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SOCIAL

Marte, seu regente, em Libra 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando dias em que você 
pode se sentir mais amarrado, 
sem iniciativa, em dúvidas 
com uma série de decisões. A 

energia vital pode estar também mais baixa 
e você deve respeitar, para evitar pequenos 
problemas de saúde. 

Esotérico

Marte em Libra recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 
de energia vital mais baixa e 
aumento das exigências de 
trabalho, uma combinação 

não muito positiva. Portanto, procure 
diminuir o ritmo e manter uma 
alimentação saudável para preservar sua 
saúde. Cuide-se.

Marte em Libra recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 
de  pouca  in ic ia t iva  e  
necessidade de diminuir o 
ritmo, especialmente dos 

compromissos sociais. O período pode 
envolver dúvidas com relação a um romance 
e até mesmo certa desmotivação. Espere 
alguns dias para decisões definitivas.

Marte em Libra recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
n e c e s s i d a d e  d e  

distanciamento emocional. Você vai 
preferir a intimidade com os seus a 
qualquer compromisso social. Um de seus 
pais pode precisar de sua companhia e 
ajuda.

Marte em Libra recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Capricórnio indicando dias 
em que você deve se dedicar 
com mais responsabilidade e 
comprometimento a um 

trabalho em equipe. O período pode trazer 
baixa da energia vital e necessidade de 
distanciamento da vida social e dos 
amigos.

Marte em Libra recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de reflexão. 
Nesta fase, você pode sentir 

um forte cansaço mental e, se for possível, 
deve parar para cuidar de si mesmo. Uma 
viagem, mesmo que rápida, pode ser 
renovadora.

Marte em seu signo recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 
de queda da energia vital e 
necessidade de diminuir o 
ritmo. Você pode estar 

desmotivado e cheio de dúvidas neste 
período, portanto, adie decisões definitivas. 
Se puder, procure descansar e dedicar-se a 
atividades que unam mente e corpo, como a 
meditação.

Marte em Libra recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
em Capricórnio, indicando 
dias de queda brusca na 
energia vital e necessidade 
d e  d i s t a n c i a m e n t o  

emocional. Mantenha um bom programa 
de saúde, com alimentação equilibrada e 
exercícios moderados, que unam mente e 
corpo.

Marte em Libra recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
em Capricórnio, indicando 
dias de maior exigência e 
a u m e n t o  d e  

responsabilidades no trabalho. O 
período pode envolver um difícil 
projeto, que exigirá muito mais de você. 
Sua energia vital estará mais baixa, 
assim como sua paciência.

Marte em Libra recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de contato com 
emoções profundas. Uma 

negociação ou acordo, envolvendo uma 
parceria financeira, pode ser adiada ou 
extensamente discutida. Não decida nada 
que seja definitivo neste momento.

Marte em Libra recebe um 
tenso aspecto de Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 
em que você deve se dedicar 
à organização de sua vida 
material e financeira. Não é 

um bom momento para um novo 
inves t imento .  Algumas  dec i sões  
importantes devem ser adiadas em caso de 
dúvidas.

Marte em Libra recebe um 
tenso aspecto de Saturno 
em Capricórnio, indicando 
dias de distanciamento da 
vida social e falta de 

paciência e tolerância para amizades e 
conversas vazias. O período pode estar 
relacionado com uma forte cansaço e 
necessidade de diminuir o ritmo. Se 
puder, não hesite.

By Rosane Michels

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

Em festa hoje  a simpática Marlucy Camy 
que comemora a passagem de mais um 
aniversário e recebe o carinho especial 
dos amigos e familiares. Que sua vida 
seja recheada com muitas surpresas boas 
e que Deus ilumine seus caminhos.  
Parabéns!!!

Rosas Coloridas a aniversariante  
Rosana Nascimento, que comemorou a 
data envolto ao carinho da família e rol 
de amigos. Que Deus lhe conceda muitos 
anos de vida com saúde,  paz, amor e 
prosperidades. 

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

Uma ótima quarta-feira a médica Simone Valéria Pinheiro do 
Amaral, que ontem festejou mais uma primavera, embalada 
nos abraços dos colegas, amigos e familiares.  A Simone, 
enviamos nosso abraço com votos de felicidades e muitos anos 
de vida.  Salute!

Felicidades e muitos anos de vida é o que desejamos ao 
companheiro rotariano Jaime Ferreira, que marcou mais um 
golaço no placar da via. Receba nosso carinho com votos de 
um Feliz Ano!!!
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Luverdense e Cuiabá 
estão com vagas garantidas para a 
Copa do Brasil de 2020 por terem 
sido campeões da Copa Mato 
Grosso e do Mato-grossense da 
primeira divisão.

fase do torneio seletivo 
conquistando cinco vitórias e dois 
empates, encerrando a fase 
classificatória como único 
invicto entre os 8 participantes. 

 G r ê m i o  S o r r i s o  
a t r o p e l o u  o  S i n o p  OFutebol Clube, por 7 a 0, 

no último sábado, no Egídio 
Preima, pela quarta rodada do 
Campeonato Mato-grossense 
Sub-17. 

O jogo mais lembrou o 
massacre sofrido pela seleção 
brasileira na semifinal contra a 
Alemanha, pela Copa do Mundo 
de 2014. 

Os principais 

personagens do duelo foram Bil e 
Tiririca que marcaram dois gols 
cada. Rian, Suel e Gustavo 
Mariani completaram a goleada.

O técnico do Galo do 
N o r t e ,  Wi l l i a m  A r a ú j o ,  
classificou a goleada como 
“desatenção no início do jogo. 
Perdemos um atleta expulso bem 
no início do primeiro tempo. 

