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FURA GREVE
Em todo o estado cerca de 40 mil profissionais da rede estadual de ensino aderiram a greve, que segundo o Sintep tem adesão de 98% em alguns municípios

Em Cáceres apenas uma escola
funciona durante a paralisação
Foto: Arquivo

Em seu terceiro dia de greve, os professores da rede estadual de
ensino de Mato Grosso contabilizam segundo o Sintep, mais de 90% de
escolas paralisadas na capital e interior. Em, Cáceres, com mais de 1.000
professores de braços cruzados, apenas a Escola Estadual Mário Duilio
Evaristo Henry, no distrito de Nova Cáceres, antiga Sadia, mantém-se
atendendo os alunos. Página 03

CHAVEADO NO POTE

Cadeião de Mirassol D'Oeste
recebe assassino de ex-mulher
Foto: Reprodução

Escola da antiga-Sadia não aderiu a greve estadual do magistério

AGRICULTURA FAMILIAR

Trabalhadores rurais realizam
festa-feira sábado em Cáceres
Foto: Divulgação

O Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (STTR) de Cáceres
realizará sábado, abrindo o mês de junho, a 11ª
Festa da Agricultura Familiar em Cáceres.
Além de exposição e vendas de produtos da
agricultura familiar, a feira promove atrativos
culturais, conforme disse a presidente do
sindicato, Rafaela Ferreira Santos da Cunha.

Kendra Rayane foi morta com 3 tiros onrpelo ex-Ronaldo Oliveira, (destaque)

O homicida Ronaldo José Souza Oliveira, 24 , vulgo Roseta, que
estava foragido desde o dia 13 de março último, depois de ter matado a exmulher Kendra Rayane de Carvalho a tiros e baleado o colega dela Halif
Thiago dos Santos, em Mirassol D'Oeste foi preso na tarde de anteontem.
O assassino está atras das grades a disposição da justiça, acusado de
feminicidio e tentativa de homicídio. Página 04

PREVENÇÃO

Rede Cidadã recebe
seis viaturas novas

Atrações culturais mesclam com
produtos da feira dos produtores

Página 06
Página 03

ZEBRA VAI-VEM

Comendador Arcanjo
está de volta à prisão

VIVER BEM

Projeto oferece atividades
físicas a idosos de Cáceres
Foto: Assessoria

Página 06

A Prefeitura de Cáceres, realizou na manhã de
anteontem, (28) as atividades físicas com o grupo de
idosos, que também integram o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, em parceria com o professor
de Educação Física Nilson Modesto de Moura, que já
realiza no município trabalhos voltados para a promoção
da saúde dos idosos no CCI e no CMU.

NIVEL MÉDIO

Fórum de Quatro Marcos
abre seletivo para estágio

Atividades auxiliam no controle das
mudanças do processo de envelhecimento

Página 04
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A sempre Bela Vila Bela da Santíssima Trindade
Voltando no tempo em 1793, a gente percorre as ruínas da 1ª
capital de Mato Grosso e mergulha nas cachoeiras do Parque
Ricardo Franco. Página 05
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Projeções Nebulosas
Analistas econômicos de cátedra,
já não escondem que a fraqueza da
economia deve dar ao Brasil uma triste
marca ao fim do ano que vem, haja vista a
taxa média de crescimento do Produto
Interno Bruto, o tal PIB da atual década
deve ser a mais baixa dos últimos 120
anos.
O mercado tem reduzido a
estimativa de crescimento do PIB para
este ano e 2020, apontando que na década
2011 a 2020, nosso crescimento médio
deve ser de apenas 0,9% ao ano,(previsão
do Instituto Brasileiro de Economia, da
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), que
se confirmada e a tendencia reflete isso, a
economia brasileira vai registrar um
desempenho mais fraco até mesmo do que
o observado nos anos 1980, período
chamado de década perdida, quando o
PIB avançou em média apenas 1,6% ao
ano no período.
Os economeses que sempre a
gente questiona aqui, desta feita, usam o
levantamento do Ibre, que utiliza como
base a série histórica do PIB apurada pelo
Instituto de Pesquisas Econômica
Aplicada (Ipea) e as projeções para 2019 e
2020 do relatório Focus, do Banco
Central, que colhe a avaliação de analistas
para a economia brasileira.
A gente não quer ser pessimista,
apenas realista, pois desde 2014, a
economia brasileira tem colhido
sucessivos déficits nas contas públicas, o
que levou a um aumento acelerado da
dívida do país e,com este fator, a
desconfiança com a saúde financeira,
afetando diretamente a taxa de
crescimento da economia. Sem querer
causar pânico, em 2015 e 2016, por
exemplo, a atividade econômica recuou

EDITORIA

MÍDIA SELETIVA
Segundo o secretário de Comunicação
Social da Presidência da República, Fabio
Wajngarten, a distribuição de verbas
publicitárias do governo federal segue
critérios estritamente técnicos, sem viés
ideológico nem preconceito. Conversinha
pra boi dormir, mais fiado que conta de nó
cego e tem gente que acredita. O encontro
particular dos manda-chuva com os
marajás da mídia (Band/SBT e Globo)
devem ter sido por acaso, então. Se aqui em
MT e Cáceres a mídia anda seletiva,
imagine a federal.
VERBAS IN-LOCO
O mais constrangedor é que deputados e
senadores tem verba de publicidade
embutida nos duodécimos gordos, mas não
valorizam a mídia de seus currais
eleitorais, alvo de releases como se a
imprensa interiorana fosse porta voz grátis
de suas façanhas. Ninguém está aqui a
pedir verba para politico, longe disso,
apenas, que no gasto das indenizatórias,
valorizem os grotões onde garimpam
votos, divulgando in-loco mediante recibo
de contra-prestação, os seus trabalhos.
SAINDO PELO LADRÃO
O sistema presidiário brasileiro está
explodindo, tem preso saindo pelo ladrão,
haja vista atualmente, a população
carcerária tupiniquim ser de 704.395
presos para uma capacidade total de
415.960, um déficit de 288.435 vagas. Se,
contabilizados os presos em regime aberto
e os que estão em carceragens da Polícia
Civil, o número passa de 750 mil. Os presos
provisórios (sem julgamento), que
chegaram a 34,4% da massa carcerária há
um ano, agora correspondem a 35,9%.
Nenhuma surpresa portanto, os motins e
rebeliões, bem como a ascensão das
facções.

