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FATALIDADE
Estudante estava com amigos na Praia do Julião curtindo o domingo e num repente teve o corpo submerso nas águas, não mais voltando a tona do Paraguai

Buscas ainda não localizaram
corpo de estudante da Unemat
Foto: Cáceres Notícias

Até o final da tarde de ontem, os bombeiros, marinha, PM,
voluntários e amigos, ainda não tinham resgatado o corpo o estudante de
medicina da Unemat de Cáceres Lucas Bueno, 28, que pereceu afogado
domingo nas águas do Rio Paraguai na Praia do Julião em Cáceres. A morte
da vitima intriga amigos, já que momentos antes da fatalidade, ele havia
salvado duas jovens que estavam afogando. Página 03

DISCIPLINA

PRF aciona projeto de trânsito
para moto-taxistas em Cáceres
Foto: PRF/MT

Prosseguem as buscas ao corpo da vitima Lucas Bueno

CONTEMPLATIVA

Caminhada na Natureza reuniu
centenas domingo em Cáceres

Um mezanino sobre rodas, o multimissão serve de oficina

A Polícia Rodoviária Federal de Cáceres coloca em ação o
projeto voltado a Educação Para o Trânsito aos moto-taxistas da
cidade, com intuito de reduzir o número de acidentes,
conscientizando sobre a importância de se fazer um transporte com
segurança. O autor do projeto o PRF Ney Pedroso de Barros, utiliza o
ônibus multimissão para ministrar palestras sobre trânsito.
Página 04

Foto: JCC

Domingo foi um dia
especial para os amantes de
caminhada e meio ambiente,
participantes da XIª edição da
Caminhada na Natureza, uma
realização da Prefeitura
municipal de Cáceres;
Secretarias de Turismo e Cultura;
Saneamento e Meio Ambiente e
parceiros. Foi um percurso de 4
km em ruas centrais e trilha
SESI/Sicmatur, com direito a um
break-fest na chegada triunfal.

PEIXE VIVO

Chegou a piracema nas bacias
hidrográficas de Mato Grosso

Foto: Arquivo

Página 03
A chegada foi de alegria para os caminhantes da natureza

CAMPANHA 2018

Outubro Rosa é lançado em
missa na catedral São Luiz

Será permitida a pesca de subsistência para as famílias

Foto: Facebook

Na noite de domingo, durante a missa
das 19h00 na Catedral de São Luiz de
Cáceres, foi aberta a Campanha Outubro
Rosa e os coordenadores convidaram as
mulheres a comparecer ao ato de
lançamento, com camiseta Rosa, para que a
cor seja fonte de inspiração. Pela manhã,
grupos voluntários participaram da
Caminhada na Natureza.

Começou ontem 1º e segue até o dia 31 de janeiro do ano de
2019, o período de reprodução dos peixes nos rios que compõem as
três bacias hidrográficas de Mato Grosso (Paraguai, Amazônica e
Araguaia-Tocantins), incluindo os que ficam na divisa com os outros
Estados, ficando a pesca fica proibida nos próximos 4 meses
inclusive na modalidade pesque e solte. Página 06

Página 03
Durante todo o mês, haverá extensa programação
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Partidos semi Repartidos
Algumas pessoas tem indagado o
porque de tantos partidos políticos no Brasil,
se não bastaria apenas uma meia dúzia no
lugar dos 35 registrados no TSE e quase 60
outros em processo de formação, que inclui
a coleta de assinaturas a fim de adquirir o
registro no respectivo tribunal,
convenhamos, é muito partido prá pouco
eleitor. Fazer o que né, Mané?, a legislação
eleitoral brasileira e a Constituição,
promulgada em 1988, permitem a existência
ilimitada de agremiações políticas no reino
tupiniquim, então truco!
Sem lembranças, claro, dos anos de
chumbo, a ditadura verde-oliva, cuja Lei
Falcão estabeleceu a existência de dois
partidos, a Arena (situação) e o MDB,
(oposição), que posteriormente, se
perderam, o da caserna, extinta após a farsa
das Diretas-Já, colégio indireto e o pseudocontestador, dividido anos depois. Muita
coisa indigesta das últimas décadas, reflete a
ressaca, o revertério dessa transição
negociada e o nefasto pluripartidarismo
desenfreado, surgiu no pós crepúsculo da
revolução de pijamas.
A Arena, virou PDS, que virou PFL,
que virou DEM; (na dissidência, PP e PPB);
Trocando em miúdos, quase todo mundo em
casa, direita ao quadrado e que ficaria ao
cubo, na somatória da divisão do MDB que
com as defecções do fisiológico Ulysses, o
tal Senhor Diretas & Cia, deram a luz ao
PSDB, reforçando a ala direita do patropi,
inclusive com o PMDB que voltou a ser
MDB.
De esquerda mesmo, somente o PT,
fundado por um grupo heterogêneo,
formado por militantes de oposição à
Ditadura Militar, sindicalistas, intelectuais,
artistas e católicos ligados à Teologia da
Libertação em 1980, atrelado a alguns
nanicos na esquerda opositora.

