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By Rosane Michels

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra recebem um ótimo 
aspecto de Marte em 
Aquário, indicando dias de 
movimento positivo na vida 
social e nos relacionamentos 

pessoais e profissionais. O período pode 
envolver novas amizades e renovação das 
antigas. Dias ótimos para sair e se divertir 
com quem se ama.

Esotérico

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra recebem um ótimo 
aspecto de Marte em 
Aquário, indicando uma 
rotina intensa e dinâmica, 
com bons acontecimentos e 

organização, especialmente no trabalho. 
O período pode trazer o surgimento de um 
novo projeto. Sua saúde passa por um 
ótimo momento de equilíbrio.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra recebem um ótimo 
aspecto de Marte  em 
Aquário, indicando dias de 
movimento positivo na vida 
social e aproximação de 

pessoas interessantes na sua vida. Neste 
período, você estará mais aberto e em 
contato com seu coração. Um romance 
pode começar.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra recebem um ótimo 
aspecto de Marte em 
Aquário, indicando dias de 
maior envolvimento com 

sua vida doméstica e familiar. Você 
estará mais fechado e caseiro, mais 
voltado para os seus. Um de seus pais 
pode estar passando por um momento de 
renovação das energias.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra recebem um ótimo 
aspecto de Marte em 
Aquário, indicando dias de 
b o a  c o m u n i c a ç ã o  e  
facilidade em acordos e 

negociações, especialmente se estiver 
envolvido com reuniões, comércio, 
jornalismo ou vendas. O período é ótimo 
para começar um novo curso.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra recebem um ótimo 
aspecto de Marte em seu 
signo, indicando dias de 
movimento positivo em 
projetos de médio prazo, 

especialmente se estiver envolvido com 
pessoas e empresas estrangeiras. Uma 
viagem internacional pode ser marcada ou 
realizada nos próximos dias.

Sol e Mercúrio unidos em 
seu signo recebem um ótimo 
aspecto de Marte em 
Aquário, indicando dias de 
b o a  c o m u n i c a ç ã o  e  
possibilidade de acordos e 

n e g o c i a ç õ e s  q u e  o  b e n e f i c i e m  
diretamente. O período é ótimo para 
começar novos projetos, sejam eles 
pessoais ou profissionais.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra recebem um ótimo 
aspecto de Marte em Aquário, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e necessidade 
de se distanciar da vida social 

e de amizades vazias. Você vai priorizar a 
intimidade e o convívio com os seus. Ótimo 
momento para o planejamento de um novo 
projeto.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra recebem um ótimo 
aspecto  de  Marte  em 
Aquário, indicando dias de 
m o v i m e n t o  b a s t a n t e  
p o s i t i v o  e m  p r o j e t o s  

profissionais e planos de negócios. O 
período pode envolver sucesso e 
reconhecimento, depois de anos de 
dedicação e esforço. Sua imagem 
profissional melhora significativamente.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra recebem um ótimo 
aspec to  de  Mar te  em 
Aquário, indicando dias de 
movimento em acordos e 
negociações, especialmente 

se estiver envolvido com sociedades ou 
parcerias financeiras. Um empréstimo 
pode ser aprovado. O dinheiro chega com 
mais facilidade.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra recebem um ótimo 
aspecto de Marte em 
Aquário, indicando dias de 
movimento positivo em suas 
finanças. O momento é 

ótimo para organizar seus ganhos e gastos, 
manter uma política de economia ou 
envolver-se em um novo investimento. 
Uma promoção pode ser aprovada.

Sol e Mercúrio unidos em 
Libra recebem um ótimo 
aspecto de Marte em 
Aquário, indicando dias de 
movimento positivo na vida 

social e aproximação de amigos novos e 
antigos. Um bom contato comercial pode 
ser realizado, resultando rapidamente na 
possibilidade de firmar um novo 
contrato.

Posando para High Society desta sexta-
feira a princesinha Sophia Ferreira 
Sortica que é a paixão da vovó Jucyara. 
Ela com sua graça embeleza nossa 
página. Beijinhos mil!

Nossa coluna registra também o aniversário de Thiago de 
Lucas e deseja um ano repleto de coisas boas e muitas 
realizações.

De aniversário hoje  nosso grande amigo Renylson Pouso 
dos Santos que comemora a data envolto ao carinho da 
família e rol de amigos. Nossas felicitações com votos de 
vitórias e saúde.

Nosso bom dia ao empresário Geraldo 
Leão, proprietário da Leão Tour que todos 
os dias com sua equipe acompanham as 
notícias da city nas páginas do JCC. 
Agradecemos a preferência.
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 O vereador Shiguemitu 
Sato foi eleito Presidente e, 
vereador Jocelino Ferreira da Silva, 
2º Secretário.

Todos concordam que 
depois da turbulência que levou às 
trocas de comando na Casa 
Legislativa, a Câmara Municipal de 
Araputanga precisa da sabedoria de 
um homem experimentado na 
Política, como o conciliador e 
respeitado Sato. 

s vereadores da Câmara OMunicipal de Araputanga 
reuniram-se em Sessão 

Extra, na tarde da última terça feira, 
(25), elegendo por unanimidade (11 
votos) os membros da Chapa 
“Harmonia e Trabalho”. 

C o n t a n d o  a  e l e i ç ã o  
ocorrida ontem (25), já são quatro 

S e  n o  c o n j u n t o ,  o s  
vereadores sofreram grande 
desgaste políticos desde janeiro de 
2017, sem dúvida, há nomes como o 
do vereador Sato que, com sua 
experiência, se sobressai; com 
mandatos de vereador, prefeito, 
vice-prefeito e, agora, 

Sato, filho do fundador da 
Cidade, sempre representou 
Araputanga politicamente; na 
década de 1970 já defendia a Gleba 
Paixão, na Câmara de Cáceres. 