3,5% e 3,3%. Foi um marco
negativo para a histórica econômica do
país, lembrando que o Brasil não
registrava um dois anos seguidos de
recessão desde 1930 e 1931, quando o
mundo foi afetado pelos efeitos da crise
econômica de 1929, quando ocorreu a
quebra da bolsa de Nova York.
Em meio às dificuldades de
reação da economia brasileira e
problemas estruturais de produtividade, o
país também tem perdido a atratividade
para investidores estrangeiros. Além do
menor nível de fluxo de recursos para
investimentos no Brasil e persistentes
incertezas sobre o ambiente de negócios,
também tem chamado a atenção a
frequência de empresas internacionais
indo embora ou decidindo encerrar
operações por aqui.

dados da Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD),apontam
que o Investimento direto estrangeiro no
Brasil caiu 12% em 2018, para US$ 59
bilhões e com esta queda, a Pátria Amada,
ou Amarga, passou da 4ª para a 9ª
colocação entre os principais destinos no
mundo. Mesmo leigo em economia, a
gente precisa ficar alerta com o sinal
amarelo ligado, para não escorregar nesta
crise silenciosa omitida pela grande
mídia, a fim de resguardar nossa
sobrevivência.
Sobrou algum? Poupança;
cartões, nem pensar, pechinchar?
obrigação e toca a vida que a fila anda e
viver é preciso, se possível, a larga da
crise, mesmo porque depois da
tempestade, quem vem é a ambulância,

Novo ópio do século
Vivemos em uma sociedade de
excessos. Somos bombardeados por
informações que, na maior parte das vezes,
não conseguimos absorver. Acrescenta-se
também que somos cobrados, pressionados,
o que nos torna reféns da nossa mente. Essa
situação alterou algo que deveria ser
inviolável -, o ritmo de construção de
pensamentos -, gerando consequências
sérias para a saúde emocional, o prazer de
viver, a inteligência e a criatividade. De
acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), 1,4 bilhão de pessoas, cedo
ou tarde, desenvolverão o último estágio da
dor humana, o que corresponde a 20% da
população do planeta. Mas, conforme
pesquisas, a Síndrome do Pensamento
Acelerado (SPA) provavelmente atinge
mais de 80% dos indivíduos de todas as
idades, de alunos a professores, de
intelectuais a iletrados, de médicos a
pacientes.
Sem perceber, a sociedade moderna
– consumista, rápida e estressante – alterou
também o modo de apreender, de processar o
cérebro, desequilibrando com a angústia, a
depressão, a síndrome do pânico, a
hiperatividade ou Síndrome do Pensamento
Acelerado (SPA) e a sustentabilidade das

DESARMAMENTO
As delegações dos Estados Unidos e Brasil
decidiram abandonar na terça-feira (28) a
Conferência de Desarmamento, um fórum
internacional da ONU que se reúne em
Genebra, depois que a Venezuela assumiu a
presidência rotativa da entidade, algo que
surpreende, um país dito ditatorial a favor
do desarmamento. O Itamaraty disse em
nota que o Brasil não participa da
conferência enquanto a presidência for
venezuelana porque o atual mandato de
Maduro não foi por meio de processo
eleitoral livre, justo e transparente. O que
seria livre, além de uma eleição direta com
o povo nas urnas?
BANQUEIROS & CIA
Os cinco maiores conglomerados
bancários do país, Itaú-Unibanco,
Bradesco, Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal e o Santander,
fecharam o ano de 2018 com 84,8% do
mercado de crédito e com 83,8% dos
depósitos totais, informou o Banco Central
(BC) na terça-feira (28). Esse cálculo
engloba os bancos comerciais, os múltiplos
com carteira comercial e as caixas
econômicas. Os dados estão no Relatório
de Estabilidade Financeira do segundo
semestre do ano passado. Como se pode
notar, os banqueiros mandam no patropi e
fim de papo.

relações sociais. Sim, adoecemos
coletivamente. Este é um grito de alerta.
No Brasil, o “boom” dos livros de
autoajuda e da indústria do misticismo e
apocalipse é um fenômeno que ocorre
paralelamente ao crescimento das seitas
religiosas – cristãs e não-cristãs. Num caso e
no outro, as pessoas buscam a cura, o
consolo, o aconselhamento espiritual fora da
ortodoxia. Isto é, através de práticas mais
flexíveis, por meios mais acessíveis. As
terapias atendem à classe média alta letrada,
como os livros de autoajuda, e descrente. As
seitas seduzem os não tão sofisticados e
menos “favorecidos”. O paralelo, aqui, é
sociológico num sentido amplo. Mas há uma
analogia essencial entre religião e terapia.
Numa famosa carta ao amigo Oskar
Pfister, Sigmund Freud definiu os
psicanalistas, junto com os oradores, como
“pastores de alma leigos”. A psicoterapia
aparece claramente como um sucedâneo da
prática religiosa, num mundo secularizado.
Ela só poderia surgir com a morte de Deus,
parafraseando Friedrich Nietzsche. Estas
são considerações muito genéricas (alguns
diriam nebulosas). O fato é que, no Brasil, os
oradores, os profetas do apocalipse,
místicos e livros de autoajuda proliferam