Aí tudo ficou mais difícil 
e a equipe de Sorriso é muito 
qualificada. Na minha opinião, 

uma das favoritas”. Ainda 
falta duas rodadas para o fim da 
fase classificatória e para o 
comandante “enquanto tiver 
chances tem que tentar”.

No próximo final de 
semana o Sinop folga e só volta a 
jogar no sábado (9/11), contra o 
Nova Mutum, no Gigante do 
Norte, em Sinop. Já o time 
sorrisense entre em campo n0 
sábado (2) contra o Nova Mutum, 
no Aparecido Briante em  São 
José do Rio Claro.

Pelo Sub-15 o time da 
capital do Nortão empatou em 1 a 
1, com o Sorriso. Na última 
rodada pelo sub-15 , o União 
empatou em 0 a 0, com o Vila 
Aurora, no clássico Unigrão e o 
Dom Bosco pelo mesmo placar 
com o Cuiabá. Pelo sub-17 o 
União  venceu o Vila Aurora por 3 
a 0, e o Cuiabá fez 3 a 2 no Dom 
Bosco.

O estadual sub-17 é um 
passo expressivo para muitos 
atletas que podem estar em seus 
clubes no mato-grossense da 
primeira divisão em 2020, que 
começa em janeiro. Além disso a 
agremiação campeã será o 
representante de Mato Grosso na 
Copa do Brasil Sub-17 do ano que 
vem.

 treinador interino do 
Luverdense Esporte OClube, Maico Gaúcho, 

não poupou elogios para destacar 
a  conquista  do t í tulo de 
tetracampeão da Copa Mato 
Grosso, de virada, em cima do 
Cuiabá Esporte Clube, sábado à 
noite, no passo das Emas. 

Pregando humildade, o 
comandante disse que o troféu 
está nas mãos certas diante de 
u m a  b o a  c a m p a n h a  n a  
competição. Também não fez 
questão de esconder que a vitória 
foi mais “saborosa” diante do 

Dourado o maior rival dos 
últimos anos do Luverdense nas 
competições estaduais

Gerente de futebol, Maico 
foi para 'sacrifício' ao assumir 
como treinador com a demissão 
de  Júnior  Rocha  após  o  
rebaixamento do clube para a 
Série D do Brasileiro. Agora, 
campeão como técnico, ele não 
sinalizou ficar no comando da 
equipe, na temporada do ano que 
vem e a tendência é ficar como 
gerente de futebol. “Agora vamos 
avaliar o que foi positivo e o que 
foi negativo neste ano. vê quem 

vem trabalhar com a saída 
do Helmute (Lawisch presidente 
d o  L u v e r d e n s e  q u e  e s t á  
c o n c l u i n d o  m a n d a t o  e m  
dezembro). 

Projetar aí talvez um 
futuro melhor para o Luverdense, 
que é onde ele merece estar. A 
gente acabou de provar que o 
Luverdense quando quer é forte. 
A gente conseguiu ser soberano 
dentro da partida, mesmo com 
números iguais de jogadores 
(Chicão do Cuiabá foi expulso no 
segundo tempo)”, expôs.

O time de Lucas fez a 

FORJA DE CAMPEÃO

Maico Gaúcho deve definir
o futuro nos próximos dias

Gerente de futebol, Maico foi para 'sacrifício' ao assumir como treinador com a demissão de Júnior Rocha após o rebaixamento do clube para a Série D

S.N c/ Redação

Treinador interino do Luverdense Esporte Clube, Maico Gaúcho  

MT-SUB 17

Xerife do Galo diz que faltou
atenção na goleada do Grêmio
S.N c/ Redação

Sinop foi atropelado pelo Grêmio Sorriso no Sub-17 do Mato-grossense   

Foto: Arquivo

Foto: TV Rio-Verde
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Você entra numa loja para 
escolher um objeto, calçado, roupa, num 
supermercado para aquela comprinha 
básica, numa casa de auto-peças pois o 
possante precisa de alguns periféricos, 
quiçá, de uma farmácia atrás de um 
paliativo de preferencia genérico que o 
normal custa caro, enfim, em todos estes 
lugares e afins do comercio, lá está ele e 
ou ela, comerciários que sobrevivem de 
u m  p i s o  s a l a r i a l  m i x u r u c o ,  
complementado pelas comissões. 

Com certeza, comemorando o 
seu dia, nesta quarta 30 de outubro, no 
batente, que viver é preciso. Solícitos, 
com o jaleco Posso Ajudar, crachá no 
pescoço, pouco teriam para comemorar 
esta data, instituída a partir do decreto de 
lei nº 12.790, de 14 de março de 2013, 
diante da semi-escravidão urbana, 
visível em muitos comércios do reino 
tupiniquim.

Historicamente, a data é recente, 
embora se concentre no início do século 
XX, época em que os trabalhadores da 
área de comércio eram extremamente 
explorados por seus patrões e encaravam 
dia após dia jornadas de trabalho 
abusivas, que muitas vezes superavam 
as 12 horas consecutivas. 

Folgas  pra t icamente  não  
existiam e nos feriados eles também 
eram obrigados a trabalhar, já que nesses 
períodos o comércio também ficava 
altamente aquecido. 

Os caixeiros, como também 
eram conhecidos os comerciantes 
naquele período histórico, eram muito 
ameaçados e maltratados no sistema 
trabalhista. 

Fatigados e revoltados por 
e s t a r e m  s e n d o  p r a t i c a m e n t e  
escravizados eles começaram a criar 
grupos  e  assoc iações  para  se  
conhecerem e se apoiarem, iniciativa 

que formaria o que hoje 
chamamos de sindicatos trabalhistas. 

