
08
Cáceres-MT, 06 e 07 de dezembro de 2019 www.jornalcorreiocacerense.com.br

SOCIAL

Vênus em Capricórnio se 
une a Saturno no mesmo 
signo e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em 
Peixes,  indicando um 
período de movimento em 

projetos profissionais e planos de 
negócios. O período é ótimo para criar 
novas estruturas de trabalho e lançar 
projetos de negócios de longa duração.

Esotérico

Vênus em Capricórnio se 
une a Saturno no mesmo 
signo e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um 
período de movimento em 

projetos de médio prazo, especialmente os 
que envolvem publicações e viagens. 
Uma viagem internacional pode ser 
marcada ou realizada.

Vênus em Capricórnio se une 
a Saturno no mesmo signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
um pe r íodo  de  novas  
oportunidades de negócios 

que envolvem grande soma de dinheiro. 
Uma parceria financeira pode ser formada. 
Bom período para pedir empréstimos de 
grandes instituições.

Vênus em Capricórnio se 
une a Saturno no mesmo 
signo e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em 
Peixes,  indicando um 

p e r í o d o  d e  r e a l i z a ç õ e s  n o s  
relacionamentos, que se tornam mais 
sérios. Você está pronto para se 
responsabilizar e comprometer-se com 
um novo relacionamento afetivo.

Vênus em Capricórnio se une 
a Saturno no mesmo signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
um período de concretização 
de projetos de trabalho. Neste 

período, que dura poucos dias, você estará 
preocupado com a busca de equilíbrio da 
saúde global. Medite e pratique atividades 
que unam mente e corpo.

Vênus em Capricórnio se 
une a Saturno no mesmo 
signo e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em 
Peixes,  indicando um 
período de interiorização e 

n e c e s s i d a d e  d e  e n t r a r  m a i s  
profundamente em seu mundo emocional. 
O momento é ótimo para estar em sua 
intimidade com os seus.

Vênus em Capricórnio se 
une a Saturno no mesmo 
signo e recebe um ótimo 
aspecto de Netuno em 
Peixes,  indicando um 
período de interiorização e 

necessidade de distanciar-se do barulho 
social. Você estará mais fechado e 
introspectivo, mais voltado para a 
intimidade da vida doméstica e familiar.

Vênus em Capricórnio se une 
a Saturno no mesmo signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
um período em que você 
estará mais fechado e calado. 

A reflexão pode ser a marca dos próximos 
dias. O período pode estar relacionado com 
a negociação e concretização de um projeto 
ou contrato.

Vênus em seu signo se une a 
Saturno no mesmo signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
indicando um período de 

maior  se r iedade  e  aumento  da  
responsabilidade nos relacionamentos 
afetivos. Você estará ainda mais 
comprometido com suas escolhas, 
especialmente as amorosas.

Vênus em Capricórnio se une 
a Saturno no mesmo signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
u m  p e r í o d o  d e  
distanciamento da vida social 

e de amizades vazias. O período é bom para 
firmar contatos comerciais e possíveis 
contratos. Os trabalhos em equipe ganham 
destaque.

Vênus em Capricórnio se une 
a Saturno no mesmo signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
um per íodo de  maior  
seriedade e oportunidades 

em romances, caso ainda esteja só. O 
relacionamento com os filhos passa 
também por um período de maior 
responsabilidades.

Vênus em Capricórnio se une 
a Saturno no mesmo signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
um período de concretização 
de projetos, contratos e 

negócios que envolvem o aumento de seus 
rendimentos. O período pode estar 
relacionado com uma boa entrada de 
dinheiro.

By Rosane Michels

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

Embelezando nossa coluna neste dia as 
irmãs Rafaela e Alice, filhas do nosso 
amigo Rafael Assunção, que encantam 
com seu jeitinho meigo e sorriso fácil. 
Que vocês cresçam com esse sorriso puro 
e nunca percam esse brilho cativante no 
olhar. Hoje nosso espaço VIP é dedicado 
a vocês. Beijinhos!!!

Um click super especial ao querido casal Luiz Landin e 
Claudia, pessoas maravilhosas que atendem a todos com 
muito carinho juntamente com a competente equipe da 
Fisiocor. A todos nosso bom dia.

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

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

Luz, câmera e ação, prepare os flashs para o momento ímpar do acendimento oficial das luzes Natalinas em 
Cáceres, que acontece hoje as 19 horas na Praça de Eventos do FIPe.  O Natal de Luzes em sua décima 
edição promete encantar ainda mais o público, com a magia e luzes natalinas. Vale Conferir.

E por falar em criança, registramos no 
rol dos aniversariantes o gatinho Arthur 
Tavares Bodoni, que recebeu o carinho 
especial do amiguinhos com o 
tradicional parabéns a você. Felicidades 
a você com votos de sucessos e muitos 
anos de vida.*********************
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 sede do Cartório da 6ª 
Zona Eleitoral, Já está Aatendendo a população 

em suas novas instalações, na 
Rua 4, quadra 2, lote 3, 
Loteamento COC. 

A nova sede do  cartório 
representa um novo modelo de 
gestão do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso, 
dividindo o espaço físico com 
Defensoria Pública da União.

Assim, apesar de sair da 
área central, o cartório da 6ª Zona 
E l e i t o r a l ,  o f e r e c e  m a i s  
comodidade ,  num espaço  
humanizado, com ambiente 
climatizado, com capacidade 
para abrigar cerca de 25 eleitores 
aguardando o atendimento,com 
t o d a s  a s  q u e s t õ e s  d e  
acessibilidade respeitadas na 
unidade.

No aspecto econômico, 
cite-se a redução dos gastos para a 
instituição estadual, pois todos os 
custos de manutenção serão 
partilhados com a Defensoria 

s e p a r a d a m e n t e ” ,  
destacou o chefe de cartório Iury 
da Costa e Faria.

Conforme Iury, com o 
atendimento ofertado pela justiça 
eleitoral no Ganha-Tempo das 
8h00 às 18h00, tornou-se 
desnecessária a sede do Cartório 

Pública da União, como 
contas de energia elétrica, 
serviços de limpeza e segurança, 
entre outros. 