EXPEDIENTE

como cogumelos depois da chuva.
Esses “camelôs” motivadores do
ego, invadem a vida particular de seus fiéis
seguidores, mesmo sem formação em
psicologia, em teologia ou oratória,
escancaram a vida particular, como numa
vitrine, intimidando e favorecendo a popular
“fofoca” ou maledicência no grupo. O
cúmulo da generosidade da figura do
“conselheiro”, independente de classe
social e raça, fervilha em grande quantidade,
geralmente nas épocas de crise,
desigualdade social, desemprego e grandes
catástrofes em países das Américas latina e
central, fortemente influenciados pela visão
maniqueísta da religião. Isto reflete o medo
e a insegurança da sociedade em geral.
O mundo hoje está mais complexo e
as gerações atuais sem tantas esperanças. O
clima é completamente diferente: as pessoas
estão muito mais interessadas em se
estruturar do que em se expressar.
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor,
pesquisador, jornalista e pedagogo em São
Paulo. Autor, entre outros, de Religar às
Origens (ensaios e artigos, 2010) e Sombras
da Teia (contos, 2016)
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GREVE DOS PROFESSORES

Movimento continua em mais de 90% das escolas estaduais, levando o governo a marcar uma reunir amanhã com grevistas e ceder em algumas demandas

Só uma escola não aderiu
a paralisação em Cáceres
N
Sintep/MT c/ Redação

o município de Cáceres a
adesão a greve mobilizou
mais de 1.000 professores
do ensino público estadual,
conforme informações do
sindicato que representa a
categoria, sendo que só a Escola
Estadual Mário Duilio Evaristo
Henry, no distrito de Nova
Cáceres, antiga Sadia, mantém-se
atendendo os alunos. A assessoria
de comunicação do Sintep/MT
afirmou que a adesão da greve
chega a 98% em alguns
municípios.
“Nos grandes municípios
como Sinop, Várzea Grande,
Cuiabá e Rondonópolis a média é
90% das escolas fechadas, sem
aula. Em Cáceres por exemplo,
temos 98% de adesão, mas tem
alguns que realmente não
aderiram. A gente não tem esse
número dos que aderiram, mas é o
começo. Agora eles vão começar a
trabalhar inclusive nas escolas,
conscientizando os professores
porque se houver ganho vai ser
para todo mundo”, diz.
A greve dos professores foi
aprovada em assembleia geral
realizada no último dia 20 e entre
as reivindicações estão o
chamamento de concursado para

Foto: Arquivo

manhã da terça-feira (28),
no Palácio Paiaguás, para discutir
a greve deflagrada na segundafeira (28).
Aos parlamentares,
informou que tem agenda marcada

com a categoria para
amanhã, (31) e que o Governo está
disposto a ceder em algumas
demandas, desde que isso não
acarrete em prejuízo aos demais
servidores do Executivo.

CORPORE-SANO

Assistência Social realiza
atividades com os idosos

Assessoria

A

Manifestações de professores acontecem na capital e interior

as vagas livres, o
cumprimento da Lei nº 510/2013 e
pagamento dos restos a pagar da
Revisão Geral Anual de 2018. O
deputado estadual Lúdio Cabral
acredita que a união dos
profissionais é essencial para a
conquista dos direitos e que servirá
de exemplo para que outras classes
trabalhadoras tenham coragem
para lutar por melhorias. Para o

presidente da sub-sede do
Sintep em Cáceres Régis Oliveira,
a comunidade escolar recebeu com
compreensão a decisão tomada
pelos professores.
Em todo o estado cerca de
40 mil profissionais aderiram a
greve, segundo o Sintep-MT. O
governador Mauro Mendes se
reuniu com 16 deputados de sua
base e também da oposição na

FESTA RURAL

Agricultura familiar realiza
11ª Feira sábado em Cáceres

Prefeitura Municipal de
Cáceres, através da
Secretaria de Assistência
Social, realizou na manhã de
anteontem, (28) as atividades
físicas com o grupo de idosos, que
também integram o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, em parceria com o
professor de Educação Física
Nilson Modesto de Moura, que já
realiza no município trabalhos
voltados para a promoção da saúde
dos idosos. As atividades Físicas
acontecem todas as terças-feiras e
quartas-feiras, no período
matutino das 7h às 8h30, no Centro
de Convivência dos idosos - CCI e
Centro de Múltiplo de Uso - CMU.
Dentre as atividades do
Projeto Viver Bem, destaque-se os
benefícios da atividade física na
terceira idade com a melhoria do
bem estar geral, a melhora da
condição da saúde física e mais
importante, a preservação da

independência, lembrando
que a atividade física e uma das
intervenções mais eficientes
quanto a melhora da qualidade de
vida dos idosos, pois auxilia no
controle das mudanças ocorridas
pelo processo de envelhecimento,
promovendo a independência e
autonomia nas atividades do
cotidiano.
A Coordenadora da
Proteção Social Básica, Simone
Dancinguer, destaca ainda que
aplicar a atividade física aos
idosos é sem dúvida de grande
valia, pois ao conceder às pessoas
idosas a oportunidade de
independência mantendo suas
capacidades de realizar atividades
cotidianas sem o auxílio de outras
pessoas por um tempo maior,
mantendo-os em evidência na
sociedade, tornando-os mais
proveitosos aos olhos de todos, é
também um presente a nós
profissionais.
Foto: Assessoria

