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DANOS MATERIAIS

Acidente com chuva deixa
cinco feridos na BR-070
Foto: PRF

PRF prestou atendimento a ocorrência

Um grave acidente na BR 070, na altura da Serra da Jacobina, por pouco não acabou em tragédia na quarta-feira. No início da tarde, o motorista de um Meriva perdeu o controle
do carro, colidindo frontalmente com um Fox, que no impacto acabou se chocando lateralmente com um caminhão Mercedes Benz, saindo da pista. Cinco pessoas ficaram feridas.
Página 03

CULTURA RIBEIRINHA

RONDA OSTESIVA

Resolução do Cepesca dispensa cadastro Polícia Militar recupera 5
de tabuados utilizados em pesca artesanal veículos e prende suspeitos
Foto: Nilza Silva/Sema MT

Foto: Reprodução

Pescador de terceira
geração no município de Cáceres,
Lourenço Leite, encontrou no
Conselho Estadual da Pesca
(Cepesca) o respaldo necessário
para iniciar um debate sobre a
proteção de apetrechos de pesca
considerados patrimônio cultural e
imaterial para pescadores
artesanais e tradicionais.

Página 04
Pescadores artesanais necessitam de estruturas mínimas para se proteger de perigos como predadores ou animais peçonhentos

IN LOCO

Barragens em Mato Grosso passarão por
fiscalização a partir da próxima semana
Foto: Ilustrativa

A ANEEL inicia, no dia 12,
uma força tarefa para fiscalizar in
loco as barragens de 142 usinas
hidrelétricas, em 18 Estados, além
do Distrito Federal. Em Mato
Grosso serão fiscalizadas 14
barragens.

Hilux recuperada em Barra do Bugres

Cinco veículos foram recuperados nesta semana pela Polícia
Militar. Dois deles em Cuiabá, um em Várzea Grande, um em
Rondonópolis e um em Barra do Bugres. Página 06

ANEEL realiza força
tarefa para fiscalização

Página 04
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Artigo

O desafio da
governança fundiária
Os pais precisam ser presentes. Inclusive,
gostaria que as mulheres não
tomassem somente para elas a
responsabilidade de cuidar dos filhos
“Aproximou-se, então, um dos chefes da
sinagoga, chamado Jairo. Quando viu
Jesus, caiu a seus pés, e pediu com
insistência: 'Minha filhinha está nas
últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para
que ela sare e viva!'” (Marcos 5,22-23).
O Evangelho de hoje tem duas
preciosidades: a primeira é Jairo, chefe da
Sinagoga; a segunda é a mulher que estava
atormentada há doze anos por uma
hemorragia crônica.
Jairo era um pai de família. Talvez
olhemos para ele apenas como um chefe da
sinagoga, mas o importante nas pessoas não
é o cargo que elas têm, mas aquilo que elas
são. Pai é pai, mãe é mãe, nada é mais
sublime do que isso. Queremos rotular as
pessoas: “Olha o chefe. Ele é isso. Ele faz
aquilo”. Ele é um pai. E que beleza o coração
desse pai! Geralmente, estamos vendo
somente as mães, são elas que pedem, que
suplicam, que correm atrás.
Aqui é o pai que deixa para trás toda
a arrogância do título, da importância que
ele possa ter de chefe da sinagoga para
assumir o seu lugar de pai.
Preciso dizer que os pais precisam ser
presentes e atuantes. Inclusive, gostaria que
as mulheres dissessem isso, que elas não
tomassem somente para si a
responsabilidade de cuidar dos filhos,
porque é uma divisão errada das tarefas que
foram dadas.
Dizem assim: “O homem trabalha e
cuida de trazer o sustento para a casa, e a
questão dos filhos é da mãe”. Isso não é
verdade, porque tanto o pai quanto a mãe
precisam ser presentes na vida de seus
filhos.
O que fez diferença na vida dessa
criança do Evangelho foi, justamente, a
presença do pai. Jairo estava dizendo:
“Minha filhinha está nas últimas. Senhor,
coloque as mãos sobre ela, para que ela sare
e viva”. Quantos filhos estão doentes e
enfermos, perdendo a vida pela falta da
presença paterna!
A presença não se faz somente
comprando presentes, cuidando das coisas
da casa. A presença tem de ser ativa e efetiva.
O pai precisa ir à Missa rezar e suplicar pelos
seus filhos. O pai tem de estar em casa
orando pelos seus filhos, tem de colocar as
mãos sobre a cabeça, sobre os ombros deles
e rezar, ser afetuoso, carinhoso, porque, às
vezes, o pai só levanta a voz para brigar com
o filho, para chamar à atenção.
A Palavra de Deus está dizendo que o
pai tem de ser presente, inclusive,
espiritualmente. Acabemos de uma vez por
todas com essa divisão errada que foi feita
em nossas casas. A responsabilidade da
criação, seja ela educacional, espiritual e
emocional, é do pai e da mãe.
Puxemos os nossos pais para que se
façam vivos e presentes. Alguns podem
dizer: “Eu não tenho jeito!”, mas para o que
não tem jeito, aprendemos a ter jeito. Todo
mundo pode rezar e suplicar, porque Deus
escuta a oração que vem do coração do pai.
Deus abençoe você!
Padre Roger Araújo -Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova

Desafios existem para
serem enfrentados. E um tema
que requer bastante atenção é a
governança fundiária em Mato
Grosso. Entre os problemas
fundiários no estado podemos
destacar o deslocamento de
títulos, a falta de documentação
para os assentados, a
impossibilidade de regularização
de posses legítimas, os
desmembramentos de matrículas
com descrições precárias, falta de
controle das unidades de
conservação, criação de terras
indígenas, falta de gestão das
áreas devolutas, falta de
identificação das áreas públicas,
entre outros problemas que
afetam o desenvolvimento do
estado.
Em suma, a governança
fundiária é o conjunto de regras,
processos e organizações pelas
quais se determina o acesso e o
uso da terra em um país.
Com uma gestão da
governança eficiente é possível
reduzir despesas e investimentos
na proteção à propriedade da
terra, promover o aumento dos
valores das propriedades e
possibilitar o acesso ao crédito
aos que vivem da agricultura
familiar e produtores que
necessitam desse auxílio.
Já a governança frágil e
deficiente, sem gestão, gera
distorções econômicas, sociais e,
além de tudo, causa a degradação
do meio ambiente.
Por isso, é essencial a
instalação de políticas
gerenciadas em nível estadual
para a implantação de um sistema
eficaz, que normatize, fiscalize e
organize suas terras, afinal, o

estado deve ter o controle
dessas áreas.
Para isso, são necessários
estudos para elaboração de
legislações, regulamentações,
sistema de informações, e a
distribuição dos papéis na
organização das relações entre o
estado, o homem e a terra.
Além de o estado transmitir
segurança jurídica para os
investidores, com um sistema de
gestão eficaz da governança
fundiária, a questão de reforma
agrária seria facilmente mapeada,
diminuindo os conflitos violentos
no campo, como os que
ocorreram em Mato Grosso nos
últimos anos.
É certo que a regularização
fundiária não é um problema
exclusivamente de Mato Grosso
e, portanto, deve ser enfrentada
buscando soluções conjuntas
entre todos os agentes
envolvidos, desde os poderes
Executivo, Judiciário e
Legislativo até cartórios e classe
jurídica.
Com isso, é possível
garantir o desenvolvimento
social de forma sustentável, tanto
para a proteção da terra, quanto
para aqueles que a possuem, pois
a questão atinge todos os
cidadãos, independente de viver
no campo ou na cidade. Afinal
onde existe ordem, existe
progresso.

--------------------------------------

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para os motoristas que estacionam seus veículos
(motos e carros) em locais proibidos, por vezes
ocupando vagas de idosos e deficientes, outras carro
estacionado em locais restrito a motos e vice-versa.
Embora os famosos vermelhinhos estão sempre
atentos e notificando, a coordenação de trânsito ainda
não conseguiu fazer respeitar, principalmente no
centro da cidade, as regras de estacionamento.
BRANCAS

Para o mais novo clube de Rotary o Flor do Pantanal,
recém fundado na cidade, que tem em seu quadro
associativo somente mulheres. Com certeza um ganho
extraordinário para o desenvolvimento das ações
sociais praticadas pelo Rotary.
PRETAS

Para as filas nos bancos de Cáceres, mesmo com
senha, (tem também a fila da senha) o usuário
correntista ou não, fica refém delas por intermináveis
minutos até serem atendidos. Conforme o ProconMT, o tempo máximo de espera na fila de bancos é de
20 minutos, lapso previsto por lei e está em vigor há
mais de 10 anos, porém, ainda é desconhecida por
muitos. Exija seus direitos.
BRANCAS

IRAJÁ LACERDA é advogado
e presidente da Comissão de
Direito Agrário da OAB-MT.