ANJO DA GUARDA
Hoje 2 de outubro, o calendário registra o
Dia do Anjo da Guarda, ressaltando-se que
nosso Anjo da Guarda, é pessoal e
exclusivo, cuja função é de nos proteger,
amparar e defende a gente dos perigos.
Esta celebração especialmente dedicada
aos Anjos da Guarda começou na Espanha,
no final do ano 400, propagando-se por
toda a Europa em poucos séculos, o dia 2
de outubro foi fixado em 1670, pelo Papa
Clemente X. Busque seu anjo da guarda na
internet e agradeça ele pela proteção.
NEPOTISMO
O prefeito de Santo Antônio de Leverger,
Valdir Pereira de Castro Filho, foi multado
em 11 UPFs pelo Tribunal de Contas de
Mato Grosso por nepotismo. O prefeito
foi responsável pela nomeação do servidor
Luiz Fernando Guimarães de Amorim para
ocupar cargo em comissão de diretor
clínico do Hospital Municipal,
diretamente subordinado à sua esposa,
Edna Cristina Jesus de Oliveira, que ocupa
o cargo de secretária de saúde. O TCE diz
que Amotim, estava contratado
temporariamente para exercer as funções
de médico plantonista, configurando
suposto acúmulo ilegal de cargos públicos.
MORTE DE VACAS
Na tarde da última sexta-feira (28), a
cidade e região de Campos de Júlio foi
atingida por fortes chuvas. A tempestade
causou vários estragos na região e também
percas materiais. A Fazenda Massuti foi
surpreendida por vários raios, sendo que
um deles terminou na morte de alguns
animais de corte (a quantidade não foi
declarada pelo proprietário). Também
foram rompidas linhas de energia e outras
ligações. O proprietário disse que está no
aguardo da empresa que é responsável pela
energia do local.
DANÇA DOS VOTOS
Diz z mídia cuiabana que faltando uma
semana para eleição, um fato chama a
atenção: intenção de voto nunca foi tão
baixa nesta altura da disputa, ao mesmo
tempo em que nunca foi tão alta a soma dos
eleitores indecisos e que vão anular o voto.
Quem entende de pesquisas eleitorais diz
que isto pode significar muita coisa, nesta
reta final de campanha. Geralmente, as
abstenções são entre 10 a 15%, nulos e
brancos, praticamente o mesmo
percentual, sobrando algo em torno de
70% de votos válidos, daí, quem falar
mais, leva.
PREGUIÇOSO É A VEIA!
Um vídeo apócrifo que circula na internet
fez com que três candidatos ao Senado
Federal que tiveram o seu nome associado
a conteúdo discriminatório e
preconceituoso, protocolassem
representações junto a Polícia Federal,
recorrendo a Justiça a fim de identificar o
autor do conteúdo. O vídeo, que tem a
duração de cerca de um minuto, insinua
que as pessoas de Cuiabá, Várzea Grande,
Poconé e Cáceres são preguiçosas e não
gostam de trabalhar, afirmando ser melhor
votar nos representantes do agronegócio,
citando os candidatos ligados ao setor. É
bom mesmo que a PF apure o meliante
autor do vídeo, porque aqui em Cáceres
não tem preguiçoso, mesmo com o descaso
dos políticos, aqui se trabalha e com
seriedade.

Acontece, que porteira aberta, a
boiada vai mesmo e no vácuo do
pluripartidarismo político, esquerda, centro
e direita se inflaram de partidinhos, muitos
de aluguel, bate-pau de grandes, caçaníqueis de eleições, sem exagero, mais de 20
neste rol, com candidatos que não atingem
sequer 1% nas pesquisas, não ganham nem
pra vereador. Pensam que eles estão
preocupados com isso? Mais é, Mané! Com
certeza, devem faturar alto com o CPFComissão Por Fora -, algo quase impossível
de se provar, daí o jornalista inteligente não
nomear o sinueiro nem a vacada, pois se o
capim está prá pasto, tem mais é que ficar na
baquearia.
Quanto a pergunta inicial de um de
nossos leitores, esperamos ter batido o
martelo em sentido lato e a realidade
escancara a olhos vistos, que longe de ser

uma organização que reúne pessoas ligadas
por princípios e idéias políticas em comum,
o partido político no Brasil em sua grande
maioria é um balcão de negócios espúrios.
Sem aquela de que a sigla partidária seria
uma forma de representação de poder
orientada pelos valores políticos e sociais de
um grupo.
Valores políticos com cifrão depois
do R, concordamos em gênero, numero e
grau, já valores sociais, isso fica por conta
dos senhorios dos grandes partidos e os
inquilinos nanicos, cientes que nunca
chegarão sequer a suplência, mas no jogo
serviçal asseguram o seu fundo bancário até
a próxima eleição.
Afinal, está tudo dentro da lei, Povo
existe é mesmo prá votar e manter o meio
por cento deles nas pesquisas, cacife de
bate-pau, pronto, toca o barco.

Vida que Segue
Setembro se foi, nos deixando a
primavera até a semana do Natal e em
algumas cidades, o eco de reuniões com foco
preventivo ao suicídio, fenômeno evitável
se cuidado a tempo, mas que infelizmente
ceifa 32 vidas diariamente no país, média de
1 morte a cada 45 minutos.
O advento do Setembro Amarelo foi
exatamente discutir formas de se reduzir os
suicídios no país, um assunto que já foi um
tabu e ainda enfrenta grandes dificuldades
na identificação de sinais, oferta e busca por
ajuda, justamente pelos preconceitos e falta
de informação. Não sou psicóloga para
abordar tecnicamente o caso, mas
pesquisando as apostilas do curso de
geografia onde me bacharelei, relembro a
questão da Saúde Mental e o Suicídio no
Brasil na disciplina, com a construção de
geoindicadores e Índice para Política de
Saúde Pública.
Faz um tempinho, mas me lembro
de um trabalho em grupo com colegas da
faculdade e numa pesquisa verificamos, que
no Brasil, de 1996 a 2010, quase 120 mil
pessoas haviam se suicidado, algo em torno
de 22 pessoas/dia, que haviam decidido tirar
a própria vida, com taxas mais elevadas nas
regiões Sul e Sudeste.
As pessoas devem estar se
perguntando por que abordei este tema

