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FESTA DA INDEPEDÊNCIA
Prefeito Francis e coordenadores das festividades alusivas à semana da independência, convidam o povo para solenidade de abertura na praça

Cáceres abre Semana da Pátria
com banda do exercito na Barão
Foto: Arquivo

A abertura da semana da pátria em Cáceres este ano, acontece na próxima
segunda feira, na Praça Barão do Rio Branco, com alvorada às 7h30, apresentada
pela Banda do Exército Brasileiro; hasteamento da Bandeira; apresentações das
Escolas e acendimento da Pira. Uma espécie de aperitivo reintré, do majestoso
desfile que acontecerá na 5ª feira, 7, na sugestiva com a data Avenida 7 de
Setembro. Página 03

PATOTA DA FUMACÊ

Fardados flagram curriola
com pé de xibaba e trabuco

Página 04

Banda Marcial do 2º Bfron, abrilhantará também desfile do dia 7
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Cacos da Caixa Preta

Oração pela Criação
“A narração da criação oferece-nos uma visão
panorâmica do mundo. A Sagrada Escritura revela que,
«no princípio», Deus designou a humanidade como
cooperadora na guarda e proteção do ambiente natural.
Ao início, como lemos no Gênesis (2, 5), «ainda não
havia arbusto algum pelos campos, nem sequer uma
planta germinara ainda, porque o Senhor Deus ainda não
tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para
a cultivar».
A terra foi-nos confiada como dom sublime e
como herança, cuja responsabilidade todos
compartilhamos até que, «no fim», todas as coisas no céu
e na terra sejam restauradas em Cristo (cf. Ef 1, 10). A
dignidade e a prosperidade humanas estão
profundamente interligadas com a solicitude por toda a
criação. «No período intermédio», porém, a história do
mundo apresenta uma situação muito diferente. Revelanos um cenário moralmente decadente, onde as nossas
atitudes e comportamentos para com a criação ofuscam a
vocação de ser cooperadores de Deus.
A nossa tendência a romper os delicados e
equilibrados ecossistemas do mundo, o desejo insaciável
de manipular e controlar os limitados recursos do
planeta, a avidez de retirar do mercado lucros ilimitados:
tudo isto nos alienou do desígnio original da criação.
Deixamos de respeitar a natureza como um dom
compartilhado, considerando-a, ao invés, como posse
privada. O nosso relacionamento com a natureza já não é
para a sustentar, mas para a subjugar a fim de alimentar
as nossas estruturas.
As conseqüências desta visão alternativa do
mundo são trágicas e duradouras. O ambiente humano e
o ambiente natural estão a deteriorar-se conjuntamente, e
esta deterioração do planeta pesa sobre as pessoas mais
vulneráveis. O impacto das mudanças climáticas
repercute-se, antes de mais nada, sobre aqueles que
vivem pobremente em cada ângulo do globo.
O dever que temos de usar responsavelmente
dos bens da terra implica o reconhecimento e o respeito
por cada pessoa e por todas as criaturas vivas. O apelo e o
desafio urgentes a cuidar da criação constituem um
convite a toda a humanidade para trabalhar por um
desenvolvimento sustentável e integral.
Rezar para mudar o modo de perceber o
mundo. Por isso, unidos pela mesma preocupação com a
criação de Deus e reconhecendo que a terra é um bem
dado em comum, convidamos ardorosamente todas as
pessoas de boa vontade a dedicar, no dia 1 de setembro,
um tempo de oração pelo ambiente. Nesta ocasião,
desejamos elevar uma ação de graças ao benévolo
Criador pelo magnífico dom da criação e comprometernos a cuidar dele e preservá-lo para o bem das gerações
futuras.
Sabemos que, no fim de contas, é em vão que
nos afadigamos, se o Senhor não estiver ao nosso lado
(cf. Sal 126/127), se a oração não estiver no centro das
nossas reflexões e celebrações. Na verdade, um dos
objectivos da nossa oração é mudar o modo como
percebemos o mundo, para mudar a forma como nos
relacionamos com o mundo.
O fim que nos propomos é ser audazes em
abraçar, nos nossos estilos de vida, uma maior
simplicidade e solidariedade. A quantos ocupam uma
posição de relevo em âmbito social, econômico, político
e cultural, dirigimos um apelo urgente a prestar
responsavelmente ouvidos ao grito da terra e a cuidar das
necessidades de quem está marginalizado, mas
sobretudo a responder à súplica de tanta gente e apoiar o
consenso global para que seja sanada a criação ferida.
Estamos convencidos de que não poderá haver
uma solução genuína e duradoura para o desafio da crise
ecológica e das mudanças climáticas, sem uma resposta
concertada e coletiva, sem uma responsabilidade
compartilhada e capaz de prestar contas do seu agir, sem
dar prioridade à solidariedade e ao serviço. ***___Do
Vaticano e do Fanar, 1 de setembro de 2017. Papa
Francisco.

