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BUS-PRISION
Britânico disse que estava fazendo turismo pelo Brasil, mas os policiais descobriram o real motivo da viagem, faturar como mula do tráfico de drogas

Gringo da terra da rainha
dança com coca no busão
Foto: PRF/MT

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um gringo, falso
turista, de nacionalidade britânica que transportava cerca de dois quilos e
cem gramas de substância análoga à cocaína em ônibus na BR 174 em
Pontes e Lacerda, itinerário Porto Velho/RO – Cascavel/PR. Numa das
malas do mister no bagageiro do ônibus em um fundo falso, os policiais
encontraram os 2,1 kg de cocaína. Página 04

BRASIL/BOLÍVIA

Começa hoje 6º Congresso
Internacional de Educação
Foto: Divulgação

Inglês preso disse que droga seria levada para Brasília

QUADRA DO HUMAITÁ

Obras estão aceleradas para
futura sede do Ganha tempo
Foto: JCC

Encontra-se em fase
adiantada as obras de reformas
das dependências da antiga
quadra do Clube Humaitá, onde
deverá funcionar a unidade local
do Ganha-Tempo, que propiciará
atendimentos do SINE para
procura de emprego, carteira de
trabalha, Junta Militar, carteira de
identidade, CPF, informação
sobre impostos e outros serviços
ao cidadão que podem chegar a
100 tipos de atendimentos e que
devem ser definidos já nos
próximos dias.
Página 06

Seminário acontece durante 3 dias nas dependências da Fapan

Começa hoje, 18 nas dependências da Faculdade do Pantanal, o 6º
Congresso Internacional de Educação de Cáceres, que este ano estará
discutindo Experiências entre Brasil e Bolívia, através de Cáceres pelo
lado brasileiro e San Matias, pelo lado boliviano. Para discutir a questão, a
comissão organizadora convidou professores doutores renomados, para
proferir as palestras. Página 03

MEGA REGA-BOFE

Boi no rolete 240 deve servir
15 mil no sábado em Cáceres
Foto: Arquivo

Consórcio Rio Verde reforma antiga quadra no centro da cidade

SEMANA INTERNA

Segurança e saúde do servidor
será foco de evento em Cáceres
Foto: Arquivo

Devido calor e sol, a boca-livre será este ano após as 18h00

O Hospital Regional de Cáceres “Dr.
Antônio Fontes”, realizará na próxima semana,
de 22 a 26 de outubro, a 5ª Semana Interna de
Saúde e Segurança do Servidor (SISES). A
agenda ocorrerá na própria unidade e tem como
objetivo promover as ações de saúde e segurança
no trabalho, por meio de palestras, treinamentos
e orientações sobre saúde,incluindo atividades
diversas.

Para comemorar o aniversário de 240 anos da cidade de Cáceres, a
Prefeitura Municipal está convidando toda a população para participar de
um jantar no próximo sábado, 20, quando será servido o tradicional Boi no
Rolete e a expectativa é de receber 15 mil pessoas na Praça de Eventos da
Sicmatur. Além da carne assada de boi, serão servidos, arroz, mandioca e
farofa. Página 04

Página 03
Serão cinco dias no HRC debatendo a saúde do servidor
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Educação X Violência
Tanto se fala no Brasil em combate a
violência, a mãe da corrupção, especialmente em
épocas de eleição, todos os políticos acenando
com soluções mágicas, seja pelas formas legais,
seja pelo revide, como se houvesse respeito e
aplicação das leis e, ou, a reação no mesmo nível,
funcionasse.
Claro, que a maioria deles, apedeutas de
gravata e diplomas decorebas, sabe o caminho
para pelo menos atenuar a criminalidade no país,
mas preferem os discursos demagogos que dão
votos, a buscar o cerne da questão. Cediço que
quanto mais se investe em segurança pública e
menos em educação, a violência cresce, prolifera
e gera mais vitimas, sejam pessoais ou
patrimoniais, não se podendo falar em combate à
violência, sem resgate da educação, (lar-escolareligião), que havia no patropi nos meados do
século XX e falida, agoniza nas últimas décadas.
Quando se fala em lar, leia-se pais,
berço, família; quando se diz escola, entenda-se
professores regiamente remunerados, didática
séria, pesquisas e disciplina, e no enfoque
religião, a livre escolha da criança, noções
ministradas por teólogo de nível superior,
desprovidas de qualquer tipo de fanatismo.
Engana-se quem restringe a escola como única
formadora de caráter, item básico na formação
cidadã como antídoto à eventual contágio pelo
vírus violência, primo irmão incestuoso da
corrupção.
Veja o amigo, que inclusive o termo
educação é explicito em nossa constituição,
preconizada no artigo 205 da Carta Magna que
reza ser a educação, direito de todos e dever do
Estado;... e, detalhe: da família, (aqui entra o lar,
os pais, a família, o berço da geração futura) e
que será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, (aqui entra a escola, o professor).