Da Redação

O

Sindicato dos
Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais
(STTR) de Cáceres realizará no
próximo sábado, abrindo o mês de
junho, a 11ª Festa da Agricultura
Familiar em Cáceres.
Além de exposição e
vendas de produtos da agricultura
familiar, a feira promove atrativos
culturais, conforme disse a
presidente do sindicato, Rafaela
Ferreira Santos da Cunha.
Segundo ela, este é um dos
maiores eventos do tipo na região,
reunindo cerca de 250 agricultores
participando e apresentando ao

povo sua produção à
população, além de
compartilharem de palestras e
trocas de experiencias, uma
congregação de valores rurais, que
beneficia a todos, produtores,
consumidores e a agricultura
familiar.
Neste encontro mais de 23
assentamentos marcam presença e
quem comparecer na feira, poderá
adquirir vários produtos da
agricultura familiar, como, frango,
ovos, doces, pães, farinhas,
abóbora, mandioca e hortaliças.
“A gente quer mostrar pra cidade
que o campo tem uma grande

enfim, hortifrutigranjeiros
de qualidade, sem veneno. Junto a
tudo isso, a venda de artesanato
feito pelas mulheres dos
assentamentos de Cáceres,”,
pontuou a presidente do STTR de
Cáceres.
A 11ª Feira da Agricultura
Familiar acontece neste sábado
(01), na Rua Marechal Deodoro,
em frente ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, no centro da
cidade.
As atividades começam
logo cedo, às 9h00 e vão até as
19h00. Todos, portanto, estão
c o n v i d a d o s a c o m p a r e c e r,
participar e prestigiar a feira da
agricultura familiar no sábado.

Foto: Arquivo

Exercícios físico são eficientes para melhora da qualidade de vida

Diversos assentamentos marcam presença na feira-festa rural
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APÓS 46 DIAS

Feminicida estava foragido da policia há quase dois meses, mas rodou e foi pro xilindró, para responder pelo assassinato e uma tentativa de morte do amigo da ex

Assassino de matar ex-mulher
em Mirassol D'Oeste foi preso
Da Redação
Foto: Facebook

R

onaldo José Souza Oliveira,
24 , vulgo Roseta, acusado
de ter assassinado sua
companheira Kendra Rayane de
Carvalho, 17, no dia 13 de março
deste ano e balear o colega da
esposa, Halif Thiago dos Santos, 25,
em Mirassol D'Oeste, se evadindo
após o feminicidio e tentativa de
homicidio, finalmente foi preso no
final da tarde de anteontem e já está
atras das grades para pagar pelos

para que a ex-sogra viesse
buscar o corpo.
Conforme relatos da época,
Kendra foi para uma festa em um
pub, na companhia de amigos. Com
ciúmes, Ronaldo teria chamado o
segurança do local e denunciado que
Kendra era menor de idade e estava
na festa. A adolescente foi expulsa da
festa e acompanhada do amigo, foi
para casa. Segundo testemunhas,
Ronaldo já estava no local e disparou

crimes.
Kendra foi morta com três
tiros em frente da casa onde morava,
no Bairro Jardim das Oliveiras. O
assassino Ronaldo, que estava
separado dela, à época do crime teria
enviado várias mensagens de
ameaça à mesma e após executá-la
com três tiros frente a casa onde ela
morava no Jardim das Oliveiras,
mandou uma mensagem à mãe da
vitima, avisando do feminicídio,

PRESOS NA LUGER

Operação caça traficantes de
armas para pagar advogados
SESP-MT c/ Redação

U

a 'operação 5º mandamento' cumpriu 9
mandados de busca e apreensão
domiciliar. Foram apreendidos R$ 12
mil, 60 caixas de cigarro
contrabandeado e uma espingarda.
De acordo com o delegado
regional de Pontes e Lacerda, Rafael
Mendes Scatolon, a operação é um
desdobramento da operação Luger, que
Foto: Assessoria

ma quadrilha investigada por
vender armas e munições para
pagar advogados de criminosos
presos foi alvo de uma operação
deflagrada ontem, (29) em Pontes e
Lacerda e no distrito de Adrianópolis,
em Vale de São Domingos, na região da
fronteira.
De acordo com a Polícia Civil,

Pacoteira de cigarros e armas apreendidos com os meliantes

identificou e prendeu uma
quadrilha especializada em crimes
contra a vida. “Na ocasião foram
esclarecidas a autoria de pelos menos
sete mortes, inclusive de uma criança de
apenas dois anos de idade, ocorridas na
cidade de Pontes e Lacerda, entre os
anos de 2016 a 2018”, disse o delegado.
Diante de tais fundamentos, a
Delegacia Regional de Pontes e
Lacerda, responsável pela investigação
representou pelo cumprimento dos
mandados de busca, devidamente
deferidos pelo juízo local.
A investigação apura crimes de
posse ilegal de arma de fogo e munições.
O grupo vendia os armamentos para
conseguir pagar os serviços de
advogados dos investigados presos
através da operação 'Luger'. Participam
da operação, policiais civis da
Delegacia Regional e Municipal de
Pontes e Lacerda, Delegacia de Vila
Bela da Santíssima Trindade, Jauru,
Policiais Militares da ARI do CR, Força
Tática e Policiais Rodoviários Federais.

