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GOL IMPEDIDO
Capotado na fronteira, carro foi guinchado e deveria ser entregue na Rua dos Tuiuiús, Vila Mariana, mas os policiais abortaram o plano, localizando a droga

Ex-assessor político de Cáceres
condenado por tráfico de droga
Foto: Arquivo

O ex-assessor parlamentar da Câmara de Vereadores de Cáceres,
Joaquim Maciel Jorge Bordon, foi condenado pela juíza Tainara Leão Marques
Leal, da Justiça Federal em Cáceres, a 5 anos e 1 mês de prisão por transportar 4
quilos de cocaína. Joaquim foi preso durante uma operação conjunta realizada
entre o Gefron e a PF de Cáceres no dia 25 de outubro de 2017, com 4 kg de cocaína
num Gol que capotou na corixinha. Página 03

ESCAMA POLÍTICA

Projeto ameaça suspender
pesca por 5 anos no estado

Página 04

Sentenciado Joaquim Maciel Jorge Bordon: regime semi-aberto
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O Golpe dos 3 por Cento
Celebração Penitencial
Amados irmãos e irmãs, que grande alegria
e consolação nos são oferecidas pelas palavras de
São João, que ouvimos! Deus ama-nos de tal maneira
que nos tornou seus filhos e, quando O pudermos ver
face a face, descobriremos ainda melhor a grandeza
deste seu amor (cf. 1 Jo 3, 1-10.19-22). E não só: o
amor de Deus é sempre maior de quanto possamos
imaginar, estendendo-se para além de qualquer
pecado que a nossa consciência nos acuse.
Não conhece limites, é um amor desprovido
de confins; não apresenta aqueles obstáculos que
nós, ao contrário, costumamos interpor a uma
pessoa, pelo receio que venha privar-nos da
liberdade. Sabemos que a condição do pecado tem
como conseqüência o afastamento de Deus. E, de
fato, o pecado é uma das modalidades com que nós
nos afastamos d'Ele; mas isto não significa que Ele se
afaste de nós.
A condição de fraqueza e confusão, em que
o pecado nos coloca, é mais um motivo para Deus
ficar junto de nós; esta certeza deve acompanhar-nos
sempre na vida. A palavra do Apóstolo oferece-nos
uma confirmação disto mesmo para tranqüilizar o
nosso coração, levando-o a ter sempre uma confiança
inabalável no amor do Pai: «Na sua presença, sentirse-á tranqüilo o nosso coração, mesmo quando o
coração nos acuse; pois Deus é maior que o nosso
coração e conhece tudo» (1 Jo 3, 19-20).
A sua graça continua a trabalhar em nós para
tornar mais forte a esperança de que nunca estaremos
privados do seu amor, apesar de qualquer pecado que
possamos ter feito, rejeitando a sua presença na nossa
vida. Esta esperança impele-nos a tomar consciência
da desorientação em que muitas vezes cai a nossa
existência, precisamente como sucedeu a Pedro,
segundo a narração evangélica que ouvimos: «No
mesmo instante, o galo cantou.
E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus:
“Antes de o galo cantar, me negarás três vezes”. E,
saindo para fora, chorou amargamente» (Mt 26, 7475). O evangelista é extremamente sóbrio. O canto
do galo parece surpreender um homem ainda
confuso; depois, ele recorda-se das palavras de Jesus
e, finalmente, rasga-se o véu e Pedro começa a
vislumbrar, por entre as lágrimas, que Deus Se revela
em Cristo esbofeteado, insultado, renegado por ele,
mas que, por ele, vai morrer. Pedro, que teria
desejado morrer por Jesus, agora entende que deve
deixar que Jesus morra por ele. Pedro queria ensinar
o seu Mestre, queria precedê-Lo; ao contrário, é
Jesus que vai morrer por Pedro; e isto, Pedro não o
compreendera, não o quisera compreender.
Pedro confronta-se agora com o amor do
Senhor e, finalmente, compreende que Ele o ama e
lhe pede para se deixar amar. Pedro dá-se conta de
que sempre se recusara a deixar-se amar, sempre se
recusara a deixar-se salvar plenamente por Jesus;
afinal, não queria, de todo, que Jesus o amasse.
Como é difícil deixar-se amar
verdadeiramente! Sempre quereríamos que algo de
nós não estivesse obrigado à gratidão, quando, na
realidade, somos devedores de tudo, porque Deus é o
primeiro a amar e, por amor, nos salva totalmente.
Peçamos agora ao Senhor a graça de nos dar
a conhecer a grandeza do seu amor, que apaga todos
os nossos pecados. Deixemo-nos purificar pelo
amor, para reconhecer o verdadeiro amor!

Pois bem, lá se vai indo março e
as águas fechando o verão anunciando
mais um longo e tenebroso outono na
semana que vem, com o chororô de
governadores que a coisa vai quebrar,
que se não investir (no bolso) dos
funcionários com mais 3% de
previdência, o trem sai da linha, igual o
VLT, que era para a Copa de 2014 e
chegando outra copa, a coisa continua
ruça em Cuiabrasa.
Não é só pelaqui não, várias
unidades da federação querem arrancar o
couro do servidor que já paga 11% para
ter uma previdência de terceira, em mais
3%, mesmo com a tal medida provisória
temerosa na gaveta.
Só pra ilustrar, ano passado, o
governo mancomunado com os ditos
representantes do povo, mas que
representam seus interesses próprios e
dúbios acenou com a medida provisória
que elevava para 14% a alíquota
previdenciária de servidores federais.
E no embalo, os governadores
com efeito cascata, iriam sangrar os
barnabés no mesmo percentual, a
disfarçada mão grande chamada de FEF,
que sifu, e não deu água. Mas, se a coisa
pegasse ia para a privada, lesando
também o Seu Zé e a Dona Maria em
mais 3% e os patrões em 6%, passando
de 22% para 28%.
Tudo em nome do erário, de
salvar o déficit da previdência, com as
ameaças de que se não fizesse tal
sacrifício, os aposentados e pensionistas
ficariam no mato sem cachorro.
O que o governo e a mídia lacaia
não divulgam é que não existe déficit da
previdência social e a CPI instalada no
congresso provou, comprovou e mostrou
em números, constatando que nos
últimos 15 anos, o superávit da
Previdência chegou a R$ 821 bilhões Se
atualizado pela taxa Selic, R$ 2 trilhões.
O que existe e também a mídia
capacha omite é que entre os principais