MULETA TORTA
Tem um deputado federal que não se
reelegeu e vem culpando a imprensa pela
derrota, reclamando da exploração do
vídeo em que aparece recebendo maços de
dinheiro e colocando em caixa de papelão,
que veio à tona pela delação do exgovernador Silval Barbosa. Ele deveria
fazer uma repaginação e voltar o disco em
sua cachola, porque a imprensa na maioria
das vezes não inventa noticias e não tinha
nenhum repórter filmando a bagaça.
Desculpa de aleijado é a muleta e quem
tropeça, deve esfolar o sovaco com sua
muletinha de bico calado.
PÃO FRANCÊS
Se o amigo leitor foi na padaria, seja
específica ou aquela de supermercado,
comprar digamos, 10 pãezinhos e pesar
600 gramas, só pague meio quilo, porque
cada pãozinho só pode pesar no máximo
50 gramas, trocando em miúdos, 10 x 50:
500 gramas. Se o comerciante chiar,
chame a polícia, o Procon, faça valer seu
direito de consumidor, quem sabe assim,
ajuda a consertar uma das maracutias que
estão pelai ferrando o seu bereré tão difícil
de ganhar, não é mesmo?
GASOSA/ALTA
Os preços da gasolina, do diesel e do
etanol encerram a semana passada em
alta, segundo levantamento da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Bicombustíveis divulgado na segundafeira. O preço da gasolina ao consumidor
subiu 0,47%, para R$ 4,722, e renovou a
máxima do ano. Foi o sétimo aumento
seguido. Tem um detalhe, este preço
conforme algumas bombas já está
defasado, pois aqui mesmo em Cáceres
tem posto com preço acima disso e em
Mato Grosso já se tem noticia de gasolina
a R$ 6,29 o litro.
BALANÇO PRF
Cinco pessoas morreram em acidentes de
trânsito registrados nas rodovias federais
que cortam Mato Grosso durante o feriado
prolongado de Nossa Senhora Aparecida.
Ao todo, balanço da PRF aponta 28
acidentes, com 34 feridos. No ano
passado, foram 23 acidentes com 11
feridos e nenhum óbito. Iniciada na última
quinta-feira e encerrada na noite do
domingo (14), as ações deste ano
buscaram combater a embriaguez ao
volante e coibir as ultrapassagens
indevidas e o excesso de velocidade, além
de fiscalizar o transporte da criançada que
pegou a estrada para curtir o feriadão
também dedicado a elas.
REUNIÃO ADIADA
A audiência pública que discutiria com a
população a construção do Plano de
Mobilidade Urbana de Cáceres e seria
realizada ontem, (17) foi transferida para
o dia 30 deste mês e acontecerá no
auditório Edival dos Reis, na Cidade
Universitária, às 19h30. O evento é
realizado pela Prefeitura Municipal de
Cáceres e a Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) com a intenção de
ouvir a população sobre as propostas a
serem adotadas no município.

Só pra concluir, parafraseando a
pedagoga Gabriella Torres, é dentro do seio da
família, que a criança aprende valores, o que é e
como se deve utilizar o respeito, disciplina e
outros conceitos passados dentro de casa. Infine, educar é papel da família, sendo esta
essência, um dos fatores determinantes na
criação da personalidade social de uma criança.
Concluindo, a educação pode ser
remédio contra a escalada da violência e da
criminalidade, desde que haja uma
transformação na linha pedagógica e no próprio
processo de ensino, e que a própria educação seja
utilizada não apenas como uma forma unilateral
de se transmitir conhecimento, mas de formar
cidadãos, incluindo-se o supra mencionado tripé
l a r- e s c o l a - r e l i g i ã o . S e m d e m a g o g i a s
politiqueiras de salvadores da pátria, claro.

Então, ponto pacífico, a educação é
direito de todos, é dever do Estado e da família,
ratifique-se, não apenas do Estado, tendo a
família papel essencial assim como a sociedade,
aqui, pode e se deve incluir a educação religiosa
independente. Devido a esta exclusão, a busca de
culpas em outrem, aos discursos demagogos de
politiqueiros, é que a violência tem se tornado
um problema social e domestico, manifesto em
diversas formas, estampada nas ruas das cidades,
gerando vitimas.
Sem educação no tripé família, escola,
religião, de nada valerá gastar milhões, decretar
intervenções, usar a força bruta, perder tempo
em workshops, seminários, audiências públicas,
reuniões, encontros e demais babaquices, que
jamais se encontrará o fio da meada contra a
violência e conseqüente corrupção.

A favor de quê?
Estamos em um momento sério e decisivo
em nosso país. É hora de pensar o que desejamos, o
que aspiramos, o que podemos em relação ao Brasil.
O que pode ser uma grande vantagem é que vivemos,
na atualidade, em um Estado Democrático, conforme
afirma a Constituição Federal de 1988, denominada
de “Constituição Cidadã”, em seu preâmbulo: “Nós,
representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a
l i b e r d a d e , a s e g u r a n ç a , o b e m - e s t a r, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus,
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL”.
O destaque ao Estado Democrático é meu e
o texto que segue essa expressão, poderia ser
suficiente para entendermos seu profundo
significado. Mas não é assim, os significados tendem
a ser atualizados em situações e tempos específicos e,
por vezes, gerar confusões. Grande parte daqueles
que não viveram regimes não democráticos ouvem
falar, leem breves relatos em alguns livros, assistem
alguns filmes e também, muitas vezes tomam essas
informações por “coisas que já passaram”, como se
fossem “sem importância atual”.
Mais nova, morando em casa de meus pais,
quando dizia que não queria ver filmes tão trágicos
como os que tratavam das guerras, do holocausto, das
barbáries humanas, questionava a produção desses
filmes e meu pai me dizia: “Porque a memória
humana é fraca. Se não mostrarmos constantemente o
horror que fizemos, a humanidade esquece e cai no
mesmo erro, repetindo-o outras vezes”.
Hoje, infelizmente, tenho que concordar.
Então me proponho a este diálogo com os leitores e
eleitores: estamos a favor de quê? E se respondermos
“a favor da democracia”, ainda assim nosso diálogo