Ronaldo José Souza Oliveira, o Roseta, finalmente atras das grades

quatro vezes, sendo três
tiros em Kendra e um em Halif. Ela
morreu no local e Halif, que baleado
no tórax, foi socorrido ao Hospital
Regional de Cáceres, felizmente
sem perigo de morte.
Agora, passados 46 dias do

bárbaro duplo crime,
(feminicídio e tentativa de
homicídio), Ronaldo deve ficar atras
das grades, para responder o
processo e posteriormente ir a juri
popular, com previsão de uma longa
temporada na prisão.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Quatro Marcos realiza processo
seletivo para estágio nível médio
Assessoria

A

Comarca de São José dos Quatro
Marcos abriu processo seletivo
para recrutamento e cadastro de
reserva de estagiários de nível médio. A
inscrição pode ser feita até o dia 19 de
junho e deverá ser efetuada
exclusivamente via internet, no endereço
eletrônico http://www.tjmt.jus.br Serviços/Seleção de Estagiários Fórum de
São José dos Quatro Marcos. Será
considerada como extemporânea e sem
validade qualquer inscrição feita fora
desse período, sendo que o horário limite é
até 23h 59 do dia 19.
No ato da inscrição, o candidato
deverá obrigatoriamente informar
endereço eletrônico, bem como telefone
para contato, que em caso de alteração
deverá ser atualizado por meio do
e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o
saojose.quatromarcos@tjmt.jus.br.
A gestora geral do Fórum de São
José dos Quatro Marcos, Rosimeiri
Delforno, informa que não haverá
cobrança da taxa de inscrição. A servidora
frisa ainda que a Central de Administração
da Comarca não se responsabiliza por
solicitação de inscrição não recebida por
motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores
que impossibilitem a transferência de

dados.
O estágio curricular é aberto a
estudantes que estejam frequentando o
ensino regular em instituições públicas ou
privadas de educação de ensino médio. Na
data da contratação, o estudante deve ter a
idade mínima de 16 (dezesseis) anos
completos. A relação dos candidatos que
tiverem as inscrições deferidas constará
em edital a ser publicado no Diário da
Justiça Eletrônico (DJE) e disponibilizada
no site do Tribunal de Justiça
www.tjmt.jus.br - Serviços/Seleção de
Estagiários Fórum de São José dos Quatro

Marcos.
E de acordo com a juíza e presidente da
Comissão do Processo Seletivo, Lílian
Bartolazzi Laurindo Bianchini, a prova
será aplicada para todos os candidatos na
data provável de 07 de julho, das 8h às
11h, no Fórum Desembargador João da
Cunha Cavalcanti, localizado na Rua
Getúlio Vargas, s/n., Jardim Vista Alegre.
A confirmação da data e as informações
sobre os locais de prova serão divulgados
no DJE e disponibilizados no site do TJ,
oportunamente, após o encerramento das
inscrições.
Foto: Arquivo

Selecionados prestarão serviços no fórum da comarca de Quatro Marcos
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MEMÓRIAS NATURAIS

A Bela Vila Bela da
Santíssima Trindade

Editoria

Foto: Arquivo

As ruínas da antiga Matriz de Vista Bela da Santíssima Trindade

Q

uem visita Vila Bela da
Santíssima Trindade,
com suas incontáveis e
paradisíacas cachoeiras, entre
elas a Jatobá, conhecida como
a maior de Mato Grosso, com
218 metros, se depara ao
chegar, com as ruínas na Igreja
Matriz, cuja obra foi iniciada
em 1793 na praça central da
cidade, e que chamam a
atenção pela imponência,
apesar dos mais de 200 anos de
existência.
As paredes de adobe

possuem mais de um metro de
largura e seis de altura.
Protegido da ação do tempo
desde 2006, o patrimônio é a
maior atração turística de Vila
Bela.
Mas além das ruínas, o
município tem muito a
oferecer como a beleza do Rio
Guaporé. Em meio a vegetação
exuberante o rio corre lento,
com seus aguapés. Com sorte,
o visitante pode até avistar um
boto cor-de-rosa. Há ainda o
Parque Estadual da Serra de

Ricardo Franco e as
cachoeiras.
A cidade foi a primeira
capital de Mato Grosso,
estabelecida por questões
políticas e para afirmar a
ocupação portuguesa na
metade do século XVIII nessa
região de fronteira; porque seu
traçado regular ainda
permanece preservado e
porque ainda existem edifícios
da época de fundação da
cidade.
As trilhas que se pode

fazer pelo Parque dão
acesso a cachoeiras
lindíssimas como a chamada
Cachoeira dos Namorados e
outras.
A vegetação é
abundante e as águas dos
riachos são muito limpas. Se
não fosse pelo frio – sim! por
incrível que pareça, estivemos
lá no momento da chegada de
uma frente fria, que deve ter
sido uma das únicas do ano!
Portanto, aí vai uma dica: se
forem a Vila Bela em junho ou
julho, levem roupa de frio.
Apesar de ainda não ter
uma estrutura turistica, Vila
Bela tem um potencial imenso
para o turismo. Vale a pena
enfrentar a distância de 522km
que separam a cidade da atual
capital Cuiabá. Enfim, para
quem não conhece, vale
também uma parada em
Cáceres, que está praticamente
a meio a caminho.
Não é exagero afirmar
que a história do município de
Vila Bela da Santíssima
Trindade guarda a essência da
memória de Mato Grosso e do
Brasil, não só pelas belezas e
riquezas da região, mas pela
determinação das pessoas que
povoaram a localidade e
mantiveram as fronteiras
brasileiras.
A memória está
representada pelas ruínas da
Catedral da Santíssima
Trindade, erguida em 1771, a
atual sede da Prefeitura de Vila
Bela, onde foi instalada o
quartel militar, os fortes
militares e os marcos dos
tratados da região, como o de
Jauru (que está em Cáceres) as
sedes das fazendas históricas e