Recentemente tivemos a chance e
o privilegio de ler o trabalho do Juiz federal
Nagibe de Melo Jorge Neto: Abrindo a
Caixa Preta, livro que aborda com
conhecimento de cátedra, porque no
Brasil, a Justiça tarda; os poderosos muito
raramente são punidos; sonegar tributos é
quase permitido; negros, pobres e
analfabetos são a maioria da população
carcerária; um processo pode demorar
anos e anos e como é difícil ter os próprios
direitos respeitados, mas, com um pouco
de astúcia, é fácil escapar aos rigores da
Lei. Concordamos plenamente com o
magistrado, quando ele diz que a polícia
prende e a justiça solta e que paira a
sensação de que a Lei não é igual para
todos.
Com a vênia do ínclito jurista,
apenas lembramos, que não é bem a justiça
que liberta o criminoso, são as leis e no
caso dos poderosos, a influencia política,
que embora alguns discordem, influencia
sim, a justiça mais do que seria adequado.
Daí, os questionamentos, que o livro nos
deixa:
Por que somos tão
assustadoramente injustos? Por que o
Brasil é o país da impunidade? Por que as
leis não são cumpridas? Os arquivos reais
nos mostram no cotidiano, que em muitos
casos, elas realmente não são cumpridas,
acreditamos, pelas brechas dos
legisladores, que as criam, votam e
sancionam, como salvaguarda legal de
suas falcatruas. Senão vejamos: A Policia
Federal prendeu em 2008 o banqueiro
marajá tupiniquim Daniel Dantas,
condenado a 10 anos de prisão, teve sua
pena anulada; em 2009, foi a vez da dona
da boutique de luxo Daslu, Eliana
Tranchesi, condenada a 94 anos e 6 meses
de prisão pela juíza Maria Isabel do Prado,
da 2ª Vara da Justiça Federal, por crimes
como formação de quadrilha, descaminho,
morreu em liberdade, três anos após a
condenação, que a deixou só uma semana

atrás das grades.
Vão vendo, em 2016, o empresário
(bicheiro) Carlinhos Cachoeira foi preso,
apesar de já ter sido condenado, em 2012, a
penas que somavam 39 anos e oito meses
por crimes como peculato, corrupção e
formação de quadrilha. Ficou apenas nove
meses atrás das grades e ganhou a
liberdade.
E a fila anda, três anos depois de
ser preso pela Operação Lava Jato, Alberto
Youssef, condenado a 122 anos de prisão
pelo juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal
em Curitiba, depois de 2 anos e 8 meses de
prisão em regime fechado, deixou a prisão.
Premio de consolação, mais quatro meses
em casa, com uma tornozeleira eletrônica,
e depois, liberdade. Dirão os leitores, ora, o
benefício decorre do acordo de
colaboração premiada que fechou com a
força-tarefa do Ministério Público Federal.
Acontece, que ele, não era
primário, em 2004, foi condenado por
participar de um esquema de empréstimos
fraudulentos envolvendo o Banco do
Estado do Paraná
o famoso Caso
Banestado, quando fez o primeiro acordo
de delação premiada do Brasil.
Coincidentemente, pelo mesmo juiz
Sergio Moro, que o condenou a sete anos
de prisão por corrupção ativa, mas com a
delação cumpriu apenas um ano e se livrou
de outras acusações. Então amigos, apenas
alguns casos nos levam a refletir a questão
da justiça no patropi, refém de leis
esdrúxulas e anacrônicas, manietando
togados.
São tais leis conduzindo
operações, que na Mãos Limpas da Itália,
levou ao poder Berlusconi; no Brasil,
levou Eduardo Cunha à presidência da
Câmara; no ritmo seletivo da Lava Jato, a
entrega do pré-sal a estrangeiros, nos
levando a questionar, eerá que é pedir
demais que se combata a corrupção no
Brasil como um todo, para haver mudanças
de fato, e sem lesar a pátria?

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para as diretorias e associados conscientes e
realmente patrióticas de sindicatos: Siagespoc;
Sintep; Sisma e Fórum Sindical de Mato Grosso, que
compraram a briga pela moralização política, contra
os deputados e senadores envolvidos em corrupção e
alertando os eleitores para dar um basta na trupe. O
recado foi dado em out-doors expostos em locais de
fácil visão, como este no centro de Cáceres.
PRETAS

Para alguns operários que se submetem ao iminente
perigo de um acidente, fato notório infelizmente, em
alguns ambientes da construção civil sem a devida
prevenção. A reportagem do JCC flagrou no mês
passado, um destes trabalhadores sem nenhuma
proteção num andaime, durante reparos numa parede,
de pelo menos cinco metros de altura.
BRANCAS

Ao Major PM Mauriti Campos, que com certeza vai
deixar saudades, pelo ótimo serviço prestado no
comando do 6º BPM de Cáceres. Aqui granjeou um
batalhão de amigos, mercê de sua simpatia singular e
como profissional, deixa sua marca, traduzida na
segurança pública que reduziu em muito a
criminalidade em sua rigorosa gestão.
PRETAS

Foto da Semana
UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Para motoristas e motociclistas, que não respeitam a
legislação de trânsito, invadindo espaços destinados a
casos especiais, como idosos, garagens e mesmo para
deficientes físicos (cadeirantes).
Para esses
abusados, importante lembrar que a multa para quem
pára em vagas de idosos e deficientes é de R$ 127,69
porque a infração é considerada grave, punida ainda
com 5 pontos na CNH.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Pela estrada (rua) afora, ele vai bem sozinho,
empurrando seu carrinho com mudas de plantas e
anunciando pra quem quiser ouvir: Óia a Arruda!
Parando ora aqui, ora ali, o simpático ancião com
seu chapéu de palha, já faz parte do cotidiano
antológico da Cáceres bicentenária.

