaram, pagaram 35% de
impostos do ganho e gasto e além da data no
calendário, pouco ou quase nada mais tem a
comemorar no dia a dia.

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para alguns motoristas nas ruas centrais de Cáceres
que não respeitando a preferencial e ou as faixas,
representam iminente perigo de acidentes contra os
veículos que seguem em sua mão de direção correta e
aos pedestres que cruzam as faixas pensando estar
em segurança. Pelo jeito tem muita gente que tirou
carta pelo correio ou então é indisciplinado por
natureza.
BRANCAS

Para a Promotoria de Justiça, 3ª Cível de Cáceres,
pela recomendação à entidades públicas e privadas, a
fim de que sejam tomadas medidas urgentes por parte
dos órgão responsáveis, direta ou indiretamente, por
campanhas de vacinação infantil contra doenças
infecciosas, para que sejam vacinadas as crianças
que ainda não receberam as vacinas necessárias,
como as da última campanha contra poliomielite e
sarampo, sob pena de multas, que podem chegar a 20
mil reais ou a R$ 40 mil em caso de reincidência.
PRETAS

Para a preguiça ou despreparo mesmo dos
responsáveis pelas vias públicas de Cáceres,
relegadas ao abandono, não bastassem as pedras mal
recolocadas no leito carroçável após os serviços em
rede de água, esta semana um galho de árvore
quebrado e caído na rua Coronel Ponde, ficou três
dias obstruindo 70% do tráfego de veículos, uma
vergonha!
BRANCAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

A violência extrema que vem sendo registrada na
região, com crimes bárbaros, tiros, facãozadas,
pedradas e pauladas. Só esta semana dois casos
horripilantes, da usuária de drogas Patrícia Gomes
da Silva, morta a golpes de facão em Reserva do
Cabaçal e Américo de Paula Filho, o Tizul (foto)
possivelmente enterrado vivo.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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Para os alunos do Projeto Social Bombeiros do
Futuro de Pontes e Lacerda , que receberam através
de palestras do agente da Polícia Rodoviária Federal,
Ney e o Inspetor Eraldo no Corpo de Bombeiros 8°CIBM, noções de segurança e comportamento
adequado no trânsito, com uso correto dos
equipamentos de segurança e alerta dos pedestres e
ciclistas e embriagues ao volante.
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PERSONA GRATA

O embaixador participou de passeio e pescaria no rio Paraguai e recebeu como mimo, uma réplica do maior monumento histórico de Cáceres, o Marco do Jauru

Cáceres recebe visitante
de embaixador do Japão
Assessoria c/ Redação

Foto: Wilson Kishi

A

inda como parte da
programação dos 110 anos
da Imigração Japonesa no
Brasil e o propósito de estreitar ainda
mais o relacionamento de amizade e
cooperação entre os dois países,
Cáceres recebeu, na última quintafeira (27), o embaixador do Japão
Akira Yamaka, acompanhado de sua
esposa, embaixatriz Shoko Yamada,
além do vice-presidente da
Confederação Brasileira de
Beisebol, Yuji Izawa.
A colônia japonesa radicouse em Cáceres no ano de 1951, sendo
a pioneira de Mato Grosso, fato que
fez com que o representante maior
do governo japonês, escolhesse
nossa cidade para uma de suas visitas
neste ano de 2018. O presidente da
Associação Cultural e Esportiva
Nipo-Brasileira de Cáceres,
Anderson Hirohito Nakamoto, exvereador e médico Mário Masao
Tanaka e o secretário de Assuntos
Estratégicos do prefeito Francis
Maris Cruz, Wilson Kishi, fizeram a
honra de recepcionar o casal da
embaixada do Japão.
Akira e Shoko participaram
de um jantar de confraternização e
honra na sede do Clube Nipo
Brasileiro com cardápio em
destaque a comida típica da região e

Princesinha do Rio Paraguai.
No período da tarde o casal
Yamada acompanhado de Tanaka e
Nakamoto, participou de um passeio
nas águas do rio Paraguai e
vivenciou alguns momentos de
pescaria, além de conhecer a ilha
onde a onça pintada fez sucesso no
mês de julho/agosto, sendo a atração
por quase 30 dias.
Ontem,
o embaixador

PARCEIRO DE LUTAS

Gefron presta homenagem
ao prefeito Francis Maris
Assessoria

O

Embaixador do Japão Akira Yamaka ensaia uma selfie

sashimi de peixe do rio Paraguai,
com a presença da maioria dos
descendentes japoneses em Cáceres.
Na oportunidade, o
presidente Nakamoto, entregou uma
placa de Agradecimento ao
embaixador pela inédita visita
oficial, segundo ele, motivando
ainda mais a mantença da cultura e
tradições japonesas em Cáceres e
transmitindo conhecimentos para as
gerações futuras.

