57
Anos!
ANO 57 - Nº 10.525
CÁCERES-MT, 13 E 14 DE JULHO DE 2019

GRAND-PRIX DO FIPE

Disparada a contagem para
grande largada motorizada
Foto: Reprodução

QUADRO NEGRO

Professores em greve
se socorrem em bazar

Sábado chegou, com ele o sol do pantanal, anunciando a véspera da
grande largada de barcos nas águas do Rio Paraguai, o ponto máximo do
38º Festival Internacional de Pesca de Cáceres, que acontece amanhã (14)
às 8h00 dando início ao campeonato de pesca motorizada, com duração de
seis horas, cuja premiação acontece logo a seguir. Confira um resumo do
quinquídio festivo nesta edição. Página 03

Foto: JCC

Bazar é uma promoção da Sub-sede do Sintep em Cáceres

Com o ponto cortado devido a greve que já perdura 47 dias sem soluções
junto ao governo do Estado, os professores da rede pública promoveram ontem um
Bazar da Pechincha na Praça Major Carlos Durante todo o dia de ontem, funcionou
nas Praças Major Carlos pela manhã e Barão após o almoço. Hoje será na
Cavalhada, para levantar fundos de socorro à categoria. Página 03

BRIGA DE XARÁS

Mateus baleado por Matheus
morre no Regional de Cáceres
Foto: Facebook

Uma semana após
ter sido baleado pelo excunhado Mateus Alberto, a
vitima Matheus Rodrigues,
morreu no dia 11 último no
Hospital Regional de
Cáceres, onde estava
internado. Os crimes
aconteceram na semana
passada, (4) na Gleba Rural
Estiva velha em Pontes e
Lacerda, e além da vitima
fatal também foi baleado
Cristiano Viana. O assassino
está preso em Pontes e
Lacerda. Página 04
Matheus Rodrigues morreu sete dias depois de ter sido baleado

CONCILIATÓRIO

Juizado itinerante fisga
acordos na praça Barão
Foto: JCC

Acantonado na
Praça Barão do Rio Branco,
frente ao cais do porto em
Cáceres, o ônibus do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso,
atende famílias carentes
durante o festival
internacional de pesca, num
trabalho itinerante do Centro
Judiciário de Soluções de
Conflitos e Cidadania (
Cesjusc). Conciliações e
segundas vias de documentos
estão entre os atendimentos.

Página 03

Atendimento é voltado às pessoas carentes da comunidade

Pai do FIPe Aderbal Michelis estará sempre presente nas largadas dos barcos
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Digoreste, Xô-Mano!

Salvação e Libertação
Durante a sua viagem de Bersabé para
Harã, Jacob decide parar e descansar num lugar
solitário. Em sonho, vê uma escada cujo pé assenta
na terra e o topo toca o céu. A escada, pela qual
sobem e descem os anjos de Deus, representa a
ligação entre o divino e o humano, que se realiza
historicamente na encarnação de Cristo, amorosa
oferta de revelação e salvação por parte do Pai. A
escada é alegoria da iniciativa divina que antecede
todo e qualquer movimento humano. É a antítese da
torre de Babel, construída pelos homens que
queriam, com as suas forças, chegar ao céu para se
tornarem deuses.
Neste caso, ao contrário, é Deus que
«desce», é o Senhor que Se revela, é Deus que
salva. E o Emanuel, o Deus-conosco, realiza a
promessa de pertença mútua entre o Senhor e a
humanidade, no sinal dum amor encarnado e
misericordioso que dá a vida em abundância.
À vista desta revelação, Jacob realiza um
ato de entrega ao Senhor, que se traduz num
compromisso de reconhecimento e adoração que
marca um momento essencial na história da
salvação. Pede ao Senhor que o proteja ao longo do
caminho difícil que está a fazer e diz: «O Senhor
será o meu Deus». Dando eco às palavras do
Patriarca, repetimos no Salmo: «Meu Deus, em
Vós confio». Ele é o nosso refúgio e nossa
fortaleza, escudo e couraça, âncora nos momentos
de prova.
O Senhor é abrigo para os fiéis que O
invocam na tribulação. Aliás, é precisamente nestes
momentos que a nossa oração se torna mais pura,
isto é, quando nos damos conta de que as certezas
oferecidas pelo mundo pouco valem, e nada mais
nos resta senão Deus: só Deus abre de par em par o
Céu a quem vive na terra; só Deus salva.
E esta entrega total e extrema é
precisamente o elemento comum entre o chefe da
sinagoga e a mulher hemorroíssa, no Evangelho.
São episódios de libertação. Ambos se aproximam
de Jesus para obter d'Ele o que mais ninguém lhes
pode dar: libertação da doença e da morte. Dum
lado, temos a filha duma das autoridades da cidade;
do outro, uma mulher atribulada por uma doença
que faz dela uma excluída, uma marginalizada,
uma pessoa impura. Mas Jesus não faz distinções: a
libertação é concedida generosamente em ambos
os casos.
Jesus revela aos seus discípulos a
necessidade duma opção preferencial pelos
últimos, que hão de ocupar o primeiro lugar no
exercício da caridade. São tantas as pobrezas de
hoje! Como escreveu São João Paulo II, «“pobres”,
nas várias acepções da pobreza, são os oprimidos,
os marginalizados, os idosos, os doentes, as
crianças, todos aqueles que são considerados e
tratados como “últimos” na sociedade». São os
últimos enganados e abandonados a morrer no
deserto; são os últimos torturados, abusados e
violentados nos campos de detenção; são os
últimos que desafiam as ondas dum mar
impiedoso; são os últimos deixados em
acampamentos de acolhimento (demasiado longo,
para ser chamado de temporário). Estes são apenas
alguns dos últimos que Jesus nos pede para amar e
levantar.
***___ vaticannews.va/.../papa.