Presidente da Câmara 
Municipal, a população sabe que 
sua habilidade permitirá que a 
t r a n s i ç ã o  s e j a  f e i t a ,  s e m  
turbulências.

trocas de presidentes no Poder 
Legislativo, desde o dia primeiro de 
janeiro de 2017.
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Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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

que mais ofertou vagas, com 1.401 
postos, seguido pela Indústria de 
Transformação, responsável por 897 
novos empregos. Em terceiro lugar, 
ficou o Comércio com a geração de 
810 novas vagas de trabalho.A 
diferença entre contratação e 
demissões ,  r ep resen tou  um 
acréscimo de 0,64% no número de 
admitidos em relação a julho. Foram 
34.749 admissões e  30.351 
desligamentos durante o período. 

Em nível nacional, a geração de 
emprego também foi positiva, com a 
abertura de 110 mil novos postos.

O crescimento do emprego 
formal ocorreu em sete dos oito 
setores econômicos. O segmento 
com maior alta foi o de Serviços, 
com 66.256 postos de trabalho. 
Comércio, com 17.859 postos, 
Indústria de Transformação (15.764 
postos) e Construção Civil (11.800 
postos) foram outros destaques.

No tocante a pesquisa em 
nível estadual, oito setores foram 
levados em consideração, e que 
integram a atividade econômica, 
sendo eles: extratividade mineral, 
indústria de transformação, serviços 
industriais de utilidade pública, 
construção civil, comércio, serviços, 
a d m i n i s t r a ç ã o  p ú b l i c a  e  
agropecuária. O setor de Serviços foi 

um período de crise com Nmais de 13 milhões de 
desempregados no país, 

Mato Grosso, se torna um exemplo 
contrastando a situação, com a 
geração de 4.398 empregos formais 
em agosto, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e 
D e s e m p r e g a d o s  ( C a g e d ) ,  
divulgados pelo Ministério do 
Trabalho, nesta semana.

Com mais de 10% deste 
total destaca-se a cidade de Pontes e 
Lacerda, na região de Cáceres, que 
teve aberta 456 vagas de emprego 
em agosto, mês de referencia da 
coleta de dados, sendo de 89 vagas 
positivas no mês. No mês, o 
município teve 456 admissões e 367 
desligamentos e entre os 22 
municípios pesquisados, Pontes e 
Lacerda aparece em 12° lugar.

VOTAÇÃO UNÂNIME

Sato assume a presidência
da câmara de Araputanga

Filho do fundador da cidade, Sato sempre representou a emancipação de Araputanga e na década de 1970 defendia a Gleba Paixão, na Câmara de Cáceres

F.A c/ Redação

Octogenário Shiguemitu Sato assume presidência legislativa  

 Foto: Sebastião Amorim

VAGAS FORMAIS

Pontes e Lacerda gerou
89 empregos em agosto
Caged c/ Redação

Pontes e Lacerda aparece é 12° lugar no interior   

Foto: Arquivo

iniciaram-se as investigações 
para apurar motivos e autoria do 
crime, possivelmente, um acerto 
de contas.

projéteis de arma de fogo e sinais 
de torturas. 

E n c e r r a d o s  o s  
p r o c e d i m e n t o s  p o l i c i a i s ,  
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aumentando ainda mais as 
suspeitas, levando-o a acionar a 
Polícia Civil daquela cidade.

De imediato uma equipe 
da Delegacia da Polícia Civil de 
Rio Branco se deslocou ao local, 
onde constatou que realmente 
havia um corpo enterrado 
naquela cova rasa, acionando a 
Politec, que confirmou que se 
tratava do corpo de um jovem, 
identificado posteriormente 
como Américo de Paula Filho, 
23o "Tizil", morador em Salto do 
Céu; apresentando ferimentos, 
aparentemente provocados por 

Durante a verificação o 
sitiante observou que por baixo 
de uma fina camada de terra havia 
algo com o formato de uma mão, 
q u e  c h a m o u  a  a t e n ç ã o ,  

bastante estranheza pois não viu 
nenhuma movimentação estranha 
dentro de sua propriedade. 
Averiguando melhor, observou 
que a cerca de 5 metros à frente do 
veículo a terra estava revestida e 
com alguns ramos colocado por 
cima, causando mais estranheza 
ainda elevando a suspeita de que 
a lguém pudesse  te r  s ido  
enterrado naquele local.

A o  s e  a p r o x i m a r ,  
constatou que o veículo ainda 
estava com a chave na ignição e 
vários pertences da vítima ainda 
em seu interior, o que lhe causou 

mérico de Paula Filho, A2 3 ,  p o p u l a r m e n t e  
conhecido como Tizil, 

elemento que registrava várias 
passagens pela policia, foi 
encontrado morto, com sinais de 
tortura e o corpo semi-enterrado, 
amarrado pelos seus algozes 
antes da violenta e bárbara 
execução ocorrida em Rio 
Branco, região de Cáceres 
possivelmente no final da última 
semana.

A localização do corpo 
aconteceu pela manha da terça-
feira, 25 quando uma denúncia 
anônima levou os Policiais Civis 
da Delegacia de Polícia de Rio 
Branco, até a localidade do 
Roncador, distante a cerca de 7 
KMs do perímetro urbano da 
cidade.  Um sitiante passava pela 
Estrada da Cigarra, próximo ao 
Roncador, quando avistou um 
veículo Fiat Uno de cor branca, 
c o m  p l a c a s  M X C - 8 8 5 0 ,  
aparentemente abandonado 
próximo a uma área de mato, 
dentro de sua propriedade.. 

s e g u r a n ç a .  D e s t e  m o d o ,  a 
distribuição do novo armamento 
acaba por colaborar com o trabalho 
da polícia e com isso, a população 
acaba ganhando.