A vice-prefeita e secretária
Antonia Eliene Liberato Dias,
representou o prefeito Francis Maris
Cruz, e fez a entrega do Decreto
Municipal nº 569, que decretou o
embaixador e a embaixatriz como
Hóspedes Ilustres de Cáceres. O
embaixador recebeu como mimo,
uma réplica do maior monumento
histórico de Cáceres e um dos
maiores do Estado, o Marco do
Jauru, como lembrança da

NATUREZA VIVA

Grupo Juba é parceiro em projeto
ambiental “Cáceres Mais Verde”

Assessoria

O

Grupo Juba, aderiu a
campanha “Cáceres Mais
Verde”, de uma emissora de
radio local, evento de cunho
ambiental, que tem o apoio do
Instituto Federal de Mato Grosso,
Campus de Cáceres – Professor
Olegário Baldo, a WN Ambiental e o
Centro Oftalmológico de Cáceres COC.
Os organizadores estiveram
distribuindo duas mil mudas de
árvores frutíferas e nativas, na sextafeira, 28,
nas lojas do Juba
Supermercados da Rua Marechal
Deodoro e Padre Cassemiro e
também no Atacado Pantanal, na
Avenida São Luiz. Segundo o
Diretor Administrativo do Grupo
Juba, Mirko Ribeiro, espécies como
Goiaba, Caju, Acerola Pitanga,

conheceu as instalações da
Cooperativa dos Criadores de
Jacarés do Pantanal (Coocrijapan) e
logo após seguiu viagem à Cuiabá.
Apesar do calor intenso,
Akira manifestou seu encanto com
Cáceres e reiterou que o trabalho da
embaixada, é promover ainda mais o
intercâmbio entre Japão-Brasil, nas
áreas cultural, educacional,
acadêmica e desportiva.

Pitomba, Cajá, Ipê Roxo e Amarelo,
Mogno, Pinho Cuiabano, Ingá,
Jenipapo, Teca, Nim e Oitis foram
distribuídas nas três lojas a partir das
9h00.
Mirko ainda informa que o
Juba é uma empresa de
responsabilidade social e ambiental
e que anualmente, na semana do
meio ambiente, desenvolve o
Projeto Plante Um Árvore e Colha
Vida, e, também distribuiu mudas de
árvores em todas as lojas
de
Cáceres, Mirassol D'Oeste, Rio
Branco, Araputanga e Pontes e
Lacerda.
“Ao sermos procurados pela
emissora para uma parceria
ambiental similar a que
desenvolvemos, de imediato
aderimos o convite e nos tornamos
Foto: Assessoria

um dos realizadores da promoção
comemorativa ao Dia da Árvore,
celebrado no último dia 21. “Um fato
que não se discute é que a
arborização urbana, quer nos
quintais, ruas ou praças contribui
para a melhoria da cidade e traz
diversos benefícios para o ambiente
e as pessoas”, observa Mirko.
Já Marcelo Ribeiro, Diretor
Financeiro do Juba, enalteceu a
iniciativa da radio, ressaltando que
ao assumirem um evento tão
importante que estimula o cidadão a
plantar uma árvore, estão
contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas e do
planeta. ¨ De parabéns a emissora
pela iniciativa e todos os parceiros,
Juba, IFMT, COC e WN Ambiental
por aderirem o projeto.
O meio ambiente agradece”,
reconheceu Marcelo.