Rosane Michels - Editora
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JUSTIÇA PLENA

Segundo o delegado, ninguém pode obrigar outra pessoa a afastar do cargo, não
admite é ser nivelado da mesma forma, mas a Casa precisa fazer uma investigação

Dr Leonardo defende que
se investigue os delatados
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

O

Vice-líder do governo na
Assembléia Legislativa,
o deputado estadual Drº
Leonardo Albuquerque (PSD)
afirmou que os parlamentares da
Casa aguardam o retorno do
presidente Eduardo Botelho
(PSB) para que sejam tomadas
medidas quanto ao caso dos
deputados que foram citados na
delação premiada do exgovernador Silval Barbosa
(PMDB). “A gente não quer a
desgraça de ninguém mas
queremos que a justiça seja feita.
Mas assim que o presidente da
Casa voltar, nós daremos o
andamento nessa situação.
Ninguém pode obrigar outra

pessoa a afastar do cargo. O que
eu não admito é ser nivelado da
mesma forma, mas temos que
saber que precisa haver uma
investigação”, disse o
parlamentar de primeiro
mandato.
O d e p u t a d o Va l d i r
Barranco (PT) explicou que os
parlamentares do grupo da
oposição devem se reunir na
próxima semana para definir qual
ação será tomada. Cerca de 15
deputados da atual legislatura
foram citados na delação do exgestor. O petista destaca que o
atual governador do Estado,
Pedro Taques (PSDB), também é
citado na delação em várias

ocasiões e que precisa ser
investigado.
“Quem realmente estiver
envolvido, após a ampla defesa e
se for comprovado, que seja
punido. O clima tá morno, não
conseguimos realizar sessões.
Ainda não houve um apelo social
para com a Assembléia e o pedido
de afastamento ainda é prematuro
tendo em vista que os
parlamentares não tiveram a
oportunidade de se defender.
Mas se for pra afastar, o
governador também deve ser
afastado porque na delação fala
que ele recebeu caixa de dois de
várias empresas na campanha”,
ressaltou o deputado.

Parlamentar que sempre primou pela seriedade, não quer pizza

LISTA GERAL

SETE DE SETEMBRO

Dia 4 Banda do Exercito abre Mutuários do Vila Real são
semana da Pátria em Cáceres convocados para as vistorias
Da Redação

Foto: Bfron

Banda fará a apresentação de abertura na Barão

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Assessoria c/ Redação

O

início da semana da pátria
ocorre nas cidades
brasileiras no dia 1º de
setembro e vai até o dia 7, data
magna da Independência do
Brasil, este ano, o 195º aniversário
da efeméride histórica, cuja marca
referencial foi o Grito do Ipiranga
em 1822.
Durante a semana da pátria
são organizados diversos eventos
como desfiles, homenagens e
festas que procuram conscientizar
a todos sobre a importância da
pátria e da história do Brasil, bem
como do dever de cada cidadão
para com o seu país.
Em Cáceres, como em
anos anteriores, a prefeitura e o
2ºB.Fron se organizam para que a
data seja mais uma vez, bem
festiva, num preito às origens
coloniais da bicentenária
princesinha do pantanal.
As festividades começam
na segunda feira, 4, na Praça Barão
do Rio Branco, às 7h30, com
apresentação da Banda do
Exército Brasileiro; hasteamento
da Bandeira; apresentações das
Escolas e ascendimento da Pira.
No dia 7, apesar do calor de
40 graus ultimamente em Cáceres,
o grandioso desfile cívico e militar,
será realizado das 7h30 às 10h30
no tapete preto da Avenida 7 de
Setembro.

A

Secretaria de Ação Social
de Cáceres convoca os
contemplados do
Residencial Vila Real, para as
vistorias dos imóveis, visto a
proximidade de entrega do
empreendimento aos beneficiários.
“Nós divulgamos todo um
cronograma com data e horário das
vistorias que serão realizadas junto
ao engenheiro da obra, seguindo
todos os quesitos de segurança.
É importante o mutuário
ficar atento à data, pois além de ser
obrigatório, não teremos outra data
prevista, apenas dos próximos
módulos, vamos fazer as vistorias
até no feriado”, afirma a Secretária
de Ação, Eliane Batista.
Ainda segundo Eliane, as
vistorias começam no feriado do
dia 7 de setembro, na próxima
quinta-feira e vão até o sábado dia
9, as 490 famílias do Residencial,
farão suas devidas vistorias, onde
poderão ser verificados quaisquer
tipos de problema na estrutura do
imóvel ou até mesmo fazer
adequações, nos casos de pessoas
com deficiência.
O contemplado que fará as
vistorias deverá apresentar no ato
da visita, os documentos pessoais,
estar acompanhado de apenas uma
pessoa e somente o mutuário
poderá fazer vistoria do imóvel.
No dia 7 DE SETEMBRO –

MANHÃ, 8:00 - QUADRA 3 CASAS 1 a 13; 9:00 - QUADRA 1 CASAS 1 a 20; 9:30 - QUADRA 1 CASAS 21 a 40; 10:00 - QUADRA
2 - CASAS 1 a 19; 10:30 QUADRA 2 - CASAS 20 a 38
TARDE- 14:00 - QUADRA 4 CASAS 1 a 20; 14:30 - QUADRA 4
- CASAS 21 a 40; 15:00 QUADRA 5 - CASAS 1 a 19; 15:30
- QUADRA 5 - CASAS 20 a 38;
16:00 - QUADRA 6 - CASAS 1 a
24
8 DE SETEMBRO – MANHÃ;
8:00 - QUADRA 9 - CASAS 1 a 12
8:30 - QUADRA 9 - CASAS 13 a
24; 9:00 - QUADRA 8 - CASAS 1 a
19; 9:30 - QUADRA 8 - CASAS 20
a 21; 10:00 - QUADRA 7 - CASAS
1 a 20; 10:30 - QUADRA 7 CASAS 21 a 40. TARDE; 14:00 QUADRA 10 - CASAS 1 a 20;
14:30 - QUADRA 10 - CASAS 21 a
40
15:00 - QUADRA 11 - CASAS 1 a
19; 15:30 - QUADRA 11 - CASAS
20 a 38; 16:00 - QUADRA 12 CASAS 1 a 24.
9 DE SETEMBRO – MANHÃ;
8:00 - QUADRA 13 - CASAS 1 a
12
8:30 - QUADRA 13 - CASAS 13 a
24; 9:00 - QUADRA 14 - CASAS 1
a 19; 9:30 - QUADRA 14 - CASAS
20 a 38; 10:00 - QUADRA 14 CASAS 1 a 16.