agora e não no mês amarelo findo e a
resposta é óbvia, gente, temos sim, um mês
de referencia, foco do CVV dos
Samaritanos, porém entendo que o ano todo,
devemos nos ater a assuntos que versem à
defesa da vida, viver é tão bom, não é
mesmo? Abordagens à prevenção à mazelas,
devem fazer parte de nosso cotidiano, vejam
que mesmo com as campanhas, o suicídio
está entre as três principais causas de morte
entre pessoas entre 15 e 44 anos, sendo a
segunda maior causa de óbito dos 15 aos 19
anos. E cediço, que ninguém procura
realmente a extinção da própria vida.
Tal atitude deve ser considerada um
ato extremo de comunicação, a última forma
que uma pessoa encontra para fazer com que
os outros saibam de seu sofrimento. Então,
na minha leiga concepção, a primeira arma
contra o suicídio, acontece, quando damos
importância à pessoa que está passando por
um sentimento de perda ou de qualquer
outra ordem, estarmos atentas ao ponto
central do suicídio, que é um gesto de
comunicação e que mesmo extremo, é um
pedido de socorro da pessoa que está no
limite.
E a gente não pode e nem deve se
omitir, nesta hora é ouvir, compreender,
dialogar, ajudar a buscar soluções, pois na
verdade, o suicídio veicula o desejo de uma
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pessoa em escapar ou terminar com o seu
sofrimento resultante de vários problemas,
mas por outro lado, o desejo desta pessoa, é
comunicar o seu sofrimento aos outros,
buscar uma saída que não seja extrema.
E elas existem, já disse que temos
uma arma contra este problema, no combate
ao sentimento de isolamento, o nosso apoio
emocional, ouvindo a pessoa com atenção,
mesmo que o que ela tenha a dizer seja
doloroso de ouvir. E no lugar de sermões,
oferecer opções para superar a crise.
Avisar aos demais amigos e
familiares de que o potencial suicida precisa
sentir que está inserido em uma
comunidade, bem como na vida de outras
pessoas. Vigilância e muito diálogo, mostrar
à pessoa o quanto é importante sua vida para
ela e as demais, que Deus é mais e o amanhã
será bem melhor, são ótimas maneiras de
ajudar o próximo a diminuir o estresse, uma
injeção de animo, à Vida, que deve seguir,
como diz o meu amigo editor e compositor
Lorde Dannyelvis, “porque o hoje sempre
será, prá nós o dia de amar e o ontem do
amanhã.” Até a próxima terça feira com
Vida.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Anos

Rosane Michels - Editora
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AFOGAMENTO

Conforme amigos, vitima sabia nadar, inclusive momentos antes de submergir, teria socorrido duas mulheres que também estavam se afogando no local

Estudante de medicina some
nas águas no Rio Paraguai
O

Da Redação

Foto: Facebook

estudante de medicina da
Unemat Lucas Bueno,
continua desaparecido
desde o último domingo (30)
depois de se afogar na Praia do
Julião, no Rio Paraguai, em
Cáceres e até o fechamento desta
edição seu corpo ainda não havia
sido localizado pelos bombeiros,
que prosseguem nas buscas.
Lucas, natural de Rondonópolis,
cursava ciências médicas
(medicina) na Universidade
Estadual de Mato Grosso, que
confirmou por meio de nota o
afogamento.
Testemunhas disseram
aos bombeiros que o jovem
estava com amigos na famosa
praia do Julião, quando pulou nas
águas e desapareceu, por volta de
meio-dia.
Algumas pessoas
disseram que Lucas, momentos
antes de se afogar, teria socorrido
duas mulheres que também
estavam se afogando no local.

populares, que conhecem aquela
área , inclusive descendo o rio
com embarcações.
Lucas Bueno, 28, era
estudante do 5º ano de medicina

CÂNCER DE MAMA

Missa na catedral de São Luiz
lança Outubro Rosa em Cáceres
Assessoria c/ Redação

N

Lucas Bueno tinha 28 anos e cursava o 5º ano de medicina na Unemat

A informação foi dada aos
bombeiros pela pessoa que pediu
socorro para encontrar o jovem.
Um amigo de Lucas
tentou socorrê-lo antes de pedir o
socorro dos bombeiros. No
domingo, a equipe dos bombeiros

fizeram buscas na região, mas o
estudante não foi encontrado.
As buscas foram
retomadas ontem pela manhã, por
mergulhadores dos bombeiros,
Polícia Militar e oficiais da
Marinha, ajudados por amigos e

XIª EDIÇÃO

Centenas participaram da
Caminhada na Natureza

Redação c/ Assessoria

A

Prefeitura municipal de
Cáceres, através das
SMTC-Secretaria
Municipal de Turismo e Cultura,
SESMA-Secretaria Municipal de
Saneamento e Meio Ambiente e
parceiros, realizou na manhã de
domingo último, (30), a XI
Caminhadas na Natureza,
reunindo, mais uma vez, centenas
de pessoas que se inscreveram
para o passeio anual.
Isenta de taxa para
participação, a caminhada reuniu
pessoas de 3 a 70 anos, que
percorreram em clima de
contemplação, aproximadamente
quatro quilômetros, iniciando o
passeio num dos cartões postais
da cidade, o prédio da Secretaria
de Turismo, ao lado da Praia do

da Unemat, e morava na cidade
de Rondonópolis, a irmã e o tio
chegaram em Cáceres para
acompanhar as buscas.

Daveron, seguindo pelo Centro
Histórico, adentrando a Rua da
Maravilha e entrando no SESI
Clube.
Nesse ponto formou-se
uma grande fila indiana e os
caminhantes adentraram na trilha
que margeia o Rio Paraguai, com
apoio do Lobo Guará, Cruz
Ve r m e l h a , e s c o t e i r o s e
funcionários da Sicmatur,
orientando as pessoas quando aos
cuidados pela trilha, devido a
chuva do dia anterior e alguns
pontos estar escorregadios.
A trilha Circuito Pantanal
de Cáceres, apesar de acidentada,
é muito bem sinalizada e com
monitoramento dos voluntários,
foi possível concluir o trajeto sem
problemas.
Foto: JCC

