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HERÓI DO GEFRON
Premiações vieram fazer jus à coragem do policial pelo seu aguerrido ato compromissado de servir, arriscando a própria vida para salvar outrem

Sindicato e câmara homenageiam
militar que salvou caminhoneiro
Foto: Divulgação

O cabo da Polícia Militar José Luiz Sebalho, do Gefron/Cáceres e
que salvou a vida de um caminhoneiro num bruto em chamas, foi
homenageado pelo Sindicato das empresas de transporte rodoviário de
cargas de MT, com Troféu "Amigo dos Transportadores". Também na
Câmara Municipal de Porto Esperidião, ele foi alvo de uma moção de
aplausos, outorgada e entregue na última segunda feira. Página 04

ESTRATÉGIAS

Cáceres debate cultura hoje
em conferencia na Sicmatur

Foto: JCC

Láureas fazem jus à indômita bravura do policial José Sebalho

TROCA DA REDE

Prefeitura continua a remodelação
do saneamento em ruas de Cáceres
Foto: Assessoria

A prefeitura de Cáceres,
através da Autarquia Águas do
Pantanal, está dando seqüência
ao programa que pretende
substituir toda a rede antiga de
distribuição de água na cidade,
onde algumas tubulações
possuem mais de 50 anos. O
investimento prevê, além da troca
dos canos, a construção ou
instalação de caixas d'água,
novas bombas de captação e
adutoras para levar água às casa.

Encontro acontece durante todo o dia na Sicmatur

Acontece hoje no Centro de Eventos da SICMATUR, a I
Conferência Municipal de Cultura de Cáceres. O evento tem como
objetivo o encontro da sociedade civil para debater e propor políticas,
estratégias, programas e ações a serem aplicadas e desenvolvidas nos
âmbitos municipais e estaduais, contribuindo com a efetivação das
políticas públicas culturais. Página 03

QUE PENA!

Com a nova condenação Riva
soma mais de 60 anos de prisão

Foto: Arquivo

Página 03
Investimento assegura mais qualidade evitando a falta de água

Foto: JCC

SINFONIA

Projeto abre 25 inscrições
para música instrumental
O Projeto Sinfonia da Unemat, coordenado pelo Dr. em musica
Maestro Erizane Mota, está com inscrições abertas para o
preenchimento de 25 vagas em aulas de trompa, trombone, clarinete,
trompete, bombardino, tuba e violino. Os interessados deverão se
inscrever até o dia 28 de setembro e as aulas gratuitas, para os
instrumentos musicais, começam a partir de outubro. Página 03

José Geraldo Riva 59 anos de idade e 61 de condenações

O ex-presidente da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, José
Riva, 59, foi condenado pelo juiz Marcos Faleiros, da 7ª Vara Criminal de
Cuiabá, a 17 anos e 9 meses prisão. Somando-se apena de 21 anos e 8
meses de março de 2017 e os 22 anos e 4 meses de maio do mesmo ano,
Riva acumula hoje 61 anos e 9 meses de prisão, além de dezenas de
processos ainda pendentes. Página 05

Projeto é coordenado pelo maestro Dr. Erizane Motta
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Eigalê, Gauchada!
Neste 20 de setembro, 183 anos atrás,
deflagrava-se no sul a Revolução Farroupilha,
que deu origem à comemoração do Dia do
Gaúcho, que a indiarada chimarrita dos pampas,
onde quer que esteja, celebra na estância, com a
píazada, a china e os baguáus, inclusive, a data é
feriado estadual no Rio Grande do Sul.
O Dia do Gaúcho consiste numa
homenagem a um dos episódios históricos mais
importantes para a comunidade gaúcha: a
Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos,
que teve início em 20 de setembro de 1835 e
terminou em 1º de maio de 1845, período que
passou a história deste estado como o Decênio
Heróico.
Esta revolução foi uma revolta regional
contra o Governo Imperial do Brasil na qual os
revoltosos queriam separar-se do Império do
Brasil. Durou aproximadamente 10 anos e
recebeu este nome por conta dos farrapos que
seus participantes vestiam. A revolução chegou
ao fim após ser feito um acordo de paz entre as
partes envolvidas.
Mas a gente não está aqui pra falar em
histórias e sim na história desta gente laboriosa
que em busca do Eldorado, aportou Mato Grosso
na década de 70 do século passado pela BR 163,
escrevendo com a força do trabalho constante,
perseverante e sério, páginas de glórias no quase
meio século do Matão.
Em Cáceres, temos poucas referencias
de gaudérios, shimanos e araganos, que aqui na
fronteira chegaram bem antes do integrar para
não entregar, na esteira do 9º BEC, e falando em
fronteira, um dos mais famosos gaúchos, o da
Fronteira, gravou no éter, a saga dos
bombacheiros em Mato Grosso, aqui, na
fronteira pantaneira.
Quem tem mais de 60 nos costados,
freqüentou o CTG semente do Chalana, deve ter
riscado a espora no salão entre uma mateada e
outra, com as marcas das gaitas de botão. E
cantava o Gaucho da Fronteira: “A conquista do
Oeste, é preciso enaltecer; Por meus pais e meus