Voltando 40 anos na maquina do
tempo, desembarcamos em Barra do
Bugres, ano da graça de 1979, escaldante
sol do mês de abril, dia de festa para os
amantes da pescaria, integrados ao
discreto “Torneio de Pesca,” com o
pirangueiro Adelino Ferreira entre os
organizadores, na gestão do então
prefeito Raimundo Nonato de Abreu
Sobrinho, que reunia um grupo de
pescadores para fazer uma disputa entre
amigos.
Entre
eles, o mandrake de
Cáceres técnico em eletrônica,
Catarinense barriga verde de Araranguá,
um distrito de Tubarão Aderbal Michelis,
seu pai Bertolino e o radialista-jornalista
Luizmar Faquini, que logo se
enturmaram com Adelino. Do papo reto
testemunhado à época pelo guri Adilson
Michelis, filho de Aderbal, nascia ali, o
sonho real do FIPe, que hoje 4 décadas
passadas, continua revelando Cáceres
aos quatro cantos do planeta via satélite,
como centro máximo do turismo de
pesca de Mato Grosso.
Assim como no Fest-Bugres na
Barra de Raimundo Nonato, na Cáceres
de Ivo Scaff, a ideia do festival teve
amplo apoio e a semente lançada por
Aderbal e Faquini, germinou e se
transformou no maior festival de pesca
embarcada do planeta, vide Guinness
Book 1992. Para se ter uma ideia, no 1º
Festival (naquele tempo era este o nome)
do Peixe, em 1980,
72 pessoas
participaram
na categoria pesca
embarcada e 55 na categoria infantil e no
ano seguinte, 1981, o 2º campeonato
começou a ganhar divulgação e receber
visitantes de outros Estados. Conversa
séria de pescador, o Pai do FIPe, pescou
um jaú de 37 quilos.
A partir de 1982 o evento passou
a chamar-se Torneio Internacional de
Pesca, por já contar com a participação

de equipes do exterior e a cada
ano o número de participantes foi
crescendo. Em 1985, Aderbal partia para
a eternidade e a Confederação Brasileira
de Pesca e Desportos Subaquáticos
conferia à sua viúva Orfélia Michelis, o
título de Coordenadora Oficial do
Torneio e representante da Confederação
em Cáceres e a Aderbal o título de
Patrono do evento.
Em 1993, o torneio passa
oficialmente a chamar Festival
Internacional de Pesca, desvinculandose da Confederação Nacional de Pesca,
o que possibilitou mudanças nas regras,
entre elas a valorização do peixe nobre e
não somente do quilo.
A partir desse ano passa a ser
sorteado o local da pesca, anunciado
apenas na hora da largada dos barcos,
como acontece até hoje. Encurtando o
papo que o tempo urge, 12 anos depois,
nos deixava a 1ª Dama do saudoso
Patrono do FIPe, Orfélia Michelis e hoje
caminhando pela orla da Baía de
Malheiros, espécie de enseada do Rio
Paraguai, olhando toda aquela estrutura
Digoreste do FIPe em sua 38ª versão,
Xô-Mano, a gente não pode deixar de ter
uma dupla visão: a primeira, voltada às
estruturas deste fantástico evento
abençoado pela natureza, mercê do
esforço e dedicação da seleta tropa de
elite do Secretário Junior Trindade e
outra, às origens deste hoje mega evento
e seus criadores, cujo dinamismo
visionário lançou com determinação, a
semente fértil do festival. legando seu
sucesso às futuras gerações.
Portanto, saibamos apreciar e
elogiar o presente, seus agentes, sem
jamais esquecer das origens e seus
protagonistas, Bom FIPe para todos. Nhá
cá! Bóra prozeá, djá que djá tômo no
djeito, num tem?

