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COMBATENDO O DESPERDÍCIO

Cáceres será uma das primeiras cidades
de MT a receber o Projeto Nossa Energia
Cáceres recebe no período de 30 de janeiro a 02 de fevereiro
o Projeto Nossa Energia que faz parte do Programa de Eficiência
Energética e tem como objetivo o combate ao desperdício de
energia nas residências dos consumidores inscritos na Tarifa Social
de Energia Elétrica. Página 03

CAPTANDO RECURSOS

Projeto do 37º Festival Internacional de Pesca
Esportiva foi apresentado ao governo do Estado
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Bons ventos para 2018

COLUNA CATÓLICA

O maligno semeia
a divisão entre nós
A função do maligno é semear a divisão; é
destruir o Reino de Deus; é colocar as
pessoas umas contra as outras
“Se um reino se divide contra si mesmo, ele
não poderá manter-se. Se uma família se
divide contra si mesma, não poderá manterse” (Marcos 3,25-26).
Quando as pessoas se dividem, elas
se colocam umas contra as outras, e assim,
começa uma verdadeira guerra, uma
batalha, uma disputa, e aquilo que era para
ser uma graça, uma bênção, aquilo que era
motivo de união e comunhão, torna-se
destroços.
Deus não quer a nossa família
destruída, não quer a nossa casa destruída,
pelo contrário, Ele quer a nossa família
unida e salva. Não permitamos que as
nossas famílias se dividam.
Podemos ter divergências; pontos de
vista diferentes; podemos não concordar em
muitas coisas; ter atritos, conflitos, coisas
divergentes que acontecem no seio de uma
família; mas, ceder ao espírito divisor,
colocar as pessoas umas contra as outras, é
sinal de que o caminho da destruição está
cada vez mais próximo.
Não precisamos ser iguais e nem
concordar com todos igualmente. Quando
pertencemos a uma comunidade, a uma
igreja e as pessoas começam uma guerra de
“gladiadores”- vivem se atacando; falam
mal dos próprios irmãos da comunidade;
dizem coisas horríveis da própria igreja;
vemos de um lado fiéis falando dos padres;
do outro lado: padres contra outros padres.
Seja qual for a forma de divisão, ela é
diabólica; e se nos colocamos uns contra os
outros, começamos a nos destruir, o mal
começa a entrar em nós.
O Reino de Deus não se faz na
uniformidade, pelo contrário, ele se faz na
unidade; o Reino de Deus não se faz
somente por pessoas iguais, ele faz com que
todas as pessoas estejam unidas no Cristo.
Olhamos para o nosso corpo e nem
tudo é igual: mãos, pernas, braços, mas
todos se ligam, todos fomentam a
comunhão, que forma um único corpo.
Pensemos: se houver algum momento em
que: a mão se colocaria contra a perna, isso
acabaria com a unidade do corpo. Não
podemos ceder ao divisor, ao maligno, que
quer dividir as nossas famílias, onde Cristo
é a cabeça.
A função do maligno é semear a
divisão, é destruir o Reino de Deus, é
colocar as pessoas umas contra as outras.
Quando cedemos, vemos as ruínas
onde encontram-se as nossas casas, as
nossas famílias, a igreja a qual pertencemos,
porque o maligno nos quer divididos,
porém, não seguimos a ele. Seguimos nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos
quer unidos a Ele.
Deus abençoe você!