PESQUISAS
Pesquisa realizada entre dias 14 e 17 deste
mês pelo Instituto Mark e divulgada ontem
pela mídia estadual, mostra apenas um
candidato a deputado estadual de Cáceres
em Mato Grosso entre os postulantes às 24
cadeiras da Assembléia Legislativa, por
sinal bem votado em 5º lugar, com 1,2%.
Dos demais representantes de nossa cidade
nesta briga, a pesquisa apresenta apenas
dois com 0,2% lá embaixo da lista, mas
como ainda faltam mais de duas semanas
pras eleições, vamos aguardar.
PESQUISAS II
Pra não ficar na rabeira, mesmo a nossa
filosofia de trabalho em não divulgar
pesquisas, não custa comentar apenas, pelo
menos isso não infringe a tal lei que
penaliza a mídia. Sem citar nomes, apenas
para respaldar a tal pesquisa aqui apenas
lembrada, ela foi realizada pelo Mark,
ouvindo 1064 mato-grossenses sob
metodologia quantitativa e técnica survey
de opinião e foi registrada na justiça
eleitoral sob protocolo MT-00576/2018.
Como a maioria, sua margem de erro é 2,5
pontos percentuais para mais ou para
menos. Claro, que quem não aparece entre
os 24, vai dizer que ela é fajuta, costume
genérico dos políticos.
POLYGONUM
A Delegacia Estadual de Meio Ambiente
(Dema) já tem informações para deflagrar
nova etapa da Operação Polygonum, que
desarticulou esquema de irregularidades
no Cadastro Ambiental Rural (CAR),
dentro da Sema. Informações in-off
destacam que no frigir dos ovos, digamos,
da operação, muitos barões do
agronegócio e políticos devem ter muita
dor de cabeça por esquemas dentro da
pasta, o que não seria novidade, exceto que
ninguém vai pra cadeia, uma tradição to
Brezil.
CONCURSO/CÂMARA
As inscrições no concurso público da
câmara de vereadores de Cáceres
terminam na próxima segunda-feira. Os
interessados devem se inscrever via
internet, no site da UFMT. São 7 vagas para
formação de cadastro reserva. Os salários
variam de R$ 1,1 mil a R$ 4,3 mil para
trabalhar até 40 horas semanais. As taxas
são R$ 90 para cargos de nível superior, R$
60 nível médio e R$ 50 para fundamental.
As vagas são para analista em
comunicação social, analista em
tecnologia da informação, operador de
áudio e vídeo, auxiliar de serviços gerais e
vigia. A prova objetiva para todos os cargos
será aplicada no dia 25 de novembro. O
local e horário ainda serão divulgados.
DONA ANTA
Turismo natural de Cáceres mostrou onças,
porcos queixadas, jacarés e capivaras na
área central da cidade, culminando com
outra novidade esta semana, uma anta
desfilando nas ruas do bairro Cavalhada. A
onça ao que parece foi embora pra sua
reserva, os jacarés ainda curtem o sol na
Daveron, os bugios brincam na mangueira
atrás da Sicmatur e Dona Anta com seu
filhote, conforme um registro feito por um
morador e enviado ao site do amigo Joner
Campos, deve continuar seu passeio.
Dizem que quem quiser ver a trombuda é
só ir ali na Área de Preservação
Permanente, na área que margeia o Rio
Paraguai.

avós, esse chão meu bem querer; Levanto as duas
mãos ao céu para agradecer; Na direita o
chimarrão, na esquerda um tererê; Na direita tem
vanerão e na esquerda chamamé;” Hoje lá no
nortão, com certeza é dia de festa, em Sinop,
Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Mutum e
circunvizinhas, onde a gauchada se estabeleceu,
construindo um império que alavancou o PIB de
Mato Grosso, inicialmente com a extração de
madeiras e posteriormente com o agronegócio.
Não por acaso, o nosso estado produz
10% de toda a soja do planeta, plantadas e
colhidas pelas mãos sulistas, riograndenses,
catarinenses e paranaenses e o leitor pode argüir,
que não foram então somente gaúchos e a gente
explica: em um sentido meramente geográfico,
aplica-se o termo gaúcho às pessoas que nascem
no território do Rio Grande do Sul,

independentemente da identidade cultural delas;
em um sentido geográfico-cultural, pode-se
aplicar esse termo às pessoas ao longo de uma
rede de caminhos que abrange uma larga faixa
que passa pelos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo, a zona
dos birivas, uma cultura que tem traços gaúchos
e caipiras.
Por este prisma, se tem, que ser gaucho
é um estado de espírito empreendedor e os
Michels do Correio Cacerense, saudosos
Aderbal e Orfélia, Catarinas barriga-verde,
foram os gaúchos da fronteira que deixaram os
pagos e fizeram história como súditos celebres
da Princesinha do Pantanal. Em nome deles,
saudamos toda a gauchada dos biomas de Mato
Grosso, Eigalê Viventes, neste 20 de setembro,
mas, bah, e ainda nem chegou a primavera.

Votar é “fazer” um país
O voto é um direito a ser exercido, com
a consciência e com a coragem de cada um. Para
mim, não há dúvidas sobre isso. E inclusive não
é de hoje que venho me manifestando nessa
direção. Porém, dada a sua importância e a sua
repercussão direta nos rumos e destinos da
comunidade, e não apenas na vida particular
desta ou daquela pessoa, seu exercício não pode
ser o resultado de nosso próprio egoísmo.
O que quero compartilhar é que,
conforme ouvimos por aí, “o voto é coisa séria”,
mas, que fique claro, não porque é obrigatório,
ou porque, caso não exercido, gerará ao faltoso
uma multa ou qualquer outra punição, mas
porque votar está intimamente conectado com o
modelo de sociedade que desejamos construir.
Como votar então? Há um manual? Há
um passo a passo? Fui perguntado por uma
estudante, justamente sobre isso, em um evento
que participei há alguns dias. A resposta foi
negativa. Não há uma cartilha que seja “batata",
ou uma teoria mirabolante – quem sabe um dia
inventem, rs – para a escolha de um candidato
ou de uma candidata. Contudo, expliquei a ela,
há, digamos, alguns pressupostos, alguns
pontos dos quais eu, particularmente, costumo
partir quando me lanço nesse desafio.
Primeiro, votar não consiste em uma
ação sem conteúdo, superficial, separada da
realidade que, em parceria, ajudamos a
construir. E o voto, como consequência, não
consiste em um recipiente vazio, a ter o seu
volume preenchido com qualquer coisa, sem se
preocupar ao menos com a qualidade e a
natureza do que está sendo colocado – se água
ou veneno, por exemplo.