não se encerra. Democracia, no conceito mais usual, é
um governo do povo para o povo, isso pressupõe que
o povo participa dos atos do governo.
Mas nossa prosa não se encerra, porque
partindo do pressuposto, já anunciado, de que as
palavras são cheias de significados, cada vez mais
temos precisado esmiuçá-los. Neste momento, não
podemos nos contentar com o significado de
democracia que apenas se refere ao fato de que todo
cidadão pode votar. Isso seria tratar apenas da
“democracia do voto” e poderia levar as pessoas a
pensarem que essa é a única participação que delas se
espera em um regime democrático. Mas não é.
Participar é muito mais que isso.
Antecede ao voto um pensamento sobre o
futuro, o voto precisa ser vinculado a um plano de
governo e, se queremos manter a democracia da qual
trata a Constituição, então este plano precisa indicar
um trabalho que será feito em função da “igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos”.
Em um país como o nosso, vivendo no
sistema econômico capitalista de modelo global, que
tem como característica própria e inerente a divisão
entre classes e como base a exploração do
trabalhador, um plano que queira ser democrático,
precisa conter propostas de políticas públicas que
atendam a pluralidade de seus cidadãos, isso inclui as
minorias.
Este não é um posicionamento apenas
pessoal, países hoje considerados de primeiro mundo
precisaram e instituíram políticas públicas sociais que
incluem educação, saúde, habitação e transporte,
visando melhorar o nível do trabalho e, sem dúvida
alguma, também o dos lucros.
Não é à toa que grande número de
brasileiros quer morar na Europa, afirmando que lá
está melhor. Mas isso não se fez sem essas políticas
públicas sociais. Democracia tem um significado
maior quando se quer, como afirmado na
Constituição Federal, garantir “o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento”.
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Mais uma vez são políticas públicas de
caráter social e o respeito a esses direitos já
estabelecidos pela legislação e outros a serem
conquistados que podem nos levar a uma democracia
mais consistente. E essas políticas públicas das quais
falamos, para realmente atenderem as demandas da
população precisam ser construídas junto com ela e
não apenas por alguns, que tendo sido eleitos,
esquecem aqueles que deviam representar; isso é
participação democrática. É o respeito a cada cidadão
e a criação de mecanismo para sua participação que
possibilita uma sociedade ser realmente “fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das
controvérsias”.
A História nos mostra que inclusive os mais
duros regimes ditatoriais foram obrigados a aprender
que o incentivo e o uso permanente da força não
garante permanência no poder para sempre. Uma das
qualidades mais bonitas do ser humano, sem dúvida, é
a potencialidade de humanização, isso é, a capacidade
de pela educação, aprender o que nos faz diferentes de
outras espécies, essa capacidade de amar, de se
solidarizar com o outro, de sonhar e de ter esperanças,
de planejar e agir neste sentido,
mesmo nas condições mais adversas.
Muitos estudos têm demonstrado que
nossas posições são frutos do mundo e do tempo em
que vivemos, da sociedade na qual estamos inseridos,
das comunidades com as quais nos identificamos, das
famílias e pessoas próximas com quem convivemos.
E têm demonstrado também que em meio a todas
essas influências, positivas e negativas, temos sido
criativos, inventivos, sonhadores e propositores de
novas e melhores situações para a humanidade em
busca de um bem viver coletivo e responsável.
Enfim, apropriando-nos dessas nossas
humanas características e sendo capazes de pensar
um futuro melhor enquanto país, façamo-nos a
pergunta que nos cabe responder antes de ir às urnas: a
favor de que votamos?
***___Heloisa Salles Gentil, Professora do
PPGEDU/Unemat, Doutora em Educação

Rosane Michels - Editora
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GANHA TEMPO

Ganha Tempo, contará com estrutura de atendimento para prestar serviços relativos a impostos, certidões etc. facilitando os expedientes da população

Consórcio acelera obras na
quadra do Clube Humaitá
Redação c/ Assessoria

Foto: JCC

E

ncontra-se em fase
adiantada as obras de
reformas das dependências
da antiga quadra do Esporte Clube
Humaitá, no centro de Cáceres, onde
deverá funcionar a unidade local do
Ganha-Tempo, que propiciará em
um único endereço, atendimentos do
SINE para procura de emprego,
carteira de trabalho, Junta Militar,
carteira de identidade, CPF,
informação sobre impostos e outros
serviços ao cidadão que podem
chegar a 100 tipos de atendimentos e
que devem ser definidos já nos
próximos dias.
Conforme assessoria
municipal, a unidade do Ganha
Tempo, contará com uma estrutura
de atendimento para prestar serviços
relativos a impostos, certidões e
demais atendimentos, facilitando os
expedientes da população, com
serviços centralizados, ou seja, os
serviços federais, estaduais e

Secretaria de Estado de Trabalho e
Assistência Social que oferece
serviços prestados por meio de
parcerias, dentre elas, o Governo
Federal e a Prefeitura de Cáceres,
deverá ser inaugurado em nossa
cidade no dia 20 de dezembro deste
ano.
Esta semana equipes de
trabalhadores do Consorcio Rio
Verde-Ganha Tempo, que irá
administrar a unidade cacerense,
operam na demolição de paredes e
construção de salas específicas na

quadra do Humaitá, na Rua
Marechal Deodoro.
Dezenas de braçais
trabalham na obra, de recuperação e
adequação do prédio e quando
inaugurada a unidade deve gerar
cerca de 60 empregos diretos.
Além dos atendimentos já
mencionados, o local contará com os
serviços de cartório e lanchonete
estimando-se após a inauguração,
atendimentos diários aproximados
de 700 pessoas por dia, ou 14 mil
atendimentos por mês.