Com os integrantes do Fala-Mansa que
estarão hoje no palco da Sicmatur,
animando a moçada que marca presença no
FIPe. Com certeza, lá estaremos batendo
ponto e depois recarregando as baterias para
o showzão de Alexandre Pires no domingo,
quando também estará no palco com sua
apresentação carismática o cantor Thiago
Brado.

Vai bem um cappuccino com a turma do
artesanato de Cáceres, sempre presente nos
grande eventos da city, mostrando suas
aptidões e faturando o sal da janta, que viver
é preciso. É cada coisa linda, gente, vale a
pena dar uma passadinha lá no stand da
turma e levar um souvenir.

Tim tim para o secretário Junior Trindade,
pelo brilhantismo na organização e
comando do 38º FIPe, ligado em todos os
detalhes, antes e durante o festival.
Atencioso com todos, pela Santíssima,
Trindade, Cáceres terá em sua história, o
festival, antes e depois dele.
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A violenta colisão entre uma motocicleta Titan que
trafegava em alta velocidade na rodovia
transefônica e invadiu a pista contrária chocando
contra um Fiat Uno, que seguia sentido
Mirassol/Usina Cooperb. A vitima fatal Bruno
Gonçalves da Silva, 25 chegou a ser arremessado
da motoca na pista. O uno teve danos de grande
monta na parte frontal.
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Para os pescadores, atração especial do
festival, da gurizada ao sênior e da
embarcada à de barranco, pois sem eles, o
FIPe não existiria. Todos eles, bem
uniformizados, com torcidas familiares e
fazendo a beleza e o sucesso da festa.
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LARGADA DE BARCOS

Da embarcada de canoa na tarde de hoje, começa a contagem regressiva para o ponto alto do mega-evento, a magistral largada da pesca motorizada

Cáceres conta as horas para
grand-prix do mega 38º FIPe
S
Da Redação

Foto: Arquivo

ábado chegou, com ele o
sol do pantanal, anunciando
a véspera da grande largada
de barcos nas águas domajestoso
Rio Paraguai, o ponto máximo do
38º Festival Internacional de
Pesca de Cáceres, que acontece no
domingo (14) às 8h00 dando
início ao campeonato de pesca
motorizada, com duração de seis
horas, cuja premiação acontece
logo a seguir.
As provas de pesca,
começaram ontem às 7h30 com a
modalidade Sênior utilizando o
sistema “pesque e solte”, e na
mesma sexta-feira, às 14h foi a
vez da pesca para portadores de
deficiências, (PCD), ambas, de
barranco na praia do Daveron.
Hoje, acontecem as
pescarias infantil e juvenil em dois
períodos de acordo com a faixa
etária e em horários definidos
conforme o número da inscrição.
Pela manhã, a Pesca Infantil (6 a 8
anos), começando a primeira
bateria com os inscritos de
número 001 ao número 500, às
7h30; às 8h30, a segunda bateria

disputado na Praça Duque
de Caxias.
Além das atividades de
pesca e modalidades esportivas,
show artísticos nacionais e
regionais, (Hoje Fala-Mansa,
amanhã Alexandre Pires), o
Festival também conta com uma

FISGANDO ACORDOS

Juizado itinerante atende
famílias na Praça Barão

Da Reportagem Local

Ponto alto do FIPe, a largada da pesca motorizada acontece amanhã às 8h

com os inscritos de
número 501 ao número 1000 e a
terceira bateria às 9h30 com os
inscritos de número 1001 ao
número 1500.
No período da tarde,
acontece a Pesca Juvenil (9 a 12
anos), a primeira bateria com os
inscritos de número 1501 ao
número 2000, às 14h30; sendo
que às 15h30, inicia-se a segunda
bateria com os inscritos de

16h30, a terceira bateria
com os inscritos de número 2501
ao número 3000. Ainda neste
sábado, às 13h30, acontece a
prova de pesca de canoa com
duração de 3 horas.
Durante os 5 dias de
evento acontecem competições de
cinco esportes de forma gratuita,
são eles: Beach Soccer, Vôlei de
Praia, Hand Beach, Futevôlei e
Basquete 3X3 - este último