Segundo, votar não é um ato a ser
motivado por desespero, medo, picuinha ou
capricho. Confesso que às vezes me assusto
quando escuto algo assim. E também confesso
que não raro venho escutando esse tipo de
afirmação. Fico imaginando: como assim medo
[...], como assim desespero [...]. E, no intuito de
entender o que se passa, fico me questionando:
desespero de quê? Medo de quê? O que está
sendo considerado nessa leitura? Quais critérios
estão sendo utilizados? A preocupação é
unicamente particular ou é mais ampla? E
retornando ao caso do desespero que alguns
dizem ter, afinal, para
superá-lo, vale tudo? Qualquer explicação?
Qualquer argumento? Qualquer palavra de
efeito? Qualquer direção? Qualquer aventura?
Terceiro, votar é ato que deve
congregar uma intensa discussão e reflexão
sobre pautas de reivindicações coletivas e
plurais. Isto é, para além de um olhar
exclusivamente setorizado, que tende a
diminuir o debate e a minimizar os nossos
enfrentamentos reais, votar é alargar
horizontes, é aprender, socializar e se
descontruir, quando for preciso, com as
demandas do outro – daquele que não pertence
ao nosso círculo de amizades, que não mora em
nosso bairro e, a depender das circunstâncias,
nem em nossa cidade vive – porque votar sob
esse aspecto faz parte de algo muito maior, votar
envolve o destino de multidões.
Quarto, votar é assumir posição com
criticidade e liberdade. E, nesse trilhar, nunca se
esquecer de que para toda posição assumida, um
compromisso político e uma responsabilidade
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social são gerados. E assim me refiro, porque,
por vezes, parece-me que encaram as eleições
como um grande “playground” para brincar ou
para aprontar das suas. Ou – e não sei qual é a
pior vibe –, encaram as eleições como um palco,
onde, por uma ou duas temporadas, os
candidatos se digladiarão, trocarão farpas e
acusações, enquanto os eleitores apenas
assistirão de camarote os episódios, com
pipoquinha e tudo, postarão incessantemente
suas preferências e torcidas nas redes sociais e
até, muito provavelmente, organizarão fã
clubes de seus escolhidos.
Quinto, por fim, votar é ter calma. E
que essa calma não seja entendida como
“conformismo", acomodação ou alienação.
Votar é ter calma, porque é disso que
costumamos necessitar quando diante de
situações mais complexas, não tão simples de
serem resolvidas. Calma para ler, ouvir, estudar,
pesquisar, debater, contrapor-se aos achismos,
às fofocas, às “fake news" e às conversas de
ocasião. Calma para conhecer, analisar,
escrever e se manifestar. Calma para
compreender que quando votamos nós fazemos
um país.
*Dedico este texto aos estudantes do 3º ano do
Ensino Médio do Colégio Imaculada Conceição
(CIC), em especial, à Professora Verônica
Martinez, cujas interlocuções e
compartilhamentos de ideias, em uma manhã de
setembro, muito me instigaram.

Rosane Michels - Editora
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PROJETO SINFONIA

Interessados deverão se inscrever até o dia 28 na da Unemat, em Cáceres,
com os professores do Projeto Sinfonia nos dias e horas correspondentes

Abertas 25 vagas para aulas de
musica instrumental na Unemat

Unemat c/ Redação

Foto: JCC

O

Projeto Sinfonia da
Universidade do Estado
de Mato Grosso
(Unemat) está com inscrições
abertas para o preenchimento de
25 vagas em aulas de trompa,
trombone, clarinete, trompete,
bombardino, tuba e violino.
Os interessados deverão
se inscrever até o dia 28 de
setembro, na Sede
Administrativa da Unemat,
localizada na Avenida Tancredo
Neves, 1095, Cavalhada II, em
Cáceres, diretamente com os
professores do Projeto Sinfonia,
nos dias e horários
correspondentes aos das aulas do
instrumento escolhido. É exigida
a idade mínima de 10 anos para
inscrição, que no caso de menores
deverá ser feita pelo responsável,
são necessários os documentos
pessoais. As aulas para os
instrumentos musicais são
gratuitas e iniciam a partir do dia