“ N ó s  r e c e b e m o s 
recen temente  um apo io ,  um 
complemento do governo federal, 
assim como todos os outros estados 
de fronteira receberam e nós vimos a 
importância de estar fortalecendo e 
remanejando esses equipamentos 
para as unidades da Polícia Militar e 
também da Polícia Judiciária Civil 
na região de fronteira. Por isso nós 

De acordo com o coronel 
Josenildo do Gefron, as dificuldades 
existentes na fronteira tornam 
inevitável o trabalho de ações 
integradas entre as forças de 

m visita ao quartel do VII EComando Regiona l  da 
Polícia Militar, o Coronel 

Josenildo do Grupo Especial de 
Fronteira (Gefron) realizou a entrega 
de novos armamentos para compor 
sua parte bélica. Fuzis, armas calibre 
12, submetralhadoras e munições 
foram entregues por meio de um 
remanejo do armamento do Gefron. 

“Essas armas de grosso 
calibre são muito bem-vindas, já que 
vão ajudar as unidades policiais do 
7º CR a enfrentar as ocorrências de 
maior envergadura, especialmente 
aquelas associadas a assalto a banco. 
Nós tínhamos uma carência e com a 
incorporação desses armamentos, 
teremos uma qualidade melhor, uma 
segurança maior e vamos prestar um 
serviço de melhor qualidade para a 
sociedade. Além disso, os policiais 
terão como responder de maneira 
mais eficiente cenários hostis, já que 
aqueles que praticam crimes como 
assalto a banco, normalmente 
utilizam armamentos pesados. 
Então, esses armamentos que 
recebemos são essenciais para o 
enfrentamento”, declarou.

trouxemos aqui esses armamentos 
para a Polícia Militar, no sentido de 
estar fortalecendo cada vez mais 
todos os organismos, todo o aparato 
de segurança que colabora e 
combate à criminalidade na região 
de fronteira”, afirmou.

Na avaliação do coronel 
Mouret, responsável pelo CR VII da 
PM em Mato Grosso, as novas armas 
serão de suma importância no 
trabalho da Polícia Militar em ações 
ostensivas e de confrontação a 
crimes mais graves, como por 
exemplo, assaltos a agências 
bancárias.

Os Pol ic ia is  Mil i tares 
isolaram o local e informaram a 
Polícia Civil que acionou a Politec e 
compareceu ao local. Pela perícia, o 
crime pode ter ocorrido na noite 
anterior, quando faltou energia 
naquela área. Ainda não existem 
pistas e ou suspeitas da autoria e 
motivos do crime.

c o m  a  p o r t a  a r r o m b a d a ,  e 
possivelmente a vítima teria sido 
retirada da força da casa.

Patrícia morava com um 
homem de aproximadamente 80 
anos, relatando ele, que estava 
dormindo e que não vira nada do 
ocorrido, sabendo da morte da 
companheira pela manhã quando a 
empregada chegou e ao se deparar 
com a vítima caída no local, pensou 
que estivesse viva e acionou a 
ambulância, mas ela já estava morta. 

Conforme o  re la to  da 
ocorrência, os Militares da 2ª Cia 
PM de Araputanga, foram acionados 
e se deslocaram a Reserva do 
Cabaçal ,  confirmando o fato 
o c o r r i d o ,  o n d e  P a t r í c i a  f o i 
encontrada sem vida, do lado de fora 
da casa, debaixo de uma mangueira, 
apresentando cortes na cabeça e na 
região da nuca.  Também foi 
constatado que a residência estava 

ma usuária de drogas, Uc o n h e c i d a  n o s  m e i o s 
policiais de Reserva do 

Cabaçal, na região de Cáceres, pelas 
diversas passagens, inclusive 
agressões a faca, Patrícia Gomes da 
Silva, 29, foi encontrada sem vida na 
manhã da  ú l t ima terça  fe i ra 
apresentando ferimentos de arma 
branca, pelos golpes, tudo levando a 
crer, desferidos por um facão.

CADÁVER AMARRADO

Vítima com sinais de tortura
localizada em uma cova rasa

Corpo apresentava sinais de tortura e teria sido jogado na vala amarrado ainda vivo, com uma das mãos pra fora, fato que facilitou a localização por um sitiante

PJC-MT c/ Redação

Américo de Paula Filho, vulgo Tizil, teria sido enterrado vivo   

Foto: PJC-MT

GROSSO CALIBRE

Gefron entrega novos armamentos
ao 7º CR/PM de Tangará da Serra

Assessoria

Para Cmte do 7º CR. armas serão importantes em ações ostensivas   

Foto: Raio Pioneira

DEBAIXO DA MANGUEIRA

Usuária de drogas executada
a golpes de facão em Reserva
Da Redação

Casebre onde a vitima que vivia com idoso foi morta   

 Foto: Reprodução

BOA IDÉIA

ROTATIVO DO CAPETA
Os consumidores que caíram no rotativo do 
cartão de crédito pagaram juros mais caros 
em agosto. A taxa média do rotativo do 
cartão de crédito subiu 2,6 pontos 
percentuais em relação a julho, chegando a 
274% ao ano. Esses dados foram divulgados 
na última quarta-feira (26) pelo Banco 
Central (BC), em Brasília. A taxa média é 
formada com base nos dados de 
consumidores adimplentes e inadimplentes. 
Com uma Selic segundo o governo inferior 
a 10%, juros da poupança menos de 
0,5%/mês, e menos de 4% de reajuste no 
salário mínimo, o rotativo é super-
agiotagem.   

SELETIVO/VAGAS

O Ministério do Trabalho informou que o 
crédito consignado com uso do FGTS 
começa nesta quarta-feira, 26, a operar em 
todo o País. O primeiro banco a operar nessa 
modalidade será a Caixa. O empréstimo 
consignado com uso do FGTS como 
garantia está à disposição de 36,9 milhões 
de trabalhadores com carteira assinada, 
segundo o informe do ministério. A taxa 
máxima de juros é de 3,5% ao mês, ou 42% 
ao ano, em 4 anos, 48 meses, 201,6% de 
juros, trocando em graúdos, o trabalhador 
paga duas vezes o seu FGTS pra CEF, se 
isso não é agiotagem oficial, o que seria 
então?