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Para os integrantes da Associação de Ajuda aos
Animais de Cáceres - AAAC, que desenvolvem
voluntariamente ações de proteção anos animais
abandonados. Essas ações contam com doação da
população simpatizante com a causa. A AAAC está
realizando uma vaquinha online em decorrência da
carência financeira enfrentada pela associação. Doe
qualquer valor. Contato: instagram @aaac.caceres ou
P á g i n a
d o
F a c e b o o k
https://www.facebook.com/aaac.caceres/

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Marcada para as 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, a audiência reunirá autoridades municipais e estaduais e população em geral

Legislativo debate nesta terça a saída
do município do Consórcio de Saúde
Da Redação

Foto: Divulgação

Intermunicipal de Saúde.
Com a aprovação dos
parlamentares, a proposta da
audiência pública partiu da
Comissão de Saúde, Higiene e
Promoção Social da Câmara
dos Vereadores, presidida pela

vereadora Valdeníria
Ferreira.
Marcada para as 19
horas, no plenário da Câmara
Municipal, a audiência reunirá
autoridades municipais e
estaduais e população em

SOB CHUVA

Cinco pessoas ficaram feridas
em acidente grave na BR 070
Da Redação

U

Presidente da Comissão Vereadora Valdeníria Ferreira

S

endo o Consórcio
Intermunicipal de Saúde
uma parceria entre
municípios para a realização
de ações conjuntas,
incrementando a qualidade dos

serviços públicos prestados à
população, como forma de
superar a atomização de
município e recobrar escalas
produtiva e financeira
adequadas, o legislativo

cacerense discute na sessão da
próxima, terça-feira 12, a
decisão tomada pela
administração municipal de
retirada do município de
Cáceres do Consórcio

AVIVA ESCOLA

Educação implanta projeto de ensino
inovador nas escolas da rede municipal

m Fox, um Meriva e um
Mercedes Benz
se
envolveram em uma
colisão no início da tarde desta
quarta-feira, próximo a serra da
Jacobina, no km 704 da BR 070
em Cáceres.
Conforme informações
da Polícia Rodoviária Federal, o
condutor do Chevolet Meriva,
Valdir Alves de Toleto, sob
chuva, perdeu o controle do
veículo vindo colidir
frontalmente com o VW Fox,
conduzido por Mayara Cunha
Lopes Amaral, que com a
pancada chocou-se lateralmente
com o Mercedes Benz, sendo
lançado para fora da pista.
O Meriva era ocupado

pelo condutor Valdir
Alves de Toledo e passageira
Flaviana Pinto Lopes, no Fox
estavam a condutora Mayara
Cunha Lopes Amaral e os
passageiros Maria de Lurdes
Cebalha da Cunha e Dephanil
Jose Lemos, todos socorridos
pelo Corpo de Bombeiros, e
encaminhados ao Hospital
Regional de Cáceres.
Mayara Cunha além das
escoriações quebrou a clavícula
e continua internada, Maria de
Lurdes, está sentindo fortes dores
no corpo e solicitou remoção para
o Hospital São Luiz.
Somente o condutor do
Mercedes Benz, Jose Paulo
Vareiro Nunes saiu ileso do
Foto: PRF

Assessoria

A

través da Secretaria
Municipal de
Educação, a Prefeitura
de Cáceres está implantando
um projeto considerado
inovador nas escolas
municipais, no Ensino
Fundamental. É o Projeto
'Aviva Escola', criado para
apoiar as escolas da Rede
Municipal Escolar de Cáceres,
a fim de garantir a melhoria
contínua da qualidade do
aprendizado dos seus mais de 9
mil alunos e faz parte de uma

política pública com a intenção
de ser exemplo na Educação do
município.
A secretária municipal
de Educação e vice-prefeita,
Eliene Liberato Dias, explica
que o 'Aviva Escola' é uma
iniciativa da Administração
municipal com o objetivo de
investir num futuro melhor
para as crianças de Cáceres.
“Investir nas nossas crianças é
plantar sementes de esperança
e garantir que nossa cidade
tenha cada vez mais qualidade
Foto: Arquivo

de vida, formando
cidadãos do futuro. Esse
trabalho que o prefeito Francis
vem liderando é uma das
garantias de uma Educação de
qualidade”, assegurou Eliene.
O 'Aviva Escola' une
metodologia e ferramentas que
auxiliam a implementação das
políticas educacionais do
município, de maneira que
cada escola estipule suas
metas, adaptadas às
características próprias. Todas
as escolas municipais que
ofertam o Ensino Fundamental
do Aviva Escola irão participar
e a avaliação dos resultados
virá através das provas do Ideb.