Maestro Dr. Erizane Mota comanda o Projeto Sinfonia

SANEANDO PROBLEMAS

Prefeitura prossegue troca de
canos antigos na rede de água
Da Assessoria

A

prefeitura de Cáceres,
através da Autarquia
Águas do Pantanal, está
dando seqüência ao programa
que pretende substituir toda a
rede antiga de distribuição de
água na cidade, principalmente
no Centro, onde algumas
tubulações possuem mais de 50
anos de existência.
São tubos de amianto que
não suportam a pressurização da
rede, pois além de não indicados
para distribuir água potável, estão
deteriorados, praticamente
desmanchando, o que ocasiona
constantes rompimentos,
provocando a falta do produto nas
torneiras e desperdícios com
vazamentos ruas a fora.
Em alguns locais da

cidade está havendo
temporariamente a falta de água
fornecida pela Autarquia Águas
do Pantanal por causa dessas
manutenções normais na rede e
também, principalmente, devido
à troca de encanamentos, como é
caso de algumas ruas do Centro.
Nesta semana, está passando por
este serviço a rede da Rua
Comandante Balduíno.
Para que essas trocas
aconteçam, a Prefeitura está
investindo cerca 50 milhões de
reais, com recursos próprios.
A previsão é substituir
aproximadamente 17
quilômetros de canos condutores
antigos.
O prefeito Francis Maris
disse no início desse trabalho que
Foto: Assessoria

se trata de uma obra importante
para a população.
“O imposto que o
munícipe paga, IPTU, ISS, é
devolvido em importantes obras.
Sem dúvida, uma da mais
importantes obras dos últimos 50
anos em Cáceres, que trará mais
qualidade, mais saúde e evitará a
falta de água”, salientou o
prefeito.
O investimento prevê,
além da troca dos canos, a
construção ou instalação de
caixas d'água nos bairros, novas
bombas de captação e adutoras
para levar água em cada casa, de
cada morador.
Com a obra de
substituição de canos, não vai
mais haver problemas da falta de
água por rompimento de
tubulações, informa o diretor da
Autarquia Águas do pantanal,
Paulo Donizete.

1º de outubro. A quantidade de
vagas, em cada instrumento, e o
horário das aulas, são os
seguintes: Trompa (professor
Damilton) – 2 vagas- Aula às
sextas-feiras, das 9h30 às 11h30;
Trombone (professor André) – 3
vagas - Aulas as quartas, das
15h00 às 17h00 e as quintas, das
14h00 às 16h00; Clarinete
(professor Ítalo) – 5 vagas - Aulas
as terças e quartas das 13h00 às
15h - (professor Josenir);
Trompete – 3 vagas; Bombardino
– 1 vaga e Tuba – 1 vaga, Aulas as

terças das 800 às 10h00 ou das
14h00 às 16h00; Violino
(professora Pâmela) – 10 vagas Aulas as terças e quintas das
17h30às 19h30 O Projeto
Sinfonia é coordenado pelo
maestro Dr. Erizane Mota,
desenvolvido pela Unemat desde
2011 e tem com objetivo de
capacitar novos músicos, ao
oferecer de forma gratuita
formação musical em diferentes
instrumentos para interessados
tanto da comunidade acadêmica
como da sociedade em geral.

CONFERÊNCIA

Cultura municipal será
debatida hoje em Cáceres

Assessoria c/ Redação

A

contece hoje no Centro de
Eventos da SICMATUR,
a Iª Conferencia
Municipal de Cultura, das 8h00
as 11h30 e das 14h00 as 17h 30.
O evento tem como
objetivo o encontro da sociedade
civil com representantes do
governo Estadual e Municipal
para debater e propor políticas,
estratégias, programas e ações a
serem aplicadas e desenvolvidas
tanto no âmbito municipal,
quando no estadual, contribuindo
desse modo, com a efetivação das
políticas públicas culturais.
Na abertura haverá o
credenciamento para a abertura

do Evento, com validação do
regulamento e leitura do TextoBase da Conferência, seguido de
discussão aberta sobre a temática
do encontro, tudo isso na parte da
manhã com pausa para o almoço.
No período da tarde a
partir das 13h00, será feira a
elaboração de propostas de
estratégias por eixo, o
compartilhamento de resultados e
priorização e a escolha dos
Delegados, com orientação sobre
os próximos passos.
O evento se encerra com
celebração cultural e
confraternização.
Foto: JCC

Evento acontece das 8h00 às 17h00 na Sicmatur

Previsão é substituir cerca de 17 km de canos condutores
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MOÇÕES E TROFÉU

Policial homenageado num ato de bravura e arriscando-se a morrer, salvou a vida de um motorista de caminhão, em chamas, numa rodovia de Mato Grosso

Policial do Gefron que salvou
caminhoneiro é homenageado
Assessoria c/ Redação

Foto: SindiMat

Vale ressaltar que o
policial ainda recebeu no dia 7 de
julho deste ano, uma moção de
aplausos da Câmara de
Vereadores de Cuiabá e na cidade
de Porto Esperidião o Militar
também foi homenageado pelo
Poder Legislativo.

A homenagem constou na
sessão legislativa da última
segunda feira, 17, de uma Moção
de aplausos da Câmara de
Vereadores de Porto Esperidião,
em reconhecimento ao ato de
bravura e esforço realizado em
salvar o motorista de caminhão.

ENCEJA

Recuperandos fazem provão
no CDP de Pontes e Lacerda

TVCO c/ Redação

I

Polícia do Gefron José Luiz Sebalho: bravura e heroísmo

O

cabo da Polícia Militar
José Luiz Sebalho,
lotado no Grupo Especial
de Segurança de FronteiraGefron em Cáceres, recebeu no
último sábado (15) às 19h30 no
Centro de Eventos Pantanal do
Sindimat - Sindicato das
empresas de transporte
rodoviário de cargas de MT, o
Troféu "Amigo dos
Transportadores". Segundo o
presidente do Sindimat, Eleus
Vieira de Amorim, esse troféu

somente é entregue anualmente
em eventos a pessoas que
prestaram ações relevantes ao
segmento.
Conforme descrito no ato
solene de entrega do troféu ao
policial, José Luiz realizou um
ato de bravura e humanitário
quando do salvamento de um
motorista de caminhão, em
chamas, numa rodovia de MT,
arriscando a própria vida em prol
de outra.
Amorim destacou que a

solenidade de homenagem,
ocorre uma vez ao ano, durante as
comemorações alusivas ao dia
Nacional do Transportador
Rodoviário de carga e este ano,
coincidente com os 30 anos de
fundação do sindicato.
Para ele, não teria data
melhor de homenagear e
agradecer ao policial do Gefron,
pelo seu alto grau de
profissionalismo e no
compromisso de servir e proteger
a todos nós.