EDUCAÇÃO

Cáceres abre nesta 5ª feira
6º Congresso Internacional
F&N c/ Redação

Em dezembro este local sediará unidade Ganha-Tempo de Cáceres

municipais reunidos num lugar só.
O G a n h a Te m p o , u m

programa do Governo do Estado de
Mato Grosso, coordenado pela

VIDA SAUDÁVEL

H.R.C realizará 5ª semana de
Saúde e Segurança do Servidor
Secom/MT c/ Redação

O

Hospital Regional de
Cáceres “Dr. Antônio
Fontes”, realizará na
próxima semana, de 22 a 26 de
outubro, a 5ª Semana Interna de
Saúde e Segurança do Servidor
(SISES). A agenda ocorrerá na
própria unidade e tem como objetivo
promover as ações de saúde e
segurança no trabalho, por meio de
palestras, treinamentos e orientações
sobre saúde.
A carga horária de 40 horas
inclui atividades como palestras,
concursos de frases, teatro, roda de
conversas, vacinação e sorteios.
Serão vários palestrantes abordando
temas importantes para saúde mental
e física. Além da capacitação, os
participantes terão café da manhã e
coffee break.
O evento quer sensibilizar
os trabalhadores da importância do
trabalho seguro, desenvolver ações
educativas de forma lúdica,
promover integração entre

colaboradores de diversos setores e
melhorar a qualidade de vida. O
trabalhador poderá tirar dúvidas
fazendo perguntas ao final de cada
palestra.
Na segunda-feira (22)
haverá atividades laborais nos
setores, com os acadêmicos de
Educação Física da Unemat. A
primeira palestra será do palestrante
Belgrano Anacleto de Souza,
Bacharel em Direito, Bacharel em
Teologia, pós-graduado em Direito
Público, Direito ambiental, Direito
Urbanístico. Ele irá abordar o tema
“Como organizar sua vida financeira
e viver mais feliz”.
A segunda palestra será com
a Bacharel em Enfermagem, Pósgraduada em Saúde Familiar e Pósgraduada em gestão e Políticas de
Aids, Sandra Torres Domingos, com
o tema “Infecções sexualmente
transmissíveis”. A terça-feira (23)
terá o Dia de Beleza, organizado por
membros da Comissão Local de
Foto: Arquivo

Saúde do Trabalhador (CLST),
SES/MT e parceiros em Cáceres.
Já a quarta-feira (24),
começa com o dia “D” da saúde do
trabalhador tendo as seguintes
atividades: glicemia capilar, índice
de massa corporal, aferição de
pressão arterial, exame de mama e
coleta do preventivo do colo uterino.
Ao final, acontece o “Roda de
Conversa” com a palestrante
Regiane Cristina de A. Gama, além
de sorteios e brindes.
A programação de quintafeira (25) inicia com café da manhã
seguido de atividades laborais nos
setores. Ao final do dia, a
infectologista Ana Maria Gonçalves
ministrará a palestra com o tema
“Biossegurança”. E na sexta-feira a
última palestra será com Liris
Madalena M. Werle de Lemos,
gerente de saúde e Segurança SES –
MT, Bacharel em Enfermagem e
Obstetrícia, com pós-graduações em
Saúde Pública, Psicopedagogia,
Educação profissional na área de
Saúde Enfermagem, Gestão de
Sistemas e Serviços de Saúde e
Gestão do Trabalho.

C

omeça hoje, 18 nas
dependências da Faculdade
do Pantanal, o 6º Congresso
Internacional de Educação de
Cáceres, que este ano estará
discutindo Experiências entre Brasil
e Bolívia, através de Cáceres pelo
lado brasileiro e San Matias, pelo
lado boliviano.
Durante os três dias do
evento, haverá apresentações
culturais, envolvendo grupos dos
dois países, além de oficinas, mesas
redondas e debates, segundo a
Professora Silvana Sônia Oliveira da
Silva, coordenadora do CIEC/2018.
Segundo Silvana, para
discutir profundamente essa relação
entre Brasil e Bolívia, a comissão
organizadora convidou professores
doutores renomados, para proferir as
palestras na Fapan.

A abertura do evento está
marcado para acontecer á partir das
23h00, com o credenciamento dos
participantes. Ás 19h30, abertura do
evento, com uma apresentação
cultural.
Logo na seqüência tem a
mesa redonda, com o tema: Políticas
Educacionais para Inclusão. Esse
tema ficará sob a responsabilidade
dos palestrantes: - Maria Del
Carmen Prestel de Salvatierra Coordenadora da Fundação de
Ajuda Social de San Ignácio de
Velasco. - Napoleão Toledo –
Presidente da Fundação de Ajuda
Social de San Ignácio de Velasco. - O
professor, Sérgio Carlos Silva,
Conselheiro do Conselho Estadual
da Secretaria de Estado de
Educação, também irá fazer parte
dessa mesa redonda.
Foto: Divulgação