A atração cultural e
turística, nos dias atuais, pelas
festas do Congo, da dança do
Chorado, nas comemorações
religiosas que misturam a
cultura europeia, africana e
indígena lembram os
primórdios da História
brasileira. A resistência dos
escravos e a formação de
quilombos, durante a
colonização portuguesa, já
demonstravam o desejo da
liberdade, igualdade racial,
social e luta pelos direitos
humanos.
Enquanto foi capital, a
cidade obteve um progresso
muito grande devido aos
investimentos em infraestrutura e incentivos fiscais
para os novos moradores.
No entanto, as
dificuldades de povoar a região
(distância, doenças, falta de
rotas comerciais) e o
estabelecimento de um
importante centro comercial
em Cuiabá acabaram forçando
a transferência da capital, em
1835.
Como uma cidade
qualquer, Vila Bela não
resistiria. Os moradores
abandonaram a região,
d e i x a n d o c a s a s ,
estabelecimentos comerciais e
escravos para trás.
Num dos episódios
mais fascinantes de toda essa
história, são estes escravos
abandonados que garantem a
sobrevivência da cidade,
constituindo no local uma
comunidade negra forte, unida
e fiel às suas tradições. Fonte:
Enciclopédia Ilustrada de
Mato Grosso, Autor: João
Carlos vicente Ferreira.
Foto: Zigadazuca

Cachoeira do Jatobá No Parque Estadual Serra Ricardo Franco
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REDE CIDADÃ

Programa tem uma história na mudança de vida de jovens que poderiam ter ido para o crime, mas por meio das atividades artísticas e físicas mudaram o caminho

Programa de prevenção à violência
em MT recebe seis novos veículos

Secom/MT c/ Redação

Foto: Sesp-MT

Novas viaturas reforçarão os trabalkhos da rede na capital e interior

P

rograma de prevenção à
criminalidade da Secretaria de
Estado de Segurança Pública,
o Rede Cidadã, recebeu seis novos
veículos na terça-feira (28), que serão
utilizados na visita às famílias de
adolescentes em situação de
vulnerabilidade social. Dois carros
vão ficar em Cuiabá e os demais para
os municípios de Cáceres, Nova
Olímpia, Várzea Grande e
Rondonópolis.
Os secretários de Estado de
Segurança Pública, Alexandre
Bustamante e adjunto de Integração
Operacional, coronel PM Victor

Fortes, e o comandante-geral
da Polícia Militar, coronel Jonildo
Assis, estiveram na unidade central do
programa para a entrega dos veículos.
“A Rede Cidadã é o
enfrentamento da falência da
sociedade. Quando a família falha,
quando sociedade falha, quando a
religião falha e a escolha falha, sobra
para a polícia. Se a gente não abraçar
esses jovens, o tráfico e o crime
organizado abraçam”, destacou
Bustamante.
O programa tem uma história
na mudança de vida de muitos jovens
nestes quase 15 anos de

funcionamento, de
adolescentes que poderiam ter ido
para o crime, mas que por meio das
atividades artísticas e físicas
mudaram o caminho.
Em Cuiabá, 417 adolescentes
de 12 a 17 anos são atendidos no
programa. Outros 151 em Nova
Olímpia, 80 em Rondonópolis, 103
em Cáceres e 180 em Várzea Grande.
Cada aluno escolhe entre duas
atividades sendo uma cultural como
aulas de violão ou pintura e esportiva
como futebol, futsal, judô e taekowdo.
Os adolescentes são
encaminhados pelas unidades
escolares, conselhos tutelares,
juizado, Ministério Público ou pelos
Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS), ou mesmo pelos pais.
“Somente neste ano foram 159
procuras espontâneas, são pais que
não estão dando mais conta, com
filhos expulsos da escola. Até isso a
gente procura ajudar, arrumando
escola, encaminhando para
tratamento de saúde”, destacou a
coordenadora do programa, coronel
PM Zózima Dias dos Santos.
Durante as visitas, a equipe
técnica encontra com situações de
extrema vulnerabilidade e miséria,
um adolescente cuidando de vários
irmãos menores, mães que trabalham
fora e não tem com quem deixar os
filhos, falta de alimentos na casa. “Às
vezes falta dinheiro para a passagem
de ônibus para a criança participar do
programa, não tem uma TV para

chão batido, ou seja, é uma
realidade de muita dificuldade
mesmo”, comentou a coordenadora.
A coronel Zózima pediu ao
secretário a ampliação do programa

em Cuiabá. Bustamante, por
sua vez, sugeriu parcerias com
projetos como o Siminina, para
contemplar mais atividades aos
adolescentes do Rede Cidadã.