Sem presença de
políticos, o evento transcorreu na
mais perfeita ordem e a chegada
na Prainha do Daveron foi
festejada por todos, que após
exaustivo exercício de
pedestrianismo, foram
recepcionados pela equipe da
Sicmatur, com um farto café da
manhã, sanduíches, bolos,
bolachas, frutas, sucos e
refrigerantes
Conforme o secretário
interino da Sicmatur Mauri de
Queiroz Meneses Junior, a XI
Caminhadas na Natureza teve a
finalidade de despertar nas
pessoas a preocupação
ambiental, destacando os
organizadores da caminhada, que
o sucesso do empreendimento,
deveu-se à responsabilidade de
todos em cuidar da flora e da
fauna local.

a noite de anteontem, 30,
durante a missa das 19h na
Catedral de São Luiz de
Cáceres, foi aberta a Campanha
Outubro Rosa e os coordenadores
convidaram as mulheres a
comparecer ao ato de lançamento,
com camiseta Rosa, para que a cor
seja fonte de inspiração.
E que todos tenham
consciência de que a prevenção é o
melhor remédio, pois o câncer
quando detectado no começo tem
cura. A campanha iniciada na noite
de domingo, é liderada pela
Associação de Trabalhadores
Voluntários contra o Câncer de
Mama que preparou para o mês uma
extensa programação.
No domingo, (30) logo pela
manhã, as integrantes d grupo
participaram da Caminhada da
Natureza na Trilha Ecológica da
Baía do Malheiro, com panfletagem
sobre a campanha e à noite como dito
supra, aconteceu a solene missa de
lançamento da campanha.
De ontem até o próximo dia
31 de outubro, acontece o mutirão de
palestras sobre auto-conhecimento

das mamas, hábitos saudáveis,
direitos do paciente oncológico e a
importância do diagnóstico precoce
do câncer de mama e ações
desenvolvidas pela Associação de
Trabalhadores Voluntários do
Cáceres-Mama, a serem ministrados
em escolas, igrejas, órgãos públicos,
empresas, etc.
Destaque para a Caminhada
Rosa a ser realizada no dia 20 desse
mês, saindo da Praça da PM,
seguindo pela Avenida 7 de
Setembro e passando pelas ruas
Padre Cassimiro, Cel José Dulce e
Cel Faria até a Praça Barão do Rio
Branco, encerrando a campanha no
dia 31 com missa solene na Capela
do Perpétuo Socorro.
No Brasil, o câncer de mama
é o que mais atinge o sexo feminino.
Em 2018, a estimativa do Instituto
Nacional do Câncer (Inca) é o
registro de 59.700 novos casos,
somente em mulheres. Os homens
também podem ter a doença, mas, o
índice representa apenas 1% do
total. Em Mato Grosso, os dados
oficiais apontam 680 novos casos,
sendo 220, na Capital.
Foto: Facebook

Voluntárias farão atividades durante todo o mês de outubro

Caminhada contemplativa aconteceu em clima descontraído
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MÃO ARMADA

Os ladrões roubam telefones celular para escambo nas bocas de fumo, onde os objetos bloqueados pelas vitimas são desbloqueados e usados com novos chips

Tatu enquadra casal e rouba
telefone celular no Cavalhada
Da Redação

Foto: Sugestiva

comprovando-se o novo roubo,
mas do celular da vitima, nem a
sombra, o maledeto já deveria ter
intrujado com algum truta.
Trocando em miúdos, o
meliante ganhou pulseiras de aço

e de carona no camburão, foi
levado até o CISC para registro
do auto de prisão em flagrante,
depois que as vitimas
reconheceram sua cara de
bandido.

MULTIMISSÃO

Projeto Moto-táxi é colocado
em ação pela PRF em Cáceres
Assessoria

A

Na mão grande os ladrões estão sempre na mira dos celulares

N

a noite da última sexta
feira, 28, por volta das
22h30, um casal entrou
em contato com o CIOSP (via
190), informando que havia sido
vítima de roubo a mão armada,
minutos atrás, na Rua João de
Albuquerque, no Bairro da
Cavalhada, em frente a Igreja
Católica, sendo que o ladrão, de
estatura mediana, despenteado,
usando camiseta listrada, de cor
vermelha e short tec tel tinha se
evadido.
Conforme as vítimas, o

larápio estava com um objeto
aparentando ser uma arma de
fogo, e havia chegado ameaçador,
anunciando o assalto, mão na
cabeça e os cambaus, ordenando
que entregassem os celulares e
que nem pensassem em reagir
pois não hesitaria em matar os
dois. Diante da situação de
pânico, a vítima, de iniciais
C.E.M.N, que estava com seu
telefone celular Samsung S-8
avaliado em R$ 4 mil, entregou o
aparelho e a outra vitima não
tinha telefone, passando batido,

tendo o meliante fugido em
disparada, tomando rumo
ignorado.
Com o registro da queixa,
os policiais saíram na captura do
vagabundo, que pouco depois foi
localizado na Rua dos Garis, no
bairro Cavalhada, e outro não
era, senão o ladrão A.S.L 33,
vulgo Tatu, que se esconde num
barraco do Jardim Padre Paulo.
Numa geral no vagau
gaturama, os homens fardados
encontraram em sua cintura um
simulacro de arma de fogo,

Polícia Rodoviária
Federal de Cáceres
coloca em ação o projeto
voltado a Educação Para o
Trânsito aos moto-taxistas da
cidade, com intuito de reduzir o
número de acidentes,
conscientizando sobre a
importância de se fazer um
transporte com segurança
salvaguardando a integridade
física tanto dos condutores como
dos passageiros.A cidade de
Cáceres possui 16 pontos de moto
táxi cadastrados na Prefeitura
Municipal, que estão recebendo a
visita do autor do projeto o PRF
Ney Pedroso de Barros, que
utilizando o ônibus multimissão
da PRF equipado com ar
condicionado e kit multimídia, no
qual ministra palestras sobre
trânsito. Como ênfase, os riscos

da não obediência as normas de
trânsito e o Termo
Circunstanciado de Ocorrência,
que é confeccionado pela PRF,
dentre outros assuntos
pertinentes a rotina dos moto
taxistas.
Na ação, os monitores da
PRF também respondem aos
questionamentos/dúvidas dos
condutores que aproveitam a
oportunidade para uma
reciclagem. A coordenadoria de
trânsito do município foi
convidada a acompanhar e
participar do projeto que iniciou
na semana passada.
Até o momento, já foram
atendidos 5 pontos de moto táxi
tendo a participação de 79 moto
taxistas, e nessa semana ainda
serão visitados os demais
estabelecimentos.
Foto: Assessoria