APRENDIZ DO MAL
Um aluno de 16 anos foi detido pela Polícia 
Militar depois de ser flagrado com uma 
pistola de brinquedo dentro da mochila dele 
anteontem, (26), na Escola Estadual Daniel 
Martins Moura, no bairro Jardim Modelo, 
em Rondonópolis. De acordo com a Polícia 
Militar, o menor levantou suspeita quando 
passou em frente de um ponto de bloqueio 
da viatura, ficou nervoso, e numa revista, foi 
localizado dentro da mochila a pistola.Na 
delegacia, foi confirmado que ele já tinha 
passagens por roubo, ou seja, estava usando 
o simulacro para o crime, oxalá, aprenda 
enquanto é tempo e use seu tempo, 
estudando sério.

A Prefeitura de Mirassol D'Oeste, realizará 
processo seletivo, para uma vaga para 
engenheiro civil e outra para o cargo de 
arquiteto. A contratação será temporária e os 
rendimentos ofertados serão de R$ 6.577,78 
para engenheiro civil, e R$ 3.474,34 para 
arquiteto urbanista, em jornadas de trabalho 
de 40 horas semanais, divididas em 8 horas 
diárias. As inscrições serão gratuitas, 
somente pela internet, no site Prefeitura 
Municipal www.mirassoldoeste.mt.gov.br, 
no período de 2 a 5 de outubro. Nesse 
período a Prefeitura disponibilizará um link 
para as inscrições que serão online. O teste 
seletivo terá validade de um ano, 
prorrogável por igual período por interesse 
da Administração, a contar da data de sua 
homologação.

FUNDO SEM GARANTIA

Este ano o eleitor que gosta de uma 
biritinha, uma latinha e algo mais, está 
liberado pra dirigir...até sua secção de 
votação e clicar no seu candidato de 
preferência, pois a toga não vai aplicar a Lei 
Seca nas eleições. Conforme o diretor do 
Cartório Eleitoral da 6ª Zona, o juiz eleitoral 
Ricardo Alexandre Sobrinho, decidiu não 
impedir a venda de bebidas alcoólicas no dia 
do pleito. Só não vale abusar das talagadas e 
chegar no lugar de votação, pisando 
redondo e chamando Jesus de Genésio, aí o 
bicho pega.
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Ontem a gente estava navegando 
como de costume pelas vias e meandros da 
internet, canais que exigem certo preparo 
anti-fakes e similares para não cair em 
ciladas e duas notas vieram ratificar aquilo 
que há algum tempo vimos inserindo seja 
em flashes neste espaço, que é meio exíguo 
ou em dropes do Café da Manhã. A primeira 
nota faz referencia a uma sugestão nossa, 
quando a cobrança de multas aos pais e ou 
responsáveis omissos na vacinação dos 
filhos, adotada pelas autoridades, quiçá pelo 
ventilado aqui, se não, pensamos juntos. 

A segunda diz respeito à ausência de 
ideologia e ou lealdade ética dos eleitores, 
na sombra dos políticos, há menos de duas 
semanas do primeiro turno das eleições, 
indefinidos em mais de 35% no que tange a 
campanha presidencial. Os eleitores, pouco 
se conta, quase a metade, é Maria vai com as 
outras, vota porque gosta e não vota porque 
não gosta, vai no embalo, se fulano vai na 
mídia ou redes sociais e diz que sicrano é 
ladrão, é corrupto, o papagaio de pirata se 
empolga e engrossa o coro. Se amanhã o 
Sicrano vai na mídia, rebate, promete, que 
faz e acontece e tal e coisa, pronto, já mudou 
o voto, aí é o fulano que não presta. 

Culpa do eleitor? Em grande parte 
não, ele, em certa maioria, como já 
dissemos, compra pelo que lhe vendem, 
engole pelo cheiro e que se dane o mundo. O 
grave e que temos observado, é o caso dos 
candidatos, veja que pelo menos aqui em 
M a t o  G r o s s o ,  o s  m a j o r i t á r i o s  
presidenciáveis, ainda não empolgaram os 
cand ida tos  a  gove rnador.  Es t e s ,  
praticamente esqueceram a disputa nacional 
e focam o trabalho pessoal em suas 
campanhas locais. 

Dos cinco postulantes ao Palácio 
Paiaguás, três têm palanque pluripartidário e 
c o m p r o m i s s o  c o m  m a i s  d e  u m  
presidenciável, quiçá, por isso, não têm 
estampado os candidatos a presidente nos 
materiais de campanha e nem pedido voto 
diretamente. A salada mista e indigesta que 
se formou é de uma torre de Babel política, 
uns dividindo o ninho com bate-pau, outros, 
com salvadores da pátria e os cambaus, na 
esfarrapada desculpa de arco de alianças, de 
dar inveja a camaleão com tapa olho. 

Tem candidato que indagado sobre 
seu presidenciável, responde que seu 
candidato é aquele que quiser fazer o bem 
para o Brasil, que em palanque eclético, 
múltiplo e democrático, seu presidenciável 

é, quem tiver melhor propostas, digamos, 
promessas. 

Trucando, este candidato não tem 
candidato, não poderia exigir que seu eleitor 
apóie fulano ou sicrano pra presidente, é 
aquela coisa, votando nele, o presidenciável 
que se dane, falhas da nossa política 
p a r t i d á r i a ,  s e m  f i d e l i d a d e  
expressa.Consulta nossa via fone neste 
sentido com o jurista Nelson Jobim, ex-
ministro do TSE, constatou sobre ausências 
de normas legais que possibilitem à Justiça 
Eleitoral punir a conduta de candidatos, ou 
filiados que, em comícios ou eventos 
semelhantes, peçam votos para candidatos 
de outros partidos, então, cada qual pra si, o 
voto prá todos, e toca o barco.