Evento prossegue até o sábado na Fapan em Cáceres

Durante toda a semana haverá atividades sociais no Regional
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BOI NO ROLETE

Conforme secretário da Sicmatur Junior Trindade, neste ano, a opção por jantar
é devido o horário noturno ser mais fresco, em relação ao calor do meio do dia

Prefeitura aguarda 15 mil pessoas
no jantar dos 240 anos de Cáceres
P
Assessoria

Foto: Arquivo

ara comemorar o
aniversário de 240 anos da
cidade de Cáceres, a
Prefeitura Municipal está
convidando toda a população
para participar de um jantar onde
será servido o tradicional Boi no
Rolete, à exemplo dos outros
anos desta atual Administração,
que introduziu esse prato especial
na comemoração.
Segundo o coordenador
do evento, secretário municipal
de Turismo, Junior Trindade, a
expectativa é de receber 15 mil
pessoas para o jantar, que será
servido a partir das 18 horas do
próximo sábado, 20 de outubro,
na Praça de Eventos da Sicmatur.
Além da carne assada de boi,
serão servidos, arroz, mandioca e
farofa.
Durante o período do
jantar, no palco do Praça haverá
apresentações culturais de dança
e música, com duplas locais e
show da dupla Anselmo e Rafael.
O prefeito Francis Maris
Cruz disse que a realização do
jantar é uma forma de parabenizar
cada cidadão cacerense pelo
aniversário.

colaborar com o aniversário dos
240 anos da cidade.
Os bois são doações de
produtores de gado do município.
Na última terça feira pela
manhã, a organização do jantar,
sob o comando de Junior
Trindade, reuniu todos os
coordenadores de departamentos

da Prefeitura para a distribuição
de tarefas, pois serão eles,
juntamente com os secretários de
pastas municipais, que irão atuar
na preparação do jantar e servir os
convidados.
Cerca de 100 servidores
vão atuar nesse trabalho
voluntário.

MISTER COCAÍNA

Falso turista inglês preso com
droga em ônibus na fronteira
Da redação

A

Diferente de 2017 a festa este ano será no período noturno

“O município é o cidadão,
por isso, é ele quem recebe os
parabéns. É também o nosso jeito
de agradecer ao munícipe pela
parceria em tornar essa cidade
cada vez melhor para viver, para
morar e criar nossos filhos”,
destacou Francis.
Junior adiantou que, neste
ano, a opção por jantar é porque o

horário noturno é mais fresco, em
relação ao calor do meio do dia.
Não há nenhum custo
financeiro para o município a
realização do evento, uma vez
que todos os alimentos são
doações de empresas,
empresários, agropecuaristas,
entidades e dezenas de doadores
que não mediram esforços para

AMIGOS DA NATUREZA

Iniciado projeto de recuperação
de matas ciliares em Rio Branco

Polícia Rodoviária
Federal (PRF) deteve, na
tarde de anteontem, (16),
um homem de nacionalidade
britânica que transportava cerca
de dois quilos e cem gramas de
substância análoga à cocaína em
ônibus. A abordagem foi
realizada por policias do Grupo
de Patrulhamento Tático – GPT
na BR-174, em Pontes e Lacerda.
O suspeito seguia viagem
em um ônibus de itinerário Porto
Velho/RO – Cascavel/PR quando
deparou-se com a fiscalização
dos PRFs. Demonstrando
nervosismo, o homem de 38 anos,
levantou suspeitas que fizeram
com que os agentes
inspecionassem minuciosamente

as mala pertencentes a ele que
estavam no compartimento de
carga do veículo.
O britânico disse que
estava fazendo turismo pelo
Brasil, mas os policiais
descobriram o real motivo da
viagem – o tráfico de drogas.
Duas malas estavam no
bagageiro do ônibus e em uma
delas, em um fundo falso, foi
encontrado o entorpecente.
Segundo o suspeito, a droga seria
levada de Porto Velho até
Brasília. O estrangeiro recebeu
voz de prisão e, juntamente com a
droga apreendida, foi
apresentado na Centro Integrado
de Segurança e Cidadania – CISC
de Pontes e Lacerda.
Foto: PRF/MT

Assessoria c/ Redação

A

pesar de integrarem a
"Rota das Águas" em
Mato Grosso, alguns rios
e córregos e nascentes da
comarca de Rio Branco na região
de Cáceres, sofrem com as
conseqüências do avanço das
pastagens. Em várias
propriedades rurais, as margens
dos córregos já não existem mais
e o que se vê são apenas barrancos
com pequenos corredores de água
que insistem em sobrevier à
degradação.
Para mudar esse cenário,
o Ministério Público do Estado de
Mato Grosso e parceiros
lançaram, em Rio Branco, o
projeto "Amigos da Natureza-

Recuperação das matas ciliares".
A proposta é promover a
revegetação das áreas degradadas
com o envolvimento de toda a
sociedade.
Antes da recomposição,
no entanto, é feita a avaliação da
área degradada; levantamento da
vegetação regional e suas
espécies características; seleção
do sistema de vegetação; plantio,
manutenção e avaliação e
distribuição das espécies no
campo.
O cronograma de ações
inclui preparo de mudas, reunião
com os parceiros, isolamento da
área, abertura e adubação de
covas e plantio de mudas.
Foto: Assessoria