A expectativa é uma 
redução significativa no custeio 
se comparado com cidades onde 
estes dois órgãos atuam 

Tocantis, repassou para a 
atual diretoria documentos e 
desejou sucesso. O secretario 
m u n i c i p a l  e n f a t i z o u  a  
importância e a responsabilidade 
do Conselho de Turismo que é o 
primeiro conselho municipal com 
autonomia de gestão, além ser 
consultivo e deliberativo.

O  a t u a l  p r e s i d e n t e  
reforçou o compromisso da atual 
d i r e t o r i a  e m  p a r t i c i p a r  
ativamente das ações que visam 
fomentar o turismo aproximando 
a população e ouvindo os desejos 
da sociedade. Ele lembrou que 
uma das premissas desta gestão 
que se inicia é tornar Cáceres uma 
cidade boa para  os  seus 
moradores, porque desta forma o 
município será bom também para 
os turistas.

 prefeita em exercício 
Antônia Eliene Liberato e Ao secretário de Turismo e 

Cultura Júnior Dias Trindade 
deram posse a nova diretoria do 
Conselho Municipal de Turismo 
de Cáceres (Comtur) na última 
terça-feira (3) na sede da 
Prefeitura Municipal, conforme o 
decreto municipal nº 710 de 28 de 
novembro de 2019.

Os novos diretores do 
Comtur foram eleitos em chapa 
única com unanimidade dos 
votos no dia 31 de outubro de 
2019. Sendo eles: Presidente, 
Luis Henrique Lemos (Acec), 
Vice-presidente: José Carlos de 
Carvalho (Lions); 1ª Secretária: 
Lygia Cristina Menezes de Lima 

(Unemat); 2ª Secretária: 
Marcília Gonçalves F. Silva 
(Apropira); 1ª Tesoureira: Elida 
Rosa Oliveira (Asatec); 2ª 
Tesoureira: Natalie Charlise D. 
Gonçalo (Rotary).

A solenidade de posse 
contou ainda com a presença do 
assessor especial da Casa Civil, 
Renancildo Soares de França, do 
turismologo e servidor do 
município André Couto, do 
servidor Claudionor Duarte 
Corrêa, do representante do 
Sebrae Kleber Barbosa, do 
engenheiro Adilson Reis e de 
representantes do trade turístico e 
entidades representativas e 
visitantes.

Na oportunidade a ex-

ampliar e facilitar o 
acesso dos eleitores aos seus 

na região central, além de 
que o objetivo da justiça eleitoral, 

Se comprovadas pela 
perícia que o conteúdo dos 
cilindros seja mesmo mercúrio,a 
carga além de ilegal, perigosa, 
poderia ter destino de garimpos 
na região, já que o mercúrio, um 
metal obtido através da ustulação 
de sulfetos e outros minerais, é 
usado nestas áreas, para dissolver 
partículas de ouro que se 
encontram junto a pedras e areia, 
formando um amálgama (liga 
líquida de um metal com 
mercúrio).

Na saúde pública, pode 
causar sérios danos, como 
tremores musculares, coceira 
p e r s i s t e n t e ,  s e n s a ç ã o  d e  
queimação na pele, mudanças de 
personalidade, sintomas do 
envenenamento crônico, ou seja, 
absorção freqüente de pequenas 
quantidades do elemento ou seus 
derivados.

m homem de 35 anos, de 
origem boliviana, foi Udetido nesta quarta-feira 

(4), em Cáceres. A prisão ocorreu 
na região de fronteira com a 
Bolívia. 

No carro conduzido pelo 
suspeito, foram encontrados dois 
cilindros sem nota de origem. Os 
policiais suspeitam que o 
conteúdo dos cilindros seja 
mercúrio.

O homem, que não teve a 
i d e n t i d a d e  r e v e l a d a  f o i  
encaminhado para a sede da 
Polícia Federal, em Cáceres. O 
suspeito seria taxista e foi preso 
durante uma abordagem do 
Grupo Especial de Fronteira 
(Gefron). Ele teria dito ao 
policias que receberia R$ 50 para 
levar o produto de San Matias a 
Cáceres. Cada cilindro pesava 75 
quilos.

NOVA CASA

Cartório da 6ª ZE de Cáceres
atende em novas instalações

Apesar de sair da área central, o cartório da 6ª ZE, oferece mais comodidade,  num espaço humanizado e climatizado, com capacidade para cerca de 25 eleitores

TRE/MT c/ Redação

Nova sede do cartório da 6ª ZE de Cáceres está no Loteamento COC   

Foto: Daniel Dino

Assessoria

TURISMO

Empossada a nova diretoria de
conselho municipal em Cáceres

Nova diretoria do ComTur foi empossada na sede do Paço Municipal
  

Foto: Assessoria

CARGA PERIGOSA

Gefron prende boliviano em
Cáceres com cilindros suspeitos
Gefron /MT c/ Redação

Forasteiro foi autuado e os cilindros levado a para perícia  

Foto: Gefron/MT
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Josiel Dorriguette, Biólogo 
José Aparecido, Sra. Izabel Rigoni e os 
servidores da Promotoria de Justiça de 
Rio Branco deixam o projeto ainda mais 
adorável” destacou o promotor.

A execução das atividades é 
realizada por etapas, na primeira etapa é 
realizada uma visita técnica a 
p r o p r i e d a d e  p a r a  r e a l i z a r  o  
planejamento das atividades, são 
geradas imagens de drone dá área, 
delimitado o perímetro a ser recuperado 
e definido o calendário de execução.

Na segunda etapa é realizado o 
isolamento dá área e o plantio das mudas 
nativas pelos alunos das redes estaduais 
e municipais de ensino dos municípios 
envolvidos. A terceira etapa consiste na 
manutenção das mudas, replantio e 
monitoramento. O pesquisador Josiel 
Dorriguette de Oliveira estuda desde de 
2015, sob orientação da Professora do 
Departamento de Geografia e do 
Programa de Pós Graduação em 

Ciências Ambientais Dra Celia 
Alves de Souza os efeitos do uso da terra 
sobre os corpos hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Rio Branco.