E s s e s  g r u p o s  e  s u a s  
manifestações aos poucos foram se 
espalhando por todo o território nacional 
e  g a n h a n d o  c o r p o  e m  s u a s  
reivindicações e cada vez mais vozes em 
seus protestos. 

Foi então que em 29 de Outubro 
de 1932, cinco mil comerciários 
marcharam até o Palácio do Catete, onde 
se encontrava o Governo Federativo da 
República e sem ter outra escolha, o 
então presidente Getúlio Vargas recebeu 
em seu gabinete os reclamantes. 

Acabou cedendo aos seus 
pedidos e assinou no mesmo dia o 
Decreto de Lei 4042, no qual se 
determinava que aqueles que trabalham 
com comércio só devem trabalhar 8 
horas diariamente, além de ter descanso 
remunerado aos domingos. Essa data foi 

escolhida porque representa um 
momento de vitória para a classe dos 
comerciantes, por uma conquista de 
melhores condições de trabalho, será? 
Para quem conhece o expediente de 
trabalho dos comerciários atualmente no 
patropi, a lei só existe no papel e está 
quase ilegível, amarelada pelo tempo e 
descaso de alguns comerciantes, que em 
plena segunda década do século XXI, 
exploram de forma degradante seus 
empregados. 

Vendedor que faz faxina, repõe 
mercadorias, monta vitrines, trabalha 
aos domingos, feriados, têm sido uma 
realidade em alguns comércios 
praticantes dissimulados da escravidão 
urbana. 

Apesar dos pesares, nossa 
saudação à distinta categoria dos 
comerciários  pela data, Bom Dia! Posso 
Ajudar?

Hoje, 30 de outubro é o dia do 
Fisicultor, que tal conhecer um pouco 
do  fisiculturismo? Pois bem, ele é 
um sistema de exercícios para 
fortalecer e aumentar os músculos do 
corpo. 

Ele não é considerado um 
esporte oficial, mas algumas pessoas 
o defendem como um esporte. As 
pessoas que o defendem como 
e s p o r t e  u s a m  o s  s e g u i n t e s  
argumentos: Os atletas fazem 
e s f o r ç o s  f í s i c o s  d e  g r a n d e  
intensidade na prática do exercício, 
posam, fazem flexões, e outros 
esforços no momento da competição.

É preciso controle intenso do 
corpo. O fisiculturismo não é um 
esporte Olímpico, porém, está 
incluso no Pan-americano e nos 
Jogos Asiáticos. Existem ainda 

a l g u n s  c a m p e o n a t o s  
amadores.

Os pré-requisitos para a 
participação em uma competição são: 
volume dos músculos, proporção 
entre eles e a definição muscular. 

A competição é disputada 
através de comparação das seguintes 
condições: tamanho dos músculos; 
força; proporção; definição e 
estética. Para o desenvolvimento dos 
músculos, o fisiculturista utiliza 
estratégias como: Treinamento em 
resistência de pesos, repouso e 
nutrição especial, acrescentando 
proteína extra à alimentação, 
inclusive através de suplementos 
alimentares, entre outros.

Outra forma de aumentar a 
massa muscular é a utilização de 
anabolizantes. 

EXPEDIENTE

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA 
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME

CNPJ 24.823.041/0001-46

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores www.jornalcorreiocacerense.com.br

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Administração, Redação e Oficina

Anos

02020202020202020202

Café
daManhã

CALENDÁRIO

ÓLEOS DO OFÍCIO

CHUVAS EM CRISE

CORREIO/58

MALANDRAGENS

BLACK-FRAUDES

Nesta quarta feira, 30 de outubro, 
comemora-se o Dia do Balconista, do 
Comerciário, da Decoração e do 
Fisiculturista, portanto, nossa saudação 
aos serviçais do comercio local e 
regional; profissionais de decorações, 
leia-se Ana Cristina Minholi, de Só 
Persianas, (decoração de ambientes, com 
móveis, cortinas, papel de parede, etc) da 
Rua Marechal Deodoro; e os fisicultores 
da city, pela data. 

O pesadelo ambiental que o Nordeste 
brasileiro vive provavelmente se 
estenderá pelos próximos anos. O 
petróleo derramado no oceano Atlântico 
atinge o litoral há quase 60 dias e tem 
potencial para danificar, em alguns casos 
de forma permanente ,  tanto o  
ecossistema marinho como a economia 
local e a saúde humana. É o que 
explicam, o geógrafo e geocientista 
Tiago Marinho,  doutorando da 
Universidade Federal de Pernambuco, e 
o biólogo André Maia. Óleo eterno 
mesmo, só o de Peroba em Brasília, este 
não se extinguirá, jamais.

Se dependesse de previsões de institutos 
e divulgação na TV, todo dia chovia em 
Cáceres, que apenas teve pancadas de 
precipitações pluviométricas (chuvas) 
em dois dias nos últimos sete meses. 
Nada contra Inpe e Climatempo, mas 
pelo andar da carruagem, este ano as 
chuvas a exemplo de outros fatores, 
também está em crise. Oxalá, dia de 
finados, chova, aliás, já é uma tradição, 
São Pedro abrir as torneiras do céu no dia 
2 de novembro, vamos aguardar.