Volto a um tema da realidade 
econômico-social de Mato Grosso que 
abordei em artigo publicado em dezembro 
de 2006. Doze anos depois, o quadro 
continua inalterado e a realidade social 
continua a mesma. 

São dois mato grossos convivendo 
no mesmo território geográfico. Um rico que 
ostenta opulência econômica, patrimonial, 
financeira e apresentando indicadores 
sociais idênticos ao de países como 
Noruega, Suécia e Dinamarca. Os habitantes 
dessa porção Califórnia de Mato Grosso 
vivem num verdadeiro paraíso de bem estar 
social. Têm alto padrão de renda, saúde, 
alfabetização, consumo e IDH elevados. 
Essas ilhas de prosperidade concentram-se 
em 43 municípios que respondem por mais 
de 86% do PIB do estado. Exceto Cuiabá, 
todos têm no agronegócio o motor de suas 
economias. 

Daí a nova abordagem. Mais uma 
tentativa solitária de colocar o assunto no 
radar da sociedade, nos debates da atual 
campanha eleitoral e, quiçá, dos planos de 
trabalho dos candidatos a liderar os destinos 
do estado nos próximos anos. Falo das 
desigualdades sociais e econômicas de Mato 
Grosso. Inexplicavelmente, aceitas 
passivamente por toda a sociedade, inclusos 
os seus líderes políticos, empresariais, 
empreendedores sociais e militantes de 
causas sociais e direitos civis

A porção Haiti de Mato Grosso é 

representada pelas regiões e municípios que 
convivem com elevado percentual de sua 
população em nível de pobreza e pobreza 
extrema. Suas economias estão estagnadas 
há décadas, o analfabetismo e mortalidade 
infantil são muito elevados. 

Na maioria desses municípios, as 
principais fontes de rendas são os proventos 
oriundos dos empregos públicos e os parcos 
benefícios das aposentadorias. Nessas 
regiões a oferta de serviços públicos é de má 
qualidade e são muito carentes de 
saneamento básico.

Padrão de renda e alfabetização 
muito baixos. Seus jovens, socialmente 
fragilizados, migram para os municípios 
ricos. As expectativas de crescimento 
econômico são baixíssimas e seus 
administradores públicos dependem 
completamente de repasses financeiros 
obrigatórios efetuados pelos governos 
estadual e federal. 

É de reconhecimento internacional 
que a acelerada modernização da 
agropecuária de Mato Grosso proporcionou 
a maior revolução econômica da história do 
estado. O estado saltou, em algumas 
décadas, da posição de economia pobre e 
periférica para uma economia moderna e 
competitiva mundialmente. 

Apesar de ter sua matriz produtiva 
sustentada na produção de bens primários 
(grãos, carnes, fibras, madeira e minérios), 
Mato Grosso alcançou patamar de produção 

Causa estranheza assunto de tal 
relevância nem constar nos debates 
eleitorais e nem nos planos de trabalho dos 
candidatos a governador. 

e produtividade que transformou o estado 
num dos maiores produtores mundiais de 
alimentos e uma plataforma exportadora, 
fazendo sua inserção na economia nacional 
e mundial. Mas todo esse reconhecido 
progresso econômico não conseguiu reduzir 
ou mitigar o nível de desigualdade das 
diversas regiões do Estado e as distorções 
sociais e humanitárias nela contidas. 

Mais estranho ainda é o fato da 
sociedade não cobrar ou exigir com 
veemência necessária que os proponentes a 
governar o estado tenham isso entre suas 
prioridades estratégicas. Há de se 
reconhecer que a determinação de enfrentar 
e solucionar tal situação não é tarefa apenas 
de governantes.

Antes, é compromisso de todos 
cidadãos comuns, governantes, líderes 
empresariais, religiosos, universidades, 
instituições não governamentais. Vejo como 
tarefa de todos estabelecer objetivos, metas 
e procedimentos operacionais para reduzir 
esse colossal abismo social e econômico que 
separa os dois mato grossos. 

***___Vivaldo Lopes é economista 
formado pela UFMT, com pós-graduação 
MBA- Gestão Financeira Empresarial pela 
FIA/USP. E-mail: vivaldo@uol.com.br
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torneio ou equivalente em 
disputa. 

Em março desse ano, o 
P o c o n é  f o i  p u n i d o  
severamente pelo mesmo TJD 

com a perda de 30 pontos, após 
ser confirmada a escalação 
irregular de dois jogadores no 
Campeonato Mato-grossense.

 Federação Mato-Agrossense de Futebol 
convocou na tarde da 

última quarta-feira (26), os 
presidentes ou representantes 
dos clubes da 1ª divisão, para o 
C o n g r e s s o  T é c n i c o  d o  

Campeonato Mato-grossense 
de 2019. 
 A reunião está agendada 
para o dia 16 de outubro na sede 
da FMF. Diretrizes técnicas, 
p a t r o c í n i o s ,  d i r e i t o  d e  
transmissão e outros, deverão 

Devido ao calendário da 
Confederação Brasileira de 
Futebol, em detrimento da 
Copa América 2019 a ser 
r e a l i z a d a  n o  B r a s i l ,  a  
competição deverá começar 
mais cedo que o habitual, ainda 
no mês de janeiro do próximo 
ano.

ser debatidos e acertados para a 
competição.

Cuiabá Esporte Clube, 
Mixto Esporte Clube, Clube 
Esportivo Operário Várzea-
grandense, Clube Esportivo 
Dom Bosco, Sinop Futebol 
Clube, Luverdense Esporte 
Clube, Associação Atlético 
Araguaia, União Esporte 
Clube,  a lém dos recém 
promovidos a 1ª divisão, 
Operário Futebol Clube LTDA 
e Juara Atlético Clube, serão os 
pa r t i c ipan te s  do  Mato -
grossense 2019.