"  A f a l t a  d e  t é c n i c a s  
conservacionistas no manejo das 
propriedades rurais vem ocasionando 
diversos problemas na bacia, com 
destaque para o avanço de erosões como 
voçorocas na cabeceira de drenagem, 
aumento da carga de sedimentos 
transportado e consequentemente do 
assoreamento dos canais de drenagem” 
lembra o pesquisador.

Além da recuperação das áreas 
de preservação permanente – APP, dos 
córregos e nascentes o projeto objetiva 
demonstrar para a sociedade local a 
importância da preservação dessas áreas 
para manter a qualidade da água. Antes 
do plantio os alunos das escolas são 
conscientizados da importância das 
matas ciliares para o equilíbrio 
ambiental.

jóias e um cofre, em seguida, após 
matar a vitima, se evadiram levando sua 
camioneta que foi queimada e encontrada 
próximo a cidade de Puxinanã a 50 km do 
local onde o pecuarista Everaldo Martins foi 
roubado e morto.

a última quarta feira, (4), foi preso 
em Pontes e Lacerda, na região de NCáceres, Wilson Pereira dos Santos, 

acusado de ser o autor do disparo que 
assassinou o pecuarista Everaldo Martins, 
(68) popular Dé da Venda, em Riachão do 
Bacamarte, no Estado da Paraíba no dia 29 de 
novembro último e fugido para o Mato 
Grosso.

Ele, que estava foragido, é o 
segundo suspeito preso pelo crime e sua 
prisão aconteceu em mandado de prisão 
expedido pela Comarca de Ingá, (PB). depois 
de investigações pelas policias dos dois 
estados  e conforme apurou a editoria de 
polícia do Correio Cacerense, a polícia civil 
de Ingá, logo após o crime, vinha 
monitorando os passos do acusado Wilson 
Pereira dos Santos que viajou para Mato 
Grosso, passou pela rodoviária de Cuiabá e 
chegou até a zona rural do município de 
Pontes e Lacerda, localizada na divisa com a 
Bolivia.

Segundo o policial Augusto 
Queiroz, da PM de Ingá disse JCC, a morte 
de Everaldo Martins, aconteceu na fazenda 
da vitima, local conhecido como Sítio 
Convento, próximo a BR 230 em Riachão do 

Céu, Rio Branco e Lambari 
D'Oeste.

Ele é uma parceria entre 
produtores rurais,  empresários,  
prefeitos, vereadores, secretários 
municipais, professores além de 
diversos integrantes da sociedade civil. 

Ciliares.
O projeto que possui como 

Coordenador o Promotor de Justiça da 
Comarca de Rio Branco Emanuel 
Filartiga Escalante Ribeiro e já plantou 
mais de 3.500 mudas na região que 
compreende os municípios de Salto do 

 pesquisador e doutorando em 
Ciências Ambientais pela OUniversidade do Estado de 

Mato Grosso Carlos Alberto Reyes 
Maldonado –Unemat, Josiel Dorriguette 
de Oliveira integra o Projeto Amigos da 
Natureza: recuperação de Matas 

Bacamarte. Foi ali,que na manhã 
do dia 29 de novembro, que Wilson e mais 
dois comparsas assassinaram a tiros, o 
pecuarista e comerciante, durante um 
assalto.

Ainda segundo a polícia, os 

Regional De Cáceres. As 
inscrições são gratuitas e serão feitas 
exclusivamente via internet, por meio de 
p r e e n c h i m e n t o  d e  f o r m u l á r i o  
disponibilizado neste link até às 23h59 
(horário de Mato Grosso) do dia 8 de 
dezembro de 2019.

A SES-MT irá divulgar as 
inscrições deferidas e indeferidas no dia 
16 de dezembro no site da Secretaria 
(www.saude.mt.gov.br). As provas 
serão divididas em duas fases: teórica, 
de caráter eliminatória e classificatória, 
e de análise curricular. A prova teórica 
ocorrerá no dia 06 de fevereiro de 2020, 
na Escola de Saúde Pública.

A divulgação do resultado da 
prova teórica vai ser no dia 13 de 
fevereiro de 2020, no site da SES-MT. Já 
o resultado final do processo seletivo, 
após análise da ficha de pontuação 
curricular, será divulgado no dia 21 de 
fevereiro de 2020. A atividade dos 
médicos selecionados está prevista para 
começar a partir de 2 de março de 2020. 
O Edital do Processo Seletivo Unificado 
de Residência Médica 2020 está 
d i spon íve l  nes te  l ink .  Out ras  
informações poderão ser obtidas pelo e-
m a i l :  

Ministério da Educação.
São ofertadas 2 vagas de 

Ortopedia e Traumatologia para o 
Hospital Metropolitano de Várzea 
Grande, 1 vaga de psiquiatria para o 
Hospital Adauto Botelho (Ciaps), 2 
vagas de Pediatria e 2 da área de 
Cirúrgica Básica, ambas para o Hospital 

 Secretaria de Estado de Saúde 
(MT), abriu por meio da Escola Ade Saúde Pública de Mato 

Grosso, processo seletivo para médicos 
interessados em participar dos 
Programas de Residência Médica, 
credenciados pela Comissão Nacional e 
desenvolvidos em parceria com o 

AMIGOS DA NATUREZA

Pesquisador da Unemat integra
projeto de recuperação de áreas

Projeto é uma parceria entre produtores rurais, empresários, prefeitos,  vereadores, secretários, professores além de integrantes da sociedade civil

Assessoria c/ Redação

Na segunda etapa o plantio das mudas nativas pelos alunos  

RESIDÊNCIA MÉDICA

Saúde estadual abre vagas no
Hospital Regional de Cáceres
SES-MT c/ Redação

Vagas no HRC são para pediatria e cirúrgica básica  

Foto: Secom-MT

Wilson Pereira deve ser recambiado para a Paraíba nos próximos dias   

Foto: Divulgação

LATROCÍNIO

Acusado de matar comerciante
na paraíba é preso em Lacerda

Foto: Marcio Rangel
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qualidade do atendimento 
e dos produtos, e, satisfação de 
cada cliente, contribuindo 
também, com a geração de 
empregos, no município e em 
toda região.