devedores da Previdência, estão
empresas como a JBS, com um passivo
de aproximadamente R$ 2,1 bilhões,
seguida de perto pela Associação
Educacional Luterana do Brasil (R$ 1,8
bilhão), Marfrig Globoal Foods (R$ 1,1
bilhão), Caixa Econômica Federal (R$
1,2 bilhão), Banco do Brasil (R$ 1,1
bilhão), entre outros.
Destes, o governo não cobra, ao
passo que aos sacrificados funcionários
federais, estaduais e municipais, os
governantes querem o couro e o sangue,
para saciar o saco sem fundo de seus
gastos perdulários.
Como a maldita deforma da
previdência não colou, faltaram votos,
veio a intervenção no Rio, disfarce de
perdedor, mas não se iludam, o golpe
persiste e a reforma dissimulada de
reajuste de 11 para 14% nos salários via
previdência, continua em punga, daí,
ficar sempre alerta.
Além de imoral, tal medida é
recessiva, reduz o poder de compra do
trabalhador, já imolado em quase 40% de
impostos, sufoca o mercado de trabalho
com mais 6% aos empregadores e com
isso, gera mais desempregos num
universo de mais de 13 milhões de gente
sem carteira assinada.
Trocando em miúdos, quebra a
estrutura social do país! E a gente conclui
que, nesta bagunça de poder excessivo,
os políticos estão se lixando se o país vai
pro brejo, desde que lhes sobrem milhões
sangrados ao povo.
É, amigos, andar com um pé atrás
nunca é demais, quando se caminha por
meandros de um país fragilizado de
direitos sociais, com cidadania
fragmentada.
Fiquem de olho em quem apóia
os fundos dos sacos sem fundo do
governo e dê o troco neles nas próximas
eleições, lá está a nossa intervenção,
Bom Dia!

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para quem adota cachorros e quando se muda esquece os
bichinhos abandonados, como aconteceu este mês em
Cáceres, quando dois cães foram deixados no quintal de
uma casa no Residencial Ana Paula e só não morreram a
míngua, de fome e sede, graças a uma equipe da
Associação de Ajuda aos Animais Cáceres. Os abnegados
da AAAC foram até o local após denúncias realizadas e
conseguiram socorrer os cães. Deveriam localizar os
desnaturados ex-donos e deixá-los também por alguns dias
sem comida e sem água.
BRANCAS

Para a prefeitura de Cáceres, que iniciou a substituição de
300 novas luminárias convencionais por luminárias de
LED de 120 watts ao entorno da praça barão. As novas
lâmpadas, além de econômica têm uma durabilidade
maior, além de reduzir em mais 50% o consumo de energia
e conforme o prefeito Francis o projeto é para trocar todas
as lâmpadas da cidade. Valeu, prefeito, bolas brancas para
você.
PRETAS

Para a mendicância reinante nas ruas e praças e Cáceres,
haja pé-fofo, inchado, paus-rodados, pedintes espalhados
pelos logradouros públicos, dormindo em trapos, fazendo
necessidades fisiológicas pelas ruas, um transtorno aos
transeuntes nas calçadas e aos motoristas no leito
carroçável. Com a palavra o setor responsável da
municipalidade, já que não cabe aqui culpar os
abandonados ao descaso social.
BRANCAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Destaque da semana, para a prisão dos
bandidos Mário Elizario da Silva, Leonardo
Teixeira da Rocha, e Osvaldo Donizete Garcia,
acusados de terem seqüestrado Ivanildo da Silva
Rodrigues Magalhães no Condomínio Samambaia
Sul no Distrito Federal e resgatado pelas polícias
federal, militar e civil do Distrito Federal e de
Cáceres e região, na Vila Pedro Neca em Porto
Esperidião No frigir das apurações, a policia
candanga diz que pode não ter havido seqüestro.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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Para os proprietários da empresa Seeg Fibras, Júlio
Pedrosa e Henrique Matias, que está se instalando em
Cáceres com projeção de internet 100% conectada em fibra
ótica, tanto em planos residenciais quanto empresariais, e
que em breve disponibilizará também a telefonia fixa. A
empresa já está com o primeiro link full de 1.000MB
instalado e funcionando no centro da cidade, com garantia
de expansão para até 10.000MB, o que assegura uma
capacidade de atendimento não só de Cáceres, mas de toda
a região oeste do estado.
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SEMI-ABERTO

Crime aconteceu em outubro do ano passado, quando o mula capotou na corixinha e no guincho do carro, caiu a casa, a droga e sobrou o flagrante para o ex-assessor

Justiça condena mula de
Cáceres a pena de 5 anos
Da Redação
Foto: reprodução

O

ex-assessor parlamentar da
Câmara de Vereadores de
Cáceres, Joaquim Maciel
Jorge Bordon, foi condenado a 5
anos e 1 mês de prisão por
transportar 4 quilos de cocaína.
A decisão, assinada pela
juíza Tainara Leão Marques Leal, da
Justiça Federal em Cáceres, foi
publicada no diário da quinta-feira
(15).
Conforme os autos do
processo, Joaquim foi preso durante
uma operação conjunta realizada
entre o GEFRON e a Polícia Federal
de Cáceres no dia 25 de outubro de
2017, por volta das 11h50, após uma
denúncia anônima, relatando que um
veículo Gol, placa JYL 8124 da
cidade de Cáceres, capotado na
comunidade de Corixinha estaria
transportando entorpecentes e que
um guincho estaria indo buscá-lo.
Diante das informações
foram realizadas diligências e as
informações preliminares davam
conta de que o referido veículo
estaria em uma borracharia na
comunidade de Corixinha.