FUNDOS DE GREVE

Sintep/Cáceres promove
bazar em praça da cidade
Da Redação

D

dificuldades. Além do
b a z a r, o S i n t e p - C á c e r e s
organizou um fundo solidário e os
recursos já estão sendo usados
como empréstimo do Sindicato
para professores saldar dividas
emergenciais como contas de
água, luz, telefone, despesas de
farmácia e mercado, etc.
Para a realização do bazar,
os professores em greve
coletaram
roupas, sapatos,
bolsas, assessórios e livros,
expostos ontem nas Praças Major
Carlos e Barão e neste sábado, 13,
pela manhã na praça do Hospital
O Bom Samaritano, no
Cavalhada.
Há 47 dias em greve,
apesar do salário cortado, os
profissionais dão a demonstração
Foto: JCC

urante todo o dia de
ontem, funcionou na
Praça Major Carlos,
centro de Cáceres, o Bazar da
Pechincha organizado pela Subsede do Sindicato dos
Trabalhadores do Ensino Público
de Mato Grosso, como forma de
ajuda aos professores em greve há
mais de um mês e com o ponto
cortado pelo governo.
Conforme a 2ª Secretária
da Sub-sede do Sintep em
Cáceres, Maria Clara, o povo
atendeu ao chamado nas redes
sociais emídia, marcando
presença no bazar da praça,
adquirindo a preços acessíveis os
objetos expostos, amenizando a
situação de alguns que devido ao
corte do ponto, já passam por

programação cultural no
chamado Festival Pantanativa. As
apresentações iniciadas ontem,
12, prosseguem neste sábado e
amanhã, 14, reunindo o grupo de
Rap Conexão CNV, a banda
cacerense O Mormaço Severino,
o grupo Pagode Black, etc.

de resistência frente ao
governo em não negociar, nem
mesmo com a mediação da
Assembleia Legislativa. Um
documento elaborado pelos
parlamentares, constatando a
existência de recursos para
assegurar a integralidade do
percentual da Lei, os 7,69%,
fortalece o movimento paredista.
Enquanto trabalhavam no
bazar, os grevistas estavam de
olho ontem na avaliação dos
encaminhamentos da categoria
retirados durante os dois dias de
Conselho, pela Assembleia Geral,
mas o presidente do Sintep/MT,
Valdeir Pereira, deixou claro, que
pelas respostas dos municípios em
assembleias locais, a
continuidade da greve é quase
certa na próxima semana.

A

cantonado na Praça Barão
do Rio Branco, frente ao
cais do porto em Cáceres,
o ônibus do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, atende famílias
carentes durante o festival
internacional de pesca, num
trabalho itinerante do Centro
Judiciário de Soluções de
Conflitos e Cidadania ( Cesjusc).
O projeto do TJ-MT
Juizado Especial itinerante,
através do Cejusc responsáveis
pela realização de sessões e ou
audiências de conciliação e
mediação, bem como
atendimento e orientação aos
cidadãos. Durante o Festival
Internacional de Pesca de
Cáceres, a unidade móvel da
justiça sobre rodas vem
atendendofamílias humildes que
necessitam destes serviços.
N o l o c a l s ã o
encaminhados os pedidos de
segunda via de certidões de
nascimento, casamento com

averbação de divórcio e
óbito, sendo as pessoas atendidas
encaminhadas ao cartório local,
para expedição das respectivas
vias. No que concerne as
conciliações, podem ser
resolvidos nas sessões, mesmo
antes de iniciado o processo
judicial, problemas ligados a
acidentes de transito; dividas em
bancos; consumidor; contratos
inadimplentes; divórcio e guarda
de filhos e questões de
vizinhanças, dentre outros.
O coordenador do JEIJuizado Especial itinerante é o
juiz Emerson Luiz Pereira
Cajango, respondendo em
Cáceres pelo Cejusc, a juíza
Alethéa Assunção Santos, da 1ª
Vara e Hanae Yamamura de
Oliveira, da 5ª Vara, da comarca
respectivamente. O atendimento
itinerante denominado Fisgando
Acordos, numa alusão ao FIPe,
continua neste sábado e amanhã,
na Praça Barão.
Foto: JCC

Justiça itinerante do Cejusc, atende famílias humildes na Praça Barão

Pela manhã de ontem,o Bazar funcionou na Praça Major Carlos
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Assassino não aceitava a separação da companheira e queria matar todo mundo da família, acertando o ex-sogro e ex-cunhado, que veio a morrer sete dias depois

Baleado durante briga familiar
morre no Regional de Cáceres
U
Da Redação

Foto: Facebook

ma tentativa de duplo
homicídio ocorrida na noite
do dia 4 deste mês na na

Gleba Rural conhecida como Estiva
velha
em Pontes e Lacerda,
Matheus Alberto, 18, não aceitava o

fim do relacionamento e tentou
contra a vida do ex sogro e ex
cunhado. Chegando na residência