“ E m p r e g a m o s  
diretamente 80 colaboradores em 
Mirassol , fora os serviços 
indiretos, que são muitos, mais 
de100 ”, avalia o Diretor.

Ele confidencia que ao 
todo o Grupo Juba tem mais de 
600 pessoas contratadas em suas 
empresas .  “São números 
significativos na geração de 
emprego e renda”, observa 
Mirko, reconhecendo que o 
sucesso das empresas, vem da 
ampla  v isão  empresar ia l ,  
determinação e honestidade dos 
seus pais Manuel Jorge Ribeiro e 
Creuza Maria Cáceres Ribeiro, 

exemplo e esteio da 
família.

Após a solenidade, as 
portas foram abertas ao público e 
ofertas impressionantes foram 
praticadas nas vendas, através de 
uma grande promoção de 
reinauguração. 

O Gerente do Juba, 
Aparecido Donizete Simão, 
comemorou o sucesso da 
reinauguração e fez um chamado.

“Começo de mês, muitas 
pessoas recebendo seus salários, 
é a oportunidade de fazer 
excelentes compras, do dia 3 ao 
dia 8, teremos preços jamais 
praticados. 

Reinauguramos o Juba, e 
nossos clientes ganham o 
p r e s e n t e ,  c o m  p r e ç o s  
incomparáveis, compareçam ”, 
finalizou Cido Simão. 

supermercados. 
O  e v e n t o  d e  

reinauguração foi bastante 
concorrido e contou com a 
p r e s e n ç a  d o s  d i r e t o r e s  
proprietários Mirko Ribeiro, 
Marcelo Ribeiro e Manuel Jorge 
R i b e i r o  J ú n i o r ,  q u e  
recepcionaram as autoridades 
entre elas, a vereadora Cleo Alves 
Presidente da Câmara, o vice-
prefeito da cidade Fransuelo 
Ferrai e do Padre Marcílio, 
Pároco da Igreja Nossa Senhora 
Aparecida.

Abrilhantando a festa, a 
Orquestra Educarte da Fundação 
Terezinha Mendes, emocionou os 
presentes com músicas nacionais, 
internacionais e natalinas. 

P a r a  o  D i r e t o r  
Administrativo do grupo Juba, 
Mirko Ribeiro, esta é uma 
p remis sa  das  l o j a s  Juba  
Supermercados, todas espaçosas 
e climatizadas.

Sobre loja reinaugurada, 
Mirko anuncia, que mais uma vez 
o Grupo Juba, investe em 
Mirassol D'Oeste, em um modelo 
de negócio que vem dando certo, 
com foco total na melhoria 
continua das suas instalações, na 

o m  i n v e s t i m e n t o s  
significativos, o Grupo CJuba reinaugurou a loja 

do Juba Supermercados de 
Mirassol D'Oeste na última terça-
feira (3), no período matutino, 
ampliando suas instalações, e 
deixando a loja totalmente 
remodelada, climatizada, com 
lanchonete, choperia, padaria, 

adega e setores de bebidas, 
açougue, cantinho do churrasco, 
mundo  saudáve l ,  f r ios  e  
laticínios, frutas , verduras e 
legumes, e mais de 5 mil produtos 
que totalizam aproximadamente 
50 mil itens.

A localização na área 
central da cidade, faz da unidade 
uma referência no ramo de 

odos os nove vereadores 
da Câmara de Ipiranga do TNorte, na região norte de 

MT, tiveram os mandatos 
cassados pela Justiça. 

A decisão é do dia 3 de 
dezembro, do juiz Anderson 
Candiotto, de Sorriso, com base 
em ação do Ministério Público 
Estadual.

O juiz julgou procedente a 
ação de impugnação de mandato 
eletivo de duas coligações 
partidárias daquele município e 
em sua decisão afirma que foram 
aplicadas em desfavor de todos os 
representados a cassação dos 
diplomas e registros, além de 
tornar inelegíveis todos os 
vereadores pelo prazo de 8 anos.

“A candida tura  das  
m u l h e r e s  f o i  f i c t í c i a  e  
fraudulenta. 

Elas foram candidatas, 
mas não fizeram campanha, não 

receberam votos e nem 
gastos. 

Elas foram obrigadas e 
impedidas de fazer campanha 
pe la  co l igação” ,  d i s se  a  
promotora do MPE, Maisa 
Fidelis Gonçalves.

Se o Tribunal Regional 
Eleitoral mantiver a sentença do 
juiz, os votos serão considerados 
nulos e pode ser realizada uma 
nova eleição. 

O presidente da Câmara 
de Vereadores, Elluir Cavasin, 
informou que até o momento a 
Casa Legislativa ainda não foi 
notificada dessa decisão. 

Afirmou que somente irão 
se pronunciar após o jurídico ter 
acesso a essa decisão. 

A Câmara de vereadores 
de Ipiranga do Norte é composta 
por 9 vereadores e que, segundo o 
MPE, eles poderão deixar o 
legislativo.