deslocou até o referido local da
entrega, onde foi dada voz de prisão
para Joaquim Maciel Jorge Bordon,
no momento da entrega do veiculo.
Durante a busca veicular
realizada pelos policiais foram
localizados cinco invólucro com
cerca de 4,240 gramas de
entorpecente, sendo o mula

GLUGLU NO XILINDRÓ

Piru assassino foi chaveado
um mês após matar Jucão
Da Redação
Droga estava no carro do assessor Joaquim Bordon (detalhe)

Durante o trajeto verificou,
se que um guincho se deslocava para
a comunidade, sendo feito o
acompanhamento e no momento do
embarque do veículos foi abordado o
motorista do guincho e o
proprietário da residência, os quais,
relataram que o referido veículo
pertencia a Joaquim Maciel Jorge

Bordon, ex-assessor parlamentar da
Câmara Municipal de Cáceres.
O motorista do guincho
disse que foi contratado pelo
proprietário do veículo, e que
entregaria o veiculo na rua dos
Tuiuiús, localizada no Bairro Vila
Mariana, na cidade de Cáceres,
sendo que e que a equipe policial

TRABALHO DE PESQUISAS

Livro sobre fronteira Brasil/Bolívia
será lançado no dia 20 em Cáceres
Assessoria c/ Redação

A

Assembléia Legislativa
lança na próxima terça-feira
(20), na sede da Sicmatur em
Cáceres, o livro "A Fronteira BrasilBolívia em Mato Grosso - 2016",
uma ampla pesquisa sobre a
realidade física, econômica e social
da região que integra os dois países.
O objetivo da publicação é
contribuir para subsidiar o debate
sobre políticas e programas que
promovam o desenvolvimento e a
melhoria da qualidade de vida da
população.
Esta é a segunda de uma
série de publicações iniciada em
2016 com a edição do livro
"Estatísticas do Vale do Cuiabá".
Por meio de estatísticas e
análises, os livros fazem um
diagnóstico completo da realidade
dos municípios e regiões,
subsidiando o trabalho dos gestores
públicos e privados, servidores,

conduzido juntamente com a
materialidade à Delegacia de Polícia
Federal de Cáceres, para a devida
autuação em flagrante até o
julgamento desta semana, quando a
magistrada Tainara Leão estipulou a
pena em 5 anos e 1 mês de prisão em
regime inicial semi-aberto, para
cumprimento da pena.

técnicos e acadêmicos em geral.
As atividades de coleta de
informações, sistematização e
análise, foram realizadas entre julho
e outubro de 2016 quando a equipe
coordenada pelo professor Sílvio
Monteiro percorreu mais de 15 mil
quilômetros nos municípios
fronteiriços, levantando e checando
informações, realizando entrevistas
e coleta de dados in loco. Mapas,
croquis, tabelas e gráficos
organizam e referenciam as
estatísticas quantitativas e
qualitativas.
O trabalho está estruturado
em capítulos que abordam aspectos
históricos, geográficos, econômicos,
legislação, infra-estrutura física,
transportes, população saúde,
educação, segurança e comunicação,
informações essenciais para futuros
programas de desenvolvimento da
região e para o próprio planejamento
Foto: Ilustrativa

das prefeituras.
O professor Sílvio Monteiro
destacou que a carência de estudos
sobre a realidade fronteiriça é muito
grande.
«As autoridades bolivianas,
particularmente no Consulado em
Cáceres, e as Alcadias de San Matias
e San Ignácio, assim como suas
organizações, lideranças, técnicos e
cidadãos, colaboraram intensamente
com as pesquisas e ficaram
satisfeitos com esta iniciativa da
ALMT em compilar em livro as
informações básicas sobre a
fronteira", explicou.
Na apresentação do livro,
uma citação lembra que a própria
Constituição brasileira, em seu art.
4º, prevê que "a República
Federativa do Brasil buscará a
integração econômica, política,
social e cultural dos povos da
América Latina, visando à formação
de uma comunidade latinoamericana de nações".

J

á está atrás das grades desde a
tarde da última quarta feira, o
homicida Luiz Augusto da
Silva Carvalho, conhecido no
submundo do crime entre seus trutas
como
Piru, acusado de ter
assassinado a facadas, seu desafeto
José Carlos Ribeiro Batista, 33,
vulgo Jucão, crime este, que
amanhã, 18, completa um mês, e foi
cometido numa das quebradas do
Bairro Santos Dumont.
O assassino estava de morga
nos mocós de comparsas em Cuiabá
e na quarta feira, os lingua-soltas
alcagüetes da policia ficaram
sabendo que o malaco viria para
Cáceres e bateram um fio na delega
pros homens da lei, sendo designada
uma viatura para conferir o babado.
Não deu outra, como diz na
gíria policial, não se corre atrás de
frango do terreiro e assim logo que
apeou do busão de Cuia aqui na terra

do pacu assado, o Piru, foi
grampeado.
O vagau estava na cachanga
de uma tia do tal no bairro Garcês e
tentou pinotear, mas foi rendido sem
gluglu e enfeitou os pulsos com uma
pulseira de aço chaveada, ganhando
carona até o Cisc.
Casa caída, o Piru não fez
roda, sacudiu as penas e abriu o bico,
confessando que realmente tinha
dado baixa no Jucão, alegando que
tinha de matar o cara, que segundo
ele, tinha invadido seu barraco e
chegou a esmurrá-lo e a sua mãe, que
tanto Jucão como ele,
Piru, estavam trêbados de
corotinho e umas paradinhas na cuca
e com uma faca, não pensou duas
vezes, enfiando o aço no agressor.
Conversa da maioria dos presos, mas
com ou sem razão, ele foi pro pote e
vai passar umas férias forçadas atrás
das grades.
Foto: PM/MT