niciada na última segunda
feira, 17, encerraram-se
ontem, 19, a 2ª edição do
Enceja, para cerca de 84
recuperando que estiveram
realizando o provão para a
conclusão de ensino médio e
ensino fundamental no Centro de
Detenção Provisória de Pontes e
Lacerda. De acordo com a
direção do CDP, os alunos da
unidade terão a oportunidade da
ressocialização concluindo seus
estudos. Já existem turmas
cursando de 5ª à 8ª serie. Além de
uma turma de alfabetização que é
acompanhada pelo Instituto
Federal.
Outras maneiras de
ressocialização são aplicadas no

CDP, como os cursos ministrados
pelo SENAI. Oferecendo aos
recuperandos, uma nova
profissionalização. Ainda este
ano, eles participaram do Exame
Nacional de Ensino Médio
(ENEM). O Exame Nacional para
Certificação de Competências de
Jovens e Adultos, faz parte de um
acordo de cooperação técnica
para a inclusão do público
prisional no Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego. Os privados de
liberdade que participarem do
programa terão a pena reduzida.
A legislação de execução
penal define que para cada 12
horas de estudos regulares há
remissão de um dia.
Foto: Reprodução

ENERGIA RACIONAL

Cadastro para tarifa social
chegou em Lambari D'Oeste
Assessoria c/ Redação

E

stá em Lambari D'Oeste o
projeto Nossa Energia,
que busca por clientes
que podem se cadastrar no
programa Tarifa Social de
Energia, do Governo Federal.
Durante três dias as unidades
móveis do projeto ficam
estacionadas em um ponto de
referência no município fazendo
o cadastro, trocando lâmpadas
antigas por lâmpadas LED e

dando palestras interativas sobre
o uso seguro e econômico de
energia elétrica.
Reformulado para
encontrar clientes que estão aptos
a receber os descontos previstos
no programa Tarifa Social, a
Energisa Mato Grosso está
rodando o Estado com o projeto.
A expectativa é que até o fim do
ano, 70 municípios sejam
visitados em Mato Grosso. A
Foto: Arquivo

Em Cáceres o projeto da Energisa esteve em janeiro deste ano

programação das próximas
visitas está disponível no site da
Energisa, em Lambari D'Oeste, o
projeto esteve ontem, na Escola
Municipal Luiz Carlos Alves da
Cruz (Av. Ezídio Targas, s/nº Ciderlândia) e amanhã na Praça
Geraldo Fideliz (Av. Boa Vista,
s/nº - Centro).
O projeto Nossa Energisa
consiste em visitar municípios de
todo o Estado com três unidades
móveis climatizadas e
completamente adaptadas para se
transformarem em uma espécie
de laboratório, equipados com
tecnologia de ponta, incluindo
projeções interativas e a
realização de experiências. A
lateral do baú do caminhão se
expande criando em uma sala de
aula/laboratório, com um
projetor multimídia, um
comparador de lâmpadas
incandescente, fluorescente
compacta e LED.
O programa Tarifa Social
de Energia Elétrica dá descontos
sobre o valor da tarifa aplicável à
classe residencial. Mais
informações sobre o benefício
podem ser conferidas no site da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel).
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EM LIBERDADE

Perspectivas de Riva são bastante negativas, pois responde mais de 100 processos cíveis e criminais por corrupção, com suspeitas de desvios de R$ 65 milhões

Com nova sentença penas de
Riva ultrapassam os 60 anos
O.D c/ Redação

Foto: Arquivo

responde mais de 100 processos cíveis e
criminais por corrupção, com suspeitas
de desvios de R$ 65 milhões. Somente

pela "Operação Arca de Noé", Riva
responde a 80 processos. Como a pena
máxima para as acusações contra ele

(naquelas ações) são de 12 anos, o exparlamentar pode pegar até 960 anos de
reclusão, um caso raro à nível nacional.

QUEBRA GALHO

Justiça condena ex-auditor
do TCE/MT por propinas
Assessoria c/ Redação

A

Riva chegou a ficar preso durante uma temporada em Cuiabá

O

ex-presidente da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso,
José Riva, foi condenado pelo
juiz Marcos Faleiros, da 7ª Vara
Criminal de Cuiabá, a 17 anos e 9 meses
prisão e 200 dias-multa, fixado o valor
do dia-multa em um salário mínimo,
pena que será cumprida em regime
inicialmente fechado, porém, devendo
aguardar em liberdade o julgamento em
segundo grau, de acordo com
jurisprudência do STF, consoante
decisão do magistrado.. A decisão foi
estabelecida de forma conjunta, de todos
os nove processos.
A Operação Arca de Noé,
deflagrada em 2002 pela Polícia Federal
em conjunto com outros órgãos de
investigação para desmantelar o crime
organizado em Mato Grosso chefiado na
ocasião pelo bicheiro e agiota João
Arcanjo Ribeiro.