TEATRO ANGOLANO

Tese de acadêmico da Unemat
ganha 1º lugar na Abralic/UNB
Assessoria

O

estudo denominado “Teatro
angolano: o épico nas peças
de José Mena Abrantes e
Pepetela”, de Sidnei Boz, doutor em
Estudos Literários pela
Universidade do Estado de Mato
Grosso, recebeu o 1º lugar na
categoria Tese, no 16º Congresso
Internacional da Associação
Brasileira de Literatura Comparada
(Abralic).
O evento ocorrerá 15 a 19 de
julho, na Universidade de Brasília
(UNB), mas o resultado do Prêmio
“Dirce Côrtes Riedel” já foi

divulgado esta semana.
A tese de Sidnei Boz, sob
orientação do professor da Unemat e
imortal da Academia Matogrossense de Letras, Agnaldo
Rodrigues da Silva, foi defendida em
março deste ano. A pesquisa
investiga a construção do épico no
teatro de dois autores angolanos, a
partir da análise de quatro peças: A
Corda (1976) e A revolta da casa dos
ídolos (1979), de Pepetela; O grande
circo autêntico (1978) e Ana, Zé e os
Escravos (1980), de José Mena
Abrantes.
Foto: Assessoria

Trabalho ficou em 1º lugar na categoria Tese, no 16º Congresso Internacional da Abralic

De acordo com o
pesquisador, o teatro épico, cuja
natureza é política, permite uma
adequação às condições do
momento histórico em que é
produzido. Essa tendência teatral
utiliza como referência
acontecimentos históricos, em que a
narração requer a observação do
espectador. As situações, até as mais
cotidianas, são utilizadas para a
construção de tramas que
confrontam dramas da ficção e da
vida real.
O cenário conta somente
com adornos essenciais. Essa
técnica seria utilizada para expressar
a mensagem ideológica, em favor de
um grupo social. “Com o palco
menos elaborado, sobressai a
atuação das personagens, que
encarnadas em atores,
experimentam o deslocamento das
emoções ao plano da reflexão, da
análise e da crítica”, escreve.
A proposta é a substituição
da emoção pelo distanciamento, já
que o indivíduo consegue analisar
melhor o que lhe é comum no dia-adia pelo afastamento, por meio de
algo que cause estranheza e lhe
quebre a fantasia. Ou seja, a
capacidade reflexiva não fica
anestesiada pela emoção.

Matheus Rodrigues ficou uma semana internado no HRC, vindo a óbito

das vitimas, começou a atirar,
segundo ele, com a intenção de
executar a ex mulher e após cometer
suicídio.
As vitimas Matheus
Rodrigues 18, e Cristiano Viana 36,
foram atingidas pelos disparos de
arma de fogo, e após luta corporal
renderam o suspeito e acionaram a
polícia. Os baleados, foram
conduzidos até o hospital Vale do
Guaporé, daquela cidade, o cunhado
com a maior gravidade foi
conduzido até o Hospital Regional
na cidade de Cáceres e na quarta
feira, 10, uma semana após, não
resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
Umas das vítimas contou
que a esposa do suspeito, uma menor
de 17 anos, teria sido agredida por
ele alguns dias antes, tendo decidido
romper a relação e voltar para casa

da família. O suspeito furtou
as armas de uma estância onde
trabalhava e, por volta das 20 horas,
seguiu até a casa onde a excompanheira estaria morando com
os pais, e fez seis disparos. O irmão e
o pai da ex-companheira de Matheus
tentaram impedir a ação do
criminoso e foram baleados, um no
pescoço e o outro nas costas.
Mateus deixa esposa e um
filho recém-nascido de apenas 6
meses de idade o seu corpo foi
transladado até a cidade de
Teixeirópolis em Rondônia onde
será sepultado. Já Cristiano passou
por procedimento cirúrgico no
próprio hospital Vale do Guaporé e
passa bem. Agora a família e amigos
querem que a justiça seja feita
contra o assassino Matheus Alberto,
que já está atrás das grades.