Luiz Augusto da Silva Carvalho, o Piru, está guardado

Trabalho estatístico sobre a fronteira compõe foco do livro
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PALMILHAS

O paciente que não tem como adquirir um calçado novo para receber as palmilhas, é atendido com a doação de sapatos adaptados de acordo com a sua necessidade

Rotary de Querência auxilia em
campanha contra a hanseníase

Secom/MT

Foto: Rose Velasco

A

luta para eliminar a
hanseníase em Mato
Grosso ganha mais um
forte aliado, o Rotary Club de
Querência, que criou o Projeto
Palmilhas Solidárias e auxiliou o
município na capacitação
profissional, além de doar o
material necessário para
confecção das palmilhas. A
prestação desse serviço à
comunidade é feito por meio de
regulação pelo SUS nas unidades
do Programa Saúde da Família
que acompanham pacientes em
tratamento.
O paciente que não tem
como adquirir um calçado novo
para receber as palmilhas, é
atendido com a doação de
sapatos, de acordo com a sua
necessidade. A produção da
sapataria é realizada de acordo
com a demanda apresentada pelo
município. Quando a equipe
técnica de saúde detecta o
problema é encaminhado para
adaptação do calçado; o paciente
tem um horário agendado e
recebe as palmilhas e a orientação
sobre auto-cuidados.
Em novembro de 2017 a
direção do Distrito 4440 do

uma parceria para a realização do
serviço de sapataria, pois essa era
a necessidade mais urgente para
os pacientes com lesões e perda
de sensibilidade nos pés”,
informou a fisioterapeuta.
Segundo informou
Danyellen Olegário, o projeto
sensibilizou a comerciante de

calçados, Eroni Betanin que fez a
doação de papetes para pacientes
do sexo feminino.
O atendimento dos
pacientes é realizado no Posto de
Saúde da Família de Nova
Querência, mediante
agendamento pelo telefone do
PSF (66) 3529.1531.

PEIXE ZERO

Sema estuda PL que defende
a moratória da pesca em MT
Sema/MT

A

Trabalho com,prova o Rotary como parceiro contra a hanseníase

Rotary solicitou uma palestra
com um profissional da saúde
para alguns esclarecimentos
sobre a hanseníase, e manifestou
interesse em auxiliar de alguma
forma o município no combate à
hanseníase. Na época a Secretaria

municipal de Saúde realizou uma
roda de conversa com os
rotarianos sob a coordenação da
fisioterapeuta Danyellen
Olegário.
“Durante essa atividade
surgiu à proposta de fazermos

DESJUDICIALIZAÇÃO

Mutirão scal previsto para abril
em P. Lacerda e Mirassol D'Oeste

Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (Sema)
recebeu na última quartafeira (14) o substitutivo integral
do projeto de lei (PL 460/2017)
que prevê a proibição do abate e
transporte de peixe nos rios de
Mato Grosso pelo período de
cinco anos.
O corpo técnico da pasta
irá avaliar a proposta tendo como
critério estudos científicos que
identifiquem a capacidade de
carga e o estoque de peixes nas
bacias hidrográficas do Estado.
Durante o processo,
também serão ouvidos os
segmentos interessados em
reuniões para esse fim e o debate
também será feito dentro do

Conselho estadual da Pesca
(Cepesca). “Nós da Sema temos
por vocação a diversidade e
estamos abertos a entender as
necessidades de todos para
encontrarmos a melhor solução
para manutenção do estoque de
peixes em nossas bacias”,
assegura o secretário de Estado de
Meio Ambiente, André Baby.
A proposta modifica e
acrescenta dispositivos à Lei
Estadual 9.096/2009, que dispõe
sobre a política de pesca em Mato
Grosso. De autoria da deputada
estadual Janaína Riva, o projeto
passará por audiências públicas e
seguirá os ritos necessários para
aprovação na Assembléia
Legislativa.
Foto: Arquivo

CGJ/MT c/ Redação

U

m protocolo de intenções
para a desjudicialização da
execução fiscal foi assinado
esta semana pelas prefeituras de
Pontes e Lacerda e Mirassol D'Oeste
com a Corregedoria-Geral da Justiça
de Mato Grosso.
Os municípios aderiram ao
programa Efetividade na Execução
Fiscal, que visa garantir agilidade,
qualidade e eficiência no trâmite dos
processos judiciais e administrativos
relativos aos executivos fiscais
municipais e estaduais.
Além de melhorar a entrega
da prestação jurisdicional, cumprir
as metas estabelecidas pelo

Conselho Nacional de Justiça, e
reduzir o estoque processual e a taxa
de congestionamento, a CGJ-MT
contribui para a eficiência na gestão
da dívida ativa e para o aumento da
recuperação de receita por parte dos
municípios. Para isso, orienta as
prefeituras a realizarem mutirões de
negociação fiscal e a instituírem
alternativas para a cobrança das
dívidas.
De acordo com o juiz
auxiliar da CGJ-MT Aristeu Dias
Batista Vilella, Pontes e Lacerda
possui atualmente 770 processos de
execução fiscal municipal em
andamento em duas varas,
Foto: Ana Luíza Anache