prefeito Francis Maris Cruz
recebeu mais uma
homenagem do comandante
do Grupo Especial de Segurança de
Fronteira - Gefron, pelo trabalho de
apoio que tem prestado a esta
unidade da Polícia Militar de Mato
Grosso, especialmente do grupo de
Cáceres. Não só como prefeito, mas
como cidadão, Francis que vem
contribuindo para com o trabalho
dos militares nos 16 anos de
existência do Gefron.
O quadro de homenagem foi
entregue na tarde da última quartafeira (26), no gabinete do prefeito,
pelo tenente-coronel José Nildo,
comandante do Gefron. O destaque
da homenagem, a mensagem de
agradecimento grafada no quadro:
“Ao Senhor prefeito Francis Maris
Cruz, nosso reconhecimento e
gratidão pela confiança e apoio
sempre dispensado ao longo desses
16 anos do Grupo Especial de
Segurança de Fronteira, onde os
homens de caráter firme são as

colunas mestras da sociedade a que
pertencem. Que a nossa honra seja
nossa luz, seja nossa glória
fronteira”.
O prefeito agradeceu a
homenagem do Grupo Especial da
PM e renovou sua disposição em se
manter no firme propósito de fazer
todos os esforços possíveis, no
sentido de contribuir para com o
trabalho das forças de Segurança que
atuam em Cáceres e em toda a região
de fronteira.
O Grupo Especial de
Segurança na Fronteira (Gefron)
comemorou 16 anos de existência
em Mato Grosso no mês de março
passado. Ele se compõe de unidades
policiais estaduais integradas que
desenvolvem policiamento
preventivo e repressivo nas faixas de
fronteira contra o tráfico de drogas e
armas, contrabando, furto, roubo,
especialmente de veículos, e outros
delitos, e paralelamente, prestam
assistência às comunidades
fronteiriças.
Foto: Divulgação

Cel José Nildo entrega placa de homenagem ao prefeito Francis

Mudas foram distribuídas ontem nos supermercados Juba

Cáceres-MT, 29 e 30 de setembro de 2018

04
PESCA NO PORTO

Vitima havia acabado de chegar de Cuiabá, para ir ao festival de pesca com uma colega, quando foi executado com vários tiros, o último a queima-roupa na cabeça

Assassinado a tiros quando
se preparava para o festival
Da Redação

Foto: Reprodução

disparos contra a vítima que
estava pegando o carregador de
celular dentro do veículo.
Peritos compareceram ao
local e realizaram os trabalhos
iniciais,
recolhendo algumas
cápsulas de calibre 9 mm e
procedendo a remoção do corpo

ao IML de Cáceres onde outros
exames foram realizados no
corpo da vítima, sendo que as
causas para a motivação de mais
este assassinato ainda não foram
reveladas, e a polícia trabalha
com várias hipóteses.

XIBABA E PÓ

Suspeitos são detido pela
PM com porções de droga
Da Redação

N

Valdinei dos Santos foi abatido com projéteis calibre 9 mm

V

aldinei Arquaz dos
Santos, 37, que residia em
São José dos IV Marcos,
havia chegado da capital Cuiabá e
se preparava para ir com uma
colega de 20 anos ao Festival de
Pesca em Porto Esperidião,
quando foi assassinado com um
tiro de revólver, dentro de sua
casa, disparo feito do lado
externo por desconhecido que
fugiu e ainda não foi identificado
Conforme a colega da
vitima, ao chegar em sua casa,
Valdinei lhe disse para que ela
colocasse seu aparelho celular

p a r a c a r r e g a r, e n q u a n t o
aguardava que mesma ficasse
pronta, retornando em seguida até
o veículo para buscar o
carregador de seu aparelho.
Neste momento, ela disse
ter ouvido estampidos de
disparos de arma de fogo e ao sair
para fora de casa viu um
indivíduo magro, de estatura
mediana, correndo
atrás da
Valdinei, efetuando disparos com
a arma.
A colega da vitima e
testemunha do crime, disse que
mesmo com ele caído ao solo e

ferido, o assassino se aproximou
e ainda efetuou mais um disparo
contra a cabeça de Valdinei,
fugindo direção a uma
motocicleta, onde o comparsa
aguardava para empreender fuga.
Policiais presentes no
local do homicídio, constataram
que a vítima tinha um veículo
Honda CRV de cor vermelho,
com placas QBQ 6260 de
C u i a b á - M T, e m n o m e d e
terceiros; que apresentava
perfurações no vidro da porta do
passageiro e também no párabrisas, proveniente dos primeiros