ZEBRA NA CABEÇA

Disputas do bicho levam
Arcanjo de volta a prisão
Da Redação

O bicheiro João Arcanjo Ribeiro, foi
preso na manhã de ontem, (29),
durante cumprimento de mandado de
busca e apreensão na casa dele,
quando a Polícia Civil apreendeu R$
201,8 mil em espécie. A prisão
aconteceu por volta das 9h10, e o
bicheiro foi conduzido pelo GCCO
para a Academia de Polícia, no Bairro
São João Del Rey, em Cuiabá,
deixando sua residência em um
veículo da Polícia Civil, Toyota,
modelo Corolla, descaracterizado.
João Arcanjo Ribeiro,
conhecido como “Comendador”, é
acusado de liderar o crime organizado
em Mato Grosso, nas décadas de 80 e
90, sendo o maior “bicheiro” do
Estado, além de estar envolvido com a
sonegação de milhares de Reais em
impostos, entre outros crimes.
No ano de 2002, Arcanjo foi
alvo da operação da Polícia Federal,
Arca de Noé, em que teve o mandado
de prisão preventiva expedido pelos
crimes de contravenção penal,
formação de quadrilha, lavagem de
dinheiro e homicídio.
Segundo a Polícia Civil,

durante as investigações mais
recentes, foi identificada uma acirrada
disputa de espaço pelas organizações,
havendo situações de extorsão
mediante sequestro praticada com o
objetivo de manter o controle da
jogatina em algumas cidades.
Os investigadores também
identificaram remessas de valores
para o exterior, com o recolhimento de
impostos para não levantar suspeitas
das autoridades. Foram decretados os
bloqueios de contas e investimentos
em nome dos investigados, bem como
houve o sequestro de ao menos três
prédios vinculados aos crimes
investigados.
As investigações iniciaram
em agosto de 2017, conseguindo
descortinar duas organizações
criminosas que comandam o jogo do
bicho no Estado de Mato Grosso, e
que movimentaram em um ano,
apenas em contas bancárias, mais de
R$ 20 milhões. Uma das organizações
é liderada por João Arcanjo Ribeiro e
seu genro Giovanni Zem Rodrigues,
já a outra é liderada por Frederico
Muller Coutinho.

Foto: Alair Ribeiro

Comendador Arcanjo aguardou tranquilo a prisão em sua sala

EDITAL DE LICENÇA
O Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias –
inpEV, CNPJ n° 04.875.587/0019-62, torna público que requereu
junto à SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Alteração
de Razão Social para a Central de Recebimento de embalagens de
agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos pós consumo do
Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias –
inpEV, localizado no município de Mirassol D'Oeste / MT.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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RUMO À GUARAPARI

Junto com o troféu de campeã a equipe de Cáceres, trouxe para o campus o título de destaque dos jogos conquistado pelo atleta João Victor Cardoso Barbosa

Vôlei Masculino de Cáceres
é campeã nos Jogos do IFMT
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria

A

equipe de vôlei
masculino do IFMT
Cáceres- Prof. Olegário
Baldo foi a grande campeã da
modalidade na 6ª edição dos
Jogos do Instituto Federal de
Mato Grosso realizado em Barra
do Garças, de 20 a 24 deste mês.
Com o título, a equipe formada
pelos estudantes Clauber Diogo,
Gabriel Carlos, Gustavo
Henrique, João
Pedro, João
Victor, Ryan Gama, Wender
Henrique, Weuller Oliveira e
Willian Gomes representará
Mato Grosso, no mês de outubro,
em Guarapari - Espírito Santo, na
edição nacional dos Jogos dos
Institutos Federais.
Para o estudante atleta
Wender Henrique Batista da

Silva, 18 anos, que
participou pela primeira vez no
JIFMT, além do troféu de
campeão no vôlei e a expectativa
de ver a sua equipe representando
o estado em um evento nacional,
os jogos ficaram marcados pelo
exemplo de integração.
Junto com o troféu de
campeã a equipe de vôlei
capitaneada pelo estudante
Clauber Diogo dos Santos
Santana, trouxe para o campus o
título de Destaque dos jogos
conquistado pelo atleta João
Victor Cardoso Barbosa.
De acordo com o técnico
da equipe, professor Roberval
Emerson Pizano, o ouro nos
JIFMT é resultado da conjugação
do trabalho que vem sendo

realizada pelo campus
desde o início do semestre com o
desenvolvimento de atividades
de estímulo a melhora no
desempenho esportivo, associada
ao empenho e a superação da
equipe.
Além do desempenho nos
jogos, o professor enfatizou a
importância das atividades
esportivas desenvolvidas no
campus no decorrer do ano letivo
como estímulo à permanência
estudantil e sucesso na
aprendizagem.
“Essas atividades
esportivas estimulam os alunos a
se manterem na escola, no
processo de adesão, e também
contribuem para o desempenho
escolar desses alunos”, afirma

FAROFA DE BANANA

Macaca encara o Dourado
sábado na Arena Pantanal
S.N c/ Redação

O

elenco do Cuiabá se
reapresentou anteontem e
começou a preparação
para o jogo do próximo sábado
(1) diante da Ponte Preta, na
Arena Pantanal.
A única baixa, por
enquanto, é do lateral-esquerdo
Danilo, que torceu o tornozelo
direito no primeiro tempo da
derrota para o Coritiba e que faz
recuperação na fisioterapia.