Processo contribui para aumento de recuperação da receita

totalizando um passivo de R$ 10,5
milhões.
Além disso, dispõe de 129
processos equivalentes a R$ 459 mil
em arquivo provisório. Ou seja, o
total é de quase R$ 11 milhões
represados em ações judiciais.
Já na comarca de Mirassol
D'Oeste há 1.348 ações em
andamento nas duas varas, que
somam um passivo de R$ 7,3
milhões. Em arquivo provisório são
553 processos, que equivalem a R$
500 mil. O montante final é de R$ 7,8
milhões referentes a 1.901
executivos. A previsão é de que o
mutirão na região oeste de Mato
Grosso ocorra do início de abril ao
início de junho, simultaneamente em
seis municípios.
Em Pontes e Lacerda o
protocolo de intenções foi assinado
pela desembargadora corregedora
Maria Aparecida Ribeiro, pelos
juízes Leonardo de Araujo Costa
Tumiati (1ª Vara) e Cláudio Deodato
Rodrigues (2ª Vara), e pelo viceprefeito Wilson Joaquim Moreira.
Em Mirassol, assinaram o
documento a corregedora, a juíza
Edna Ederli Coutinho (2ª Vara) e o
prefeito Euclides da Silva Paixão.
Para a corregedora-geral da Justiça,
Maria Aparecida Ribeiro, a
recuperação da receita pública
municipal é um dos grandes
objetivos do programa.
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Projeto de lei estipula cinco anos sem pesca nos rios de MT

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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RESERVA JUSTA

A medalha Mérito Policial de Fronteira, foi feita pelo coordenador do Grupo Especial de Fronteira Tenente-Coronel José Nildo Silva de Oliveira, em Cuiabá

Gefron homenageia Sargento
com 30 anos de trabalho sério

Assessoria

Foto: Facebook

Flagrante da homenagem ao policial que foi pra reserva

ESCOLA E FAMÍLIA

Pastoral da educação debate em
Cáceres superação da violência
Assessoria

A

Pastoral da Educação
realizou na noite de
anteontem, 15, no Centro
Cultural de Cáceres, um debate
entre educadores da cidade,
acerca da superação da violência
no âmbito escolar e familiar.
Entre os temas debatidos, a
preocupação, que se dá devido ao
fato de que a violência, em nosso
meio, tem alcançado níveis
preocupantes e tem afetado
diretamente os educandos,
educadores, pais, mães e
responsáveis.
Nas explanações, ficou
evidente que as escolas têm
sofrido conseqüências
desastrosas com o aumento da
violência, vivenciando

diariamente agressões físicas e
morais contra educadores e
famílias, alvos de opressão,
humilhação, agressão e
preconceito, bem como o
abandono, miséria e convivência
diária de violência e abusos.
Com essa iniciativa, a
Pastoral da Educação trouxe
presente o tema da Campanha da
Fraternidade deste ano
“Fraternidade e superação da
violência”, procurando
sensibilizar a comunidade escolar
sobre a necessidade de resgatar a
educação à luz da dignidade de
filhos e filhas de Deus. Foram
sugeridas ações concretas que
visem superar as dificuldades
encontradas no ambiente
Foto: Facebook

Casal Jair e Neuliane, integrantes da Pastoral

educativo onde estão inseridos os
alunos.
Através do debate
proposto, os mais de cem
professores presentes apontaram
propostas que viabilizam a
superação da cultura do ódio e da
violência, tão presentes na
sociedade atualmente. O casal
Jair e Neuliane afirmou que, a
partir da proclamação de que, em
Cristo somos todos irmãos, filhos
de um único Pai, a partir desse
reconhecimento de irmandade é
que podemos ser sujeitos na
construção de outra cultura, de
fraternidade e de paz.
Ao longo dos debates,
ficou claro que a ação da Pastoral
da Educação não pretende
solucionar todos os problemas
existentes (há questões de
responsabilidade de outras
esferas). A psicóloga Grasiele,
uma das palestrantes, afirmou
que, cada gesto cotidiano dos
envolvidos no processo bem
como dos agentes de pastoral,
transmitem a mensagem do
cuidado, da acolhida, do
encontro, da humildade (de quem
recebe mais do que dá) e do amor.
Os organizadores
convidam aos interessados,
especialmente, os educadores a
participarem da 2ª etapa dos
debates, no dia 19 de abril, a fim
de se renovaremos as esperanças
e suscitar ações para que todos
possam melhorar as relações de
paz entre si, em especial na
família e na escola.

E

ntre as 45 pessoas que
foram homenageadas
com a medalha Mérito
Policial de Fronteira esta semana,
está o 2º Sargento PM RR
Everton de Amorim Benevides,
que deixou o quadro da ativa e
passa a integrar o rol dos militares
reformados da Polícia Militar de
Mato Grosso. Como forma de
reconhecimento pelos 30 anos de
serviços dedicados à corporação,
ele recebeu ainda uma placa de
agradecimento.
A entrega foi feita na
última terça-feira (13), pelo
coordenador do Grupo Especial
de Fronteira (Gefron), TenenteCoronel José Nildo Silva de
Oliveira, em Cuiabá. A medalha
Mérito Policial de Fronteira é a
maior honraria que um policial
que serviu o Gefron pode receber.
“O sargento atuou com
ética e responsabilidade, é um
exemplo de profissional a ser
seguido”, enfatizou o
coordenador.
Emocionado e ao lado da
família, o 2º Sargento Everton
agradeceu a homenagem e disse
que buscou sempre representar

bem a instituição. “Para mim,
dividir o trabalho com os
companheiros de farda sempre
foi uma honra, e o apoio da minha
família, muitas vezes
compreendendo minha ausência
em casa, foi fundamental”.
Também participaram da
homenagem o secretário de
Estado de Segurança Pública,
Gustavo Garcia, o secretárioadjunto de Integração
Operacional da Secretaria de
Estado de Segurança Pública
(Sesp-MT), coronel PM Jonildo
José de Assis, o comandantegeral da Polícia Militar, coronel
PM Marcos Vieira da Cunha, e
outras autoridades civis e
militares, além de familiares e
companheiros de farda.
O 2º Sargento PM RR
Everton de Amorim Benevides
ingressou na Polícia Militar no
16º Curso de Formação de
Soldados (CFSD) Costa Verde,
em 1º de julho de 1989. Após a
conclusão, ingressou na Polícia
Ambiental em Cáceres e em 2009
passou a compor o efetivo do
Gefron, onde permaneceu até
hoje.