Proposta é promover a revegetação das áreas degradadas

O projeto prevê ainda a
realização de palestras nas
escolas sobre o tema. "É mais um
projeto de conscientização
ambiental e de cidadania que
busca trazer a criança, o jovem e
os munícipes a entenderem a
importância das plantas, da água,
da terra, do sol e do ar, enfim da
vida", ressaltou o promotor de
Justiça Emanuel Filartiga
Escalante.
Segundo Escalante, a
idéia é contemplar os três
municípios da comarca, assim,
além de Rio Branco, o projeto vai
ser desenvolvido em Salto do Céu
e Lambari D'Oeste. Até o
momento, já foram doados ao
Ministério Público 20 mil mudas.
Além de ser o responsável
pela doação, o empresário
Manuel Jorge Ribeiro quer
acompanhar as próximas etapas
do projeto, fornecendo mais
mudas, adubação e pessoal para
coletar sementes.
Já as palestras nas escolas
serão realizadas pelo promotor de
Justiça, pelo biólogo José
Aparecido Macedo e pelo
professor Josiel Dorriguette de
Oliveira. As Prefeituras de Salto
do Céu, Rio Branco e Lambari
D'Oeste também são parceiras da
iniciativa.
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Traﬁcante disfarçado de turista foi rebocado até o Cisc
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SAÚDE PÚBLICA

A abordagem do programa é medicamentosa e cognitiva, todos participam de terapia em grupo, que acontece todas as quintas - feiras, no PSF do CAIC

Programa oferece ajuda à
quem aposentar o cigarro
Assessoria

Foto: Sugestiva

para manter esse programa e dar todo o
apoio necessário. O prefeito entende que

a prevenção e o processo de cessação do
tabagismo é a melhor maneira de

prevenir uma serie de doenças, dentre
elas o câncer em diversos órgãos.

VIOLAÇÃO DO ECA

Justiça mantém condenação de entidade que não acolheu menor
TJ/MT

P

Tabagismo, um ato anti-social e nocivo à saúde que leva a morte

O

PSF do CAIC da Secretaria de
Saúde da Prefeitura de Cáceres
está obtendo ótimo resultado e
oportunizando ajuda a quem deseja
parar de fumar, com o programa “Parar
de fumar – uma escolha pela vida”.
O Programa já está na segunda
turma. A enfermeira responsável pela
unidade do PSF, Rafaela Faro, explica
que é um programa promovido pelo
Ministério da Saúde. ”Nós recebemos
do Ministério, a medicação, adesivos
para reposição da nicotina e as pastilhas
mastigáveis, além de orientações para
desenvolver o programa”, garantiu a
enfermeira.
O trabalho é desenvolvido com
grupos de 20 pessoas e tem a duração de
quatro meses, divididos por fases. A
abordagem do programa é
medicamentosa e cognitiva, todos
participam de terapia em grupo, que
acontece todas as quintas-feiras, no PSF
do CAIC, às 15 horas e quando

necessário também a o
acompanhamento de uma estudante de
psicologia, além de outros estudantes da
Fapan e Unemat. O programa também
conta com um dentista que faz a
avaliação bucal e pela médica que
receita a medicação quando necessária.
Para Rafaela, basta decidir
parar de fumar para participar. “Nós
sabemos que é uma decisão difícil, mas
com a ajuda é possível parar ou diminuir
o uso de cigarro. É só procurar a nossa
unidade, deixar o nome, telefone e o
endereço, que entramos em contato
quando findar esse segundo grupo que já
se iniciou e em dezembro estaremos
dando inicio ao novo grupo”, disse
Rafaela, mencionando que os pacientes
sempre relatam as mudanças e melhoras
positivas que estão ocorrendo em suas
vidas e de suas famílias.
O secretário de Saúde Tony
Mendes, parabenizou a equipe,
afirmando ter ordens do prefeito Francis

or decisão unânime, a Terceira
Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
desproveu recurso na Apelação Cível que
visava reformar sentença proferida pelo
juízo da Terceira Vara Cível de Mirassol
D'Oeste. A ação inicial, movida pelo
Ministério Público, condenou a vicepresidente de uma Associação de
Acolhimento à Criança por não acolher um
menor na instituição, o que acarretaria
infração do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
O fato ocorreu no ano de 2014 e a
apelante, que à época administrava a
unidade, alegou não haver situação de risco
que justificasse o acolhimento do menor
sem a determinação judicial. Segundo ela, o
menor, portador de doença mental, violento
e agressivo, representava risco às crianças
do abrigo, razão pela qual ela solicitou a
improcedência da ação.
Em seu voto, o relator do
processo, desembargador Dirceu dos
Santos, citou o esclarecimento feito pelo
juiz de Primeira Instância, onde a ação
adotada pela recorrente contrariou as
normas que determinam somente a
comunicação às autoridades competentes,
no prazo de 24 horas, acerca do
acolhimento emergencial. O relator
transcreveu o artigo 6º do regimento
interno da Associação. “A instituição de
acolhimento receberá crianças
e/adolescente para acolhimento
emergencial independentemente de
decisão judicial, o que poderá ser feito
mediante requisição do Conselho Tutelar e