MISSÃO CALEBE

Escolas de Cáceres terão a
parceria do Desbravadores
Vânia Costaldi/SME

J

ovens e Desbravadores da
Igreja Adventista do Sétimo
Dia, em mais uma edição da
"Missão Calebe: Suas Férias no
Topo", é parceiro da Secretaria
Municipal de
Educação na
execução de Projetos de
revitalização em escolas da rede.
Esses valorosos Jovens Adventistas
dedicam as suas férias a realizar
trabalhos missionários e
comunitários, tais como: limpeza de
pátio, praças, pinturas, plantio e
pequenos acabamentos, sempre
levando à frente o objetivo de servir
e dar esperança aos corações.
O Prefeito Francis Maris
Cruz se fez presente na reunião e
parabenizou a iniciativa dos Jovens
Adventistas e Desbravadores que
estão se dedicando na Missão
Calebe.
As escolas que serão
beneficiadas, primeiramente, serão a
E.M. Jardim Guanabara e E.M.
Raquel Ramão. Dentre as ações
previstas estão fazer uma limpeza
em todo o ambiente escolar e realizar
uma pintura em todo o prédio da
escola, com o objetivo de deixar o

a m b i e n t e m a i s
aconchegante para os alunos que a
frequentam.
A média de desbravadores
que irão executar o projeto é de 40
participantes. A Secretária de
Educação em substituição, Luzinete
Tolomeu, diz que a ação é uma

ajudar as escolas municipais
é uma forma de dar visibilidade ao
projeto que é tão significativo para
os nossos jovens, pois, estimula
esses e as nossas crianças a cuidar do
ambiente em que passam a maior
parte do dia na escola.
Foto: Assessoria

Grupo em missão no Recanto do Quati, em Cáceres
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AGRICULTURA FAMILIAR

Dentre os produtos comercializados, podem ser encontrados banana chips, conservas, rapaduras, queijos, embutidos, polpas de fruta, doces e compotas,etc

Stand da Seaf expõe produtos
durante 38º FIPe em Cáceres

Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

Proposta é favorecer a comercialização de produtos da agricultura familiar

U

m estande com 300 m²
marca a participação da
Secretaria de Estado de
Agricultura Familiar (Seaf) no
38º Festival Internacional de
Pesca Esportiva (FIPe), realizada
Cáceres entre os dias 10 e 14 de
julho. O espaço é dedicado
comercialização e exposição de
produtos da agricultura familiar,
além de promover os programas e

atividades desenvolvidos pela
Seaf em todo o Estado.
A proposta do estande é
favorecer a comercialização de
produtos da agricultura familiar,
reunindo em um único espaço a
possibilidade de venda e
divulgação de itens para futuros
consumidores. Além dos
produtos, a secretaria também
conta com a participação de

servidores voltados à
divulgação das ações
desenvolvidas pela pasta.
O h o r á r i o d e
funcionamento do estande é das
16h às 23h e entre os produtos
comercializados, podem ser
encontrados banana chips,
conservas, rapaduras, queijos,
embutidos, polpas de fruta, doces
e compotas, produtos agro
industrializados, verduras,
legumes, entre outros. Para os
amantes do bom café, o destaque
vai para a venda das principais
marcas produzidas e
industrializadas em Mato Grosso.
A Agricultura Familiar
em Cáceres reúne cerca de 3 mil
famílias, em 26 assentamentos,
sendo a cadeia do leite, o carrochefe da produção familiar.
Sozinha, a bacia leiteira mobiliza
cerca de 1.500 famílias na
produção de 600 mil litros de leite
ao dia. O município já contabiliza
mais de 250 mil cabeças de gado
leiteiro.
O investimento na
distribuição de sêmens de alta
qualidade para a melhoria
genética do gado tem sido o
diferencial na produção e o cacau
é outra aposta que tem ganhado
espaço entre os produtores. A
meta é adquirir mais 4 mil mudas,
ainda este ano. O município

também pretende investir
na produção do café, com a
proposta de implantar 125 novos
hectares de café, um incremento
aproximado de mais 10 mil sacas
na produção.
Cáceres também tem
investido no fomento à
piscicultura. Apenas em 2018

foram abertos 54 tanques
de peixe. A proposta da prefeitura
é incentivar a cultura entre as
famílias, ampliando as
possibilidades de renda do
agricultor.
Neste programa são
contemplados produtores com até
3 módulos fiscais.

EVENTO COMETA

Mestre em gestão ministra
palestra em Cáceres dia 15
Da Redação

O

Grupo Cometa promove
na próxima segundafeira, dia 15, às 20 horas,
no auditório da Sicmatur em
Cáceres importante palestra com
o consultor/conselheiro
estratégico e palestrante Arthur
Igreja que abordará os temas:
Transformação digital, inovação,
economia compartilhada e futuro
do trabalho, apresentando as
tendências mais relevantes que
irão causar impacto no mundo
discutindo as possibilidades de
aproveitá-las para criar e
alavancar oportunidades.
As inscrições para os
interessados já podem serem
feitas mediante a entrega de 5 kg
de alimentos não perecíveis, que
deverão ser trocados pelo
ingresso na Cometa Volkswagen
e Cometa Motocenter,
destacando-se que as vagas são
limitadas.
O palestrante Arthur
Igreja é Masters in International
Business nos EUA pela
G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y,
corporate Masters of Business
Administration na Espanha pela
ESADE, mestrado Executivo em
Gestão Empresarial pela