CACHAÇA E MORTE

Matou primo a facadas
e foi pro cadeião de Vila
Redação c/ V.B.P

Foto: Vila Bela em Pauta

Paulo Henrique F. Bassan matou primo a facadas

P

olícia Civil de Vila Bela
prendeu na manhã da
última quinta feira, (15) o
suspeito Paulo Henrique Ferreira
Bassan acusado de desferir
golpes de faca no pescoço do
próprio primo, segundo
informações motivada por efeito
de bebida alcoólicas.
O fato ocorreu no natal do
ano passado, dia 25 de dezembro
de 2017, no distrito de Santa
Clara do Monte Cristo, a 200 Km
de Vila Bela da Santíssima
Trindade, vindo a vitima José

Cáceres-MT, 17 e 18 de março de 2018

Carlos Poquiviqui Aguilera, a
falecer trinta(30) dias depois.
O assassino que estava
morgando numa boa, em plena
liberdade, foi surpreendido pela
policia em cumprimento ao
mandado de prisão preventiva e
encaminhado para a cadeia
pública de Vila Bela, já está a
disposição da justiça, onde deve
passar boa temporada,
aguardando o julgamento pelo
crime de homicídio, com a
agravante da vitima ser parente
consaguineo.

GERAL
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MODERNIZAÇÃO

Para a diretora do Senai MT, Lélia Brun, a modernização e ampliação da unidade vem potencializar as ações na região, sobretudo por meio dos novos laboratórios

SENAI entregará no dia 23 obra
de ampliação da unidade Cáceres
Assessoria

Foto: JCC

iluminados; revestimentos
externos até meia altura com
barrados de cerâmica,
minimizando a manutenção e
aumentando a durabilidade nas
áreas de grande circulação.
O SENAI também reforça
os conceitos de sustentabilidade
por meio de esquadrias com vidro
temperado para utilização de
iluminação natural, a fim de reduzir
custos com energia elétrica; postes
com reaproveitamento da energia
solar; forro especial para
tratamento acústico do ambiente;
Inauguração da ampliação será no próximo sábado em Cáceres
telhas termoacústicas melhorando
município de Cáceres e comandos elétricos/automação. A o conforto do ambiente e sistema de
conhecerá no próximo dia estrutura está preparada para refrigeração dos mais modernos: ar
23/03 o novo prédio da atender mais de 500 indústrias de condicionado central modelo VRF
unidade do Serviço Nacional de Cáceres e outros 20 municípios da (Fluxo de Refrigeração Variável)
Aprendizagem Industrial (SENAI região.
para redução de energia e menos
A nova estrutura permitirá impacto no visual arquitetônico do
MT) que passou por uma obra de
modernização e ampliação da um incremento na capacidade de empreendimento.
estrutura. Serão seis laboratórios, atendimento aos estudantes do
A unidade de Cáceres
sete salas de aula, biblioteca, sala município e região, que passará de a t e n d e a o s m u n i c í p i o s d e
multiuso e panificação, além do 1.251 para 1.398 alunos por dia. O Araputanga, Cáceres, Comodoro,
primeiro ambiente exclusivo para a total de investimentos é de 5,3 Conquista D'Oeste, Curvelândia,
Educação de Jovens e Adultos milhões - montante que inclui a Figueirópolis D'Oeste, Glória
(EJA) no estado, em parceria com o obra, mobiliário, máquinas e D'Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari
Serviço Social da Indústria (SESI equipamentos.O projeto buscou D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Nova
uma linguagem arquitetônica Lacerda, Pontes e Lacerda, Porto
MT).
Com a ampliação, a área da moderna, que acompanha o padrão Esperidião, Reserva do Cabaçal,
unidade passou de 1,3 mil para 2,4 das estruturas inauguradas nos Rio Branco, Salto do Céu, São José
mil m². O local ganhou três novos últimos dois anos. Entre elas está o dos Quatro Marcos, Vale de São
laboratórios - mecânica de uso de cores neutras, a fim de D o m i n g o s e Vi l a B e l a d a
manutenção industrial, eletricidade deixar os ambientes mais amplos e Santíssima Trindade.

O

CADASTRADOS

Biometria do TRE ultrapassa
um milhão de eleitores em MT

Assessoria

O

Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso ultrapassou
esta semana, a marca de um
milhão de eleitores cadastrados
biometricamente em todo o Estado.
Dos 2.296.225 eleitores matogrossenses, 1.000.679 até a quinta
feira, 15, já compareceram à Justiça
Eleitoral para a coleta de dados
biométricos, o que corresponde a um
percentual de 43,57%.
O percentual de quase 44%
de cadastrados é comemorado pela
atual gestão, que assumiu o comando
da Justiça Eleitoral em abril de 2017
e, em 11 meses, conseguiu quase
dobrar o número de eleitores
cadastrados. Em maio de 2017 Mato
Grosso possuía aproximadamente
26% do eleitorado com cadastro
biométrico, patamar que pulou para
quase 44% nesta data. O
cadastramento biométrico teve
início em Mato Grosso em 2010.
O vice-presidente do TRE e
corregedor regional eleitoral,
desembargador Pedro Sakamoto,
atribui o marco de 43,57% às
parcerias firmadas com outras
Instituições para ampliar os postos
de atendimento em Cuiabá e Várzea
Grande, que são os maiores colégios
eleitorais do Estado e que passam,
juntamente com Sinop, pela revisão
do eleitorado com coleta de dados
biométricos.