Muito se fala ultimamente sobre
a retomada do crescimento na economia
brasileira e, principalmente, quando irá
ocorrer. Para alguns, já atingimos o
“fundo do poço” e para outros “o buraco
é mais embaixo”. O fato é que se
adotarmos uma visão realista do atual
cenário econômico, podemos sim, dizer
que existem alguns sinais animadores.
Para entendermos um pouco
mais como sair da crise, é de extrema
importância considerar alguns fatores
que nos levaram a ela. Um dos principais
fatores para o denso enfraquecimento de
nossa economia nos últimos anos foi a
falta de confiança no mercado. Não,
obviamente não acredito na infeliz
máxima “não fale em crise, apenas
trabalhe” e, acredito menos ainda que
apenas a confiança seria capaz de tirarnos da lama em que fomos colocados
forçadamente.
Mas a falta dela – confiança – fez
com que grandes projetos de
investimento e expansão fossem
colocados na prateleira sem data de
serem revistos. Outro fator
impulsionador da recessão é a
incompetência em gestão de impostos
(abusando da inocência cabida) e a falta
de controle de juros, os quais se
encontraram em um patamar que não se
via há muito tempo no país.
Deixando a visão política de lado
e analisando a saída de Dilma Rousseff,
esta representou mercadologicamente
uma grande possibilidade de virada de
jogo para a economia brasileira. Antes
de levantar bandeiras, releia o início do
parágrafo: Deixando a visão política de
lado. Por que representou esta grande
possibilidade? Lideranças
desacreditadas não conseguem alianças,
parcerias e, muito menos, saídas
consistentes em momentos
desafiadores. Seja esta liderança a
presidência ou o comitê de síndicos do
seu condomínio. Funciona assim. No
trust, no business.
Enfim, no momento de saída de
Dilma, uma das engrenagens que estava
emperrada voltou a funcionar. A
confiança – leia-se fé - dos empresários e
investidores do mundo inteiro foi
renovada. Entre erros e acertos do
governo sobrevivente – mais erros que
acertos, a economia tem iniciado sua
recuperação.
Isto porque o que move a
economia de qualquer país é a
movimentação de seus adimplentes de
impostos e empresários na busca por
novos negócios. Compra, venda, etc. É
aí que está o grande problema do país.
Não há potência que sobreviva a maus
tratos e incompetências datadas de mais
de 500 anos.

X

A impressão que temos é que o
“contra a maré” é algo permanente.
Estamos sempre remando contra o
vento.
O empreendedorismo no novo
cenário econômico. Claro que a
reorganização de um país não é do dia
para noite, ainda mais mediante erros
grotescos, retardadores e respectivos
dos governos, mas de acordo com
organizações internacionais como o
FMI já podemos esperar o crescimento
da economia brasileira no decorrer deste
ano, mesmo que tímido.
Nos três últimos anos, a situação
econômica do Brasil se tornou
extremamente frustrante para
empreendedores, principalmente e,
especialmente, os iniciantes. Muitas
empresas abaixaram suas portas. Não se
engane com dados mercadológicos. É
muito mais fácil abrir uma empresa do
que encerrá-la em nosso país, por isso
tais dados são sempre inexatos.
Mas há, sim bons ventos
chegando. Isto se vê no dia a dia. Não os
teóricos. Estes copiam falas e
resmungos sem a mínima importância.
Mas os brasileiros. Aqueles que
acordam às 5h e dependem de apenas de
si, conseguem, sim, sentir novos ares.
Novas oportunidades. Não há outra
opção. Há de se ter e faremos com que
tenha.
Minha área principal de atuação
é o ramo de franquias e também há dados
positivos no setor. Afinal, na
instabilidade financeira, as pessoas
buscam investimentos mais seguros.
O período deixa vários
aprendizados para o setor, um deles é a
busca por avaliações equilibradas do
momento econômico. Ou seja, trocando
em miúdos, a instabilidade obriga as
redes já estabelecidas, e grandes em seus
próprios pontos de vista, a criar. Foi
preciso que muitos empresários
descessem de seus pedestais e
reavaliassem seu público alvo.
De qualquer forma, a visão do
FMI é de grande valia. Qualquer resvalo
de Sol no horizonte nublado faz
diferença neste momento. É importante
que todo e qualquer empreendedor
(principalmente os de primeira viagem)
fiquem atentos antes de iniciar suas
operações.
Ficar atento não é o mesmo que
ter medo e recuar. Empreenda, caro
amigo. Seja independente, mas o faça
com segurança e inteligência. Fuja de
modismos e negócios insustentáveis. E,
principalmente, continue remando.
Lucas Atanazio Vetorasso, CEO do
Grupo ATNZO, aos 33 anos, o jovem
estrategista possui mais de 500 franquias
na conta.

DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para o setor de obras da prefeitura municipal de Cáceres,
que trabalha com um cronograma diário para atender as
demandas dos bairro. Com três equipes de trabalho está
sendo realizado o patrolamento na rua de vários bairros, a
exemplo o Nova Era e o Vila Real. Que o serviço chegue a
todos os bairros que necessitam. Ao menos o secretário
Valdeci Rodrigues é receptivo e procura atender as
demandas do município.
PRETAS

Para a coordenação de transito municipal de Cáceres, que
antes de pensar em audiência pra mudar o trânsito da
cidade, deveria primeiramente sinalizar descentemente a
cidade. A exemplo o cruzamento da Rua da
Tapagem/Coronel Ponce sentido a loja da vivo é
contramão, mas não tem nenhuma placa avisando o
motorista, que faz essa conversão sem diminuir a
velocidade achando que a rua é mão. Nesse cruzamento já
aconteceu vários acidentes, graças a Deus sem vítima fatal.
Mais uma vez fica o alerta coordenador...
BRANCAS

Para a Comissão Municipal de Defesa Civil de Cáceres,
tomaram posse ontem. Que prestam trabalho voluntário
sempre atentos ao emprego de medidas preventivas
destinadas a evitar consequências danosas de fenômenos
anormais e adversos previsíveis, que possam afetar a
comunidade, bem como o conjunto de medidas de socorro,
assistenciais e recuperativas, quando da ocorrência de tais
eventos, com o fim de preservar o bem-estar social e o
moral da população. Nossos aplausos a todos que se dispõe
nesse trabalho.
PRETAS

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

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

É o ser humano é mesmo difícil de se lidar. Com tantas
campanhas realizadas de conscientização que lugar de lixo
é no lixo, ainda vemos tantas pessoas que jogam lixo nos
terrenos baldios afora. Não precisa ir longe, é só dar uma
caminhada pela cidade e verá tanto lixo jogado pelas ruas.
A exemplo esse flagra na Rua das Maravilhas e tantos
outros que faltaria espaço pra colocar. Vamos respeitar. A
natureza agradece.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

**********************************
Padre Roger Araújo: Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova

Rosane Michels - Editora
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CAPTANDO RECURSOS

Ao longo da história do FIPe, o governo sempre investiu para a realização do festival, em 2015 e 2016 o Estado destinou R$ 500 mil, já em 2017 foram R$ 280 mil

Projeto do 37º Festival Internacional de Pesca
Esportiva foi apresentado ao governo do Estado
Redação c/ Assessoria
Foto: Assessoria

J

á visando apoio ao FIPe, o
prefeito de Cáceres, Francis
Maris Cruz e o Secretario
de Turismo, Júnior Trindade,
estiveram em Cuiabá reunidos
com o governador Pedro Taques.
Durante o encontro o governador
garantiu apoio do Poder
Executivo Estadual ao Festival
Internacional de Pesca Esportiva
(FIPe), porém na oportunidade o
governo não adiantou o valor da
contribuição financeira para o
festival, ficando para o mês de
março a confirmação do
montante.
Ao longo da história do
FIPe, o governo sempre investiu
para a realização do festival, em
2015 e 2016 o Estado destinou
R$ 500 mil, já em 2017 foram R$
280 mil.
“O governador Pedro

em números de pessoas, para se
ter uma ideia da dimensão são
mais de 500 barcos na pesca
embarcada e
na categoria
infanto/juvenil mais de 2.000
crianças ", destacou o Prefeito.
De acordo com Francis
Maris, a cidade com a realização
do FIPe espera um retorno
financeiro de R$ 10 milhões, o
que contribui com o
fortalecimento do comercio
local. A cidade também espera
um crescimento no número de
turistas que visitam a festa e o
Pantanal Mato-grossense.

O festival acontecerá
entre os dias 06 e 10 de junho de
2018. Para esta edição, a
organização prepara novidades,
alunos atendidos pela Associação
de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae)
participarão do evento,
competido entre si.
“O festival se inova a
cada edição, fizemos a pesca
embarcada e, no ano passado a
terceira idade, agora as Apaes do
Estado todo competindo”,
finalizou o secretário.