Condutor do Meriva perdeu o controle e provocou colisão

Secretaria de Educação Eliene Liberato
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Resolução 006/2018 que regulamenta barracos e tabuados para pescadores artesanais

Resolução do Cepesca dispensa cadastro
de tabuados utilizados em pesca artesanal
Foto: Otmar de Oliveira

Assessoria SEMA

ribeirinhas.
Dirigida a diversos
setores e instituições nas esferas
de governo Federal, Estadual e
Municipal, a proposta também foi
publicada no Diário Oficial do
Estado em 28 de dezembro de
2018, e considera ser necessário
zelar por esse patrimônio uma
vez que se compreende que o
“uso dos objetos - conforme se
observa no anzol de galho,
pendura, pendurinha e pendurão,
barracos e tabuados - se associam
a lugares de pesca, os quais
perfazem uma pluralidade de
territórios essenciais para
reprodução cultural do grupo”.
As constatações foram

feitas pelo grupo de
pesquisadores que compõem o a
Associação Xaraiés. Entre
dezembro de 2016 e novembro de
2018, foram realizados 30
encontros e 100 horas de
entrevistas para realizar o
inventário dos saberes, práticas e
composições históricas dos
pescadores. “Esses itens são
essenciais para a sobrevivência
cultural do grupo.
Sem estar no rio não há
como reproduzir as práticas
culturais e são esses objetos que
fazem a intermediação entre o
pescador artesanal, o rio e o
peixe”, atesta o historiador e
arqueólogo, Luciano da Silva.

CONTRATO TMPORÁRIO

Convocados para vagas de Profissionais Técnicos da
Unemat tem até terça-feira para assinar contrato

Secretária-executiva do Cepesca, Gabriela Priante

P

escador de terceira
geração no município de
Cáceres, Lourenço Leite,
encontrou no Conselho Estadual
da Pesca (Cepesca) o respaldo
necessário para iniciar um debate
sobre a proteção de apetrechos de
pesca considerados patrimônio
cultural e imaterial para
pescadores artesanais e
tradicionais. Os debates
resultaram na publicação da
resolução 006/2018 que
regulamenta barracos e tabuados
para pescadores artesanais.
Dessa forma, esse grupo

está dispensado de
realizar o cadastro das estruturas
junto à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (Sema). “É
importante ressaltar a diferença
entre tablados e tabuados. Os
primeiros são considerados
potencialmente poluidores,
devido às cevas e alto fluxo de
pessoas, e precisam ser
registrados junto à Sema”,
enfatiza a secretária-executiva do
Cepesca, Gabriela Priante.
A bióloga explica que o
rio é o local de trabalho desses
pescadores e por isso são

para que eles possam se
proteger de perigos como
predadores ou animais
peçonhentos.
O grupo de trabalho
também identificou a
importância dos apetrechos para
a preservação da história e da
cultura dos pescadores
artesanais. Assim, o Cepesca
também aprovou uma Moção
com o objetivo de orientar as
salvaguardas necessárias para a
gestão do patrimônio cultural
imaterial (PCI) de pescadores e
pescadoras artesanais, de

Hemilia Maia

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat)
convocou mais 15
candidatos classificados no
Processo Seletivo para
preenchimento de vagas para o
cargo de Profissional Técnico do
Ensino Superior (PTES). Os
contratos terão duração de 12
meses contados a partir do efetivo
exercício, podendo ter seus
contratos aditivados mediante
necessidade.Os convocados
devem se atentar ao prazo para

firmar o respectivo contrato no
setor de Recursos Humanos da
unidade onde desempenhará suas
funções (Alta Floresta, Barra do
Bugres, Cáceres, Colíder,
Diamantino, Nova Mutum,
Pontes e Lacerda e Tangará da
Serra). O contrato deve ser
assinado em dias úteis até o dia 12
de fevereiro. A remuneração varia
de acordo com o nível de R$
1.949,81 para PTES Auxiliar, R$
3.366,86 PTES Médio e R$
Foto: Divulgação
3.871,88 PTES Médio Técnico.

IN LOCO

Barragens em Mato Grosso passarão por
fiscalização a partir da próxima semana
Redação c/ Assessoria

A

ANEEL inicia, no dia 12,
uma força tarefa para
fiscalizar in loco as
barragens de 142 usinas
hidrelétricas, em 18 Estados,
além do Distrito Federal.
Os dois critérios
analisados para fiscalização da
Agência são: dano potencial alto
e risco. No dano potencial alto
são compreendidos os seguintes

aspectos: barragens com
grandes reservatórios; existência
de pessoas ocupando
permanentemente a área a jusante
da barragem; área a ser afetada
apresenta interesse ambiental
relevante ou é protegida e
existência de instalações
residenciais, comerciais,
agrícolas, industriais de
infraestrutura e serviços deFoto:lazer
e
Ilustrativa