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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BEIÇO GORDO

No momento da abordagem policial, o malaco vulgo beiço ofereceu dinheiro aos investigadores para que eles maneirassem e não consumassem a prisão da dupla

Ladrão preso tenta subornar
policiais e complica comparsa
Redação c/ PJC
Foto: PJC

Te l e v i s o r e s , C e l u l a r e s ,
Relógios, pendrive entre
outros objetos. No momento da
abordagem policial, o malaco
vulgo beiço ofereceu dinheiro
aos investigadores para que
eles não realizassem a prisão
dos envolvidos.
Complicou mais ainda a
sua situação, já que o tal
meliante estava em regime
assistido pelo sistema
carcerário e deveria estar
utilizando tornozeleira
eletrônica porem o mesmo
havia feito a retirada do
monitor eletrônico.
Nas buscas os policiais
encontraram o equipamento no
quintal próximo enterrado
dentro de um saco plástico,

fato que vem comprovar a
preocupação do Juiz titular da
Vara de Execuções Criminais
Geraldo Fidelis Neto, que
recentemente, se manifestou
neste diário, acerca da
deficiência da fiscalização das
tornozeleiras.
Comprovação que se dá
diante dos inúmeros casos de
presos monitorados
envolvidos em novos crimes
pela cidade.
Conforme Fidelis Neto,
uma vez com a tornozeleira, o
reeducando tem espaço
delimitado que pode
freqüentar e horário para se
recolher, mas, tais medidas não
têm sido fiscalizadas com a
devida atenção.

FUMAÇA E FOGO
Wellingthon vulgo Beiço e Genilson, o Gordo, no cadeião

A

e q u i p e d e
investigadores da
delegacia de Pontes e
Lacerda, grampeou na tarde da
última quarta feira (30)
Wellingthon Figueiredo de
Amigo, vulgo “Beiço” e

Genilson Silva Batista, de 25,
vulgo “gordo,” apontados
como integrantes das
quadrilhas que vinham
praticando roubo na cidade e
região.
Ao avistar a presença

dos investigadores os suspeitos
tentaram empreender fuga,
mas foram detidos.
Posteriormente, em busca na
residência na vila Guaporé
foram encontradas munições
calibre 22 intactas ,

Patota maluca curtia plantar pé
de xibaba e brincar com trabuco

Da Redação

Foto: PM-MT

ESCAMBO DO PÓ

Dupla confessa que ia trocar
carro roubado por cocaína
PJC c/ Redação

E

q u i p e s d e
Investigadores das
delegacias de Pontes e
Lacerda e Vila Bela, num
esforço conjunto, lograram
recuperar um veiculo e prisão
dos acusado do roubo. O roubo
aconteceu na madruga da última
quarta feira (30).

Segundo informações
relatadas pelas vitima no
boletim de ocorrência, ele
estava chegando a sua
residência quando foi abordado
por duas pessoas que estava em
uma motocicleta em posse de
uma arma de fogo.
Após tomar o veiculo da
Foto: PJC

Gaturamas Antônio da Silva Júnior e Robson N. dos Santos

Cáceres-MT, 02 e 03 de setembro de 2017

vitima os assaltantes seguiram
com o veiculo roubado pela BR
174 b, sentido ao município de
Vi l a B e l a d a S a n t í s s i m a
Trindade e a cerca de 30
quilômetros abandonaram a
vitima mediante muitas
ameaças de morte.
A p ó s
t o m a r
conhecimento do roubo os
investigadores das duas
delegacias se juntaram e
começaram a fazer diligencias,
com buscas na região de
fronteira, logrando êxito em
recuperar o veiculo e prender os
acusados de praticar o roubo
sendo eles: Antônio Alves da
Silva Júnior 19 e Robson Nunes
dos Santos 20.
No papo reto com os
policiais, os acusados
afirmaram que iriam trocar o
veiculo por entorpecente no pais
vizinho a Bolívia e diante do
flagrante os acusado foram
conduzidos para a Delegacia
Civil de Pontes e Lacerda, sendo
autuados em flagrante pelo
crime de roubo e foram
colocados sob custodia judicial
atrás das grades.

Mateus, Sulecio, Wagner e Vitor, ﬁcaram guardados

O

s Militares do grupo de
inteligência do 12°
Comando Regional de
Pontes e Lacerda já estavam de
luneta ligada numa patota que
curtia enrolar baseados e treinar
de bandido com uns trabucos,
inclusive um de uso restrito e
saíram de campana pra flagrar a
turminha da fumaça, trombando
com eles na tarde da última
quarta feira (30).
Foi um tremendo auê, os
manos estavam em quatro
levando um plá de qualé, meu! e
os fardados pintaram no
pedaço, enquadrando Mateus
Almeida Albuquerque 20,
Sulecio Monteiro Batista 24,
Wagner Francisco Soares 25 e
Vitor Medeiros, 23, tudo numa
naice de deixar Mara Fumaça

fora dos trilhos.
Os suspeitos detidos
segundo tenente Capobianco da
Policia Militar já estava sendo
investigados pelos policiais da
inteligência da PM.
No interior do barraco
onde os malucos estavam os
militares encontraram além da
erva do capeta, também
conhecida na malandragem
como jasco, cujo nome popular
é maconha e marijuana, notas de
dinheiro, pistola de uso restrito e
a surprise, o pé de maconha.
Todos os xibabeiros de
responsa foram conduzidos com
a arma e o pezinho caprichado
de ervapara o Cisc,
apresentados ao majura de
serviço, que enquadrou a tribo
nos artigos pertinentes.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Muitos proprietários de carros automáticos ou manuais já
passaram pela situação onde a marcha fica dura para passar ou para entrar
em algumas marchas específicas. O câmbio duro para engatar é causado
geralmente por uma embreagem defeituosa ou gasta, mas há outras áreas
que necessitam ser consideradas ao diagnosticar um problema de câmbio
duro. Cabos de desgastados, ligações soltas e os trilhos de mudança de
marcha torcidos ou danificados são também muito comuns. Quando os
rolamentos estão desgastados e começam a oferecer resistência, ocorre
uma mudança brusca. Uma transmissão manual utiliza rolamentos de
rolos de agulhas entre as engrenagens acionadas e o eixo principal em que
giram. Isto permite que as engrenagens girem livremente quando não
estão fixadas ao veio pelo conjunto do cubo do sincronizador. Se houver
lubrificação insuficiente, o deslocamento em seco ocorrerá; A engrenagem que deve estar girando livremente arrasta e
gira com o eixo, resultando na troca de marcha mais dura.