O s  j o g a d o r e s  e  
comissão técnica do Mixto 

 Copa  Federação  A(FMF), que vale vaga 
na Copa do Brasil, teve 

na noite de terça feira última, a 
ocorrência de WO, devido o 
Poconé (Cavalo Pantaneiro)  
não ter conseguido regularizar 
atletas no boletim da CBF e 
assim, o Mixto acabou 
ganhando os 3 pontos sem 
precisar jogar. 
 A p a r t i d a  e s t a v a  
marcada na Arena Pantanal 
mas não aconteceu. A alegação 
da diretoria do Poconé é que os 
a t l e t a s  n ã o  f o r a m  
regularizados a tempo no 
Boletim Informativo Diário.

Logo após, o WO foi 
confirmado pelo árbitro Luiz 
Paulo de Moura, que anotou 
tudo em sumula.  

foram informados que o 
Poconé não compareceria ao 
jogo, minutos antes do início 
programado da partida. 

Os jogadores do time 
m i x t e n s e  e  a r b i t r a g e m  
cumpr i ram o  pro tocolo  
exigido, foram a campo e 
aguardaram os 30 minutos 
conforme o regulamento da 
competição

O não comparecimento 
do Poconé, foi encaminhado ao 
Tribunal de Justiça Desportiva 
da FMF e deve ser julgado na 
p r i m e i r a  s e s s ã o ,  

A confirmação foi feita 
pela diretoria de competição da 
entidade, que não descarta a 
eliminação do clube. 

“Isso quem vai decidir é 
o tribunal, não a federação, 
mas não está descartado”, disse 
Diogo Carvalho, diretor de 
competições da FMF.

De acordo com o 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD) o Poconé 
pode ser denunciado no artigo 
203 e punido com pena de R$ 
100 a R$ 100 mil. 

“ E m  c a s o  d e  
reincidência específica, a 
entidade de prática desportiva 
será excluída do campeonato, 

correspondente à Copa FMF. 

FREIO NO BID

Cavalo erra o galope na
CBF e Alvinegro fatura

O W.O do Poconé, foi encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva da FMF
e a diretoria de competição da entidade não descarta a eliminação do clube

S.N c/ Redação

Poconé é reincidente e pode ser excluído do campeonato   

Foto: Arquivo

CONGRESSO TÉCNICO

FMF convoca clubes de
MT para estadual 2019
Assessoria FMF

Reunião ma FMF designou congresso para 16 de outubro  

Foto: Arquivo
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Algumas das crônicas que 
compõem este trabalho, foram 
publicadas, na imprensa local.

“ C o m o  c o n s e q ü ê n c i a  
imediata das novidades reveladas, 
novas idéias, novas visões, novos 
desalentos e angústias também 
passaram a surgir, exigindo maiores 
entendimentos de tudo aquilo que 
estava (e assim segue) pra fora de 
mim mesmo. E é exatamente nesse 
contexto que insiro a proposta deste 
livro,” justifica.

Da vontade de colorir da 
infância, convertida, pouco a pouco, 
em um mapa das minas ou em uma 
bússola a lhe servir de orientação, 
muitos outros horizontes passaram a 
se descortinar em sua caminhada. O 
novo passou a ser velho e o velho 
p a s s o u  a  s e r  n o v o ,  n u m a  
c i rcu lar idade  v iva ,  pera l ta ,  
constante, infinita, coisas que as 
cores costumam nos dar. 

epois de reunir público Drecorde no lançamento do 
livro O Plural do Diverso: 

conversas sobre a dignidade 
humana, o autor José Ricardo 
Menacho recebe hoje em noite de 
autógrafos a partir das 19h30 no 
Espaço Bosque os amigos e 
admiradores para o lançamento de 
sua segunda obra "Sarau". O escritor 
cacerense de 29 anos, com formação 
em Direito é apaixonado pelo ensino 
e atua como professor do curso de 
Ciências Jurídicas da Universidade 
do Estado de Mato Grosso desde o 
ano de 2014. Dotado de muito 
talento ainda encanta seus ouvintes 
com as mais belas interpretações, 
sendo coroado como o Frank Sinatra 
Pantaneiro. Composto por 33 
crônicas, essa nova obra do autor foi 
escrita no decorrer dos anos 2016, 

2017 e 2018, e como ele destaca foi 
escrita  com os pés descalços ou com 
um chinelinho, no chão, no terreiro, 
no quintal ou no asfalto. Na obra, o 
autor buscou percorrer os contornos, 
becos, cantos, jardins, terrenos 
baldios, casas e comunidades que 
não só sediaram suas experiências, 
mas também as construíram.

Menacho pontua que desde 
os primeiros passos no ensino 
fundamental, sempre gostou de 
colorir. “Quando a professora 
rodava no mimeógrafo novas figuras 
(sim, sou dessa época) e nos 
entregava, nossa! Era um achado. Eu 
ficava eufórico, pensando mil e uma 
mirabolâncias do que fazer com cada 
uma daquelas folhas em branco: 
como pintaria, que cores escolheria, 
como contornaria as bordas, tentava 
fazer o possível,” declara.

de aula, quebrando o paradigma 
da timidez e tornando os alunos 
mais participativos nas aulas, 
respeitando o próximo de 
maneira mais contundente.

O  r e s u l t a d o  d e s s e  
brilhante projeto será exposto 
nesta sexta-feira, 28, no Centro 
de Convenções Maria Sophia 

Pedro Rodrigues Nascimento; 
Sebastião Gomes de Arruda Neto 
(Kapin); Ricardo de Oliveira 
Assis (Ricardo Porva); Hélio 
Manzini; Leda Maria Curriel 
Manzoli Eireli; Famílias Dantas e 
Munhoz; Maria Eduarda Leite; 
Markus Koschmieder; Olga 
Maria Castrillon Mendes; José 
Ricardo Menacho; Vera Lúcia da 
R o c h a  M a c h ê a  e  F r e i s  
Holandeses.