STRADA DA VIDA

Pescado por arrombadores
durante o festival no Porto

Redação c/ F.A

L

adrões adentraram o
quintal da casa de um
morador em Porto
Esperidião na noite de domingo
último, arrombando a porta da
moradia, onde encontraram as
chaves de um veículo da vitima,
facilitando o furto do auto.
A vítima procurou a
Policia Militar que se
encontravam realizando a

segurança na área onde estava
sendo realizado o Festival de
Pesca, na cidade.
Segundo o relato da
vítima, ele estava festando e por
volta de 1h30 da madrugada
retornou para sua residência onde
constatou a falta de veículo Fiat
Strada, de cor vermelha, com
placas 3695 da cidade de Porto
Esperidião
Foto: Ilustrativa

Picape depois de comer pó, pode ter virado pó na Bolívia

A vítima relatou ainda que
a porta da residência estava
arrombada, os pertences
revirados e que criminosos teriam
adentrado a casa, em busca de
bens de valores, revirando as
gavetas e vários objetos, entre os
quais, acredita, tenham achado as
chaves da picape, que ele hava
deixado ali.
Os militares foram até o
local constatando que a fechadura
estava arrombada sendo que a
vítima informou ainda que a
garagem estava fechada porém
não havia cadeado no portão. Os
policiais realizaram diligências
em estradas vicinais que dão
acesso a Bolívia e também
comunicaram ao Gefron na faixa
de Fronteira, porém até o
fechamento desta edição, não
havia comunicação sobre a
recuperação do veículo, cujo
furto, foi registrado na Delegacia
de Polícia Civil de Porto
Esperidião que passa agora a
investigar o caso.
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BANDEIRA VERMELHA

Em junho, a Aneel adotou a bandeira vermelha no patamar 2, alegando o fim do período chuvoso e redução no volume dos reservatórios das usinas hidrelétricas

Contas de energia continuam
com tarifa mais alta este mês
A.E c/ Redação

Foto: arquivo/assessoria

manter limpo o filtro do aparelho. Outra
sugestão é que o consumidor fique atento ao
tempo em que a porta da geladeira fica aberta
e que nunca se coloquem alimentos quentes

em seu interior.
Outras dicas são juntar as roupas
para serem passadas de uma só vez e não
deixar o ferro ligado por muito tempo e, em

caso de longos períodos de ausência de casa,
evitar que os aparelhos fiquem no sistema
stand-by (em espera). Nesse caso, o mais
indicado é retirá-los da tomada.

REDUÇÃO DE TEMPO

Eleições causarão mudanças
no início do horário de verão

Ag. Brasil c/ Redação
s eleições vão causar mudanças até
no cronograma do horário de verão.
Tradicionalmente, o início é a partir
da meia-noite do terceiro domingo de
outubro, mas neste ano foi adiado para dia 4
de novembro - primeiro domingo após o
segundo turno. Com 15 dias a menos, o novo
horário durará cerca de três meses, até o dia 6
de fevereiro de 2019.
No entanto, é possível que essa
data ainda sofra modificações. O Ministério
da Educação (MEC) solicitou ao presidente
Michel Temer o adiamento do início do
horário de verão em razão das provas do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A
avaliação do MEC é que a alteração no
horário poderia gerar confusão, fazendo com
que candidatos possam perder o exame
devido à alteração no horário.
A decisão de adiar o início do
horário de verão ocorreu no final de 2017,
quando Temer atendeu a um pedido do
ministro Gilmar Mendes, então presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e
assinou um decreto para reduzir o período
com o objetivo de evitar conflitos com as
eleições.
A expectativa é que a medida dê
mais agilidade à apuração dos votos, pois a
diferença máxima de fuso horário em relação
a Brasília, também durante o segundo turno
das eleições, continuará sendo de duas horas
e não de três horas, como ocorre a partir da
entrada em vigor do horário de verão. Outro
reflexo da medida deve ser percebido na
divulgação dos resultados parciais da
votação para presidente da República, que só
pode começar após a conclusão da votação

A

Desde junho último bandeira não amarela pro consumidor

A

Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) informou hoje (28)
que vai manter a cobrança extra na
conta de luz no patamar mais alto em
outubro. Desde junho, as contas de luz estão
na bandeira vermelha, patamar 2, o que
acarreta cobrança extra de R$ 5 a cada 100
quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Segundo a agência, a cobrança será mantida
porque ainda são desfavoráveis as condições
hidrológicas e por causa da queda no nível de
armazenamento dos principais reservatórios
do Sistema Interligado Nacional (SIN).
De acordo com a Aneel, apesar da
queda do Preço de Liquidação de Diferenças
(PLD), o cenário hidrológico foi
desfavorável e não se vislumbrou melhora
significativa do risco hidrológico (GSF, na
sigla em inglês). “O GSF e o PLD são as duas
variáveis que determinam a cor da bandeira a
ser acionada”, informou a agência.
Nos quatro primeiros meses do
ano, vigorou a bandeira verde, sem cobrança
extra na conta de luz. Em maio, vigorou a
bandeira tarifária amarela, em que há
adicional de R$ 1 na conta de energia do