Queremos agradecer as inúmeras 
mensagens de parabéns e votos de 
felicitações pelos 58 anos de edição do 
único diário da região oeste de MT, o 
Correio Cacerense, que segue sua 
jornada em defesa da coletividade, 
primando pela ética jornalística e 
respeitando a verdade dos fatos. Nossas 
escusas por eventuais falhas, afinal, 
perfeito, só Ele, Deus, que nos dá esta 
força diária na labuta do jornalismo, com 
a imprescindível parceria de assinantes, 
anunciantes e demais leitores. 

Aviso aos incautos: Em tempos de 
oportunistas, todo cuidado é pouco, 
duvidar até da sombra, faz parte e quem 
ama, se cuida, então, olho vivo ao fazer 
uma compra e pagar com cartão. 
Verifique o valor cobrado, fique de olho 
nos ticket's, no visor da maquininha e ou 
da bomba de combustíveis, só pagando o 
consumido. Não é exagero, acontece que 
tem malandro superfaturando valores 
nas malditas maquininhas, burlando o 
consumidor e depois, fica difícil 
reclamar. Comprovada a fraude, chame a 
polícia. 

Falando em oportunistas e malandros, 
aproveite para anotar num caderninho os 
preços atuais do comercio e confrontá-
los no mês de novembro quando da tal de 
Black-Friday, mais para Black-Fraudes, 
pois tem muito comerciante que reajusta 
o preço antes, para simular descontos nas 
falsas promoções.

EDITORIA

são do que hormônios  
sintetizados, que causam graves 
danos a saúde e são proibidos. Apesar 
da proibição e da divulgação dos 
prejuízos que os anabolizantes 
causam a saúde, sabe-se que a 
maioria dos fisiculturistas os utilizam 
c o m  a  o r i e n t a ç ã o  d e  
endocrinologistas e nutricionistas.

Os efeitos da utilização de 
anabolizantes podem ser simples, 
como o aparecimento da acne, ou 
graves, como a hipertrofia prostática, 
a agressividade, a impotência, a 
esterilidade, a hipertensão e a 
hepatotoxidade, entre outros. 

O fisiculturista mais famoso 
da história é o ex-ator e político 
Arnold Schwarzenegger.

Posso Ajudar?

Men-Sana in Corpore Sano
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ma criança de iniciais 
D.W. de S., sequestrada Uquando estava com apenas 

um ano de idade pelo próprio pai 
Aniz Nery Pinheiro, ex-servidor do 
Tribunal de Justiça de Rondônia, 
foi  devolvida  para os braços da 
mãe em ação realizada pela Polícia 
Judiciária Civil de Cáceres, por 
meio da Delegacia Especializada 
de Defesa da Mulher (DEDM), no 
final de semana.  

D .  W.  de  S .  es tava  
desaparecido desde o dia 24 de 
março de 2018, e segundo a mãe, o 
desaparecimento, se deu quando o 
pai da criança, pegou-a de seus 
braços, para fazer compras no 
Centro de São Miguel do Guaporé e 
desapareceu. Como a genitora 
mora no perímetro urbano, era 
comum o genitor buscar a criança 
para passar os finais de semana 
com ele, bem como saídas durante a 
semana, uma vez que a questão da 
guarda ainda estava sendo 
regularizada pelo Poder Judiciário.

Naquele sábado 24 de 
março do ano passado, Aniz não 
devolveu o filho ao final da tarde, 

Polícia de São Miguel do 
Guaporé, quando então se iniciou 
investigação no intuito de localizar 
o menor e após trabalho de 
inteligência, informações deram 
conta  que Aniz, estaria no 
município de Cáceres.

Com base nas informações, 
ela procurou a Polícia Civil de 

quando ela, a mãe entrou 
em contato com o tal, ele alegou 
estar em uma festa no sítio e que se 
não chegasse muito tarde,  
devolveria a criança no dia 
seguinte, mas já no outro dia, ele 
não atendeu mais as ligações da 
mãe.

O desaparecimento foi 

Imediatamente, ela entrou 
em contato com o delegado de 
Rondônia, que enviou o mandado 
de busca e apreensão deferida em 
favor da mãe, à época em que a 
criança foi sequestrada pelo pai.

Em posse  da  ordem 
judicial, a equipe da Delegacia da 
Mulher resgatou o menino e o 
levou até a cidade de São Miguel do 
Guaporé, estado de Rondônia, 
onde ele foi entregue nos braços da 
mãe.  Anis Nery Pinheiro, foi 
detido em Cáceres, e deve 
responder pelo crime de subtração 
de incapaz.

Mato Grosso e as equipes 
da DEDM de Cáceres iniciaram as 
diligências por toda cidade, 
realizando buscas glebas e 
assentamentos a procura da 
criança, porém sem êxito na sua 
localização.

Na semana passada, os 
policiais  receberam denúncia 
anônima a respeito de uma mulher 
que vivia trancada com o filho 
dentro de uma casa em um bairro na 
cidade. Ao averiguar a situação, 
uma policial que nunca desistiu do 
caso, reconheceu a criança que já 
estava com 3 anos de idade.

- a polícia encontrou dois 
celulares e uma mochila. Durante 
as buscas, equipes da PM também 
abordaram um veículo Voyage, 
sobre o qual pesava a suspeita de ter 
sido usado no apoio ao roubo, 
entretanto, o condutor declarou que 
estava passando pelo bairro Garcês 
quando foi interceptado por 
bandidos, sua família retirada de 
dentro e ele, sob ameaças, obrigado 
a levar três bandidos em fuga até 
uma área de mata da região.