PRESENTE DE NATAL

Reinaugurado supermercado
do Grupo Juba em Mirassol

Em Mirassol D'Oeste, o grupo emprega diretamente 80 colaboradores, fora os serviços indiretos e em todas as lojas mais de 600 pessoas contratadas

Assessoria

Família Ribeiro recepciona convidados na reinauguração  

POR ATACADO

Juiz cassa mandato de todos
vereadores em cidade em MT
G1-MT c/ Redação

Presidente alega que a Casa  ainda não foi notificada dessa decisão 

Foto: Arquivo

Fotos: Amanda Oliveira
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Nes ta  cop inha ,  o  
técnico Eduardo Henrique 
terá a base do time sub-19 que 
foi vice-campeão Estadual e 
também vice-campeão da 
Copa FMF, há poucos dias. A 
Copa São Paulo revela 
grandes talentos para o futebol 
nacional e internacional.

segundo jogo do time 
mato-grossense será no dia 6 
de janeiro, às 15h00, contra o 
Comercial-SP, de Ribeirão 
Preto, encerrando a primeira 
fase no dia 9 de janeiro, às 
1 3 h 0 0 ,  e n c a r a n d o  o  
Despor t iva  Per i l ima da  
Paraíba..

pesar da boa campanha 
que o Cuiabá fez este Aano na Série B do 

Campeona to  Bras i l e i ro ,  
somando 52 pontos com 45% 
d e  a p r o v e i t a m e n t o  e  
terminando na 8ª colocação, a 
melhor de um time mato-
grossense na competição, 
nenhum atleta do Dourado 
entrou para a seleção da 
Segundona elaborada pelo site 
de estatísticas de futebol 
Footstats. O CRB, de Alagoas, 

que não subiu, e até o rebaixado 
C r i c i ú m a  e m p l a c a r a m  
jogadores. O Sport, vice-
camp eão ,  e  o  A t l é t i co  
Goianiense, 4º colocado, 
t i v e r a m  t r ê s  j o g a d o r e s  
“escalados”, enquanto o 
campeão Bragantino teve dois 
e o Coritiba, 3º lugar, teve um 
atleta selecionado.O Sport 
dominou a área ofensiva, tendo 
os atacantes Hernane Brocador 
e  G u i l h e r m e .  O  L e ã o  
pernambucano também teve o 

volante Charles selecionado. 
Do Atlético Goianiense foram 
escolhidos o goleiro Kozlinski, 
o lateral Jonathan e o atacante 
Mike. O campeão Bragantino 
teve o zagueiro Léo Ortiz e o 
meia Claudinho escolhidos. O 
meia teve Sabino representa o 
Coritiba e a lateral-esquerda 
ficou com o Marlon faria, do 
Criciúma. O CRB emplacou o 
volante Claudinei.O Footstats 
é especializado em estatísticas 
e usa diversos critérios técnicos 
para elaborar a seleção, como 
passes certos, assistências, 
desarmes, cruzamentos e gols 
marcados.

Além do 8º lugar na 
Série B, em 2019 o Cuiabá 
conquistou o 10º título do 
Campeonato Mato-grossense e 
o bicampeonato da Copa 
Verde, o que garante acesso 
direto para as oitavas de final 
da Copa do Brasil do ano que 
vem. O Dourado volta a campo 
no dia 22 de janeiro contra o 
N o v a  M u t u m ,  p e l o  
campeonato estadual.

 U n i ã o  d e  
R o n d o n ó p o l i s ,  Oestreará na Copa São 

Paulo de Futebol Júnior, 
encarando pedreira, pois duela 
com a equipe do Palmeiras, 
fera do Parque Antártica, que 
revela craques para todo o 
planeta, já no dia 2 de janeiro.

O jogo, acontece às 
21h30 no estádio Fonte 
Luminosa, na cidade de 
Araraquara, sede do grupo 17 e 
será um teste para o Colorado 

de Roo.
O vermelhinho de Mato 

Grosso que inclusive revelou o 
atleta Valdívia, artilheiro da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior de 2012, ultimamente 
no Inter do Rio Grande do Sul, 
faz seu segundo jogo o dia 5 de 
janeiro, diante da equipe da 
Ferroviária-SP, às 13h45 e 3º e 
último confronto, contra o 
Petrolina-PE dia 8 de janeiro, 
às 19h15.

O Colorado é o atual 

campeão do mato-
grossense sub-19 e com isso, 
garantiu a classificação para a 
competição, que reunirá 128 
equipes, divididas em 32 
grupos de 4 clubes cada.

Por seu lado, o Cuiabá 
estréia na Copa São Paulo 
Júnior no dia 3 de janeiro, às 
15h15, diante do Juventude-
RS, no estádio JD Martins, na 
cidade de Cravinhos, região de  
de Ribeirão Preto, interior de 
SP, sede do Grupo 12.  O 

COPINHA SP-2020

União vai de pedreira na estréia
enquanto Cuiabá encara sulistas
S.N c/ Redação

O Vermelhinho de Rondonópolis logo de cara enfrenta a molecada do Palmeiras,  sobrando na estréia para o Dourado de Cuia, estrear com o Juventude do sul

Colorado e Dourado jogam no interior paulista na Copinha SP  

Foto: Globo Esporte

NOVATO NA BRIGA

No meio de tabela, Dourado ficou
sem craque na seleção da Série B

S.N c/ Redação

Campeão de tudo, mediano na série B, Cuia fica no prejuízo   

Foto: Arquivo
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A gente tem ouvido isso, aquilo e 
mais aquilo, como dizia o sambista Sérgio 
Sampaio no seu bloco na rua alí pelos anos 
70 do século passado, e sem mais 
delongas, papo vai, papo vem, e a tal 
Rachadinha aparece no trololó, algo como 
Rachid, o político contrata um assessor, 
mais pra aspone, (aquele tal de zorra 
nenhuma), digamos, por R$ 5 mil, que é o 
povo mesmo quem paga, e já fica 
acertado, metade pro tal e metade pro 
outro. 

Já vimos isso lá em Sampa nos 
anos 80 e 90, antes era Rachid mesmo, 
ultimamente é que recebeu o nome 
pornográfico de rachadinha, depois do 
escândalo lá da Alerj na cidade que já foi 
maravilhosa e se espalhou o vocábulo 
brasil afora. Aqui em Cáceres mesmo, já 
se fala numa tal rachadinha entre fulano e 
sicrano, que beltrano botou a boca no 
trombone e o papo dizem deu beó, 
chegando até ao MP, não sabemos mais se 
virou ou vai virar alguma coisa. 