consumidor a cada 100 kWh consumidos.
Em junho, quando decidiu adotar a
bandeira vermelha no patamar 2, a Aneel
disse que a decisão foi tomada em razão do
fim do período chuvoso e da redução no
volume dos reservatórios das usinas
hidrelétricas.
O sistema de bandeiras tarifárias
foi criado para sinalizar aos consumidores os
custos reais da geração de energia elétrica. A
adoção de cada bandeira, nas cores verde
(sem cobrança extra), amarela e vermelha
(patamar 1 e 2), está relacionada aos custos
da geração de energia elétrica. No patamar 1,
o adicional nas contas de luz é de R$ 3 a cada
100 kWh; no 2, de R$ 5.
Para evitar aumento significativo
nas contas, a Aneel faz algumas
recomendações aos consumidores, entre as
quais de banhos mais rápidos para quem usa
chuveiro elétrico, e optar por temperatura
morna ou fria.
A agência sugere também a
diminuição no uso do ar condicionado e que,
quando o aparelho for usado, não se deixem
portas e janelas abertas. Além disso, é preciso

em todo país.
Neste ano, municípios do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná,
de São Paulo, do Rio de Janeiro, Espírito
Santo, de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso e do Distrito Federal
adiantam em uma hora o relógio. O leste do
Amazonas, Roraima e Rondônia deixam o
relógio atrasado em duas horas em relação a
Brasília, enquanto Acre e parte oeste do
Amazonas atrasam o relógio em três horas

em relação ao horário oficial do país.
As datas das provas do Enem
foram marcadas para os dias 4 e 11 de
novembro. No dia 4, serão aplicadas as
questões de linguagem, ciências humanas e
redação, com duração prevista de 5 horas e
30 minutos. No dia 11, será a vez das
questões envolvendo ciências da natureza e
matemática, com duração de 5 horas. A
abertura dos portões será às 12h e o
fechamento, às 13h.
Foto: Portal/Zacharias

Após acertar nas urnas, acertar os ponteiros, só em novembro

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

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

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

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

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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TELAS PANTANEIRAS

O pintor, que atualmente divide o tempo entre SP e Cáceres, diz que maior
parte das obras em exposição do Centro Cultural Maurice Ravel é deste ano

Artista plástico de Cáceres
abre hoje mostra em Paris
G.D c/ Redação
Foto: Facebook

P

aris, a cidade luz, ganha
cores especiais nesta terça
feira, 2, com a exposição 12
Disciples des Arts, que reúne obras
de Sebastião Mendes, Zeilton
Mattos, Osiris Paulo e Valques
Pimenta. Cada um deles mostrará 5
de seus trabalhos nas dependências
do Centro Cultural Maurice Ravel. A
coletiva fica em cartaz até o dia 26 de
outubro.
A exposição, informa o
pintor cacerense Sebastião Mendes,
foi organizada pela jornalista Edna
Abreu. Diretora da instituição
Cultura Brasil-Europa, ela já é bem
conhecida na capital francesa por

levar as artes brasileiras para eventos
no Velho Continente. 12 Discípulos
das Artes apresenta pinturas,
esculturas e fotografias de artistas
brasileiros que vivem no Brasil e
visa promover o intercâmbio entre
os dois países por meio da cultura.
Além dos 4 pintores de Mato
Grosso, a lista conta com André
Niedersberg, Carmem Nicoli, Diana
Helman, Eliete Tordin, Edmar
Fernandes, Meireles Junior, Sibila
Martins e Hilson Costa, de várias
partes do Brasil. “Edna Abreu
convidou artistas brasileiros e
chamou a exposição de 12
Discípulos porque cada um tem um

estilo, mas que de alguma forma
remete aos grandes artistas do
passado. Eu, no caso, sou 4 em um:
Portinari, Tarsila, Di Cavalcanti,
Picasso”, brinca Sebastião,
elencando algumas de suas
principais inspirações.
O pintor, que atualmente
divide o tempo entre São Paulo e
Cáceres, conta que a maior parte das
obras que enviou para a exposição
do Centro Cultural Maurice Ravel é
deste ano. Elas trazem mudanças
sutis em relação aos trabalhos
anteriores, que um bom conhecedor
percebe logo.
O fundo das cenas, por

MANIFESTAÇÃO

Secretária de Educação recebe alunos
da Escola Dom Máximo na Prefeitura
Assessoria

N

a sexta-feira (28), a secretária
municipal de Educação e viceprefeita, Eliene Liberato,
recebeu na Prefeitura um grupo de cerca
de 40 alunos (adolescentes e crianças)
da Escola Dom Máximo Biennes, do
bairro Santa Izabel, acompanhados de
professores e alguns pais, que foram em
passeata, portando faixas e cartazes de
protestos com relação ao que
consideram em situação precária as
condições da Escola, alegando más
condições de banheiros e falta de
ventiladores nas salas de aula.
A secretária disse ter
conhecimento dos problemas que
enfrenta a Escola Dom Máximo,
lembrando que o problema vem de
muitos anos. “Esta é uma situação que
herdei ao assumir a Secretaria de
Educação, da mesma forma que herdou
o prefeito Francis, todas as outras
escolas, de outras gestões.
Posso garantir que todos os
esforços para reformar e equipar as
escolas estão sendo feitos e que se
problemas ainda existem não é por falta
de empenho e atenção, mas por que não
há recursos financeiros para resolver
uma situação que existe há muitos anos.

Em especial à Dom Máximo,
Eliene garantiu aos alunos e professores
que já está tomando as medidas
necessárias para a compra de
ventiladores e também para as reformas
que a Escola necessita. Quanto às
escolas, como um todo, a secretária
explicou que milagres não são possíveis
e que tudo depende de dinheiro, o que
não há no momento nos caixas da
Prefeitura. “Muito já foi feito e muito
ainda há por fazer. Mas só podemos
realizar o que é permitido mediante o
dinheiro disponível.
Entendemos as reclamações
dos pais e nos colocamos no lugar de
cada um deles, assim como sabemos que
as crianças precisam de conforto para
estudar. Mas não é de uma hora para outa
que se cura uma doença crônica que
remonta décadas.
Tudo o que peço é um pouco
mais de paciência e compreensão.
Vamos resolver o mais breve possível
essa situação”, declarou a secretária e
vice-prefeita, Eliene Liberato.
Logo em seguida à fala da
secretária, a diretora da Escola Dom
Máximo agradeceu a secretária por
receber os manifestantes e reconheceu