a madrugada de ontem, o
2° Pelotão PM de Rio
Branco/6°Comando
Regional em patrulhamento pelo
bairro Fiderlandia naquela cidade
se deparou com 4 indivíduos em
fundada suspeita fazendo uso de
bebida alcoólica, sendo um deles
menor de idade e os patrulheiros
da GUPM decidiram realizar
abordagem.
Durante as averiguações,
ficou constatado que o suspeito
d e i n i c i a i s J . C . P. F. J , 2 2 ,
encontrava-se em regime semiaberto e ao lado dele, os policiais
encontraram uma pedra e duas
trouxinhas de substância análoga

a cocaína.
Em seguida, foi
encontrado ao lado do suspeito
C.L.S, 25, elemento com
passagens por associação
criminosa, uma trouxinha de
substância análoga a maconha.
Com o intuito de
descriminar a conduta dos outros
o de menor disse que assumiria a
droga como dele, mas os PMS
não foram na conversa do pivete e
todos foram encaminhados a
central de policia, onde foi dada
voz de prisão aos três suspeitos
maiores e a apreensão do menor,
todos, por envolvimento com
drogas.
Foto: PM/MT

TRAFICANTES

Suspeito leva polícia até
comparsas em Lambari

PM/MT c/ Redação

E

m patrulhamento na noite
de anteontem, a GUPM
do NPM de Lambari
D'Oeste/6°Comando Regional
avistou um individuo, que ao
perceber a presença da viatura

tentou correr para o interior de
uma residência.
A polícia o interceptou, e
ao indagar o proprietário da
residência o mesmo disse que não
tinha nada a esconder e assim
Foto: PM/MT

Quarteto foi pego com as trouxinhas de droga em punga

autorizou a entrada da GUPM em
sua residência.
Logo, em vistoria pelo
quintal foram encontradas
algumas trouxinhas de substância
análoga a maconha, e em seguida,
demais porções de substâncias
entorpecentes, foram escondidas
em baixo do sofá.
No final da busca foram
encontrados 18 trouxinhas de
substância análoga a cocaína e
outras 12 de substância análogo a
maconha e uma porção
considerável de substância
“Boro”, uma balança de precisão,
R$ 500,00 em espécie e um peixe
da espécie Dourado, que tem a
captura proibida por lei.
Diante do fato, as 4
pessoas suspeitas, de iniciais
J.C.S de 18 anos, W.M.S de 18
anos, D.J.V.S de 24 anos e S.S.S
de 18 anos, que estavam na
residência foram encaminhados
para delegacia de polícia para
providencias cabíveis.

Cáceres-MT, 29 e 30 de setembro de 2018

Bagulheira e droga apreendidos com os suspeitos
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CIDADE LIMPA

Candidatos que provocarem ou se beneficiarem do derramamento de santinhos serão punidos pela Justiça Eleitoral e pela Justiça Comum, por crime ambiental

TRE lança campanha
contra sujeira nas ruas
Assessoria

Foto: Ilustrativa

Ele ressaltou ainda que os
candidatos que provocarem ou se
beneficiarem do derramamento de
santinhos serão punidos pela Justiça
Eleitoral e, também, pela Justiça
Comum, por crime ambiental. “É
propaganda ilícita e é crime
ambiental. O eleitor consciente se
recusa a votar em candidato que
pratica ou se beneficia do
derramamento de santinhos. E o TRE
já está adotando providências para
punir aqueles que mantiverem essa
prática nestas eleições”, disse Márcio
Vidal.
O juiz coordenador da
propaganda eleitoral, Paulo Sodré,
observou que a distribuição de
materiais gráficos de campanha fica
proibida a partir das 22h do dia 6 de
outubro (sábado), em primeiro turno,
e 27 de outubro (sábado), em segundo
turno, se houver. E que os candidatos
devem dar um destino
ecologicamente correto aos restos de
material de campanha.
Paulo Sodré também
destacou que as forças de segurança
pública deverão conduzir
coercitivamente os infratores para a
delegacia, para a promoção das
medidas pertinentes.
“Os infratores ficarão
sujeitos à prisão em flagrante pelo
crime previsto no art. 39, §5°, II e III,
da Lei nº 9.504/97 e a apreensão de
toda a propaganda eleitoral que
portarem”.
O juiz da propaganda
eleitoral, Jackson Coutinho, observou
que os eleitores também podem ajudar
a Justiça Eleitoral, enviando fotos e
vídeos para registrar locais de votação