Além do Manso mais 13 barragens serão fiscalizadas em Mato Grosso

turismo na área que seria
afetada. No critério de risco são
avaliados: a documentação do
projeto, qualificação técnica da
equipe de segurança de
barragens, roteiros de inspeção de
segurança e monitoramento;
regra operacional dos
dispositivos de descarga da
barragem e relatórios de inspeção
de segurança com análise e
interpretação.
Em Mato Grosso, além do
Manso, passarão por vistoria as
barragens de Salto (entre os
municípios de Indiavaí e Jauru),
Ombreiras (entre Araputanga e
Jauru), Figueirópolis (em
Figueirópolis D'Oeste), Itiquira,
Primavera (município de
Poxoréu), Juína, São Lourenço
(Juscimeira), Bocaiúva
(Brasnorte), Graça
Brennard
(entre Barra do Bugres e Tangará
da Serra), Pampeana (entre Barra
do Bugres e Tangará da Serra),
Juba I (Tangará da Serra),
Poxoréu e Inxú (entre Campo
Novo do Parecis e Nova
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HOMICÍDIO

Vítima já tinha sofrido uma tentativa de homicídio no fim do ano passado

Jovem é assassinado a tiro em
São José dos Quatro Marcos
Da Redação

Foto: Reprodução

BASEADO

Pé de maconha de quase dois
metros é apreendido em Jauru
TV Centro Oeste

O

s Policiais Civis da
Delegacia de Jauru
apreenderam na
manhã desta quarta-feira (06)
um pé de Maconha de quase
dois metros de altura. A ação
foi realizada após denuncia de
vizinhos. A droga estava sendo
cultivada pelo usuário de D. F.
P. de S., 19 anos, vulgo Zé do

Bode, no lote de uma
residência na cidade de Jauru.
Com o suspeito também
foi encontrado uma porção de
maconha já preparada.
O suspeito foi
conduzido para a Delegacia
para ser registrado a ocorrência
e para prestar maiores
esclarecimentos sobre o fato.
Foto: Reprodução

Vítima foi morto perto de mercearia

E

dgar Aparecido
Teodoro de Araújo,
que já tinha sofrido
uma tentativa de homicídio no
fim do ano passado, foi
assassinato a tiros ao lado de
uma mercearia, situada no
Bairro Jardim Popular, em São
José dos Quatro Marcos.

De acordo com
informações, o crime
aconteceu por volta das 19h
A45, na Rua Minas Gerais,
enquanto ele tomava uma
cerveja na mercearia, quando
um homem ainda não
identificado, se aproximou
rapidamente da vítima e

efetuou os disparos.
Após o crime, o
suspeito saiu em fuga. A vítima
não resistiu e veio a óbito no
local.
A Politec compareceu
para os trabalhos de praxe e o
caso segue sob investigação da
Polícia Civil.
Zé do Bode cultivava um pé de maconha

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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INVASÃO DE TERRA

Na denúncia as vítimas disseram que haviam sofrido uma tentativa de homicídio, por disparo de arma de fogo a poucos instantes

Grileiro é morto após invadir propriedade
rural na Vila Cardoso em Porto Esperidião
Joner Campos

Foto: Gefron

Arma apreendida pelo Gefron

A

dailton Correa Junho, 45
anos, foi morto com um
disparo de calibre 12 após
invadir uma propriedade rural, no
Distrito de Vila Cardoso no
município do Porto Esperidião
(MT), na tarde de ontem quartafeira (6).
Segundo a Grupamento
Especializado de Fronteira

(GEFRON), Geraldo
Pilati Alba (57 anos) e Andressa
Quadros Alba (32 anos), pai e
filha donos da propriedade
invadida, procuraram o posto do
Gefron no Distrito de Vila
Cardoso, denunciando a invasão
ocorrida a poucos instantes. Na
denúncia as vítimas disseram que
haviam sofrido uma tentativa de

homicídio, por disparo de
arma de fogo a poucos instantes.
De acordo com filha do
produtor rural, os homens
disparam contra ela e seu pai, e
que os disparos atingiram a sua
perna e braço, porém apenas de
raspão, e que da mesma forma seu
pai foi atingido de raspão na
cabeça.
Segundo o Grupo
Especial de Fronteira (Gefron), o
fazendeiro, Geraldo Pilati Alba,
de 57 anos, procurou os policiais
e se entregou. Ele confessou que
atirou e matou um homem
identificado como Adailton
Correa Junho, de 45 anos, porém
alegou que estava defendendo a
sua propriedade rural haja vista
que várias vezes sofreu invasões
inclusive desta mesma pessoa.
Foram solicitados o
socorro à vítima Adailton Correa
Junho, que foi conduzido de
ambulância até cidade de Porto
Esperidião e posteriormente até
Hospital Regional de Cáceres.
Porém após cirurgia a vítima não