Em especial à Dom Máximo, Eliene garantiu aos alunos e professores que já está tomando as medidas
necessárias para a compra de ventiladores e também para as reformas que a Escola necessita

que Eliene sempre esteve disposta a
resolver os problemas da Educação e se
mostrou satisfeita com as explicações e
justificativas da secretária. “Acredito no
trabalho de Eliene e sei que enquanto ela
estiver na Educação, a educação vai ser
levada a sério”, destacou a diretora.
Após ouvirem a secretária, os
manifestantes de deram por satisfeitos
com o compromisso dela em resolver os
problemas encerraram a manifestação,
que terminou sem incidentes.
Trabalhos já realizados na Dom
Máximo: O atual Governo Municipal já
efetuou diversas obras de reparos na
Escola Dom Máximo, conforme relata a
Secretaria de Educação do município.
Em fevereiro passado, a nova gestão da
secretaria, sob o comando da secretária
Eliene, realizou na escola vários reparos
urgentes, tais como, reparos no forro,
consertos e ou troca de ventiladores,
limp eza n a caix a d e g o r d u r a,
dedetização, consertos na parte elétrica e
limpeza em todo o pátio da escola.
Também foi realizado serviços
de drenagem, desde a frente da
Secretaria da Escola até a área dos
fundos, com filtro de rede de esgoto e
caixa de drenagem, com construção de
uma fossa séptica, com dimensão de
tamanho suficiente para comportar a
demanda da Escola.
Também foi construído 70
metros de valeta para rede de esgoto,
inclusive com caixa cloradora. Foram
retirados os vasos acoplados dos
banheiros da escola e substituídos por
vasos comuns, mais práticos. Ainda
foram realizados reparos em todo o
telhado da escola, com reposição/trocas
de telhas, efetuadas trocas de 9 portas
que se encontravam danificadas,
realizada trocas e reparos em
ventiladores de teto das salas de aula e
substituída a bomba d'água danificada,
por outra bomba.
Recentemente, a Escola
recebeu reparos no forro do prédio, nos
banheiros e realizada uma completa
reorganização do laboratório, inclusive
com serviço de internet.

VENDE-SE

Jornal
Correio
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01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros
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TRATAR 65 99988-9615

Um dos afrescos de Sebastião Mendes, expostos em Paris

exemplo, tem ainda mais elementos
geométricos.
É algo que vem
naturalmente, mas não sem um
planejamento, frisa. “É uma coisa
que você tem que estudar. Estudar as
cores, os cortes, senão pode, por

exemplo, poluir o trabalho, chamar
mais a atenção do que os outros
elementos da obra”, explica. Para o
artista, as telas vão mostrar em terras
européias um pouco de sua técnica,
de suas cores, enfim um pouco de
sua identidade.

PERÍODO DEFESO

Começa a piracema em bacias
hidrográficas de Mato Grosso

Da Redação

C

omeçou ontem 1º e segue até o
dia 31 de janeiro do ano de 2019,
o período de reprodução dos
peixes nos rios que compõem as três
bacias hidrográficas de Mato Grosso
(Paraguai, Amazônica e AraguaiaTocantins), incluindo os que ficam na
divisa com os outros Estados, ficando a
pesca fica proibida nos próximos 4
meses inclusive na modalidade pesque e
solte.
Só será permitida a modalidade
de pesca de subsistência como garantia
de alimentação familiar.
A cota diária por pescador será
de 3 kg ou um exemplar de qualquer
peso, respeitando os tamanhos mínimos
de captura estabelecidos pela legislação
para cada espécie.
Estão proibidos o transporte e

comercialização de pescado oriundo da
subsistência.
A Sema está definindo plano de
fiscalização. Quem desrespeitar a
legislação poderá ter o pescado e os
equipamentos apreendidos, além de
levar multa que varia de R$ 1 mil a R$
100 mil, com acréscimo de R$ 20 por
quilo de peixe encontrado.
Restaurantes, peixarias, postos
de venda e outros terão até o segundo dia
útil após o início da Piracema para
informar a Sema quantidade de seus
estoques de peixes in natura, resfriados
ou congelados.
Na última Piracema em Mato
Grosso mais de 3 toneladas de pescado
apreendidas entre outubro de 2017 e
janeiro deste ano, com um volume 135%
maior que no período 2016/2017.
Foto: Reprodução

Cota do pescador/dia será 3 kg ou um exemplar de qualquer peso
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CLÁSSICO DOS MILHÕES

Jogo estava marcado para o último domingo mas de comum acordo os clubes solicitaram a federação o adiamento para hoje devido aos jogos do Brasileirão A

Mixto x Operário duelam
nesta terça feira na Arena
O.E c/ Redação

Foto: Arquivo

O

maior clássico de
Mato Grosso
conhecido como
"Clássico dos Milhões",
disputado entre Mixto Esporte
Clube e Clube Esportivo
Operário Várzea-grandense,
estava marcado para domingo
último, (30), mas a pedido da
diretoria do alvinegro, clube
mandante do confronto, a
Federação Mato-grossense de
Futebol divulgou a Portaria
nº041/2018, informando a
alteração de data e horário.
Assim, o jogo entre
Mixto e Operário Várzeagrandense pela 2ª rodada da

Copa FMF, foi adiado para esta
terça-feira (2), na Arena
Pantanal, às 20h10.
De acordo com a
diretoria do Alvinegro, o
objetivo da transferência da
partida, foi o de não concorrer
com a rodada do campeonato
brasileiro da série A. "Se trata
de um dos maiores clássicos de
Mato Grosso, é um jogo que
tem apelo muito grande e
precisamos da torcida ao nosso
lado. Mas isso irá beneficiar as
duas equipes, pois ambas as
torcidas poderão comparecer
tranqüilamente na Arena",
ressalta o treinador do Mixto,