Saúde Natural

Invenção da máquina fotográfica
O primeiro inventor a obter a uma
imagem fixada pela ação da luz (que é o
princípio da fotografia) foi o francês Joseph
Nicéphore Niépce (1765-1833). Em 1827,
Niépce demorou mais de oito horas para
conseguir fazer a primeira "fotografia" da
História. Captada em uma lâmina de estanho
e feita com a luz do Sol, a imagem mostrava
parte de um celeiro e uma árvore, a visão que
Niépce tinha de sua oficina. Em 1829, ele
passou a trabalhar com Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), que
acabou inventando a primeira máquina fotográfica 12 anos depois. O
"daguerreotype" ("daguerreótipo") exigia 30 minutos de exposição da
imagem à luz, o que significa que cada foto levava meia hora para ser tirada.
A máquina impedia que a imagem desaparecesse, um grande avanço em
relação ao o projeto original de Niépce. Em 1888, o americano George
Eastman criaria a câmera de filme em rolo, a primeira Kodak.

Algumas dicas para emagrecer
com a caminhada são: Caminhar durante 1
hora após o jantar, pois ajuda a perder até 2
vezes mais peso, além de reduzir os níveis
de açúcar e gordura no sangue; Fazer o
exercício ao ar livre, aumentando os
níveis de energia e permitindo queimar
mais calorias; Controlar a respiração,
inspirando pelo nariz e expirando pela
boca a um ritmo natural, evitando privar o
corpo de oxigênio; Aumentar a
intensidade da caminhada, iniciando com
10 minutos leves e depois apressar o
passo, voltando a diminuir o ritmo nos
últimos 10 minutos. Faça alongamentos
antes e depois de caminhar porque isto
aumenta a flexibilidade, diminui o risco
de cãibras e diminui a concentração de
ácido lático nos músculos após o
exercício, que é o que geralmente causa
dor. Para aumentar a perda de peso que a
caminhada fornece, é importante fazer
uma alimentação rica em fibras, frutas,
legumes, alimentos integrais e sementes
como chia e linhaça. Durante a
caminhada, deve-se beber água para se
manter hidratado e após a atividade física,
uma pequena refeição contendo
carboidratos e proteínas, como iogurte
desnatado com 5 bolachas maizena ou
suco natural de fruta com pão integral e
queijo.

É elegante, inteligente, prática e
independente. A capricorniana sabe o que deseja e faz
de tudo para alcançar seus objetivos. Muito séria,
sempre aparenta ser um pouco mais velha do que
realmente é. Consegue sempre tudo o que quer, não é
ambiciosa, mas é determinada. Orgulhosa, a mulher
do signo de Capricórnio detesta pedir qualquer ajuda
aos outros. Seu futuro é planejado com antecedência.
Mestra em guardar segredos. Não faz nada no
impulso, e é muito realista. Vive intensamente o que
propõe a si mesma, desde um pequeno
trabalho a um grande amor. A
capricorniana não sabe lidar muito bem
com os sentimentos. Ela os considera
inseguros, e gosta mesmo é de pisar em
terra firme, evitando ao máximo correr
riscos. Com essa nativa você terá
segurança e conforto. Não espere
emoções, surpresas ou grandes noitadas.
O amor da capricorniana é demonstrado
no dia a dia. Não suporta engano.
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PELADINHA
O Instagram da revista Women's Health Brasil divulgou a foto de
Taís Araújo da capa da edição de setembro da publicação. Nela,
Taís Araújo aparece completamente nua, do jeitinho que veio ao
mundo. Foi nesse clima que Taís posou para as lentes do fotógrafo
bob wolfenson. No ensaio, ela fala sobre suas antigas encanações
quando adolescente, com as estrias.
NA BANHEIRA
Antonia Fontenelle decidiu
abrir o jogo em um bate-papo descontraído e
dentro de uma banheira com Caio Fischer.
Na conversa, a apresentadora falou sobre
quais famosos pegaria ou não e ainda revelou
alguns detalhes sobre o seu envolvimento
com o ator Caio Castro . Caio é bicho solto",
acrescentou ela, que nunca tinha confirmado
essa informação antes.
CARREGOU NO COLO
Lucas Lucco e Pabllo Vittar mostraram, por
meio de suas redes sociais, que estavam
gravando uma canção juntos, na última quartafeira (30). E os fãs, é claro, enlouqueceram com
a notícia. Na primeira publicação, em que
aparecem cantando juntos, Lucco escreveu
"Quer feat, Pabllo Vittar?". Depois, apareceu
até mesmo carregando o novo parceiro no colo.
GATA SEMI NUA
Denise Dias gosta de ousar e surpreender a todos! Curtindo
férias nos Estados Unidos, a gata não perdeu a oportunidade de
deixar todo mundo babando com seu corpo perfeito e fez um
ensaio para lá de sensual. Posando para as lentes do fotógrafo
Sergio Borchet, Denise Dias sensualizou na praia de Coney
Island, no distrito do Brooklyn, em Nova York. Vestindo um
biquíni com as cores da bandeira americana, a gata aproveitou
para homenagear os Estados Unidos.
LEVOU CHIFRE
Juju Salimeni e Felipe Franco comemorariam
dois anos de casados no próximo mês, mas,
depois de 12 anos juntos, os dois colocaram um
ponto final na relação e decidiram se separar.
Segundo o colunista Leo Dias, o término teria
acontecido por conta de um caso extraconjugal
do rapaz com uma ex-bailarina do Faustão , mas a
musa fitness fez questão de desmentir a traição.
Em seu Instagram oficial, Juju Salimeni
confirmou a separação, mas negou qualquer falta
de respeito da parte do ex-marido.