Lá na tal Alerj, foi prá gaveta de 
gabinetes e dizem que quem cutucar a 
onça com vara curta, pode ver Jesus mais 
cedo, aqui, nunca se sabe e a gente nem 
notícia, porque lugar de lavar a roupa suja 
é na Cisne Branco. Mas, para esclarecer a 
turminha do chopp, vamos lá: a prática da 
rachadinha têm movimentado o cenário 
político brasileiro, estando longe de ser 
uma exclusividade de um único local ou 
partido. Segundo o cientista político e 
professor da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo Pedro Arruda, é 
difícil determinar em que momento a 
prática da rachadinha teve início na 
política brasileira. Por muito tempo, o 
acesso a informação foi prejudicado tanto 
por ditaduras quanto pela existência de 
poucos meios de comunicação. Além 
disso, por se tratar de um esquema feito 

com pessoas de confiança, a 
fraude muitas vezes não se torna pública. 
Caracterizada pela transferência de 
salários de assessores para o parlamentar 
ou secretário a partir de um acordo pré-
estabelecido ou como exigência para a 
função, a rachadinha pode ou não 
envolver a contratação de funcionários 
fantasmas. O esquema envolve repasses 
de quantias menores quando comparadas 
a grandes casos de corrupção - por 
movimentar valores na faixa dos milhares 
e não de milhões, isso se reflete no perfil 
de político que comete a prática. É uma 
prática típica de parlamentares de baixo 
clero e políticos provincianos, como 
vereadores nas câmaras municipais e 
funcionários de baixo escalão. 

Além se ser uma prática pouco 
republicada, a rachadinha também é 
criminosa por utilizar recursos públicos 

para enriquecimento pessoal e 
favorecimento de pessoas do círculo 
íntimo do político. A dita cuja, revela uma 
c e r t a  h e r a n ç a  c o l o n i a l  e  u m  
patrimonialismo, a ideia de usar recursos 
públicos para interesses privados e pode 
ainda envolver práticas como nepotismo e 
ocultação de transações financeiras, com 
implicações no âmbito legal e político, 
como a perda do cargo. 

As consequências dependem da 
interpretação da legislação, uma vez que 
há leituras de que a rachadinha não é um 
crime, pois é feita a partir de um acordo, 
(pacto  sun-servanda) e estando bem para 
ambas as partes, Aqui-Agora, estourando 
a corda do lado mais fraco, quando o 
acordo não é respeitado, aí,meu irmão, sai 
de baixo.Entenderam? Pois é, esta é a tal 
rachadinha, que não toma nosso espaço 
jornalístico, Passar-Bem!   

A perfeição é um prêmio a ser 
conquistado e para isso temos que ter 
forças para romper os percalços que 
m u i t a s  v e z e s  t r a n s f o r m a m  e m  
impedimentos nas nossas lutas. A 
perfeição é um ideal, uma meta em forma 
de buscas permanentes, que pode ser 
alcançada ou não, mas o importante é não 
perder os objetivos, pois são estes, que 
dão o verdadeiro sentido em nossas vidas.

Na verdade o grande barato da 
vida são as “surpresinhas”, são elas que 
nos oferecem os acontecimentos 
agradáveis ou desagradáveis, e desses 
acontecimentos que tiramos as coisas 
úteis.

Algumas pessoas pensam que 
vida perfeita seria monótona. Mas, viver 
na monotonia que com certeza, pode 
aumentar a possibilidade de uma vida 
escravizada pelas rotinas e dominada pelo 
tédio.

O importante é saber que a grande 
maioria dos miseráveis, não são os pobres 
desafortunados, mas os verdadeiros 

pobres são aquelas pessoas que 
vivem sem fé, que estão doentes em 
estados terminais, membros de famílias 
constituídas de pais pedófilos e 
c r i m i n o s o s ,  f i l h o s  v i c i a d o s  e  
desajustados, e principalmente os que 
fazem parte da massa de desempregados, 
com certeza esses são os verdadeiros 
miseráveis e prefeririam esse mundo 
“perfeito”, mas eles demoram a perceber 
que esse mundo não existe.

Na verdade o mundo real é este em 
que vivemos e não adianta fazermos 
projeções fantasiosas. Devemos sim 
lapidar a pedra bruta que somos nós 
mesmos, nos tornando cada vez mais um 
c i d a d ã o  l i v r e  e  c o m b a t e n d o  
incessantemente maldade que existe ao 
nosso redor. 

Que você não precise ser vitimado 
em assalto, para lutar contra a violência ou 
pela paz, o importante é que cada um 
alimente seu sentimento de amor ao 
próximo, se não der, pelo menos ampare 
aos mais próximos, os chamados de 
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FARRA POLITIQUEIRA

A GENTE PAGA, UÉ!

DELAÇÃO FAZ DE CONTA

RONCO DOS MOTORES

NO DOS OUTROS...

Hoje é 6 de dezembro de 2019, uma quinta 
feira, 340.º dia do ano no calendário 
gregoriano. Nos registros, o dia da extensão 
rural no Brasil, (Alô Nega da Empaer);  do 
madeireiro e Nacional de mobilização dos 
homens pelo fim da violência contra as 
mulheres. Fase da Lua: Quatro Crescente; 
Santo do Dia: São Nicolau; Anjo do dia, 
Veuliah, da hierarquia angelical das virtudes. 
Previsão do tempo, mínima de 23º e máxima 
de 33º;  Chances de chuvas, 90%, com 15 
mm de volume, à tarde e à noite.

A Comissão Mista de Orçamento do 
Congresso Nacional aprovou anteontem, (4) 
o valor de R$ 3 bilhões e 800 milhões para o 
fundo eleitoral em 2020, durante a votação 
do Orçamento do ano que vem. Para virar lei, 
o texto ainda precisa ser aprovado pelo 
plenário do Congresso, e, claro, eles devem 
aprovar. Inicialmente, o governo havia 
proposto R$ 2,5 bilhões para o fundo, depois, 
revisou o valor para R$ 2 bilhões e agora, o 
relator do Orçamento, Domingos Neto, 
propôs aumentar para R$ 3,8 bilhões. 
Dinheiro do povo prá bancar politiqueiros, 
Vergonha!