Eleitores devem restringir das urnas candidatos sujismundos

C

andidato que promove
derramamento de santinhos
em espaços públicos, não
respeita o eleitor e, portanto, não
merece o seu voto. Candidato que suja
escolas e vias públicas na véspera e
dia da eleição, comete crime
ambiental e pode responder por crime
de boca de urna.
Com frases como essas e
vídeos gravados com eleitores pelas
ruas de Cuiabá, o Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso lançou na
manhã da quinta-feira (27) a
Campanha Cidade Limpa, que tem
duas linhas de atuação.
A primeira é dar voz ao
eleitor para que ele mesmo diga aos
candidatos que não quer mais
encontrar sujeira nas ruas e locais de
votação. E a segunda é conscientizar
os candidatos e representantes de

partidos políticos para que não
produzam, nestas eleições, o
derramamento de material gráfico de
campanhas nas portas e proximidades
de locais de votação.
O presidente do Tribunal,
desembargador Márcio Vidal,
destacou o poder do eleitor, de não
votar em candidato que suja as ruas da
cidade. “Quando dizemos que o poder
está nas mãos do eleitor, não é
simbolismo. Todo o poder emana do
povo e com ele permanece.
Os agentes escolhidos vão
executar o poder do povo. Suas ações
devem resultar em benefícios para a
coletividade e não para seus interesses
próprios. Portanto, não podem
cometer este crime (de jogar santinhos
nas ruas), porque neste caso não estão
pensando no coletivo, mas neles
mesmos”, disse o desembargador.

que forem alvos do derramamento de
santinhos. “Os eleitores podem enviar
essas fotos e vídeos por meio do

aplicativo Pardal, que pode ser
utilizado tanto por celulares Android
quanto Iphone”, destacou.

EXCEPCIONALIDADE

Cáceres integra mutirão do
DETRAN-MT neste sábado

Assessoria

O

Departamento Estadual de
Trânsito de Mato Grosso
(Detran/MT) vai abrir as
portas neste sábado (29), entre as 8h e
as 12h, em Cuiabá, para que a
população que não tem tempo para ir
durante a semana resolver pendências
junto ao órgão possa adiantar os
processos.
Os serviços oferecidos serão
de abertura de processos de

habilitação e de veículos, emissão de
taxas e de licenciamento anual,
vistoria veicular, entre outros.
Os atendimentos também
estarão disponíveis nas unidades de
Rondonópolis (2ª Ciretran), Barra do
Garças (3ª Ciretran), Cáceres (4ª
Ciretran), Várzea Grande (5ª
Ciretran), Sinop (19ª Ciretran) e
Tangará da Serra (22ª Ciretran).
Foto: JCC/Arquivo

Expediente visa atender pessoas ocupadas durante a semana

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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Nossa Terra e os
Bichos do Mato

A

música de Pescuma, Henrique e Claudinho, diz bem que toda cidade tem seu tipos e que sem eles, vive cheia de ninguém. Cáceres também os tem, nas mais diversas
atividades, sobretudo no setor artístico, da musica, ao artesanato, escritores, poetas, humorista, nem sempre reconhecidos e ou lembrados pela mídia, sobretudo a falada e
televisada. O Jornal Correio Cacerense dá seqüência à série especial neste sábado ao Canal 240, para registro destas personalidades, que desfilarão até o sábado 6 de outubro,
data magna da Princesinha do Pantanal. Hoje é a hora e a vez de Rir, Cantar e Dançar:
Furacão Carlinhos Zoom - José Carlos
Assunção dos Santos, assunta bem, ele é o
elétrico Carlinhos Zoom, cacerense um
dos mais destacados DJs, de Mato Grosso,
o rei das festas de arromba, desfilando o
funk e o batidão entremeados da nostalgia
do flashback dos anos dourados. Musico,
compositor e exímio promoter de eventos,
o Furacão das Pistas, explodiu no século
XXI, viajando ao som de canais
balanceados da MPC, incendiando cidades
de Mato Grosso , Rondônia , Bolívia e
Paraguay. E assim com as batidas
quebradas, o scratching e o punch
phrasing, Carlinhos Zoom decifra os
BPMs das musicas com seu spiritual mixer
próprio de astro racional.
Carismático Tera Sampaio - Um seresteiro, tipo maricachi
tupiniquim, Tera Sampaio, divide seu tempo entre a labuta de motorista
do Hospital Regional de Cáceres, a família (a eterna musa Divina Roza)
e o inseparável violão, amigo de dezenas de composições, cujas letras
mesclam entre o romântico e o místico tipo Raul Seixas/Paulo Coelho,
mas com seu tempero. Pós Graduado na Unopar, Tera é requisitado para
apresentações em eventos sociais de Cáceres e região, com seu
repertório autoral e similar, com a dissonância simplicidade que o
caracteriza um artista eclético, cantor e compositor, cujo carisma
domina o público no palco.