Coxa e
Sobre-Coxa
na Cerveja
Ingredientes - Seis coxas e sobre coxas; Sal a gosto;
Pimenta a gosto; cinco dentes de alho; um pacote de
creme de cebola; Queijo mussarela ou de sua
preferência; uma lata de cerveja; Bacon ou presunto e Orégano. Modo de Preparo - Retire o osso das
coxas e sobre coxas, reserve de molho na cerveja por uma hora aproximadamente; Coloque o bacon e o
queijo e enrole; Deixe a pele para cima e tempere com o alho amassado, sal, pimenta, creme de cebola e
orégano. Tampe com papel alumínio, deixe até cozinhar bem; Retire o papel alumínio e deixe dourar
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MADE IN MUAMBA

Presidente da entidade e o superintendente se reuniram no Palácio Paiaguás com os setores do poder público para articular o apoio no lançamento da Campanha

Fecomércio lança campanha
contra prá barrar a pirataria
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria

Instituições cidadãs apóiam campanha da Fecomercio-MT

O

lançamento de uma
Campanha contra a
pirataria, será realizado no
dia 4 de setembro, às 8h00, pela
Fecomércio-MT em sua sede na
capital do estado. O objetivo é
combater a prática da pirataria, que
nada mais é do que a
comercialização de produtos
falsificados no mercado e que além
de prejudicial para a sociedade como
um todo porque não gera impostos,
não gera empregos formais,
enfraquece o Comércio Legal e

ainda não oferece qualidade e
garantia ao consumidor.
A Campanha dos
empresários do Comércio Legal
contra a pirataria e contrabando será
realizada durante todo o ano e tem
como parceiros a PRF, o Procon, a
Rede de Controle e Gestão
Pública/TCE-MT, a Associação
Mato-Grossense dos Municípios, a
Comissão de Propriedade Intelectual
da OAB-MT, a Secretaria de
Fazenda do Estado, Delegacia do
Consumidor e ainda o Fórum

Nacional Contra a Pirataria e
Contrabando. Na oportunidade do
lançamento, cada entidade irá
apresentar um plano de ação efetivo
para o combate à essa prática ilegal.
Para se ter uma idéia,
estima-se que no Brasil, hoje, a
evasão fiscal gira em torno de R$ 40
bilhões ao ano, conforme dados da
Associação Brasileira de Combate à
Falsificação.
O presidente da
Fecomércio-MT, Hermes Martins
ressalta a importância de fortalecer o
Comércio Legal. “Queremos com
essa campanha, estimular o consumo
consciente, incentivando o
consumidor a comprar somente no
comércio legal, que gera empregos,
renda, e que oferece aos clientes
garantia de seus produtos”, disse.
Na última segunda-feira
(28), o presidente da entidade e o
superintendente Evaldo Silva, se
reuniram no Palácio Paiaguás com
os setores do poder público para
articular o apoio no lançamento da
Campanha. O encontro teve a
participação do conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado e
coordenador-geral da Rede de
Controle de Gestão Pública em Mato
Grosso, Moises Maciel, que também
apóia a iniciativa.

O delegado titular da
Delegacia do Consumidor da Decon,
Antônio Carlos de Araújo, disse que
pretende intensificar as operações de
combate à pirataria que já vêm sendo
trabalhadas na unidade.
Já o secretário-chefe da

Casa Civil afirmou que três áreas
específicas do governo devem atuar
em conjunto com a Fecomércio
nessa campanha, a segurança, a
arrecadação e a educação devem
cooperar e deixar essa campanha
ainda mais forte.

BOMBA-BOMBA!

Gasolina poderá ter novo
aumento nos próximos dias
Da Redação

A

Petrobras elevará os preços
do diesel em 0,8% e os da
gasolina em 4,2% nas
refinarias a partir desta sexta-feira
(1), de acordo com comunicado
divulgado pela estatal em seu site na
quinta-feira, (31). A alta de 4,2% da
gasolina é o maior reajuste
concedido desde a implementação
da nova política de preços pela
companhia, há dois meses, e ocorre
após a disparada nas cotações
internacionais do produto por causa
da tempestade Harvey nos Estados
Unidos.
Na quarta-feira, (30) a
consultoria Datagro havia
informado à Reuters que a gasolina

comercializada pela Petrobras nas
refinarias apresentava defasagem de
mais de 7 por cento ante os preços
internacionais. No fim de junho, a
Petrobras revisou sua política de
preços do diesel e da gasolina, dando
certa liberdade para que a área de
marketing e comercialização da
empresa reajuste as cotações na
refinaria de forma mais freqüente.
Inclusive diariamente, em
busca de maior competitividade e
com o objetivo principal de
recuperar receita e participação de
mercado – devido ao aumento das
importações de combustíveis,
distribuidoras concorrentes vêm
ganhando mercado da estatal.
Foto: Arquivo