De acordo com o registro 
da PM de Cáceres, os suspeitos 
dessa ação criminosa planejavam 
roubar  caminhonetes  e  se  
posicionaram em um ponto de 
acesso a propriedades rurais. A 
policia mantém sigilo sobre o 
depoimento de Gustavo, para não 
atrapalhar a prisão dos demais 
participantes na morte de Vânio 
Sérgio.

 oliciais da Força Tática de 
Cáceres em rondas, em Pdiligencias na apuração de 

um homicídio ocorrido domingo 
último na zona rural do município, 
abordaram um moto-taxista que 
levava na garupeira, o suspeito 
G u s t a v o  H e n r i q u e  S a n t o s  
Escandiane, 18, acusado de 
participação no assassinato, cuja 
vitima Vânio Sérgio de Araújo, 60,  
que viajava numa caminhonete, 
morreu ao ser baleado por um tiro 
que atravessou o vidro traseiro e o 
encosto do veículo, atingindo-lhe a 
cabeça.

Conforme relatos do crime, 
três ladrões armados, tendo apoio 
de um carro branco, tentaram 
roubar uma caminhonete S-10 de 
cor preta na saída de uma 

propriedade rural perto do 
bairro Garcês e segundo o dono da 
caminhonete e também da fazenda 
onde ocorreu a tentativa de roubo, 
ao passarem pelo local, os 
criminosos atiraram contra a 
caminhonete dele e acabaram 
atingindo seu amigo Vânio, que 
estava como passageiro e que 
mesmo socorrido de imediato ao 
Hospital Regional de Cáceres, não 
resistiu e foi a óbito.

Agindo rápido os policiais 
conseguiram abortar a fuga do 
suspeito Gustavo Henrique, ainda 
na região do homicídio, em um 
mototáxi, estranhamente naquele 
local. 

Com o suspeito, que 
confessou a participação no 
latrocínio - roubo seguido de morte 

APÓS 20 MESES

Polícia resgata em Cáceres
bebê raptado em Rondônia

Segundo a mãe, o desaparecimento, se deu quando o pai do menino, Anis Nery Pinheiro, pegou a criança com a mãe para fazer compras e sumiu em 2018

Da Redação

A emoção da mãe ao ter de volta a filha após quase 2 anos   

Foto: PJC-RO

TIROS NA CAMIONETA

Preso confessa participação
em latrocínio na zona rural

Da Redação

Passageiro Vânio Sérgio de Araujo foi baleado na cabeça    

 prefeitura municipal de 
Cáceres regulamentou a lei A2.677/2018, que prevê 

multas para o descarte irregular de 
garrafas de vidro, punindo os  
infratores com multas a partir de R$ 
10.893. 

O decreto foi publicado no 
Diário Oficial dos Municípios que 
circulou na última quinta-feira 
(24). Conforme o decreto já 
v igen te ,  s ão  cons ide radas  
infrações, o descarte de garrafas de 
vidro na natureza, não oferecer 
pontos de recebimento dos 
recipientes e, no caso dos 
fabricantes, a obrigação de dar 
destinação final ambientalmente 
adequada às garrafas.

Farão a fiscalização os 
servidores da Secretaria Municipal 
de Fazenda, que podem pedir apoio 
policial para as ações. Antes da 

multa, os fiscais aplicarão 
primeiro uma advertência, com 
prazo de 30 dias para regularização 
do descarte. O valor das multas é 
definido a partir da unidade de 
referência municipal (URM), que 
em 2019 é de R$ 36,31.

Na primeira multa, o 
contribuinte paga 300 URM, o que 
equivale a R$ 10.893. Na segunda 
sanção serão 600 URM ou R$ 
21.786. E a partir da terceira multa 
o infrator paga R$ 36.310 por 
descumprimento da legislação 
ambiental. 

Os valores recolhidos com 
essas multas serão utilizados no 
Fundo Municipal de Saneamento 
Básico. 

Caso o infrator não pague a 
multa após o período máximo para 
recurso, será inscrito na dívida 
ativa do município.

POR DECRETO

Prefeitura de Cáceres multa
descarte de garrafas de vidro
G.D c/ Redação

A decomposição total do vidro na natureza pode durar até 1 milhão de anos   

Foto: JCC

Foto: Doc-Pessoal
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Além das palestras também 
serão apresentados os números 
levantados ao longo do projeto. 

Um dos palestrantes será o 
super in tendente  do  Serv iço  
Nacional de Aprendizagem Rural de 
M i n a s  G e r a i s  ( S e n a r- M G ) ,  
Christiano Nascif. Ele também é 
coordenador técnico do Programa de 
Desenvolvimento da Pecuária 
Leiteira – UFV e do projeto 
Educampo. Durante o evento será 
revelado o nome dos produtores que 
se destacaram em 2019. Também 
serão premiadas as propriedades que 
mais evoluíram ao longo do projeto. 

Pontes e Lacerda foi o 
primeiro município a receber o 
Senar Tec Leite que atendeu durante 
três anos, 120 produtores de leite. 

O workshop realizado no 
primeiro dia de novembro será o 

marco de encerramento do 
projeto na região, juntamente com o 
término da vigência do edital do 
projeto Mapa Leite, no qual o Senar-
MT foi um dos contemplados.

Em 2019, mais de 20 
municípios estão sendo atendidos 
pela ATeG, do Senar-MT. Além da 
cadeia produtiva do leite, a entidade 
também está desenvolvendo 
projetos para a pecuária de corte e 
para a cadeia produtiva da 
Horticultura.

A ideia é propiciar ao 
produtor as ferramentas necessárias 
para o gerenciamento correto da 
propriedade. Os técnicos do Senar-
MT auxiliam os produtores de leite a 
entender o seu custo de produção e a 
ter um olhar diferenciado para várias 
atividades executadas dentro de uma 
propriedade rural.