RONDA OSTENSIVA

Polícia Militar recupera 5
veículos e prende suspeitos
Assessoria PM-MT

C

inco veículos foram
recuperados nesta semana
pela Polícia Militar. Dois
deles em Cuiabá, um em Várzea
Grande, um em Rondonópolis e
um em Barra do Bugres.
Na capital, um carro e
uma moto foram encontrados
abandonados. Após consulta ao
sistema, foi constatado que havia
boletim de ocorrência com
queixa de roubo e furto para os
dois. O carro, um Palio
encontrado no Doutor Fábio, e a
moto, uma Honda encontrada no
bairro Maria Antônia, foram
encaminhados à Delegacia
Especializada de Repressão a
Roubos e Furtos de Veículos.
Em Rondonópolis,
policiais do 5º BPM foram
informados sobre um assalto na
região central. A vítima foi
rendida e obrigada a entregar seus
documentos pessoais e o veículo,
um Honda Fit. Os suspeitos
fugiram, mas o carro foi
encontrado abandonado próximo
ao córrego do Bambu. Os

assaltantes não foram
localizados.
Em Barra do Bugres,
policiais pararam J.S.S. (22) que
estava com uma caminhonete
Hilux, em atitude suspeita. O
rapaz tentou fugir, mas foi preso e
confessou que o veículo, roubado
em Várzea Grande, seria levado
para a Bolívia.

Já em Várzea Grande,
policiais do Batalhão de Trânsito
atenderam a ocorrência de um
assalto a mão armada contra um
motorista de aplicativo. Os
policiais perseguiram o suspeito
A.G.T.A. (18), que fugiu em alta
velocidade e acabou batendo o
carro, um Ônix. O suspeito foi
preso.
Foto: PMMT

resistiu aos ferimentos
vindo a óbito.
Pai e filha foram também
socorridos até a cidade de Porto
Esperidião e posteriormente ao
Hospital Regional de Cáceres,
sendo que a filha Andressa
Quadros Alba (32 anos) ficou sob
observação médica e o senhor
Geraldo Pilati Alba após alta
médica foi conduzido até a
Delegacia de Polícia Judiciária de
Cáceres.
Segundo o delegado de
polícia, Wilson Souza Santos, na
referida propriedade desde 2009
é palco de atos de grilagem, e que

em 2012 houve três
assassinatos na localidade e que
seriam grileiros os responsáveis
pelo ataque.
Ainda de acordo com o
delegado, na época, cinco
funcionários foram contratados
para obras na fazenda. Dois deles
conseguiram escapar dos tiros e
sobreviveram a chacina.
A propriedade já alvo de
ataques incendiários, foram
queimados a residência, o
alojamento dos funcionários,
dois barracões, um galpão e todo
o maquinário foram destruídos
pelo fogo.

NOTIFICAÇÃO

MPMT notifica prefeitura para que
inicie o ano letivo na rede municipal
Assessoria

O

Ministério Público
Estadual, por meio da 1ª
Promotoria de Justiça
Cível de Mirassol D'Oeste,
notificou o município e a
Secretaria de Educação para que
iniciem o mais breve possível o
ano letivo na rede municipal, sob
pena de prejuízo à comunidade
escolar e ao próprio calendário
anual. Na notificação, o MPMT
recomenda que seja divulgado,
no prazo de 5 dias, o calendário
escolar completo, com a
indicação dos dias de reposição
de aulas ao longo do ano, caso
necessário, segundo a legislação.
Conforme o MPMT, tanto
os professores, quanto os pais de
alunos desconhecem o calendário
escolar ou até mesmo a previsão
para o ano letivo na rede

municipal. De acordo
com o promotor de Justiça Saulo
Pires de Andrade Martins, “o
atraso para o início das aulas pode
prejudicar o desenvolvimento do
aluno, gerar evasão escolar,
desestimular o interesse pela
escola, além do estudante ficar
ocioso”, declarou.
Na notificação, consta
ainda, que as aulas do Estado tem
previsão de iniciar na primeira
quinzena de fevereiro, calendário
esse, que deveria ser seguido pela
educação municipal. “Caso os
gestores não se adequem às
recomendações do MPMT
poderão ser responsabilizados
por ato de improbidade
administrativa”, declarou o
promotor de Justiça Saulo Pires
de Andrade Martins.