Pra variar, o povo vai bancar a defasagem internacional
3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM
ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO
RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA
POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de
10/09/97. A ENTREGA DOS AVISOS NOS ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO
CARTÓRIO.
#185760 DEVEDOR: ALFREDO JOSE GARCIA DE OLIVEIRA E C- CPF.: 06.949.668/0001-66- RUA PADRE
CASEMIRO, 976 -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: DIMEBRAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BR- Favorecido: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS BRAS Valor do titul Item B da tabela D de custas
#185708 DEVEDOR: AMIR FONSECA MONTECCHI JUNIOR - CPF.: 913.770.301-30 - RUAS DAS
BORBOLETAS N 560 -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO SA - Sacador: DISTRIBUIDORA
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#185758 DEVEDOR: AUTO POSTO MIRR LTDA - CPF.: 02.774.978/0001-36- RUA DONA ALBERTINA, 885 CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: WIDAL & MARCHIORETTO LTDAFavorecido: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Valor do titul Item B da tabela D de custas
#185748 DEVEDOR: JOSE CARLOS FERREIRA DO VALLE - CPF.: 078.583.531-87 - RUA SETE COPA
BAIRRO MASSA BARRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: COOP. DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENT - Sacador: J B C SANTOS LIMA - ME - Favorecido: J B C SANTOS LIMA - ME Valor do titul Item
B da tabela D de custas
#185749 DEVEDOR: SILVIO DE ALMEIDA - CPF.: 026.344.381-76
- RUA DAS MARAVILHAS S/N
GARCES -CACERES-MT - Titulo: - Apres: COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENT - Sacador: J B
C SANTOS LIMA - ME - Favorecido:J B C SANTOS LIMA - ME Valor do titul Item B da tabela D de custas
#185734 DEVEDOR: SUELEN CRISTINA DE ALMEIDA ABREU - CPF.: 013.855.721-75 - RUA DOS
PROFESSORES, 520 -MARAJOARA -CÁCERES -MT - Titulo:- Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sacador: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do
titul Item B da tabela D de custas
#185727 DEVEDOR: THAIS ELIZANE ALVARO - CPF.: 063.976.131-35 - RUA DA MAGNOLIA, 581 -JD
PADRE PAULO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: TATIANI
NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titul Item B da
tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE
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PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO
HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 01 de setembro de 2017.
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EMPENANDO

Diretor de futebol do Sinop FC, Marco Aurélio Cassiano, informou que sete novos atletas devem ser contratados para integrar o grupo que disputará a Copa FMF

Galo do Norte acerta com
com o pé-vermelho Foiani
S.N c/ Redação
Foto: Futebol Interior

O

novo preparador físico
do Sinop Futebol Clube,
Dante Luís, iniciou na
tarde da ultima quarta feira, as
atividades com o grupo do Galo
do Norte que vai disputar a Copa
FMF Sub-21.
Ele vem do Iraty Futebol
Clube, do Paraná, e foi indicado
pelo treinador Paulo Foiani.
Dante terá cerca de duas semanas
para preparar o time. A copa
começa dia 17 setembro e o Sinop
estreará contra o Cuiabá, no

Gigantão. O horário ainda será
confirmado.
O treinador disse ontem
através da assessoria, que a
prioridade será também
"aprimorar a qualidade técnica
dos jogadores, orientando
posicionamento, acerto de passes
e, principalmente, a variação de
jogadas”. Foiani ainda elogiou os
atletas. “O grupo é esforçado e
tem correspondido ao que temos
implantando”, completou.
O diretor de futebol do

Sinop FC, Marco Aurélio
Cassiano, informou à imprensa,
que sete novos atletas devem ser
contratados para integrar o grupo
que disputará a Copa Federação 2017.
“Alguns jogadores estão
praticamente acertados. Estamos
esperando para assinar os
contratos. Os outros ainda
estamos estudando questões
contratuais. Mas a equipe deve
ser fechada em breve”. Os nomes
dos atletas em questão não foi

BOLA PRÁ FRENTE

Luverdense aposta na base
para disputas da Copa-MT
Redação c/ O.E

Jovem treinador Paulo Foiani assume comando do Galo

A

inda um pouco abalado pela
perda do título de campeão
do mato-grossense Sub-19
para o União de Rondonópolis, no
último final de semana, o técnico do
Luverdense Odil Soares, foi
confirmado pela diretoria do clube
como o comandante da equipe que
disputará a Copa Federação Matogrossense de Futebol (Copa FMF),
torneio marcado para ser aberto no
próximo dia 17. Na estréia, o Verdão
do Norte irá encarar o Cacerense no
estádio Luiz Geraldo da Silva, o
Geraldão.
A Copinha é torneio voltado
para jogadores com idade limite de
23 anos e vale a terceira e última
vaga de Mato Grosso à disputa da
Copa do Brasil do próximo ano.
Com a conquista inédita da
Copa Verde deste ano em cima do
Paysandu, o time de Lucas do Rio
Verde já garantiu vaga na Copa do
Brasil e entrará na competição a
título de preparação dos atletas do
time sub-19, vice-campeão estadual,
visando mais uma participação da
garotada na Copa São Paulo de
Futebol Júnior do próximo ano.
Além de contar com todo
elenco do sub-19 para o torneio
seletivo, Odil Soares também terá à
sua disposição jogadores que não
estão sendo aproveitados no elenco
profissional pelo técnico Júnior
Rocha. Desceram para reforçar o
Luverdense na Copinha os atacantes
Fumaça, Café, Mateus Alemão e o
meia Luan. Todos eles estão com 22
anos e estão aptos a disputar a

Copinha, que terá a participação de
oitos times dos dez que disputaram o
Campeonato mato-grossense da
Primeira Divisão deste ano
(Araguaia e Clube Esportivo
Operário Várzea-grandense
desistiram da competição).
A pedido do treinador a
diretoria do Verdão do Norte sairá
em busca de mais reforços para a
Copa FMF. A solicitação da
comissão técnica é contratar de cinco
a sete jovens jogadores para
encorpar ainda mais o grupo.
Para Odil Soares, a Copa
FMF servirá para dar ritmo e
entrosamento aos garotos do time
sub-19 visando a disputa da Copa