Pistas anotadas, os policiais 
efetuaram diligencias no sentido de 
localizar a moto que seria uma dica 
dos ladrões, mas até o fechamento 
desta edição, os meliantes ainda não 
tinham sido identificados e ou 
presos.

ma tentativa de homicídio 
foi registrada em Cáceres na Umanhã da última segunda 

feira, (28) por volta das 8h00 em 
Cáceres, mais propriamente, na Rua 
Pamplona no Jardim Imperial, 
próximo ao postinho de saúde e a 
policia militar foi acionada para 
atender a ocorrência, verificando 
que Marcus Santos Curvo Lima, 38, 
morador da comunidade Caiçara, 
zona rural, havia sido , atingido por 3 
disparos de arma de fogo.

A vitima, baleada  na região 
do tórax e braço esquerdo, foi 
socor r ida  pe los  bombei ros ,  
igualmente presentes no local dos 
fatos e removida ao Hospital 
Regional onde ficou sob cuidados 
médicos, felizmente sem correr 
perigo de morte, mas permaneceu 
internado. 

C o n f o r m e  a p u r o u  
posteriormente a polícia, um filho de 
Marcus, menor de 12 anos de idade, 
disse que saiu de casa com o pai pra 
vender leite caipira em domicílios, 
quando dois ladrões atacaram.

Segundo o garotinho, que 

sexta-feira, 1º de novembro, 
no parque de exposição a partir das 8 
horas  e  reunirá  não só  os  
participantes do projeto, como todos 
os produtores de leite da região e 
parceiros. 

Grosso (Senar-MT), encerra o Senar 
Tec Leite na região. Para marcar a 
conclusão deste projeto será 
realizado o Workshop ATeG – Senar-
MT.

O evento será na próxima 

epois de três anos fazendo a 
Assistência Técnica e DGerencial (ATeG) para 120 

produtores da região de Pontes e 
Lacerda, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato 

a p e s a r  d e  p e q u e n o  
demonstrou ser bom observador, os 
dois desconhecidos estavam em uma 
moto Yamaha Factor, de cor prata, e 
um dos bandidos efetuou disparos 
contra o seu pai, se evadindo sem 
roubar nada. 

arma de fogo contra a equipe 
da PM, que em resposta também 
atirou. Os policiais iniciaram a 
perseguição ao veículo, pela rodovia 
M T- 2 6 5 ,  p o r  c e r c a  d e  6 5  
quilômetros, até que ao chegarem à 
estrada vicinal conhecida como 
Estrada da Bahia, a Hilux perdeu o 
controle e saiu da estrada.

A camionete entrou em um 
pasto e tentou continuar fuga até 
uma parte de difícil acesso, 
momento em que os suspeitos 
abandonaram o veículo, que ficou 
danificado, e fugiram a pé. Os 
militares fizeram a checagem e 
constataram que se tratava da 
camionete furtada em Lucas do Rio 
Verde, de propriedade do ex-prefeito 
de Santa Rita de Trivelato.

O s  p o l i c i a i s  n ã o  
identificaram quantos suspeitos, 
estavam dentro da Hilux no 
momento da perseguição e também 
não conseguiram localizá-los. A 
camionete foi então entregue à 
Delegacia de Polícia de Porto 
Esperidião, para posterior devolução 
à vitima.

De acordo com informações 
do Gefron, por volta das 22h00 de 
sexta-feira, enquanto faziam rondas 
nas  proximidades  de  Por to  
Esperidião, os militares avistaram 
uma Hilux branca e ao tentarem 
a b o r d á - l a ,  e n v i a n d o  s i n a i s  
luminosos, o condutor do veículo 
não obedeceu a ordem e tentou fugir.

Os suspeitos no veículo 
então teriam efetuado disparos de 

 Grupo Especial de Fronteira 
(Gefron), da Polícia Militar, Orecuperou na última sexta-

feira (25), em Porto Esperidião, uma 
Toyota Hilux branca que havia sido 
furtada da residência do ex-prefeito 
do município de Santa Rita de 
Trivelato, Roberto Morandini, na 
última quinta-feira (24). Os 
suspeitos acabaram fugindo por um 
pasto.

WORKSHOP ATeG

Senar encerra Tec-Leite em
Pontes e Lacerda na 6ª feira

Durante o evento será revelado o nome dos produtores que se destacaram em 2019  e serão premiadas as propriedades que mais evoluíram ao longo do projeto

Assessoria

Um dos palestrantes será o superintendente do Senar-MG Christiano Nascif  

ESTRADA DA BAHIA

Recuperada na fronteira
camioneta de ex-prefeito

Gefron/MT c/ Redação

Camioneta recuperada foi levada a base do Gefron em Cáceres  

Foto: Gefron/MT

VIOLÊNCIA URBANA

Leiteiro foi baleado por
assaltantes no Imperial

Da Redação

Ladrões não roubaram nada da carrocinha do leiteiro baleado   

Foto: Reprodução

Foto: Educapoint
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que o resultado é fruto do 
trabalho e dedicação dos membros 
dos comitês municipais de 
educação ambiental, professores e 
agentes de saúde que levam a 
mensagem com orientação de como 
s e p a r a r  o  l i x o  p a r a  
reaproveitamento dos materiais 
recicláveis.

Em mais uma etapa do 
projeto de educação ambiental para 
a Coleta seletiva, as Prefeituras 
Municipais ,  com apoio do 
Consórcio e Funasa, irão fornecer 
s a c o s  p l á s t i c o s  p a r a  o  
acondicionamento dos materiais 
recicláveis. O propósito da ação é 
incentivar ainda mais a adesão ao 
projeto separar para reciclar, e que 
mais e mais unidades residenciais e 
comerciais  possam fazer a 
separação dos resíduos antes da 
disposição para a coleta.