F G V / E B A P E ,
certificações executivas em
Harvard & Cambridge, pós-MBA
em Negociação pela FGV e MBA
pela FGV/Ohio University e
ministra mais de 120 palestras
anuais em empresas, feiras e
congressos.
Na sua metodologia de
trabalho, uma visão atual do
mundo, que vem passando por
transformações com uma
velocidade nunca antes vista
provocadas pelo avanço da
tecnologia e que precisa ser
compreendida para que seja
possível se antecipar as
mudanças em curso na vida
pessoal e profissional das
pessoas.
Como bem destaca o
palestrante, inovar já virou um
mantra, grande parte dos
empreendedores já se deram
conta das inúmeras evidências
que se vive no período, com as
maiores e mais velozes
transformações da história, em
grande parte viabilizadas e
amplificadas pelo avanço
exponencial da tecnologia, daí a
necessidade de atualização.
Foto: Engeplus

Arthur Igreja é Masters in International Business nos EUA
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AUMENTO DE TRIBUTOS

Sefaz-MT e Fecomércio-MT não conseguiram chegar em acordo em dois pontos do projeto apresentado

Sefaz-MT deve apresentar novo estudo
para alíquota do comércio na terça-feira
Assessoria
a Assembleia Legislativa de Mato
Grosso, o coordenador e membro do
Grupo de Trabalho no parlamento,
deputado estadual Thiago Silva e Dr. Eugênio,
respectivamente, receberam na quinta-feira, os
representantes da Fecomércio-MT, o consultor
tributário Múcio Ribas e o diretor da entidade,
Junior Vidotti, além do assessor jurídico da CDL
Cuiabá, Otacílio Peron.
O secretário adjunto da Sefaz-MT,
Fábio Pimenta, também participou do encontro
com o objetivo de buscar um equilíbrio entre o
projeto de lei complementar nº 53/2019, que visa
aumentar os tributos dos produtos revendidos no
varejo em Mato Grosso e a contraproposta feita
pelo setor do comércio. O projeto tem pelo menos
dois pontos que, por enquanto, não há acordo. O
primeiro está relacionado aos valores de créditos
outorgados, onde há discordância entre a SefazMT e Fecomércio-MT.
No entanto, ficou estabelecido que a
Sefaz-MT deve elaborar um estudo sobre esses
valores e apresentar em nova reunião até terça-

Foto: Assessoria

N

Sefaz e Fecomércio estuda aumento do tributo de produtos revendidos no varejo
feira (16).
garantindo a viabilidade econômica do
O segundo ponto é referente a comércio. Na proposta ao do governo estadual, a
tributação, a entidade representativa do comércio taxa do imposto é única para todos os segmentos
defende que as alíquotas sejam instituídas de do comércio, o que pode inviabilizar
acordo com a realidade de cada segmento,
economicamente diversos setores.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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EMBALADO

Dourado vem de uma vitória diante do Vitória da Bahia e otimista encara o time do agreste em casa, pensando em novo sucesso para subir mais na tabela

Cuiabá pega Sport-Recife
dia 15 na Arena Pantanal
O
S.N c/ Redação

Foto: Assessoria CEC

grupo do Cuiabá, que
bateu o Vitória por 1 a 0,
na última terça-feira,
em Salvador, chegou na noite de
quarta feira em Mato Grosso e se
reapresentou-se na tarde do dia
seguinte no CT do Dourado para
iniciar os treinamentos visando a
partida contra o Sport, segundafeira (15), na Arena Pantanal,
pela 10ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B.
Apesar de ter perdido o
zagueiro Ednei, suspenso por ter
levado o terceiro cartão amarelo,
o treinador Itamar Schülle tem
mais motivos para comemorar
do que para se lamentar. O
volante Jean Patrick já cumpriu
a suspensão automática e está à
disposição para ser relacionado.