Contra Riva pesam denúncias
de que enquanto presidente e 1º
secretário da Assembléia Legislativa,
autorizou a emissão de cheques para
empresas fantasmas, os quais foram
descontados nas factorings de João
Arcanjo e assim quitar dívidas de
campanha eleitoral e desviar dinheiro
público.
Em março de 2017, Riva sofreu
seu primeiro golpe duro: foi condenado
a 21 anos e 08 meses de prisão, com 516
dias multa, por peculato e lavagem de
dinheiro em um dos processos oriundos
da "Operação Arca de Noé.
Dois meses depois, pela mesma
ação penal, foi condenado a 22 anos e
quatro meses por desvio de recursos da
AL, mediante factoring pertencente ao
ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro.
As perspectivas de José
Geraldo Riva são bastante negativas. Ele

juíza da Vara de Ação Civil
Pública, Celia Regina Vidotti,
condenou o ex-auditor público
externo do Tribunal de Contas do
Estado, Hermes Dall'agnol, a proibição
de atuar no serviço público no período
de oito anos, suspensão dos direitos
políticos por igual período, e a proibição
de contratar com o Poder Público; além
de receber benefícios fiscais do
Governo, por 10 anos.
Hermes foi preso em flagrante
em 2012 após exigir propina de R$ 80
mil para emitir um parecer favorável às
contas da Câmara Municipal de Jaciara.
A esposa do ex-auditor, Mariley
Nazario, que também teria exigido
propina, sofreu as mesmas condenações
que o marido com exceção da perda da
função pública, também determinada a
Hermes, pois de acordo com a
magistrada ela não é servidora pública.
O ex-auditor também foi
condenado ao pagamento de multa no
valor de 10 vezes a remuneração que
recebia no período dos fatos acrescidos
de juros moratórios de 1% ao mês além
de correção monetária segundo o INPC,
a partir da data da sentença. O Portal
Transparência do TCE-MT não possui
dados sobre o salário de servidores à
época em
que Hermes foi demitido, em 2012,

porém, atualmente, o salário desta classe
profissional no TCE-MT pode chegar a
R$ 33.507,21 mil.
De acordo com informações
dos autos, Hermes Dall'agnol,
juntamente com sua esposa, Mariley
Nazário, exigiram propina de R$ 80 mil
do então presidente da Câmara
Municipal de Jaciara, o ex-vereador
Adilson Costa França, para aprovação
das contas do órgão. O valor seria
dividido entre o casal pois ambos
exigiram propina ao ex-vereador no
valor de R$ 40 mil.
Após ser pressionado pelo
pagamento, o ex-presidente da Câmara
de Jaciara informou a tentativa de
extorsão ao Grupo de Atuação Especial
Contra o Crime Organizado (Gaeco),
que passou a monitorar suas ligações
telefônicas.
Numa das conversas, o exauditor relatou que atuava em conjunto
com uma “técnica” do TCE-MT, que
também deveria receber a propina. A
profissional fictícia era sua própria
esposa, que também exigia R$ 40 mil.
“No áudio da conversa telefônica
ocorrida entre o requerido Hermes
Dall'agnol e Adilson Costa França,
constata-se que o requerido exigiu a
importância de R$ 40 mil para emitir
parecer favorável à aprovação das

contas da Câmara Municipal de Jaciara.
Na mesma ocasião afirmou que atuava
em conjunto com a técnica mas que o
valor a ser repassado para a 'técnica' não
teria relação com aquele a lhe ser
repassado”, narram os autos.
A denúncia aponta ainda que
Mariley Nazário, que se passava por
técnica do TCE-MT, teria exigido R$ 30
mil à vista ou duas parcelas de R$ 25 mil
para “limpar irregularidades”. Foto Arquivo

Adilson França acionou o Gaeco no flagrante da propina

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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VELHA FIGUEIRA

Antecipando-se a chegada da primavera, a Policia Militar Ambiental de Cáceres e Lobo Guará convida a todos para homenagens à velha figueira da Dona Marcida

Cáceres reverencia símbolo
de resistência da natureza
Da Redação

Foto: Reprodução

O

Homenagens à decana figueira antecipa-se a Primavera

dia da árvore
comemorado amanhã
em todo o país, não
passará em brancas nuvens em
Cáceres, onde a 4ª Cia da P. M
Ambiental, sob o comando do
Capitão Roosevelt Marcos
Barros da Silva Junior prestará
uma importante e justa
homenagem através de ato
público em defesa da Figueira
localizada na esquina das ruas 6
de Outubro e Rua Dom Aquino
(fundo do 6º BPM).
O evento coordenado
pelo Sgto. Francisco Silva de
Oliveira acontece na sextafeira, 21, as 16 horas embaixo

ÚLTIMO DIA

Inscrições para VIII Enalihc
encerra-se hoje na Unemat

da sombra da figueira, uma
homenagem coincidente com o
Dia da Árvore, que até ontem,
constava como único evento à
data.
O ato público com a
participação da 5ª Turma de
Monitores Ambientais Lobo
Guará, acontece como forma de
chamar a atenção da população,
despertando sobre a
importância da preservação do
meio ambiente, uma vez que a
figueira está morrendo. A
árvore, uma Ficus Elástico
Roxo da família Moraceae, foi
plantada na década de 60 por
Dona Marcida e já ganhou
muitas histórias e pousou para
muitas fotos com sua frondosa
sombra.
Conforme o Sgto PM
Oliveira, o Dia da Árvore
comemorado no Brasil em 21 de
setembro, tem como objetivo

principal a conscientização a
respeito da preservação desse
bem tão valioso e foi escolhida
em razão do início da
primavera, que este ano,
começa no dia 22 de setembro
no hemisfério Sul.
Destaca o policial, ser a
árvore, um grande símbolo da
natureza, uma das mais
importantes riquezas naturais
que possuímos e que as diversas
espécies arbóreas existentes são
fundamentais para a vida na
Terra porque aumentam a
umidade do ar graças à
evapotranspiração, evitando as
erosões. Complementa,
lembrando a riqueza da fauna
do pantanal de Mato Grosso,
responsável pelo oxigênio no
processo de fotossíntese,
reduzindo a temperatura e
fornecendo sombra e abrigo
para espécies animais.