O corregedor prevê que o
percentual de eleitores com
biometria chegue em torno de 53%
até 9 de maio deste ano, quando o
cadastro nacional de eleitores será
fechado para as Eleições Gerais. Em
Mato Grosso existem 141
municípios e o cadastramento
biométrico já é realidade em 103
deles.
O cadastro biométrico
atingiu a marca de 100% em 31
municípios, os quais já passaram
pela revisão do eleitorado com
coleta de dados biométricos,
destacando que em Cáceres neste
pleito, a biometria é facultativa.
Atualmente estão com processo de
revisão os municípios de Sinop,
Várzea Grande e Cuiabá, que até a
quinta-feira (15) atingiram,
respectivamente, o percentual de
77%, 60% e 59% de eleitores
cadastrados.
Nos demais municípios
onde a biometria é realidade, o
cadastramento acontece de forma
ordinária, ou seja, não tem cunho
obrigatório.
Nesta situação são
exemplos os municípios de Sorriso
(28%), Cáceres (27%), Mirassol
D'Oeste (25%), Tangará da Serra
(21%), Arenápolis (20%), Alta
Floresta (19%) e Barra do Garças
(18%).
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VERDÃO CARRASCO

Alvinegro de Cuia teve a situação fragilizada, pois terá que vencer por 3 gols de diferença o Luverdense, que tem o jogo de volta em casa no Passo das Emas

Luverdense detona na Arena
complicando a vida do Mixto
S.N c/ Redação

Foto: Jorge Maciel

O

Luverdense venceu
anteontem a noite o Mixto
por 3 a 1, na Arena
Pantanal, no primeiro jogo pelas
quartas de final do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello. Esse resultado
dificulta muito para o Alvinegro
que terá que vencer por 3 gols o
Luverdense, jogando no Passo das
Emas, diante da torcida onde o
Verdão do Norte é ainda mais
forte.
O Luverdense entrou em
campo se sentindo em casa e desde
o início impôs o ritmo de jogo e
comandou a partida. Logo aos 10
minutos, Pimentinha mostrou a
que veio de mandou a bola pro
fundo da rede mixtense, deixando
o Luverdense no lucro de 1 a 0. O
Mixto sentiu a pressão e teve
muita dificuldade para segurar os
ataques do Luverdense que
comandava o jogo.

Aos 23, Ariel cobrou
escanteio e o zagueiro Pablo de
cabeça, mandou para o gol, sem
chance de defesa para o goleiro
Vinícius do Mixto, era o segundo
gol do Luverdense, 2 a 0. Na
sequência o Mixto tentou uma
reação, teve a chance em uma
cobrança de falta perigosa, mas
Sodré tirou de cabeça para o
Luverdense. O time da capital
cobrou lateral, mas a sobra ficou
com o Luverdende.
Três minutos depois do
segundo gol, Pimentinha desceu
em velocidade pela esquerda
tocou para Paulinho, a bola deu
uma desviada, enganou o goleiro e
morreu no fundo da rede,
sacramentando o Luverdense nos
3 a 0. O Verdão do Norte
continuou passeando em campo e
dando trabalho para a zaga e o
goleiro Vinicius, que ficou cara a
cara com o atacante Ariel e salvou

o Mixto de levar o quarto gol. Nos
últimos minutos do primeiro
tempo o Alvinegro teve a chance
de diminuir Mateus bateu bem na
bola, mas Diogo Silva fez grande
defesa.
No segundo tempo o Misto
voltou com outro comportamento,
mais ofensivo, já no primeiro
minuto em uma cobrança de
escanteio teve a chance de marcar
o primeiro, mas Paulinho estava
atento para tirar e livrar o
Luverdense.
Na sequência em um
ataque do Luverdense, Sodré
bateu mal na bola, perdeu o gol e
deu chance do contra-ataque do
Mixto, que desceu em velocidade
e aos 3 minutos, Bicudo pela
esquerda tocou para Lolo que
estava entrando na área e soltou a
bomba, sem defesa para Diogo
Silva.
O Alvinegro estava

QUARTAS DE FINAL

Jogo Araguaia e Sinop será
neste sábado no Zeca Costa

O.E c/ Redação

A

FMF divulgou esta
semana a tabela detalhada
com os dias e horários dos
jogos da 2ª Fase do Campeonato
Mato-grossense Martinello 2018,
cuja primeira partida já se foi,
ocorrida na quinta feira a noite na
Arena Pantanal, em Cuiabá,
quando o Mixto foi surpreendido

pelo forte Luverdense e levou de
3. Esta rodada das quartas de final
com jogos de ida e volta
prosseguem até o dia 25.Confira
as datas e horários:
Jogos de Ida – 21, quarta feira, às
20h45: Ação x Cuiabá na Arena
Pantanal. Neste sábado, 17, às
15h00: Araguaia x Sinop no Zeca
Foto: G-C Noticias

Segundo jogo das quartas reúne hoje, Sinop x Araguaia

Costa; Amanhã, 18, domingo, às
15h00: União x Operário no
Luthero Lopes.
Jogos de Volta – dia 25,
domingo, às 15h00: Cuiabá x
Ação na Arena Pantanal; dia 21,
quarta feira, às 20h10: Sinop x
Araguaia no Gigante do Norte; no
mesmo dia 21, às 20h10:
Luverdense x Mixto, no Passo
das Emas; e no dia 24, próximo
sábado, às 18h00: Operário x
União na Arena Pantanal
A diretoria do alvinegro
entrou com um pedido na
Federação, para que possa
mandar seu jogo no estádio de
Poconé, caso a Arena Pantanal
continue sem receber público.
Se nas próximas 24 horas,
a Arena não conseguir os laudos
para sua liberação, o jogo de ida
da 2ª Fase deverá ocorrer no
estádio Neco Falcão, e o horário
pode ser alterado para o período
da tarde, pois o estádio da cidade
pantaneira não possui iluminação
adequada para partidas noturnas.