Toninho Pesso.
Enquanto isso na tarde
de sábado último, a segunda
rodada da Copa Federação
Mato-grossense de Futebol
(FMF) foi aberta com a partida
entre Araguaia e Cuiabá.
O jogo, que foi
disputado no Estádio Zeca
Costa, em Barra do Garças e
terminou com vitória do
Dourado por 1 a 0, com gol do
atacante Guilherme.
Com duas vitórias em
dois jogos, o Dourado assumiu
a liderança da competição,
somando seis pontos ganhos. O
Araguaia sofreu o seu segundo

APÓS DERROTA

Treinador afirma que faltou
personalidade ao Dom Bosco
O.E c/ Redação

O

Clube Esportivo Dom
Bosco estreou com
derrota na Copa FMF de
2018, na última quarta feira, (26)
a noite, na Arena Pantanal, diante
do Cuiabá Esporte Clube. A
competição que é objeto de

desejo do Leão da Colina, garante
ao campeão o direito de disputar a
Copa do Brasil de 2019.
Apesar da derrota, o
técnico do Leão afirmou que o
revés servirá de lição para a
equipe no decorrer da
Foto: Arquivo

Técnico Giani de Freitas desabafa contra postura do Leão

competição. “Faltou
personalidade aos nossos
jogadores, e isso nenhum técnico
pode dar. Eu posso ensinar
posicionamento, como bater na
bola, mas personalidade não tem
como. Por isso sempre digo aos
meus atletas que ninguém vai nos
dar nada, juiz não vai dar falta,
adversário não vai dar moleza,
precisamos lutar por tudo isso.
Infelizmente hoje nós demos um
gol para o Cuiabá, espero que isso
não volte a se repetir”, declarou
Giani de Freitas.
Para Giani, nem tudo na
partida foi de todo mal. “A equipe
rendeu muito menos do que pode,
mas vale ressaltar que mesmo
com a marcação alta do
adversário, nossa equipe
conseguiu sair jogando sem dar
chutão, tocando bem a bola, e isso
mostra que os atletas
compreenderão nossa filosofia de
trabalho”, concluiu.
O próximo compromisso
do Dom Bosco é de novo na
Arena, a equipe joga como
mandante contra o União, no dia
01 de outubro, às 20h10.

Cáceres-MT, terça-feira 02 de outubro de 2018

Partidão vai agitar as duas maiores torcidas da capital

revés e ainda não pontuou.
Na próxima rodada, o
Cuiabá enfrenta o Poconé, às
18h00 do próximo sábado (6),

na Arena Pantanal e no mesmo
dia, o Araguaia terá pela frente
o Dom Bosco, em local ainda
não definido.
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de pressão familiar e
necessidade de reflexão e
isolamento. Um problema
familiar pode ser o carro chefe de um
estado de espírito negativo. No entanto,
você deve tranquilizar-se, pois essa
energia é passageira.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de dificuldades com
projetos profissionais e
planos de negócios, que
podem precisar de uma revisão e
mudanças. O momento pode envolver o
adiamento de uma promoção. Um projeto
pode não ser aprovado.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de comunicação difícil,
especialmente se estiver
envolvido em acordos e
negociações relacionadas a um novo
projeto e possível contrato. O momento
pode envolver também maior exigência
nos estudos.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de pessimismo e
dificuldade em enxergar o
lado positivo da vida e dos
acontecimentos. Procure meditar e limpar
seu campo de energias com bons
pensamentos, massagens e banhos
energéticos.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de preocupações e
enfrentamento de problemas
e dificuldades em sua vida
material e financeira. Não é um bom
momento para envolver-se em novos
negócios, investimentos ou pedido de
empréstimos.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno
em Capricórnio, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de distanciarse de tudo. O momento pode envolver
uma profunda limpeza emocional que
envolve pessoas e situações
desnecessárias à sua vida. Procure
respeitar seu estado de espírito.

A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
interiorização e
necessidade de distanciar-se de
conversas vazias. Você estará mais
fechado, negativo e reflexivo, no
entanto, não deve se deixar levar pelo
pessimismo do momento.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno em
seu signo, indicando um dia
de enfrentamento de
problemas e dificuldades
nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver a
necessidade de reavaliar uma sociedade
ou parceria comercial. Um namoro pode
passar por prejuízos.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e maior
conexão com seu mundo
emocional. O momento
pode envolver a necessidade de
distanciar-se da vida social e de pessoas
tóxicas. Procure meditar e respeite seu
estado de espírito.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de tensão e exigências no
trabalho. Sua energia vital
passa por um momento de
queda e você deve olhar com mais carinho
para sua saúde. Procure diminuir o ritmo e
avaliar sua rotina, que pode precisar de
organização.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e maior
conexão com seu mundo
emocional. O momento
pode envolver a necessidade de
distanciar-se da vida social e de pessoas
tóxicas. Procure meditar e respeite seu
estado de espírito.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de enfrentamento de
problemas e dificuldades em
um romance, que passa por
um momento de revisão e reavaliação.
Você estará mais fechado e distante da vida
social e de pessoas vazias. Um filho pode
trazer problemas.

Foi sucesso total o
lançamento do livro
"Sarau" do escritor
cacerense José Ricardo
Menacho que recebeu
amigos e admiradores no
re q u i n t a d o E s p a ç o
Bosque em noite de
autógrafos.
Nossos
aplausos por mais essa
brilhante obra. Confira
alguns momentos.

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

Nossos cumprimentos a querida Caroliny Mary Mesquita
Garcia que trocou de idade recebendo os calorosos abraços
dos familiares, amigos e colaboradores do Buffet Casal
Garcia. Muita luz e saúde nesse novo ano. Feliz Niver!!!

Competência e honestidade caminham
lado a lado na vida da vice-prefeita Eliene
Liberato Dias que desenvolve um
brilhante trabalho em prol da educação de
nossa Princesinha do Paraguai. Forte
abraço.

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