Assessoria c/ Redação

O

s coordenadores do no
VIII Encontro
Nacional Linguagem
História e Cultura & IV
Encontro Nacional em
Semântica e Análise de
Discurso que acontece no
período de 2 a 5 de outubro em
Cáceres, comunicam aos
interessados que as inscrições
se expiram nesta quinta feira,
20, o campus da Unemat de
Cáceres.
O Evento Enalihc, em
sua 8ª edição é promovido pela
Universidade do Estado de
Mato Grosso e já se consagrou
como um dos maiores eventos
na área, recebendo
pesquisadores de renome de
várias universidades
brasileiras e da argentina, que
discorrerão diversas temáticas,
entre elas: Semântica e
Enunciação, Análise de
discurso, Literatura, lusofonia
e africanidades, Lingüística
Aplicada, O texto literário na
sala de aula , Estudos
Discursivos, sociolingüística,
entre outros.
Entre os convidados
visitantes, o Prof. Dr. Adilson
Ventura (UESB); Profa. Dra.
Carmem Lúcia Hernades

Augustini (UFU); Profa. Dra.
Jocyare Cristina Pereira de
Souza (IFSUL); Profa. Dra.
Claudia Castellanos Pfeiffer
(UNICAMP); Prof. Dr. Marlon
Leal Rodrigues (UEMS);
Profa. Dra. Divanize
Carbonieri (UFMT); Prof. Dr.
Agnaldo Rodrigues da Silva
(UNEMAT/Tangará da Serra);
Prof. Dr. Genivaldo Rodrigues
Sobrinho (UNEMAT/Sinop);
Profa. Dra. Rosimar Oliveira
(UEMS); Profa. Dra. Soeli
Maria Scheiber (UFSCAR);
Profa. Dra. Sheila Elias de

Oliveira (UNICAMP); Prof.
Dr. Elcio Aloísio Fragoso
(UNIR); Profs. Drs. Leandra
I n ê s S . S a n t o s
(UNEMAT/Sinop);
Profa.
Dra. Fabíola Sartin (UFG);
Prof. Dr. Vinicius Carpe
(UFMT); Profa. Dra. Susylene
Dias de Araújo (UEMS);
Profa. Silvina Cecilia Mendez
(UNaM/Argentina); Profa.
Dra. Eni Orlandi
(UNIVÁS/UNICAMP); Prof.
D r. R o b e r t o B a r o n a s
(UFSCAR) e Profa. Cristiane
Dias (UNICAMP).
Foto: Arquivo

Evento nacional acontece de 2 a 5 de outubro na Unemat

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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ARTILHARIA PESADA

Nos confrontos eliminatórios do mata-mata contra Atlético-AC e Botafogo-SP, o ataque dourado não decepcionou, e em quatro jogos, o Cuiabá fez sete gols

Dourado aposta na força do
ataque pra conquistar título
S.N c/ Redação

Foto: Assessoria CEC

F

orte jogo aéreo,
envolventes troca de
passes, jogadas em
velocidade pelas pontas,
volantes concluindo lances
como elementos-surpresa e
presença dominante na
referência de área. Foi com
essa combinação que o ataque
do Cuiabá E.C. ajudou o time a
chegar à final do Campeonato
Brasileiro Série C 2018.
E o objetivo é ampliar a
marca neste domingo (16 de
setembro), quando o Dourado
visita o Operário-PR na
primeira partida da decisão.
O sistema ofensivo da
equipe auriverde balançou as
redes adversárias 39 vezes em

22 jogos. É a maior média de
gols por jogo de uma equipe no
Campeonato Brasileiro, em
todas as divisões, e também o
segundo melhor ataque em
tentos marcados nas ligas
nacionais, a apenas dois gols
do Atlético-MG, da Série A,
que já fez os goleiros rivais
buscarem 41 bolas no fundo da
baliza em 24 partidas.
Nos confrontos
eliminatórios do mata-mata da
Série C, contra Atlético-AC e
Botafogo-SP, o ataque não
decepcionou. Em quatro jogos,
o Cuiabá fez sete gols e só
passou em branco em uma
partida (contra o Botafogo,
pela semifinal, na Arena

Pantanal).
Segundo o técnico
Itamar Schulle, as estatísticas
são resultado do trabalho
realizado na temporada e da
proposta de jogo ousada da
equipe. “Estamos felizes por
atingir esta importante marca.
Os números deixam os nossos
torcedores contentes com o
que está sendo feito e merecem
ser exaltados”, destaca o
treinador.
Adversário da final, o
Operário-PR já sofreu com o
forte poderio bélico do
Dourado. Como disputaram a
mesma chave na fase de
classificação, paranaenses e
mato-grossenses se

AZULÃO LEGAL

Dom Bosco regulariza no BID
atacante para Copa Federação
Da redação

A

regularização de João
Pedro Paes da Costa
Ramos, de 21 anos, foi
publicada, há pouco, no
Boletim Informativo Diário

(BID) da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF).
Com isso, o jogador já pode
defender o Azulão da Colina na
Copa Federação.
Foto: Arquivo