Paulistaneiro Lorde Dannyelvis - Bóia fria, hippie, jornalista (repórter
policial), advogado criminalista e musico, (compositor) Daniel
Macedo, editor do Jornal Correio Cacerense carrega na bagagem,
centenas de musicas autorais dos mais diversos ritmos e estilos, (20 no
Canal Youtube) algumas dedicadas à Cáceres e ao pantanal. Parceiro de
Moraes Moreira, Baby, Benito di Paula e Elis Regina nos anos 70,
compôs o frevo da Copa em Cuiabá, a guarânia-cumbia Pantanal em
Aquarela, a marchinha do 37º FIPe e Rota do Paraíso, dedicada aos 240
anos de Cáceres, sua mãe adotiva, daí se dizer um paulistaneiro. Em sua
musicografia autoral, são encontradas desde carnaval, boleros,
religiosas, bregas, sambas e duplo sentido, dentre outras.

Maestria do Dr. Erizane - Um
discípulo de André Rieu, o
Maestro, Mestre e Doutor em
musica Erizane Nunes Mota,
quase 40 anos de regência de
Bandas, pós-graduado em
Música e Musicoterapia pelo
Conservatório Brasileiro de
Música do Rio de Janeiro é um
mito da musica MatoGrossense, orgulho de nossa
bicentenária Cáceres. Com
participação em Curso de
Regência de Bandas pelo
Ministério da Cultura-Funarte,
Curso de Regência de Bandas
ministrado pela Secretaria de
Cultura do Estado de Mato
Grosso, Curso Internacional de
regência de Coral, coordena o
Projeto Sinfonia da Unemat, sem redundância, com maestria. Sob. a
batuta do Mestre Dr. Erizane, o paraíso do Pantanal abre alas para a
natureza entoar árias à Euterpe.
Um instante, Madalena! - Que chilreiem os Canarinhos
do Pantanal e Pare o mundo, pois no éter, Schubert,
Beethoven, Mozart, Liszt, Debussy, Rachmaninov,
Mendelssohn e na Suíça, Martha Argerich, nos convida a
vibrar sob a batuta da Maestrina cacerense Maria
Madalena Souza Pinto, eximia mestra em Piano; teoria;
solfejo; harmonia; orfeão; história da música e folclore;
expertise em canto coral; musica de câmera e estruturação,
Deusa em Sol-Maior, destaque no Canal 240. Em
moderato, traçamos este breve perfil da Musa ilustrando o
pentagrama alusivo ao aniversário de Cáceres. São justas
homenagens à Estrela Madalena da diretoria executiva da
Fundação Municipal de Cultura de 1997 a 1998; máter do
Projeto Coral da Universidade da 3ª Idade da Unemat e do
Laboratório de Coral Infantil, dentre outras pérolas
diamantadas.

Decanos Santos & Amarildo - Década de 90 do século XX, parece que
foi ontem, mas os músicos gogós de ouro da tradicional musica raiz
sertaneja de Mato Grosso Santos & Amarildo, estão na estrada da vida e
do sucesso há 29 anos, solicitados para destacados eventos sociais em
Cáceres, na região, outros estados e até no exterior. Na real, tudo
começou em cantorias com amigos, decolando num 14 Bis, um Bar e
Restaurante onde a dupla debutou e daí, pro sucesso, prevaleceu a raça,
perseverança e claro, o dueto cristalino dos sertanejos. No roteiro que
não pára, viagens pelo brasilzão de Meu Deus, São Paulo, Minas,
Florianópolis, San Ignácio, Santa Cruz de La Sierra, etc, encantando
plateias com seleto repertório.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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COPA DO BRASIL

A briga entre grande e pequenos é por uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano, assegurada pelo campeão da Copinha da Federação de Mato Grosso