Camionete roubada em Várzea Grande e recuperada em Barra do Bugres
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O Tigre vai enfrentar 9 vencedor de Chapecoense e São José (RS) na próxima etapa da competição nacional

Mixto vence o CSA e se classifica
para 2ª fase da Copa do Brasil
David Murba/Só Notícias

Foto: Assessoria

Mixto brilhou na Arena, em Cuiabá, e eliminou o time alagoano

O

Mixto venceu o CSA, por 1 a
0 e se classificou para a
segunda fase da Copa do
Brasil. A equipe mato-grossense
brilhou na Arena, em Cuiabá, e
eliminou o time alagoano que está na
Série A do Brasileirão. De quebra,
leva uma cota de R$ 625 mil.
Na etapa complementar

Rodrigo Biro recebeu de Jhon
Marques, cruzou na área do CSA e a
bola sobrou para William Amendoim
tocar para o gol e garantir a
memorável vitória.
O Tigre vai enfrentar 9
vencedor de Chapecoense e São José
(RS) na próxima etapa da competição
nacional.

Cáceres-MT, 08 e 09 de fevereiro de 2019

No início, o CSA não perdeu
tempo e logo na saída Pedro Rosa
cruzou, a bola passou pela área do
Mixto e sobrou para Matheus Sávio. O
meia do CSA chutou forte e o goleiro
Vinícius defendeu, impedido o
primeiro gol. O Mixto reagiu logo
com cruzamento na área do CSA e
Gérson afastou pelo alto. Na tentativa
de ligação com o ataque da equipe
mato-grossense, a bola ficou com o
goleiro João Carlos. Aos 7 minutos,
após cruzamento do lado direito, a
bola ficou dentro da área do Azulão,
mas na hora do chute Celsinho travou
a jogada e salvou o CSA. O time
alagoano reagiu com Gerson que se
manteve no campo de ataque, tentou
entrar na área do Mixto, mas a defesa
alvinegra acabou com a festa do
zagueiro azulino.
Diferente do jogo contra o
União, na última rodada do Estadual o
Mixto estava bem mais ligado no jogo
e fechava os espaços de campo, mas
em uma vacilada, Patrick Fabiano
recebeu passe de Luciano Castan, se
livrou do marcador e chutou colocado.
A bola subiu demais e passou à
esquerda do gol de Vinícius. Só foi
susto para a torcida do Tigre.
Aos 19 minutos, Arilton
recebeu passe dentro da área do CSA,
tentou passar por Pedro Rosa, que
ficou no chão, pediu pênalti e o árbitro
carioca marcou apenas tiro de meta.
Em seguida, William Amendoim
chutou forte da entrada da área do

CSA, mas a bola subiu
demais. Aos 22 minutos, Didira é
calçado por Coutinho, falta em favor
do CSA. Na cobrança, Matheus Sávio
levantou na pequena área do Mixto e
Vinícius afastou, de soco.
Wi l l i a m A m e n d o i m é
lançado em profundidade, entra na
área do CSA, tentou adivinhar a
jogada do goleiro e foi travado por
Gerson perdendo oportunidade que
poderia ter sido o primeiro gol do
Mixto. Aos 33 minutos, Jhon Marques
avançou pela esquerda, cruzou e Yan
cabeceou sozinho, tirando tinta do
travessão de João Carlos. O Tigre teve
as melhores chances mas nada de
finalizar. Faltou qualidade. A melhor
chegada do CSA foi com Celsinho que
chutou de longe, a bola desviou em
Matheus Alves e saiu, assustando a
torcida do Mixto. Fim de primeiro
tempo, na Arena Pantanal: 0 a 0
Na etapa complementar
Rodrigo Biro recebeu de Jhon
Marques, cruzou na área do CSA e a
bola sobrou para William Amendoim
tocar para o gol de João Carlos e
marcar : 1 a 0. Foi o primeiro jogo do
Amendoim como titular em 2019. O
time alagoano reagiu com Matheus
Sávio que mandou na cabeça de Régis
e o atacante, sozinho, cabeceou para
fora. O CSA perde grande chance de
empatar. O time de Alagoas começou
a crescer depois de levar o primeiro
gol. Aos 18 minutos, Jhonnatan
arriscou da intermediária e mandou
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A Lua se une a Netuno em
Peixes e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de enfrentamento de
problemas e confusões
relacionadas a um projeto ou a uma equipe
de trabalho, que pode precisar de algumas
mudanças. Procure adiar todo contato
importante. Deixe para amanhã.

A Lua se une a Netuno em
Peixes e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de movimento para seu
coração. Você estará mais
romântico e aberto para o amor. Tome
cuidado apenas com o excesso de
promessas, pois pode ser um dia de ilusões
e até de mal entendidos.

A Lua se une a Netuno em
Peixes e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de enfrentamento de
pequenos e passageiros
problemas em um projeto em andamento.
É possível que haja confusão e mal
entendido, que deve ser solucionado antes
de qualquer prejuízo.