Cada unidade, domiciliar 
ou comercial, irá receber 2 sacos 
para acondicionar os materiais 
recicláveis que deverão estar 
limpos e secos, colocando tudo 
junto: papel, papelão, plásticos, 
vidro, latas, caixa de leite ou seja 
todo tipo de material que estiver 
limpo e seco poderá ser enviado 

se estiver limpo e seco 
colocar no saco de recicláveis. No 
meio dos materiais recicláveis, 
certamente haverá muitos materiais 
que não são recicláveis, mas estes 
serão separados pelos catadores nas 
centrais de triagem e a eles será 
dada a destinação correta”, 
esclareceu o Secretário Executivo 
do Consórcio, Dariu Antonio 
Carniel.

A separação dos resíduos 
na origem em Secos: recicláveis e 
Ú m i d o s :  o rg â n i c o s  e  n ã o  
recicláveis é política obrigatória 
nos municípios consorciados. 
Assim, as unidades domiciliares e 
comerciais que ainda não estão 
separando o lixo receberão, 
inicialmente, algum tipo de alerta 
p a r a  q u e  p o s s a m  f a z e r  
corretamente. Participam do 
projeto junto ao Consórcio do 
Complexo Nascentes do Pantanal 
os municípios de Araputanga, 
C á c e r e s ,  C u r v e l â n d i a ,  
Figueirópolis D'Oeste, Glória 
D'Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari 
D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Porto 
Esperidião, Reserva do Cabaçal, 
Rio Branco, Salto do Céu e São José 
dos Quatro Marcos.

operadas pelas associações 
de catadores, volume que aumenta 
dia a dia com adesão crescente da 
população em separar para reciclar 
e também em preservar o meio 
ambiente destinando corretamente 
os resíduos gerados.

O Prefeito Paulo Remédio, 
Presidente do Consórcio, destacou 

 om o início da operação do 
A t e r r o  S a n i t á r i o  CIntermunicipal Nascentes 

do Pantanal em Mirassol D'Oeste, 
os municípios consorciados, com 
apoio do Consórcio do Complexo 
Nascentes do Pantanal e FUNASA, 
implementaram a campanha de 
educação ambiental para a Coleta 

Seletiva, e os resultados são 
surpreendentes.

Com a separação dos 
resíduos na origem em duas 
f r a ç õ e s ,  L i m p o s  e  S e c o s :  
recicláveis e Úmidos: orgânicos e 
não recicláveis, é grande o volume 
dos materiais reciclados que 
chegam às Centrais de Triagem, 

ma carreta que transportava 
cerca de 25 toneladas de Ucarne tombou  domingo 

último, (27) na MT-175 em Mirassol 
D'Oeste na região de Cáceres e 
segundo informações da Polícia 
Militar, parte da carga foi saqueada 
pelas pessoas que passavam pelo 
local. 

De acordo com relato do 
motor is ta ,  a  carga  sa iu  de  
Araputanga, seguindo viagem 
quando ao se aproximar de Distrito 
de Sonho Azul, uma caminhonete 
que havia ultrapassado um veículo 
no sentido contrário invadiu a pista, 
forçando-o a sair da estrada para não 

bater de frente.
O motorista disse que 

perdeu o controle da carreta e 
tombou às margens da pista, quando 
uma leva de pessoas começou a  
saquear a carga.

A PM foi acionada para 
evitar que a carga fosse totalmente 
saqueada por moradores, mas a esta 
altura, algumas pessoas já tinham se 
apoderado de parte da carne, 
fugindo, não sendo possível 
recuperar o saqueado. Agora, a 
policia investiga para saber que 
houve alguma ligação criminosa 
entre o acidente e o ataque dos 
saqueadores.

COLETA SELETIVA

Prefeituras cederão sacos
plásticos para recicláveis

A separação dos resíduos na origem em Secos: recicláveis e Úmidos: orgânicos e não recicláveis é política obrigatória nos municípios consorciados

Assessoria

Propósito é incentivar a adesão ao projeto separar para reciclar   

Foto: Assessoria

CHURRASQUEADA

Carreta de carne tomba
e tem a carga saqueada

PM/MT c/ Redação

Parte da carne foi saqueada por moradores da região   

Foto: Divulgação

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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Energé t i co  (CDE) ,  
fundo onde são depositados os 
recursos que depois serão 
gastos com as ações e os 
subsídios.

Esse orçamento não está 
fechado porque a proposta 
ainda vai passar por consulta 
pública e voltará a ser analisada 
pela diretoria da Aneel. Além 
disso, uma decisão do Tribunal 
de Contas da União (TCU) pode 
reduzir o valor cobrado dos 
consumidores, nas contas de 
luz, para financiar esses 
subsídios (leia mais abaixo). A 
consulta pública, que vai 
debater o orçamento da CDE, 
começa nesta quarta (30) e 
termina em 29 de novembro.

Se for confirmado o 
repasse de R$ 20,6 bi para as 
contas de luz, será o maior valor 
cobrado dos consumidores 
desde que a CDE foi criada, em 
2002. O valor ainda é 27% 
maior do que o que será pago em 

s  c o n s u m i d o r e s  
brasileiros podem ter Oque pagar o valor 

recorde de R$ 20,6 bilhões nas 
contas de luz em 2020, para 
bancar ações e subsídios 
concedidos pelo governo e que 
estão relacionados ao setor 

elétrico.
O valor foi anunciado 

ontem, (29) pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), durante a votação do 
processo  que  t ra tou  do  
orçamento para o ano que vem 
da Conta de Desenvolvimento 

explicação para esse 
aumento é a suspensão do 
fornecimento de energia da 
Venezuela para uma parte do 
estado de Roraima, um dos 
pontos "isolados" do sistema 
elétrico.