Na segunda feira, os
jogadores que não disputaram a
partida contra o Coritiba fizeram
um jogo-treino com os atletas do
Sub-19 e quem jogou fez um
treino regenerativo.
Na manhã da terça, todos
voltaram à carga visando o
confronto contra a Macaca.
A partida contra a Ponte
Preta está marcada para às 18h00
e a diretoria do Cuiabá já
Foto: Arquivo

Na Copa do Brasil de 2017, Cuiabá bateu a Ponte nas penalidades

começou a venda de
ingressos com preços a partir de
R$ 10.
Embalado com o
programa sócio-torcedor, o
Dourado espera encher a Arena
em busca da reabilitação na Série
B, após a derrota de 2 a 1 para o
Coritiba, quando perdeu a
invencibilidade e caiu para a 7ª
posição na tabela, com 8 pontos.
A vitória no sábado pode
recolocar o time na zona de
classificação para a primeira
divisão.
Enquanto isso, a Macaca
Campineira, com os mesmos oito
pontos do Cuiabá, terá a volta do
zagueiro Reginaldo, à disposição
do técnico Jorginho. Outro
reforço, será o lateral Abner fez
não só o gol que marcou o início
da virada contra o Paraná como
ainda se consagrou como um dos
mais bonitos do Brasileiro da
série B até o momento.
Para o jogador, não há
dúvida de que o gol foi ao mesmo
tempo uma premiação pela
ousadia em tentar,mesmo de
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Equipe campeã representará Cáceres no Espírito Santo em outubro

Pizano.
Nos JIFMT 2019, o
Campus Cáceres contou com uma
delegação composta por 39
atletas em cinco modalidades.
Além da equipe campeã
de Vôlei Masculino, o campus
conquistou o terceiro lugar no
Futsal Masculino.
As equipes de Futsal
Feminino, Vôlei de Praia
Masculino e Handebol

Masculino fizeram uma
empolgante campanha chegando
invictas as quartas de finais e
semifinais.
O diretor-geral do
campus, professor Salmo César
da Silva parabenizou as equipes e
a dedicação da comissão técnica e
destacou o trabalho coletivo e o
comportamento exemplar de
cada atleta.
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No rol especial de aniversariantes, embelezando
nossa High Society Dona Agostinha Rondon que
comemorou 102 anos de vida e recebeu o carinho
dos netos, bisnetos, genros, noras, filhos e amigos
que cantaram o tradicional Parabéns a você.
Receba neste dia nossas rosas mais perfumadas
com votos de paz e alegrias ao lado de quem ama.

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

By Rosane Michels

Comemorou mais um aniversário envolto as
manifestações de carinho dos amigos e familiares a
médica Marisol Viegas a quem desejamos toda
felicidade do mundo. Que esse novo ano venha
recheados de surpresas boas e muitas vitórias.
Feliz Niver!!!

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

De forma inesperada mas no momento certo de receber todo o amor
veio ao mundo a pequena Elena, filha de Barbara Forgiarini Bastos
Aniceto e Thomas Silva que estão radiantes de felicidades com o
nascimento da primeira herdeira. Que Papai do Céu conceda a
princesinha muita saúde. Parabéns aos papais mais fresquinhos da
city e boas vindas a Elena.

Sucessos a nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Cáceres, que assumiram na segunda-feira a
direção do SSPM. Grande abraço ao Fábio Lourenço, Elina Monteiro, Agberto Ralfo, Carmem Luci, Laecio Neves,
Lucinalda Carneiro, Izaias Hurtado, Alexandre Marin, Mery Hasse, Sergio Nieczay, Andreia de Assunção, Fernanda
Trevisan e Jair Rodrigues. Que a sabedoria seja a aliada na tomada das decisões.

Esotérico
A Lua em seu signo começa
a receber um tenso aspecto
de Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de pressão e necessidade
de solucionar problemas
mais sérios. Você pode estar mais
fechado e até mesmo um pouco
angustiado. Procure respeitar seu estado
de espírito e silenciar.

A Lua em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e
necessidade de contato
mais profundo com suas emoções.
Procure distanciar-se de pessoas e
conversas vazias e medite. Busque o
encontro consigo mesmo.
nice Ferrari

A Lua em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de enfrentamento de
problemas e dificuldades em projetos de
médio prazo. Você estará mais fechado e
até pessimista, no entanto, deve evitar
deixar-se levar pelo pessimismo do
momento.

A Lua em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia de
interiorização e necessidade de se aprofundar
em suas emoções. O momento pode estar
também relacionado com um problema
financeiro, envolvendo uma sociedade ou
parceria.

A Lua em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de problemas e dificuldades emocionais
que podem envolver um romance. É um
bom momento para fazer um balanço
desse relacionamento. No entanto, não é
hora de decisões definitivas.

A Lua em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de interiorização e necessidade de estar
mais perto dos seus. O momento pode
estar relacionado com um problema com
um de seus pais. No entanto, deve manter
a calma, pois essa energia é passageira.

separatorCOMENTÁRIOS

A Lua em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de enfrentamento de
problemas com amigos ou
com um trabalho em equipe. Procure
solucionar um problema de cada vez. Um
amigo pode estar em apuros e precisar de
sua ajuda.

A Lua em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de problemas e
dificuldades em projetos profissionais
e/ou em planos de negócios. Procure não
se expor em demasia, pois suas emoções
podem estar à flor da pele, prejudicando
suas relações de trabalho.

A Lua em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de enfrentamento de problemas
em um relacionamento, pessoal e/ou
profissional. Procure refletir antes de
qualquer decisão definitiva, que pode ou
deve ser adiada, pois essa energia mais
difícil é passageira.

A Lua em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
intenso, especialmente no
trabalho. O momento pode envolver
problemas com um projeto, em que você
estará diretamente envolvido. Cuide de
sua saúde, pois o estresse pode acometer
você.

A Lua em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de enfrentamento de problemas
em um relacionamento, pessoal e/ou
profissional. Procure refletir antes de
qualquer decisão definitiva, que pode ou
deve ser adiada, pois essa energia mais
difícil é passageira.

A Lua em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de problemas com suas finanças. Não é
um bom momento para envolver-se em
um novo investimento. Procure apenas
organizar suas finanças para saber com
precisão, os passos que pode dar.