A provável eleição suplementar ao senado 
em Mato Grosso, com a iminente cassação da 
ex-juíza Selma Arruda, deve custar aos 
cofres públicos mais de R$ 10 milhões, 
segundo o TRE,  valor correspondente a 
metade dos custos de um pleito municipal. 
Nos últimos dois anos o TRE realizou cinco 
renovações de eleições para prefeito e vice-
prefeito em municípios de MT e como 
sempre, todos os custos foram arcados pela 
Justiça eleitoral, ou seja, pelos nossos 
impostos, grana do povo,  que os nossos 
empregados gastam de rastelo.

Um dos suspeitos de envolvimento na 
invasão de celulares de autoridades, e 
procuradores, após homologação da delação 
premiada, foi libertado por um  Juiz Federal 
do Distrito Federal e aqui fica a contradição: 
Se as vitimas do tal hackeamento, não 
reconheciam o teor das mensagens, como 
delação? Ou as aludidas vitimas mudaram de 
ideia,  ou a prisão foi usada pra forçar o 
hacker a delatar, algo tido como falso, não dá 
prá entender mesmo. Depois que inventaram 
esta tal delação premiada, conversa fiada que 
gere lucro à alguém, tem força de liberdade.

Nos dias 14 e 15 de dezembro, Conquista 
D'Oeste irá receber a grande final do 
Campeonato Mato-grossense de Motocross, 
circuito Cuiabá. No sábado (14), tem 
aquecimento dos motores e treino de 
reconhecimento da pista e no domingo (15), 
a partir das 13h00, a emoção toma conta, com 
a decisão de Campeonato. A etapa final é 
organizada pelo Motoclube Conquista Cross 
e supervisionada pela Federação de 
Motociclismo de Mato Grosso, com apoio da 
Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal 
e Comércio Local.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso (TRE-MT), desembargador 
Gilberto Geraldelli, afirmou que não há nada 
de incomum na celeridade do processo de 
cassação da senadora Selma Arruda (PSL). 
“É obrigação de todos nós”, sustentou. 
Defensora da prisão após 2ª instância, ela se 
queixava da rapidez nos tramites de sua ação, 
resumindo, no dos outros, é refresco, né?

“ p a r e n t e s ” .  Vi v e r  é  n ã o  
surpreender-se, mas emocionar-se sempre 
com as conquistas e experiências éticas, e 
entender que Deus nos dá uma vida, para 
sermos colecionadores de amor, e 
exercitar o poder do “bem-que-querer”, 
que é o “segredo e sagrado”.

Devemos  optar sempre pela 
aproximação, desarmando o coração e 
facilitando os relacionamentos, pois todos 
nós somos  iguais, todos estamos por aqui 
em busca de objetivos idênticos e por isso, 
alimentamos os nossos cotidianos por 
emoções fortes. Não devemos tentar ser o 
que não somos, por isso, se tivermos que 
chorar que choremos, ou se temos que 
sorrir que sejamos condenados a viver de 
alegrias e que possamos dar gargalhadas 
até a barriga doer, porque o importante é 
ser feliz. 

* * * _ _ _ W i l s o n  C a r l o s  F u á h ,  
economista,  especialista em Recursos 
Humanos e Relações Sociais e Políticas.

Projeções Fantasiosas

O papo das Rachadinhas
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 Prefeitura de Cáceres, através 
da Secretaria de Turismo, em Aparceria com a Catedral São 

Luiz, Grupo de Oração Santa 
Terezinha, Águas do Pantanal, Iº Vara 
Criminal, Conselho da Comunidade e 
a Cadeia Pública, apresentarão o 
maior teatro a céu aberto do Estado de 
Mato Grosso. A encenação Teatral 
Jesus Cristo, o presente de Deus', 
estreará hoje, ás 20:00 horas, na Praça 
de Eventos da Sicmatur, com entrada 
gratuita.

Conforme o coordenador de 
eventos e diretor da peça, Jair 
Aparecido da Silva, mais de 150, 
atores amadores e voluntários, entre 

crianças, adolescentes e 
adultos estão participando do auto. “A 
maioria dos participantes são 
evangelizadores e estão participando 
com um proposito maior, o de mostrar 
que o principal do Natal é o 
nascimento de Jesus, deixando uma 
mensagem de esperança e boas 
novas”, finalizou.

O secretário de Turismo e 
Cultura, Junior Trindade, espera mais 
de
5 mil pessoas por apresentação. “A 
cultura irá atrair o turista para nossa 
cidade e isso fomentara o comercio, 
além de termos mais de 85, metros de 

que  reaprovei taram matér ias  
recicláveis, que iriam poluir o nosso 
meio ambiente, como garrafa pet, 
isopor e outros”, explicou Junior.

A prefeita em exercício, 
Eliene Liberato, afirmou que Cáceres 
é uma cidade abençoada com atrativos 
naturais. “A Gestão tem investido em 
grandes eventos e atraído turistas de 
todos os lugares, o período da Pascoa 
foi um exemplo com a peça de teatral 
'Paixão de Cristo', para o Natal além 
do teatro vamos transformar a 
princesinha do Pantanal na cidade 
Luz,  esperamos milhares  de  
visitantes. 

A pedido do Prefeito Francis, 

convidem amigos e parentes 
de outras cidades e Estado para nos 
visitarem”, afirmou Eliene.

peço para que os moradores 
postem fotos da cidade iluminada no 
ano passado em suas redes sociais e 

Proteção Ambiental, dentre 
outros”, reconheceu.

“Ser contemplado com o 
Prêmio Innovare é um reconhecimento 
ao trabalhado inédito do promotor de 
Justiça Claudio Angelo Correa Gonzaga 
e sua equipe, que possibilita uma ação 
rápida do poder público contra a prática 
de crimes ambientais tão dolosos como 
o desmatamento e as queimadas ilegais, 
mas também realça o compromisso do 
Ministério Público de Mato Grosso com 
a defesa do meio ambiente, dos nossos 
recursos naturais, num momento em que 
o mundo todo já sofre as graves 
consequências do aquecimento global”, 
afirmou o procurador-geral de Justiça de 
Mato Grosso, José Antônio Borges 
Pereira.