Também cresceu o valor 
do subsídio para que empresas 
comprem energia renovável, de 
usinas eólicas, por exemplo. 
Para 2020, a previsão é que os 
consumidores contribuam com 
R$ 3,2 bilhões para bancar esse 
benefício. Pepitone defendeu 
rapidez na análise, pelo 
Congresso, do projeto de lei do 
governo que acaba com esse 
incentivo. Outro custo bancado 
pela CDE e que deve aumentar 
no ano que vem, segundo a 
agência, é o subsídio que 
permite desconto na conta de 
luz de famílias de baixa renda. 
Para bancar esse benefício, 
consumidores de todo o país 
devem contribuir com R$ 2,6 

acordo com a agência, 
uma das razões para esse 
aumento é a previsão de alta no 
subsídio para a compra de óleo 
q u e  a b a s t e c e  u s i n a s  
termelétricas que geram energia 
em regiões do país que não 
estão ligadas ao sistema 
nacional de transmissão. Como 
a rede de transmissão não chega 
a esses pontos, não é possível 
levar energia mais barata, 
produzida por hidrelétricas, por 
exemplo, até eles. Para evitar 
que as contas de luz nesses 
locais sejam muito caras, parte 
do custo com a compra de 
c o m b u s t í v e l  p a r a  a s  
termelétricas é rateada entre 
t o d o s  o s  c o n s u m i d o r e s  
brasileiros.

Em 2020, a estimativa é 
que esse valor rateado fique em 
R$ 7,5 bilhões, alta de 20% em 
relação ao previsto para 2019. 
De acordo com o diretor-geral 
da Aneel, André Pepitone, a 

CONTA DE LUZ

Consumidor pode ter que pagar
R$ 20,6 bi para bancar subsídio

Uma das razões é a previsão de alta no subsídio para a compra de óleo que  abastece termelétricas que geram energia em regiões não estão ligadas ao sistema

G1/c/ Redação

Como sempre, o ônus fica sempre na conta do consumidor  

 Foto: Ilustrativa
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Gustavo Henrique Santos 
Escandiane, acusado de participação no 
assassinato que vitimou Vânio Sérgio de 
Araújo, domingo último em Cáceres, foi 
preso por policiais da Força Tática  do 6º 
BPM, quando tentava se evadir num 
mototáxi. O suspeito confessou a co-
autoria no crime, cujo foco seria o roubo 
da camioneta onde Vânio estava e foi 
baleado fatalmente. 

Uma carreta que transportava cerca de 25 
toneladas de carne tombou  na MT-175 em Mirassol 
D'Oeste na região de Cáceres e parte da carga foi 
saqueada pelas pessoas que passavam pelo local. De 
acordo com relato do motorista, a carga saiu de 
Araputanga e ao se aproximar do Sonho Azul, uma 
caminhonete invadiu a pista, forçando-o a sair da 
estrada, resultando no acidente.  

Página 05

Num trabalho das polícias de Rondônia e Cáceres, foi resgatado 
esta semana o menor D. W. de S., raptado em 24 de março do ano passado, 
quando estava com apenas um ano de idade, pelo próprio pai Aniz Nery 
Pinheiro em São Miguel do Guaporé, (RO) onde residia e tinha a guarda do 
filho nos finais de semana. Com base nas informações, as equipes da 
DEDM de Cáceres, localizaram a criança. Página 03

A prefeitura municipal de Cáceres regulamentou a lei 2.677/2018, 
que prevê multas para o descarte irregular de garrafas de vidro, punindo os  
infratores com multas a partir de R$ 10.893. Ma fiscalização, servidores da 
Secretaria de Fazenda, que podem pedir apoio policial para as ações. Antes 
da multa, será feita advertência, com prazo de 30 dias para regularização do 
descarte. Página 03

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

Página 03

Os consumidores brasileiros podem ter que pagar o valor recorde 
de R$ 20,6 bilhões nas contas de luz em 2020, para bancar ações e subsídios 
concedidos pelo governo e que estão relacionados ao setor elétrico. O valor 
foi anunciado ontem, (29) pela Agência Nacional de Energia Elétrica, 
durante a votação do processo que tratou do orçamento para o ano que vem 
da Conta CDE. Página 06

APÓS 20 MESES

Polícia resgata em Cáceres
bebê raptado em Rondônia

Desaparecimento/rapto foi registrado na Polícia de São Miguel do Guaporé (RO) em março de 2018, chegando ao final feliz em Cáceres no fim de semana

Criança estava com uma senhora na periferia de Cáceres   

Foto: Reprodução

TIROS NA CAMIONETA

Preso confessa participação
em latrocínio na zona rural

Vânio Sérgio de Araújo, covardemente 
assassinado a tiros   

Foto: Facebook

TOMBAMENTO

Aproveitadores saquearam parte 
da carga da carreta tombada  

Foto: Reprodução

Bando saqueia carga de
carne de carreta na pista

GARRAFAS ZERO

Descarte de vidros em lixo
deve gerar pesadas multas

Lei visa dar destinação final ambientalmente adequada às garrafas   

Foto: JCC

BLECAUTE NO BOLSO

Subsídio poderá custar
R$ 20,6 bi ao consumidor

Repasse para contas de luz, será o maior valor cobrado desde 2002  

 Foto:Ilustrativa
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