Copa Federação mobiliza
clubes em busca de vaga
Da Redação

Foto: Arquivo

O

União Esporte Clube já
está se preparando para
pegar seu segundo
adversário na Copa Federação,
que será o Dom Bosco Esporte
Clube, às 20h10, na Arena
Pantanal, na próxima terça-feira.
Na quinta feira, os atletas
realizaram um jogo treino com a
equipe sub-17 e naquela
oportunidade, o técnico José
Mascena pode avaliar estratégias
para enfrentar o Azulão da
Colina.
“Não gosto de mudar
muita coisa no jogo. Acho que
atrapalha um pouco os atletas,
mas diferente do Araguaia vou
ter que fazer algumas
readequações.
Alguns jogadores não

estão muito bem fisicamente e
talvez tenha que fazer
substituições. O jogo também é
fora de casa, temos que ter o
máximo de cuidado”, disse o
técnico.
Na estréia na copinha o
Colorado meteu 1 a 0 em cima do
Araguaia. O único gol da partida
foi marcado por Mendes, aos 41
minutos do segundo tempo, em
cobrança de falta de longa
distância, acertando o ângulo
direito de Roger.
Outro clube que estreou
bem na Copa FMF, foi o Cuiabá,
que venceu o Dom Bosco, por a 1
0, na Arena Pantanal.
O vice-campeão do
Brasileiro da Série C dominou o
clássico e Juan marcou o único

gol, ainda no primeiro tempo. No
cochilo da zaga do azulão, ele
ficou cara a cara com o goleiro
Jefferson e só rolou no cantinho
para garantir a vitória.
Já o Poconé Esporte
Clube, depois de ter perdido três
pontos e não estreou na Copa
Federação, contra o Mixto, na
Arena Pantanal, configurando
WO, conseguiu junto ao NID da
CBF, a regularização de Filipe
Mateus Oliveira, Bruno Gustavo
da Silva, Ludson Bruno de
Figueiredo, Levy Gonçalo, José
Victor Moura, Erick Martins,
Albert Lucas, Everton Domingos
e João Jackson, já estão aptos a
defender o Cavalo Pantaneiro.
O próximo confronto do
Poconé é no dia 6 de outubro,

COHAB NOVA

Segunda fase do futebol
de areia começou ontem
Assessoria

A

segunda fase do 10º
Campeonato Cacerense
de Futebol de Areia, tem
início ontem, (28), com dois
jogos, na Praça do bairro da
COHAB Nova. Às 20h00: Tendo
até aqui um aproveitamento de

100% (foram quatro jogos e
quatro vitórias), e ficando em
primeiro lugar no grupo A, com
12 pontos, a Estância
Mariana/São Lourenço, vai
enfrentar a Óptica Júnior, que
ficou em quarto lugar no grupo B,
Foto: Divulgação

Campeonato agita final de semana com bola rolando na periferia

com 6 prontos, em quatro jogos
disputados.
Às 21h00: A jovem equipe
do Massa Barro, fez uma boa
campanha na primeira fase do
campeonato, ficando em segundo
lugar do grupo A, com 9 pontos,
após 4 jogos disputados (com três
vitórias e uma derrota). Já o 13 de
Maio, teve um aproveitamento de
50% na primeira fase. Nos
quatros compromissos, o 13 de
Maio conseguiu vencer duas
vezes, e perdeu duas, Somando 6
pontos.
Como vai ter que remar
tudo de novo, fica pouco
improvável apontar que está ou
aquela equipe é a favorita nesta
rodada, aonde tudo pode
acontecer em termos de
resultados. De acordo, com a
programação, o 10º Beach Soccer
da COHAB Nova, encerra-se no
dia 10 de Novembro, com uma
grande festa esportiva. A equipe
campeã irá receber o troféu
“Hélio Aguiar”.

Briga dos clubes mira vaga na Copa do Brasil 2019

contra o Cuiabá, às 15h00.
A Federação Matogrossense de Futebol ainda
divulgará o local.
Na segunda rodada, o

Cuiabá vai a Barra do Garças
jogar contra o Araguaia e o Dom
Bosco recebe o União, na Arena
Pantanal na próxima segundafeira (1).
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Num clima festivo ao lado dos
amigos e familiares festejou
mais uma primavera a
socialite Kátia Virgínia Melo
Dantas a quem enviamos
votos de felicidades e muitos
anos de vida.