O projeto consiste em um 
procedimento operacional que combina 
tecnologias de sensoriamento remoto 
com dados públicos, visando coibir o 
desmatamento ilegal. O “Olhos da 
Mata” recebe alertas como o GLAD e o 
VIIRS, disponíveis na plataforma 
Global Forest Watch, em  tempo 
próximo ao real das ocorrências. 
Cruzando a informação de um alerta 
com a base do Cadastro Ambiental 
Rural, é possível identificar o 
proprietário do imóvel. 

E, a partir do Infoseg, encontrar 
seu endereço e telefone, a fim de expedir 
uma notificação para o suposto autor do 
fato assim que este iniciou o 
desmatamento ilegal.

 Ministério Público do Estado 
de Mato Grosso recebeu o 16º OPrêmio Innovare com o projeto 

“Olhos da Mata - Coibindo o 
Desmatamento Ilegal em Tempo 
Próximo ao Real”, na última terça-feira 
(3), em solenidade realizada em 
Brasília. Pela primeira vez na história, 
uma iniciativa mato-grossense foi 
premiada na categoria Ministério 
Público. O projeto concorreu com outras 
165 práticas do país na mesma esfera. O 
vencedor foi anunciado pela ministra 
Cármen Lúcia Antunes Rocha, do 
Supremo Tribunal Federal, responsável 
por entregar o prêmio ao promotor de 
Justiça da comarca de Itiquira, Claudio 
Angelo Correa Gonzaga, e ao 
engenheiro florestal do MP-MT José 
Guilherme Roquette. 

O promotor de Justiça Claudio 
Angelo Correa Gonzaga falou da 
importância das parcerias e do apoio da 
administração superior do Ministério 
Público para o êxito da iniciativa. “Esse 
reconhecimento é o resultado do 
trabalho de muitas pessoas e órgãos, a 
começar pelas organizações da 
sociedade civi l  que trabalham 
desenvolvendo as ferramentas gratuitas 
que utilizamos, os servidores de nossa 
Promotoria de Justiça que, sem possuir 
formação técnica específica, se 
debruçaram sobre o problema, o apoio 
da Administração Superior  do 
Ministério Público, a seriedade e 
competência da Polícia Militar de 

AUTO DE NATAL

Teatro ao ar livre encena hoje
Jesus Cristo, Presente de Deus

Mais de 150, atores amadores e voluntários, entre crianças, adolescentes e adultos participam do evento cristão, que se abre hoje na Praça de Eventos da Sicmatur

Assessoria

Encenação abre hoje o Natal de Luz com auto da Natividade   

MEIO AMBIENTE

MPE de MT vence Innovare
com projeto Olhos da Mata

Assessoria

Na pose, Min. Cármen Lúcia, promotor Gonzaga, e  eng. Roquette  

Foto: Innovare

Foto: JCC
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A Secretaria de Estado de Saúde, 
abriu por meio da Escola de Saúde 
Pública de Mato Grosso, processo 
seletivo para médicos interessados em 
participar dos Programas de Residência 
Médica, credenciados pela Comissão 
Nacional e desenvolvidos em parceria 
com o Ministério da Educação. No 
Hospital Regional de Cáceres foram 
abertas vagas para Pediatria e Cirúrgica 
Básica.  

Na última terça feira, (3), a prefeita em 
exercício Antônia Eliene Liberato e o secretário de 
Turismo e Cultura Júnior Dias Trindade deram posse 
a nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo 
de Cáceres (Comtur) eleita em chapa única com 
unanimidade dos votos no dia 31 de outubro. A 
cerimonia de posse aconteceu  na sede da Prefeitura 
Municipal. 

Com o Auto de Natal, encenando “Jesus Cristo, o presente de 
Deus”,  pelo maior teatro a céu aberto do Estado de Mato Grosso, abre-se 
hoje às 20h00 na Praça de Eventos da Sicmatur, o Natal de Luz. Mais de 
150, atores amadores e voluntários, entre crianças, adolescentes e adultos 
participam da peça, retratando o nascimento de Jesus, com  uma 
mensagem de esperança e boas novas.  Página 06

Foi preso em Pontes e Lacerda, Wilson Pereira dos Santos, 
acusado de ser o autor do disparo que assassinou o pecuarista Everaldo 
Martins, (68) popular Dé da Venda, em Riachão do Bacamarte, no Estado 
da Paraíba no dia 29 de novembro último. O acusado teria com mais dois 
comparsas, assaltado o fazendeiro/comerciante, matando-o a tiros e após o 
crime, fugiu para Mato Grosso.  Página 04

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

Página 04

Com investimentos significativos, o Grupo Juba reinaugurou a 
loja do Juba Supermercados de Mirassol D'Oeste na última terça-feira (3), 
ampliando suas instalações, e deixando a loja totalmente remodelada, 
climatizada, com lanchonete, choperia, padaria, adega, açougue, cantinho 
do churrasco, frios e laticínios, frutas , verduras e legumes, e mais de 5 mil 
produtos, totalizando cerca de 50 mil itens. Página 05

AUTO/NATIVIDADE

Teatro campal abre hoje
Natal de Luz em Cáceres

Além do teatro, a administração municipal admite transformar a princesinha do Paraguai na cidade Luz, esperando atrair milhares de turistas  visitantes

Luzes, som, cores, brilho e ação, marcam Natal de Luz em Cáceres   

Foto: Divulgação

HOSPITAL REGIONAL

Secretaria abre quatro vagas
para residência em Cáceres

Atividade para selecionados 
está prevista para março de 2020    

Foto: Secom/MT

CONSELHO/TURISMO

Nova diretoria do ComTur
foi empossada em Cáceres

Página 03

Registro da solenidade de posse 
da nova diretoria do ComTur   

Foto: Assessoria

ROUBO E MORTE

Suspeito de matar fazendeiro
na paraíba, roda em Lacerda

Wilson nega ter matado Everaldo, mas as provas o acusam   

Fotos: Marcio Rangel

CASA NOVA

Juba reinaugura loja
em Mirassol D'Oeste

Marca Juba em expansão, inovando em Mirassol D'Oeste  

Foto: Amanda Oliveira
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