Mixto tentou mas Luverdense dominou a partida

correndo atrás do prejuízo, Mateus
teve um boa chance em uma
cobrança de falta, mandou para a
área, mas a jogada acabou com
jogador impedido. O Luverdense
criou, mas perdeu boas
oportunidades. Como na jogada
com Ariel bateu para o gol, mas o
goleiro Vinicius saiu bem para
fazer a defesa. Na sequência
Rafael Silva bateu no canto, com
categoria, mas novamente o
goleiro do Mixto se esticou todo

parar tirar a bola.
Teve também uma bola na
trave de Renan Oliveira, que por
muito pouco não marcou o 4º gol
do Luverdense, que ainda teve o
jogador derrubado na área, juiz
marcou pênalti, Rafael Silva
cobrou mal e o goleiro do Mixto
fez a defesa.
O jogo foi até os 49, os dois
times ainda tiveram boas chances,
mas a bola não entrou e a partida
terminou Luverdense 3 a 1.

Cáceres-MT, 17 e 18 de março de 2018

Em busca de novas tendências do mercado em
revestimento, está em São Paulo na Expo Revestir, a
Designer de Interiores Denise Cristina Arruda Amorim
e Camila Amorim, que estão trazendo novidades desse
mercado para os clientes em Cáceres. É isso aí,
conhecimento nunca é demais. Sucessos!!!

By Rosane Michels

Esotérico
Vênus e Mercúrio em seu
signo, começam a caminhar
livres da pressão de Saturno
indicando dias de leveza e
bem estar, depois de dias de
peso e pressão. O período promete
movimento na vida social e aproximação
de pessoas interessantes. Um romance
pode começar a ser desenhado pelo
Universo.

Vênus, seu regente, e Mercúrio
em Áries, começam a
caminhar livres da pressão de
Saturno indicando dias de movimento
agradável, tranquilidade e bem-estar
na vida social e nos relacionamentos
pessoais e profissionais. Um novo
amor pode surgir em sua vida, caso
esteja só.

Vênus, seu regente e
Mercúrio em Áries, começam
a caminhar livres da pressão
de Saturno indicando dias de
leveza e bem-estar, depois de um tempo
de interiorização e certo desequilíbrio
das emoções. O período promete deixálo mais aberto para o amor e os
relacionamentos em geral.

Vênus e Mercúrio em Áries
começam a caminhar livres da
pressão de Saturno indicando
dias de leveza e bem estar, de
construção de uma rotina agradável,
especialmente no trabalho. Um novo
projeto ou emprego pode surgir,
especialmente se estiver envolvido em
um processo de seleção.

Vênus e Mercúrio em Áries,
começam a caminhar livres da
pressão de Saturno indicando
dias de leveza e bem-estar,
especialmente com amigos e na vida
social, depois de um tempo de
dificuldades no setor. O período pode
indicar uma oportunidade de contato
com uma empresa ou instituição.

Vênus e Mercúrio em Áries
começam a caminhar livres da
pressão de Saturno indicando
dias de leveza e bem-estar, de
auto estima elevada e esperanças. Um
romance pode começar a ser desenhado
pelo Universo neste período. Se for
comprometido, aproveite esta ótima
fase junto de seu amor.

Vênus e Mercúrio em Áries
começam a caminhar livres
da pressão de Saturno
indicando dias de realização,
bem-estar e leveza, especialmente
voltados para sua carreira, que dá um
passo à frente durante as próximas
semanas. O momento é ótimo para
apresentar novos projetos.

Vênus e Mercúrio em Áries
começam a caminhar livres da
pressão de Saturno indicando
dias de leveza e bem-estar na
vida doméstica e nos relacionamentos em
família. O momento pode envolver a
compra ou venda de um imóvel, depois
de alguns dias de negociações. Sua casa
passa a ser o melhor lugar do mundo para
estar.

Vênus e Mercúrio em Áries
começam a caminhar livres da
pressão de Saturno indicando
dias de leveza e bem-estar,
depois de um período de pressão e
ausência de fé. O pessimismo dos
últimos dias fica para trás. O período
pode envolver a realização de uma
viagem, depois de algum tempo de
planejamento.

Vênus e Mercúrio em Áries
começam a caminhar livres da
pressão de Saturno indicando
dias de movimento em sua
rotina, que se torna mais agradável e
leve, com sentimentos de prazer e bemestar. A comunicação melhora
consideravelmente e você pode se dar
bem em reuniões de negócios.

Vênus e Mercúrio em Áries
começam a caminhar livres da
pressão de Saturno indicando
dias de interiorização e maior
contato com seu mundo emocional que
retoma o equilíbrio, depois de alguns
dias em desacordo. O momento pode
indicar um acordo envolvendo uma
sociedade ou parceria financeira.

Vênus e Mercúrio em Áries
começam a caminhar livres da
pressão de Saturno indicando
dias de movimento positivo em
sua vida material e financeira. O
momento pode envolver a aprovação de
um projeto ou concretização de um
contrato envolvendo aumento de seus
rendimentos.

Destaque VIP a Dama da Comunicação,
Maridalva Amaral Vignardi, presidente do
Grupo Difusora que completa no final de abril
40 anos. Na ocasião será lançada a nova FM
97,3 em substituição a AM 820. Mulher de fibra
que merece nosso respeito e carinho, extensivo a
todos da Difusora.

Festejou mais uma primavera a encantadora Fabíola
Campos Lucas Antunes, que comemorou a data envolto as
manifestações de carinho dos filhos, maridão e amigos.
Que Deus lhe reserve muitas coisas boas nesse novo ano
com saúde e prosperidades. Parabéns a você!

A grande pedida para o almoço de domingo é prestigiar o 1º Boi no Rolete realizado pelo Rotary Club de
Cáceres com a animação a cargo da dupla Santos e Amarildo. As mesas estão sendo comercializadas pelos
rotarianos e custa R$ 200,00. Vale conferir e paralelamente ajudar as causas nobres do Rotary. O almoço
acontece na sede do clube, sito a Rua Treze de Junho. Fica a dica.