comunicado ao Juízo e MP da Comarca de
Ao concluir seu voto, com base na
Mirassol D'Oeste em no máximo 24h”.
análise dos fatos e das provas produzidas
Segundo o desembargador, “não
nos autos, o relator diz que “restou
cabe à vice-diretora da casa de acolhimento
comprovado que a recorrente deixou de
analisar as condições da genitora em cuidar
observar, deliberadamente, o princípio da
do infante, ao passo que a vulnerabilidade
proteção integral da criança e do
do menor, segundo apurado pelos
adolescente, previsto no art. 227 da
Conselheiros Tutelares, consubstanciavaConstituição Federal e art. 4º do ECA, uma
se no risco de fuga de sua residência
vez que não poderia, amparada em
localizada na zona rural da Comarca de
qualquer regimento interno, recusar a
Mirassol D'Oeste”.Desse modo, o
requisição de acolhimento do Conselho
desembargador Dirceu ressalta que além de
Tutelar em caráter emergencial e
não competir ao responsável pelo abrigo
excepcional”.
emitir qualquer juízo de valor concernente
O voto foi acompanhado pelos
à eventual situação de risco experimentada
desembargadores Cleuci Terezinha Chagas
pelo menor, seja no âmbito familiar ou se a
Pereira da Silva (1ª Vogal) e Carlos Alberto
deriva pela cidade, àquele compete apenas
Alves da Rocha (2º Vogal).
comunicar, no prazo especificado, o
acolhimento
Foto: Arquivo
emergencial ao
Juízo da Infância
e Juventude, a
quem compete,
em última análise,
aferir se a
situação de
emergência
efetivamente
ocorreu no caso
concreto e, se
ainda é necessária
a manutenção do
acolhimento em
r a z ã o
d a
iminência da
situação de risco
caso retorne à sua
Relator do processo no TJ-MT desembargador Dirceu dos Santos
residência.

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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BALCÃO240DENEGÓCIOS
VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros
TRATAR 65 99988-9615
************
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
***************
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – RESIDENCIAL
GARCIA - PERTO DO IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros
TRATAR 65 99988-9615
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COPA FEDERAÇÃO

Final de semana promete com embates que definem colocações na tabela, além de Mixto X Cuiabá, tem Araguaia X Poconé e Operário VG contra Dom Bosco

Buscando pontos na tabela Mixtão
pega Cuia na abertura da 5ª rodada
O

Da Redação

Foto: Mixto-Net

confronto de abertura da
quinta rodada da Copa
Federação previsto para
o próximo sábado, às 17h00 na
Arena Pantanal, será entre o
Cuiabá Esporte Clube, líder
isolado com 12 pontos na tabela
de classificação, e o Mixto, que
atualmente, acumula 6 pontos, e
está na 3ª colocação pelo critério
de desempate e tem o Dom Bosco
na sua cola, com a mesma
pontuação.
Para pontuar na tabela o
treinador do Mixto, Toninho
Pesso, tem apenas mais um dia
para estudar o adversário e
mapear os pontos fracos, como
gosta de fazer, antes de qualquer
confronto. Além disso conta com

o embalo dos jogadores que
golearam o Araguaia por 6 a 0, na
última rodada.
No sábado também se
enfrentam o lanterna da
competição Araguaia e o vicelanterna Poconé. As duas equipes
ainda não conseguiram nenhuma
vitória na competição e ambas
estão sem pontos na tabela de
classificação. Às equipes se
enfrentam às 15h00 no estádio
Zeca Costa, em Barra do Garças.
Fechando a rodada, o
Operário Várzea-grandense
enfrenta o Dom Bosco, no
domingo, às 18h30, na Arena.
Nesta rodada é folga do União de
Rondonópolis, que até agora só
tem 3 pontos, oportunidade para o

técnico Odil Soares, reforçar os
treinos para o próximo confronto
do Colorado. Ressalte-se que o
Operário venceu o Poconé por 3 a
0 na última segunda feira, 16 à
noite, no fechamento da quarta
rodada da Copa Federação, na
Arena Pantanal. Os gols da
vitória operariana saíram no
primeiro tempo. Aos 7 minutos,
Luiz Fernando aproveitou o
cruzamento e fez de cabeça.
O segundo gol saiu três
minutos depois, o zagueiro
Athyla pegou firme o rebote do
escanteio e não perdoou o
arqueiro adversário.
O gol que selou a goleada
várzea-grandense veio dos pés de
Nestor, depois de sair na frente do

AFUNILANDO

Duas equipes se classificam
no Cacerense Beach-Soccer

Assessoria

C

om uma campanha quase
perfeita na primeira fase,
quando ficou com a
segunda colocação no grupo A,
com 9 pontos em 4 jogos
disputados, a jovem equipe do
Massa Barro, viu cair por terra o
sonho de conquistar o titulo de
campeã do 10º Campeonato
Cacerense de Futebol de Areia, ao
perder para o 13 de Maio, pelo
placar de 5 a 3.

Na fase anterior, o 13 de
Maio, no grupo B, ficou em
terceiro lugar, com 6 pontos em 4
jogos.
Após, desclassificar o
Massa Barro, a equipe da dupla
Ronaldo e Rodrigo, vai em busca
do titulo inédito, já que a mesma
ainda não sentiu o ainda gosto de
comemorar um titulo de campeã
do beach soccer da COHAB
Nova.
Foto: Wilson Kishi

Campeonato amador de futebol de areia começa a se definir
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua entra em Aquário e
caminha na direção de
Marte no mesmo signo,
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de amigos
íntimos. O dia é bom para realizar contatos
comerciais, que podem resultar em bons
contratos. Uma equipe de trabalho pode
precisar de revisão.

A Lua entra em Aquário e
caminha na direção de
Marte no mesmo signo,
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de amigos. Se
estiver só, um romance pode começar a
ser desenhado pelo universo. Se for
comprometido, o dia é ótimo para estar
junto de seu amor.