A Lua se une a Netuno em
Peixes e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em seu
signo, indicando um dia de
interiorização e
necessidade de estar mais perto dos seus.
Você vai preferir a intimidade de sua
casa à qualquer atividade social vazia. O
momento é ótimo para estudos e leituras.

A Lua se une a Netuno em
Peixes e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
bom para entrar em contato
mais profundo com o Sagrado dentro e
fora de você. O momento é ótimo para a
prática da meditação e o aprofundamento
em uma filosofia de vida e caminho
espiritual.

A Lua se une a Netuno em
Peixes e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um
dia em que você deve estar
atento a confusões e mal entendidos,
especialmente se estiver envolvido em
reuniões de negócios e acordos
relacionados a novos projetos e futuros
contratos.

A Lua se une a Netuno em
Peixes e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de interiorização e
necessidade de estar em
contato mais profundo com suas emoções.
O momento pode estar relacionado a uma
forte necessidade de fazer uma limpeza em
seu mundo emocional.

A Lua se une a Netuno em
Peixes e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de enfrentamento de
problemas nas finanças.
Procure adiar a assinatura de qualquer
documento importante, pois pode haver
mal entendidos. Não é um bom momento
para um novo investimento.

A Lua se une a Netuno em
Peixes e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de movimento nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O dia pode envolver
confusões e mal entendidos, portanto,
procure manter tudo o que disse e ouvir,
bem esclarecido.

A Lua se une a Netuno em
seu signo e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de interiorização e
sensibilidade à flor da pele.
O momento pode envolver uma forte
necessidade de estar mais perto dos seus.
O dia é bom para cuidar de si mesmo.
Pratique a medidação.
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Esotérico
A Lua se une a Netuno em
Peixes e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de confusões e mal
entendidos do trabalho.
Procure não se envolver em confusões,
pois pode “sobrar” pra você. Se puder,
tire o dia para descansar e cuidar com
mais carinho de sua saúde.

SOCIAL

Sempre de alto astral e de bem com a vida
Eliana Minervini, que desfila charme e
simpatia. Receba nosso destaque e votos
de uma excelente sexta-feira.

By Rosane Michels

A Lua se une a Netuno em
Peixes e recebe um tenso
aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de confusões e mal
entendidos, que devem deixálo mais fechado e voltado
para suas emoções mais profundas. O
momento é ótimo para começar a cuidar
com mais carinho de sua saúde. Procure
manter o equilíbrio.

por cima do gol de Vinicius.
Aos 22, Didira passou pelo marcador,
cruzou na área do Mixto e a bola bateu
em Mateus antes de sair pela linha de
fundo. Jhon Cley invadiu a área do
Mixto, tentou passar por Renan e
ganha mais um escanteio para o
Azulão.
Aos 29 minutos, Yan Philippe
chutou cara a cara, com João Carlos e
o goleiro do CSA fez uma defesa
incrível evitando o segundo gol. O
Mixto ganhou escanteio. Na
cobrança, a defesa do CSA afastou.
Régis cruzou na área do Tigre, a bola
passou por toda área e sai na linha
lateral. Aos 33, Celsinho mandou na
área do Mixto, Lohan tentou chutar de
primeira, perdeu o tempo e pegou
errado na bola.
Aos 35 mais uma chance do
Mixto, Yan recebe dentro da área do
CSA, girou na frente da defesa e
chutou forte. João Carlos espalmou
para escanteio. Na cobrança, a zaga
alagoana afastou. Aos 42, Régis ficou
com a sobra na entrada da área do
Mixto, chutou forte e mandou por
cima do gol de Vinicius para alívio de
torcida morrense. O jogo teve 6
minutos de acréscimos. Aos 46, o
técnico Toninho Pesso foi expulso por
reclamação e o Mixto venceu
comemorando muito o triunfo.
No próximo dia 13, o Cuiabá
enfrenta o Ypiranga e o Sinop encara,
no Gigantão, o Santa Cruz, pela Copa
do Brasil.

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

Alô especial a galera do Interact
Cáceres, que estão sempre dispostos a
servir e sempre unidos em prol da
comunidade. Bom fim de semana a
todos

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

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

Comemorou oito anos de corporação o
policial militar Vander Sousa, que cumpre
com determinação, compromisso e
integridade sua missão de zelar pela
segurança. São policiais como você que
fazem a diferença. Parabéns pelo trabalho
que presta a população. Na foto com o filho
Juninho.

Parabenizamos o aniversariante Sanzio Sardinha, desejando
um ano de emoções, alegrias, vitórias e muita saúde.
Felicidades sempre!!!

********************************
Cada pose um flash. Hoje embelezando
nossa High Society a fofurice da gatinha
Cecília Tavares Bodoni, que encanta com
seu jeitinho meigo de ser. Figas pra você!