O evento terá fundo 
m u s i c a l  a o  v i v o  c o m  a  
pa r t i c i pação  e spec i a l  da  
Orquestra Sinfônica do Colégio 
Salesiano São Gonçalo de 
Cuiabá.

No período noturno em 
solenidade marcada para as 
19h00, serão homenageados ad-
memorian Natalino Ferreira 
Mendes, Aderbal Michelis, 
Emília Darci de Souza Cuyabano, 
Carlos Alberto Reys Maldonado 
e Jony Garcia Fontes. Entre os 
presenciais, Benedita Fátima da 
Silva (Bastiana Cacerense); 
Lourenço da Guia Ferreira 
Mendes; Milton Pereira de Pinho 
(Guapo); Rafael Jonnier Pires; 
Odair José Silva; Leandro 
Silveira Rocha (Leandro Leska); 

Silva Leite na SICMATUR em 
exposição aberta ao público das 
8h30 as 16h30.

Em entrevista exclusiva 
ao Jornal Correio Cacerense, a 
supervisora pedagógica Fabíola 
Campos Lucas, explicou que esse 
trabalho de pesquisa é uma forma 
para que os alunos valorizem as 
personalidades da história de 
Cáceres. Ela destacou como 
principais pontos do projeto o 
reconhecimento dos personagens 
da história, em que os alunos 

 Colégio Salesiano Santa OMaria, embarcando nas 
comemorações dos 240 

anos de Cáceres, elaborou o 
p r o j e t o  " P e r s o n a l i d a d e s  
Cacerenses", em resposta a 
sol ic i tação da prefei tura ,  
desenvolvido por mais de 130 
alunos, integrantes do 5º e 8º anos 
do Ensino Fundamental e 1ª 
series do Ensino Médio, sob a 
orientação de professores, 
coordenadores e direção. Com as 
temáticas Cultura, Educação e 
Esportes, os alunos se reuniram 
com os familiares para a escolha 
dos nomes que foram votados 
posteriormente em sala.

também descobrem que eles são 
personalidades da atualidade e 
podem entrar para a história 
contemporânea, mediante a 
produção  e  as  pesquisas  
realizadas. Dessa forma contribui 
expressamente para a melhoria da 
qualidade de educação com a 
ampliação do dinamismo na sala 

A propósito do noticiado pela imprensa sobre decisão judicial 
proferida pelo juiz da 1ª Vara da Justiça Federal em Cáceres, que concedeu 
liminar em ação civil movida pelo Ministério Público sobre supostos 
servidores em desvio de função e servidora com suposto acúmulo de 
cargos na Secretaria Municipal de Saúde, o Prefeito Francis Maris Cruz 
informa que ainda não teve acesso ao processo, pois só tomou 
conhecimento de sua existência pela imprensa, mas pelo que foi divulgado 
na mídia vem a público esclarecer preliminarmente que:

3- Quanto ao alegado acúmulo ilegal de cargos pela servidora Evanilda 
(que ingressou na Secretaria Municipal de Saúde por concurso público no 
ano de 2002), um de Agente de Combate a Endemias e outro de 
Coordenadora de Vigilância Sanitária Epidemiológica e Controle de 
Endemias, a própria nomenclatura dos cargos já evidencia que se trata de 
funções correlacionadas e de atividades plenamente compatíveis.

2- Quanto ao suposto desvio de função dos Agentes de Combate a 
Endemias, o fato é que dos 36 (trinta e seis) citados Agentes, apenas 2 
(duas) servidoras encontravam-se em situação vulgarmente considerada 
“desvio de função”, e isso em decorrência de limitações médicas, por 
razões de saúde devidamente documentadas.

5- Por fim, o Prefeito Francis Maris Cruz informa que, assim que for citado 
e tiver acesso ao processo, poderá apresentar esclarecimentos adicionais se 
necessário, assim como deverá ingressar com recurso contra a decisão 
liminar que considera equivocada e indevida, visando a sua revogação pela 
instância superior, além de apresentar a sua defesa técnica que provará a 
inocorrência de qualquer ato ilegal de sua parte.
 
                                   Francis Maris Cruz   -  Prefeito de Cáceres

4- Por outro lado, não houve acúmulo de salários: a servidora Evanilda 
recebia a remuneração como Agente de Combate a Endemias, paga através 
de Assistência Financeira Complementar pela União (Lei nº 11.350/2006), 
e do Município recebia apenas a complementação desse valor para 
equiparar a sua remuneração à dos demais cargos de Coordenação da 
Secretaria Municipal de Saúde. Não recebia em duplicidade, e nem um 
centavo a mais que os demais Coordenadores da Saúde.

1- Conforme divulgado à imprensa e ainda não oficialmente às partes 
interessadas, o Ministério Público alega duas supostas irregularidades que 
teriam ocorrido na Secretaria Municipal de Saúde: a) desvio de função dos 
Agentes de combate a Endemias; e b) acúmulo ilegal de cargos pela 
servidora pública Evanilda Costa do Nascimento Felix, como Agente de 
Combate a Endemias e Coordenadora de Vigilância Sanitária 
Epidemiológica e Controle de Endemias da Prefeitura de Cáceres.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

CÁCERES 240 

Projeto Salesiano homenageia
as personalidades Cacerenses

Projeto destaca reconhecimento dos personagens da história, em que os alunos também descobrem que eles são também personalidades da atualidade