São Paulo de Futebol Júnior, torneio
previsto para ser disputado nos
primeiros dias de janeiro de 2018.
Segundo ele, o objetivo do clube é
realizar uma boa campanha na
competição nacional. Se possível,
obter uma inédita classificação à
segunda fase do torneio, algo que o
time de Lucas do Rio Verde nunca
conseguiu.
Ex-jogador do Luverdense
no fim da década de 2000, Odil
substituiu Júnior Rocha no início
desta temporada, comandando o
time principal no Campeonato
Mato-grossense, Copa do Brasil e
também Copa Verde. Com a volta de
Júnior, ele voltou às divisões de base.

divulgado.
Os atletas que estão no
time profissional e tem idade para
disputar este campeonato
também vão integrar o grupo.
“Do time profissional irão
disputar a copa o centroavante
Tiago (Mineiro), o volante
Adriano, o meia Jean Chera e o
atacante Luiz Fernando. Estes são

os jogadores que integram o time
profissional e se encaixam para
disputar a competição”.
A Copa FMT dará vaga ao
campeão na Copa do Brasil do
ano que vem.
O Sinop por ter sido vice
campeão estadual deste ano, já
assegurou a participação em
2018.

Foto: Assessoria LEC

Alguns dos titulares somarão aos do Sub-19 na Copinha
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Capricórnio se une a
Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando
um dia intenso e de decisões
importantes para sua carreira.
Tome cuidado com atitudes precipitadas,
pois você pode estar influenciado por
certa euforia. Mantenha os pés bem
firmes no chão antes de qualquer
mudança.

A Lua em Capricórnio se une a
Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando um
dia de mudanças relacionadas à
sua vida doméstica ou a um
relacionamento familiar, que pode estar
trazendo algum problema. O momento
pede paciência e capacidade de não se
deixar levar pelas emoções.

A Lua em Capricórnio se une a
Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando
um dia de mudanças
importantes em projetos de médio prazo.
Tome cuidado com decisões impulsivas,
especialmente se estiver envolvido com
pessoas e empresas estrangeiras. Pense
bem se é hora ou não de marcar uma
viagem.

A Lua em Capricórnio se une a
Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando
um dia de movimento e
mudanças em questões que envolvem
um acordo ou negociação de um
contrato. Procure prestar muita atenção
ao que ouve e fala, pois pode haver mal
entendidos e consequências
desagradáveis.

A Lua em Capricórnio se une a
Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando
um dia de pressão emocional e
dificuldade em tomar uma decisão
importante relacionada a uma parceria
ou sociedade financeira. O momento
exige sensatez e senso de realidade.
Tome cuidado com a impulsividade.

A Lua em Capricórnio se une a
Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando
um dia mais difícil com relação
às suas finanças. Procure não se deixar
seduzir por compras desnecessárias.
Mantenha seus gastos e ganhos
equilibrados. E não se envolva em
novos investimentos.

A Lua em Capricórnio se une
a Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando
um dia mais difícil para os
relacionamentos pessoais e
profissionais. Você estará mais
impaciente e deve tomar cuidados
redobrados com atitudes impensadas e
mal entendidos. Procure ser racional.

A Lua em seu signo se une a
Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando um
dia de emoções intensas e
mudanças que podem desequilibra-lo.
Procure ser racional e paciente diante de
qualquer imprevisto. Você estará mais
aberto e receptivo, mas deve ter
discernimento sobre o que deve
envolver-se ou não.

A Lua em Capricórnio se une
a Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando
um dia movimentado, intenso
e possivelmente desequilibrado,
especialmente no trabalho. Não tome
nenhuma decisão definitiva sem refletir
profundamente, especialmente se essa
decisão envolver mudanças.

A Lua em Capricórnio se une a
Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando um
dia de dificuldades emocionais
e sentimentos confusos. Não se deixe
levar pelo pessimismo deste momento,
que pode trazer desequilíbrio. Procure
meditar e praticar atividades que
envolvam corpo e mente.

A Lua em Capricórnio se une
a Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando
um dia de mudanças, que
pode afetar seu humor. Mantenha o
equilíbrio e não tome nenhuma decisão
definitiva sem antes refletir
profundamente. Se estiver pensando em
terminar um romance, deixe para depois.

A Lua em Capricórnio se une a
Plutão e recebe um tenso
aspecto de Júpiter indicando um
dia de movimento dinâmico em
seus contatos comerciais e a
possibilidade de um novo contrato ser
firmado e trazer mudanças expressivas
em sua carreira. Procure não se deixar
envolver em confusões com amigos.

Flores multicoloridas a aniversariante do dia Jo Nakahara, a quem enviamos votos de muitos anos de vida
regados de felicidades e saúde.

******************************************************
Votos de felicidades ao nosso Andre Rieu
Pantaneiro, maestro Erizane Mota, que ontem
comemorou mais um aniversário. Milhões de
felicidades, muita paz, amor e prosperidades.
Hoje a família do JCC orquestra o tradicional
Parabéns a você!!!

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

Recuperando de um acidente sofrido na última semana,
mas já de volta as atividades na sua tradicional Banca
de revistas da Praça Major João Carlos, o amigo
jornaleiro Daud. Bom tê-lo na ativa. Sucessos!!!

Trocando de idade neste domingo o nosso
querido amigo Carlinhos Botelho, que festeja a
data envolto a manifestações dos filhos, esposa
(foto) e amigos. Que o Criador lhe proporcione
um ano de vitórias e realizações.