O atacante argentino
Damian Escudero também deve
estar 100% para o jogo. Ele
participou do segundo tempo do
amistoso contra o São Paulo e, já
no hotel, relatou dores na perna.
Como não foi possível realizar
exames, Schülle preferiu poupálo do jogo contra o Vitória e
mandá-lo de volta para Cuiabá.
O atleta fez fisioterapia e já
treina normalmente.
Schülle apontou a
intertemporada e a concentração
fora de Cuiabá, no interior
paulista, como pontos
fundamentais para recuperar o
elenco, que vinha de quatro
derrotas seguidas. Para o
t r e i n a d o r, o p e r í o d o d e
integração foi demonstrado

dentro de campo com a
entrega e raça.
Entre os destaques
apontados pelo treinador está
estreia do lateral-esquerdo
Paulinho, que acrescentou na
qualidade da saída de bola e com
reforço na marcação. Paulinho
espera crescer ainda mais ao
longo da competição. “A gente
sabe que é um grupo forte.
Escolhi o Cuiabá porque
conheço as peças. Confio nesse
grupo, que tem muito a mostrar.
Soubemos sofrer e fizemos o
gol”, afirmou.
A partida contra o Sport
na próxima segunda-feira às
19h00 (horário de Mato
Grosso), é a chance do Dourado
engatar uma sequência e subir na

GRUPO DE CINCO

Federação decide os clubes
que disputarão sub-15 e 17

Dourado de Cuia surpreendeu na Bahia e quer eepetira dose em casa

tabela. Com 11 pontos, o
Cuiabá ocupa 11ª colocação,
mas pode cair até o fim da
rodada. O Sport também já

empatou com o São
Bento em 2 a 2. Com 16 pontos,
o time de Pernambuco está em 4º
lugar na Série B.

FMF/MT c/ Redação

E

m Congresso Técnico
realizado na tarde da
última terça-feira (9),
na sede da Federação Matogrossense de Futebol, dez
clubes estiveram representados

e demostraram interesse em
disputar o Campeonato Matogrossense Sub-15 e 17 – Edição
2019. Cuiabá, Mixto, Dom
Bosco, Ação, Poconé, Grêmio
Sorriso, Nova Mutum, União,
Foto: Divulgação

Representantes dos clubes se reuniram na sede da FMF

Operário F.C Ltda e Vila Aurora
deverão lutar pelos títulos das
categorias. As equipes terão um
prazo limite de até o dia 22 deste
mês, para confirmarem suas
respectivas participações.
As duas competições
terão a mesma fórmula de
disputa: Serão dois grupos com
cinco equipes cada, disputadas
em partidas de turno e returno.
AOs quatro primeiros de
cada chave, garantem vaga nas
quartas de finais. As semifinais
e final também serão disputadas
em jogos de ida e volta.
As duas competições
acontecerão de forma
simultânea, com início previsto
para Setembro. Grupo A:
Grêmio Sorriso, Nova Mutum,
Cuiabá, Dom Bosco e Mixto;
Grupo B: União, Vila Aurora,
Ação, Poconé e Operário F.C
Ltda.

FEIRÍSSIMA
JUBA SUPERMERCADOS
Dias 12 a 14/07-2019
Ou enquanto durarem nossos estoques!!!
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UVA BENITAKA KG........... DE R$
CENOURA KG . .................DE R$
MELÃO AMARELO KG....... DE R$
REPOLHO VERDE KG ........... DE R$
BATATA COMUM KG...... DE R$
BETERRABA KG............. DE R$
BANANA NANICA KG...... DE R$

13,99
5,79
4,89
3,49
5,99
4,29
3,29

www.jornalcorreiocacerense.com.br

PARA R$
PARA R$
PARA R$
PARA R$
PARA R$
PARA R$
PARA R$

8,99
4,29
3,79
2,99
4,59
3,59
2,59
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Aniversaria neste domingo a bela jornalista Mayara
Michels Cunha, que recebe os cumprimentos em peso
dos colegas, familiares e rol de amigos. Nosso brinde
por mais um ano de vida e que ele seja de realizações e
vitórias.

By Rosane Michels

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

FIPe 2019

Presente no 38º FIPe o Projeto Bichos do Pantanal
com rodada de conversa e lançamento da Cartilha
Guia de Boas Práticas para visitantes e moradores
do Pantanal. Vale conferir.

************
Festejando mais um ano
natalício Mario de Paula
que comemora a data ao
lado da namorada Juliana
Tobias. Desejamos um dia
repleto de felicidades.

************
Apagou velinhas a encantadora Roseli Lima que
recebeu chuvas de felicitações e boas vibrações
pessoalmente e pelas redes sociais, além do
carinho mais que especial das filhas Fernanda e
Júlia. Parabéns e sucessos sempre!

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

Destaque VIP ao advogado cacerense João Mário
Maldonado, filho do saudoso vereador Hênio
Maldonado, que foi designado pelo presidente do
Conselho da OAB Federal como membro para a
Comissão Especial de Direito à Educação.
Conhecedores do seu empenho e comprometimento
desejamos sucessos.