Da Reportagem Local

Alunos do 5º ano, pesquisadores de personalidades na área cultural   

Foto: Divulgação 

NOITE DE AUTÓGRAFOS

José Ricardo Menacho lança
novo livro hoje em Cáceres 

Da Redação

Escritor Cacerense José Ricardo Menacho   

Foto: Divulgação
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 Segunda Câmara de AD i r e i t o  P ú b l i c o  e  
Coletivo do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso manteve 
a decisão de 1ª instância que 
condenou servidores públicos de 
Poconé,  por  improbidade 
administrativa. Conforme os 
autos, os réus teriam fraudado o 
sistema de gerenciamento da 
folha de pagamento/empenhos da 
prefeitura e também feito desvios 
de verbas públicas em benefício 

próprio.
Segundo  cons t a  no  

processo o esquema criminoso 
era comandado por um servidor 
que exercia o cargo de assessor 
técnico no Departamento de 
Finanças e Contabilidade. A 
fraude consistia em forjar 
requerimentos de liquidação de 
empenhos, mediante a inserção 
de dados falsos no sistema de 
gerenciamento de folhas de 
pagamento da prefeitura pela 

facilitação do cargo então 
desempenhado, em valores 
supervalorizados, sendo os 
mesmos transferidos para conta 
particular, de terceiros estranhos 
à serventia da municipalidade, 
bem como de parentes. Para 
tanto, contava com o auxílio de 
outros servidores públicos.

Os réus condenados 
deverão fazer o ressarcimento 
integral dos danos causados ao 
erário no valor de R$ 527.945,88, 
devidamente corrigidos pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) desde a data 
de cada pagamento indevido nas 
fo lhas  de  pagamen to  do  
município de Poconé, acrescidos 
de juros de mora de 1% ao mês a 
partir da citação.

Além disso, também 
perderá os bens e valores 
ilicitamente acrescidos ao 
patrimônio em razão dos atos 
praticados, perda do cargo ou 
função pública, suspensão dos 
direitos políticos por oito anos e a 
proibição de contratar com o 
P o d e r  P ú b l i c o ,  r e c e b e r  
benefícios, incentivos fiscais ou 
creditícios pelo prazo cinco anos. 
E por fim manteve-se também a 
condenação  dos  r éus  ao  

pagamento das custas e despesas 
processuais.

Segundo o entendimento 
da relatora, a desembargadora 
Antônia Siqueira Gonçalves, o 

conjunto probatório contra os 
servidores é substancioso ao 
demonstrar o dolo de violar os 
princípios da administração 
pública.

FALHAS NAS FOLHAS

Tribunal mantém sentença
contra servidores municipais  

Réus deverão ressarcir danos causados ao erário no valor de R$ 527.945,88, corrigidos pelo INPC com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

TJ/MT c/ Redação

Relatoria do caso ficou com a desemb. Antônia S. Gonçalves   

Foto: Arquivo
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Um sitiante encontrou o 
corpo de Américo de Paula Filho, 
vulgo Tizil, em uma cova rasa, 
comunicando-se com a policia de 
Rio Branco, que constatou ter a 
vitima sido executada mediante 
torturas, após ter sido amarrada, 
possivelmente enterrada viva. 
Tizil que morava em Salto do Céu 
e tinha passagens pela polícia 
estava com uma das mãos fora da 
cova mal coberta pelo assassino. 

Página 04

Num período de crise com mais de 
13 milhões de desempregados no país, 
Mato Grosso, se torna um exemplo 
contrastando a situação, com a geração de 
4.398 empregos formais em agosto, 
segundo dados do Caged/MTB e Pontes e 
Lacerda na região de Cáceres se destaca 
com 456 postos de serviço, contra 367 
desligamentos, saldo de 89 vagas, no mês 
referencia da consulta. 

Depois de reunir público recorde no lançamento do livro O Plural 
do Diverso: conversas sobre a dignidade humana, o autor José Ricardo 
Menacho recebe hoje em noite de autógrafos a partir das 19h30 no Espaço 
Bosque os amigos e admiradores para o lançamento de sua segunda obra 
"Sarau. A nova obra literária do escritor cacerense seleciona 33 crônicas 
geradas em nova dimensão.Página 03

CÁCERES 240

Celebridades de Cáceres
serão homenageadas hoje

Trabalho pesquisa projetado pelos alunos, busca reconhecer aqueles que presentes ou não contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do município

Aderbal Michels, Prof. Natalino, Jony Fontes, Maldonado e Emília Darci  homenagens póstumas  

 Fotos: arquivo

O Colégio Salesiano Santa Maria nas comemorações dos 240 anos de Cáceres, elaborou o projeto "Personalidades Cacerenses", atendendo solicitação da prefeitura, 
desenvolvido por mais de 130 alunos dos ensinos fundamental e médio, sob a orientação de professores, coordenadores e direção. Além, da exposição, celebridades da história 
cacerense serão homenageadas na Sicmatur. Página 03

SINAIS DE TORTURA

Cadáver amarrado estava em
cova rasa com a mão pra fora

Américo de Paula Filho, o Tizil tinha passagens pela policia   

Foto: Reprodução 

FORMALIDADE

Caged confirma 89 vagas
de empregos em Lacerda
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Comercio tem sido o ponto forte de Pontes e Lacerda   

Foto: Arquivo

Sarau marca novo trabalho
literário do escritor Menacho

CRÔNICAS EM VOLTAS

Professor, cantor e escritor José Ricardo Menacho   

Foto: Divulgação

SANGUE NA RESERVA
Viciada em drogas executada
com golpe de facão na cabeça

Patrícia Gomes da Silva, uma jovem de 29 anos 
que vivia com um idoso de 80, foi encontrada morta 
debaixo de um pé de manga próximo a sua casa em 
Reserva do Cabaçal. O corpo apresentava cortes de facão 
na cabeça e segundo a pólicia, ela além de ser usuária de 
drogas, já tinha registro na delegacia daquela cidade, por 
agressões a faca contra desafetos. Página 04

Porta arrombada sugere que 
algoz invadiu  casa da vitima    

Foto: PJC-MT
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