A Lua entra em Aquário e
caminha na direção de
Marte no mesmo signo,
indicando um dia de
movimento em projetos que
envolvem sua vida
profissional. Um plano de negócios pode
começar a ser criado. O momento é bom
para pedir uma promoção ou apresentar
um novo projeto.

A Lua entra em Aquário e
caminha na direção de Marte
no mesmo signo, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de estar mais
perto dos seus e em sua casa.
A vida doméstica ganha força. Um de seus
pais pode precisar de sua companhia ou
ajuda. Dia ótimo para estar em contato
mais profundo com suas emoções.

A Lua entra em Aquário e
caminha na direção de Marte
no mesmo signo, indicando
um dia em que você estará
mais voltado para o Sagrado,
dentro e fora de si mesmo. O
dia é ótimo para a prática da meditação ou
de qualquer atividade espiritual. Você
estará aberto para uma nova filosofia de
vida.

A Lua entra em Aquário e
caminha na direção de
Marte no mesmo signo,
indicando um dia de
movimento na vida social e
boa comunicação. O dia é ótimo para
reuniões, acordos e negociações
relacionadas à possibilidade de um novo
contrato. Uma viagem rápida pode trazer
o equilíbrio desejado.

A Lua entra em Aquário e
caminha na direção de Marte
no mesmo signo, indicando
um dia de maior contato com
seu mundo emocional, que
passa por um momento de profundidade. O
dia pode envolver uma importante
negociação relacionada a uma parceria
financeira envolvendo grande soma de
dinheiro.

A Lua entra em Aquário e
caminha na direção de
Marte no mesmo signo,
indicando um dia de
movimento na vida
financeira. Procure manter seus gastos sob
controle, pois você estará mais voltado
para os prazeres que o dinheiro pode
trazer. O dia é ótimo para a organização
financeira e novos investimentos.

A Lua entra em Aquário e
caminha na direção de Marte
no mesmo signo, indicando
um dia de movimento na
vida social e nos
relacionamentos pessoais e
profissionais. O dia pode ser marcado pelo
início de negociações relacionadas a uma
sociedade comercial. Dia ótimo para estar
com amigos.

A Lua entra em seu signo e
caminha na direção de Marte
no mesmo signo, indicando
um dia de abertura
emocional e maior contato
com seu coração. O
momento pode envolver a necessidade de
estar mais perto dos seus. Se puder, tire
este dia para cuidar de si mesmo, para a
renovação de sua energia vital.

A Lua entra em Aquário e
caminha na direção de Marte
no mesmo signo, indicando
um dia de maior
envolvimento com projetos
de trabalho. O momento pode
estar relacionado com a chegada de um
novo projeto ou com a decisão de começar
a cuidar com mais carinho da saúde
global, do corpo, das emoções e da mente.

A Lua entra em Aquário e
caminha na direção de Marte
no mesmo signo, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de fazer um
contato mais profundo com
seu mundo emocional. O momento é
ótimo para cuidar de sua saúde global e
renovar sua energia vital através de
atividades que unam mente e corpo.

O Massa Barro, participa
do campeonato desde a primeira
edição, em 2009.
A equipe da Estância
Mariana, na primeira fase do 10º
Campeonato Cacerense de
Futebol de Areia, terminou de
forma invicta, tendo uma
aproveitamento de 100%, com 12
pontos, e com 4 vitórias.
No primeiro confronto,
contra a Óptica Júnior, a
invencibilidade foi para o espaço
com a derrota por 4 a 3. No jogo
de volta, voltou a perder
novamente para a Óptica desta
feita pelo placar de 6 a 2, e deu
adeus á competição.
Já a Óptica Júnior quer
aproveitar esse bom momento
que vive na competição para
buscar o bi-campeonato. A
primeira conquista aconteceu em
2016, diante do Mercado Barros.
Na rodada de amanhã,
(19), serão conhecidas as duas
últimas classificadas para o
quadrangular final do
campeonato, que é promovido
pela Associação Cacerense de
Inclusão ao Esporte e Cultura.

Alvinegro pretende surpreender o Cuia sábado na Arena

goleiro Bruno, ele colocou por
cobertura, e fez um golaço.
Operário 3 a 0.
Com o resultado, o
Tricolor continua com os 100%
de aproveitamento e ocupa a
segunda colocação da tabela com
9 pontos em três jogos. Já o

Poconé é o lanterna da
competição continuam sem
pontuar. Na próxima rodada, o
Operário enfrenta o Dom Bosco,
no domingo, às 18h30, na Arena
Pantanal. Já o Poconé visita o
Araguaia, em Barra do Garças, no
sábado às 15h00.
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Cada ser humano recebe neste mundo uma missão, que deve ser exercida com sabedoria e
comprometimento. Hoje nossas homenagens são para os que nasceram com a missão de salvar vidas: o
médico, que com o talento de suas mãos vai operando milagres e trazendo esperança a corações
desesperançados. Falar do seu ofício não é fácil, pois existem muitas dificuldades e seu trabalho nem sempre
é reconhecido, mas sabemos que você o faz com amor abdicando de muitos momentos em família para
exercer essa maravilhosa profissão de salvar vidas. E nada mais justo de registrarmos hoje no "Dia do
Médico", grandes homens e mulheres que se entregaram de corpo e alma nessa sublime missão. Recebam
não só hoje mas todos os dias o nosso reconhecimento.