By Rosane Michels

***************
Registramos o aniversário da
nossa querida companheira de
trabalho Márcia Elizabeth
Sedlacek que recebe os
parabéns amanhã. Que Deus
lhe conceda um ano de
vitórias, saúde, paz e
felicidades.

***************
Está imperdível o Chá Dourado
organizado pela Casa da Amizade
que acontece hoje logo mais as
17horas no Rotary Club de
Cáceres. Fica a dica.

A Lua em Touro recebe um tenso
aspecto de Júpiter, movimentando
intensamente sua vida material e
financeira. Tome cuidado com o
excesso de otimismo e procure não se envolver em
novos investimentos, especialmente os de risco. O
momento pede comedimento nos gastos.

A Lua em Touro recebe um tenso aspecto
de Júpiter, movimentando intensamente
suas emoções, que passam por um
momento de aprofundamento. Você vai priorizar
a intimidade à qualquer atividade social, pois
estará mais fechado e sensível. Sua sensualidade
estará à flor da pele.

A Lua em seu signo recebe um tenso
aspecto de Júpiter movimentando
intensamente seu humor, que pode estar
um pouco instável neste momento.
Procure não tomar decisões definitivas, pois você
pode estar impulsivo e até mesmo um pouco
irrefletido. O dia é ótimo para se divertir com quem se
ama.

A Lua em Touro recebe um tenso aspecto
de Júpiter, movimentando intensamente
seus relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver um
acordo ou negociação envolvendo uma sociedade
ou parceria comercial. Você estará mais aberto,
simpático e participativo.

A Lua em Touro recebe um tenso aspecto
de Júpiter movimentando seu mundo
emocional e deixando você mais fechado e
distante da vida social. O dia é ótimo para
começar o planejamento de um novo projeto, que
será colocado em prática em algumas semanas.
Procure estar mais perto de quem ama.

A Lua em Touro recebe um tenso aspecto
de Júpiter, movimentando intensamente
sua rotina, especialmente a de trabalho. O
momento pode envolver a necessidade de
organizar papéis e documentos. O dia pode
envolver também um forte desejo de cuidar com
mais carinho de sua saúde global.

A Lua em Touro recebe um tenso aspecto
de Júpiter movimentando intensamente
sua vida social e aproximando amigos,
novos e antigos. As atividades sociais
tendem a ser bastante agradáveis e divertidas. Um
projeto em equipe pode começar a mostrar
benefícios à sua vida. Um bom contato comercial
pode ser feito.

A Lua em Touro recebe um tenso
aspecto de Júpiter, movimentando
intensamente sua vida social e
aproximando amigos. O dia pode envolver
abertura do coração e necessidade de estar perto
de quem ama. Um romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo ainda hoje.

Sol e Mercúrio unidos em Libra recebem
um ótimo aspecto de Marte em Aquário,
indicando dias de boa comunicação e
facilidade em acordos e negociações,
especialmente se estiver envolvido com reuniões,
comércio, jornalismo ou vendas. O período é ótimo
para começar um novo curso.

A Lua em Touro recebe um tenso aspecto
de Júpiter, movimentando intensamente
sua vida doméstica e os relacionamentos
em família. Você estará mais fechado e
introspectivo. O momento pode envolver a
necessidade de estar mais perto de seus pais, que
passam por um momento positivo de renovação de
energias.

A Lua em Touro recebe um tenso
aspecto de Júpiter, movimentando
intensamente seus planos e projetos de
médio prazo, especialmente se estiver
envolvido com empresas e pessoas estrangeiras.
O momento pode envolver um projeto de
publicação que começa a ser colocado em prática.

A Lua em Touro recebe um tenso aspecto
de Júpiter, movimentando intensamente
sua vida social e aproximação de amigos,
novos e antigos. Você estará mais aberto e
comunicativo, o que pode ajudar se estiver
envolvido com acordos e reuniões de negócios. O
dia é ótimo para os estudos.

Em tempo parabenizamos a dama da comunicação
cacerense, Maridalva Vignardi que celebrou data
nova em clima de festa recebendo o tradicional
Parabéns entoado por amigos, companheiros de rádio
e familiares. Nós da família do JCC rendemos nossas
homenagens com votos de que essa data se repita por
muitos anos, sendo sempre comemorada com
felicidades e saúde. Nosso brinde especial a você!