O atacante vai se juntar
ao zagueiro Bruno Felipe
Pereira dos Santos, o “Boré”,
de 21, Guilherme Eloy de
Araújo, 20 anos, meia José Igor
Aguiar de Sena, de 22, e Natal
Batista de Araújo, que também
já foram regularizados.
O atacante Ramão
Pardo Neto, de 22 anos, que já
defendeu o Grêmio Prudente
(SP) em 2012 e 2013, o
Luverdense em 2015 e o
Elosport (SP), e Ênio Antônio
de Freitas, de 19 anos, também
já estão no BID.
O Azulão da Colina
estréia na competição no
próximo dia 26, diante do
Cuiabá, na Arena Pantanal.
O horário ainda será
divulgado. Inicialmente a
partida estava agendada para o
dia 22, mas devido ao Dourado
disputar no mesmo dia a final
da Série C, o jogo da FMF foi
adiado.

Cuiabá aposta em uma nova goleada na decisão do titulo

enfrentaram duas vezes. Na
Arena Pantanal, o Cuiabá
goleou por 4 a 0. No Paraná, os
times ficaram no empate por 1
a 1.
A artilharia do time é
democrática. Além de Eduardo
Ramos, o volante Marino
(também com sete gols) e o
atacante Jenison (seis gols),

que conquistou a titularidade
na reta final do torneio
nacional, são os outros
destaques.
No total, doze jogadores
do auriverde marcaram na
campanha que garantiu o
acesso do Dourado à Série B do
ano que vem. (Fonte João
Freitas).

Azulão da Colina estréia na Copa no dia 26 de setembro
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By Rosane Michels

Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
indicam dias de movimento
intenso na vida material e
financeira. Não é um bom
momento para envolver-se
em um novo investimento. Os dias
seguem mais intensos e movimentados.
Tome cuidado com o excesso de energias,
que pode levar à agressividade.

Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
podem indicar alguns
imprevistos e pequenos
problemas, que trarão
algumas dificuldades em
projetos profissionais e/ou em planos de
negócios. O momento pode envolver a
decisão de começar a mudar caminhos já
escolhidos.

Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
indicam dias de movimento
intenso em sua vida,
especialmente se estiver
envolvido em um romance.
Procure manter a calma diante de
imprevistos e tome cuidados redobrados
com a impulsividade e a ansiedade.
Mantenha a calma.

Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
podem indicar mudanças
inesperadas em projetos de
médio prazo, especialmente
se estiver envolvido em
projetos de trabalho. O relacionamento
com colegas e superiores passa por um
momento de tensão. Cuide com carinho da
saúde.

Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
indicam dias de
nervosismo e necessidade
de fazer uma limpeza
definitiva em sua vida emocional e em
situações que não deseja mais enfrentar.
Algumas pessoas podem entrar nessa
“dança”. É hora de deixar o passado
para trás.

Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
indicam dias de
movimento intenso com
alguma tensão em
relacionamentos afetivos, que podem
envolver romances ou filhos. O
momento pode ser agradável, se você
decidir fazer as mudanças necessárias
que pedem sua vida.

Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
indicam dias de movimento
intenso na vida social e
aproximação de pessoas
diferentes à sua vida. O período pode
envolver um contato comercial
importante, relacionado a um projeto
social ou político. Dias ótimos para
trabalhos em equipe.

Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
indicam dias de mudanças
inesperadas em sua vida
doméstica e/ou em
relacionamentos familiares
que impedem sua libertação. O momento
traz independência e necessidade de
autonomia. Dias ótimos para redecorar a
casa.

Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
indicam dias de movimento
intenso em projetos
profissionais e planos de
negócios, que serão
colocados em prática imediatamente. É
possível que você decida dar uma guinada
de 180 graus em sua carreira, introduzindo
novos caminhos.

Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
indicam um dia de
comunicação intensa e
confusa, que pode provocar
alguns mal entendidos. O
momento é ótimo para marcar ou realizar
uma viagem rápida ou mesmo começar
um novo curso. Dias ótimos para estar
perto dos amigos.

Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
indicam dias de mudanças
em projetos de médio prazo,
especialmente se estiver
planejando uma mudança
radical em sua filosofia de vida. Uma
viagem internacional relacionada a um
intercâmbio ou mudança de país ganha
novos contornos.
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Completar mais um ano de vida é sempre
um momento mágico e vivendo esse
momento a querida Marisa Klein Dias que
celebra com o carinho dos familiares e
amigos. Desejo o melhor para você não
só hoje, mas sempre, e que esta data se
repita por muitos anos, sempre com saúde,
amor e felicidade. Grande beijo!

Esotérico
Vênus, Urano, Marte e Lua
em tensos aspectos entre si
pedem calma e paciência
diante de imprevistos,
especialmente os
relacionados a uma equipe
de trabalho, que pode estar aquém de suas
expectativas. O momento é bom para
realocar pessoas e dar andamento a
projetos que estiveram parados.

SOCIAL

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

Festejou data nova Marta Silveira Rocha. Que Deus
abençoe seu novo ano de vida. Você merece tudo de bom
sempre. Que a felicidade dessa data se estenda por todo ano.
Feliz Aniversário!

Marcou golaço no placar da vida o amigo
de longas datas Serginho Barbosa. Que
neste novo ciclo de vida que a felicidade,
o amor e a saúde sejam seus melhores
presentes. Grande abraço!

No rol dos aniversariantes o advogado Fransérgio Rojas
Piovesan a quem desejamos os parabéns com votos de
felicidades e prosperidades.