ATIs

Rotary Club de Cáceres Caramujo
inaugura academia ao ar livre hoje

Reunião com governo para apresentar o projeto e captar recursos

Taques sempre foi parceiro do
evento, vemos pelas inúmeras

Da Redação

obras na cidade. O FIPe é o maior
evento turístico de Mato Grosso

C

oncluindo a primeira
etapa de instalação das 50
ATIs, acontece hoje, as 18
horas a inauguração da Academia
ao Ar Livre (ATI) no Distrito de
Santo Antônio de Caramujo.
O convite é feito pelo presidente
do Rotary Club Caramujo, Nilson
Maggio, Conselho Diretor e
demais rotarianos.
A ATI que será instalada,
faz parte do Projeto de parceria do
Governo do Estado, através da
SeCid, com o Distrito Rotário
4440, que prevê a aquisição de
100 ATIs em municípios do
Estado que possuem o Rotary
Club.
O projeto foi desenvolvido sob a
coordenação do companheiro

COMBATE AO DESPERDÍCIO

Prefeitura de Cáceres e Energisa
realizam projeto "Nossa Energia"
Ascom

A

Prefeitura Municipal de
Cáceres, através da
Secretaria de Assistência
Social, em parceria com a
Energisa, realizará nos próximos
dias o projeto “Nossa Energia”,
que faz parte do Programa de
Eficiência Energética da empresa
junto da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).
O objetivo do projeto é
combater o desperdício de
energia nas residências dos
consumidores inscritos na Tarifa
Social de Energia Elétrica,
contribuindo para ampliar a
mudança de hábitos e
comportamento no uso eficiente e
seguro da energia elétrica, através
de ações educacionais, geração
de renda, troca de geladeiras e
substituição de lâmpadas
eficientes com Selo Procel.
Do dia 30/01 até 02/02 a
Unidade Móvel do projeto Nossa
Energia estará na SICMATUR

das 8h às 17h.
A unidade se transforma
em uma sala de aula para até 30
pessoas e nesse período serão
realizadas palestras sobre a
geração de energia, jogos
interativos referentes ao consumo
de energia elétrica, entre outros
temas.
Na unidade Móvel será
realizada também a apresentação:
“O inimigo Invisível”. A peça
teatral fala sobre o uso racional e
seguro da energia elétrica, com
linguagem lúdica a fim de
despertar o interesse do público
no assunto. A apresentação será
na unidade móvel, que se
transforma em um palco
interativo.
No local também será
realizada o cadastramento e
Recadastramento de Clientes da
Energisa no Programa TSEE
(Tarifa Social Energia Elétrica):
Os inscrito que cumprirem as
Foto: Arquivo

exigências de participação
recebem um desconto na tarifa de
energia. Para fazer o cadastro é
necessário: RG; CPF; Conta de
Energia atualizada; Número do
NIS. Após a realização do
cadastro, as informações serão
confrontadas com os dados do
Cadastro Único do Governo
Federal. Caso o cliente esteja com
seu Cadastro Único
desatualizado, basta procurar a
secretaria de ação social para
fazer sua atualização.
Além das palestras e
apresentações também será
realizada a trocas de lâmpadas
fluorescentes/incandescentes por
lâmpadas de LED (mais
eficientes, pois iluminam muito
mais e gastam muito menos
energia) para os clientes
cadastrados no baixa renda, até 4
lâmpadas poderão ser trocadas.
Para fazer a troca é necessários
levar: RG; CPF; Conta de Energia
atualizada e as Lâmpadas usadas
(incandescente ou fluorescente).

rotário, Washington Calado
Barbosa, do Rotary Clube de
Cáceres e prevê ainda a segunda
etapa com a aquisição e
instalação de mais 50 ATIs.
Classificado como um
"case de sucesso", o projeto do
Rotary tem merecido destaque
nas mídias pela inovação no qual
o agente público Governo do
Estado de Mato Grosso participa
com os recursos e o Rotary
Distrito 4440 entra com sua
“expertise” em trabalhos sociais.
Brevemente será
divulgado calendário para a
inauguração das 10 ATIs
instaladas no município de
Cáceres. (Colaborou Gilmar
Marostega)
Foto: Rotary Club

ATI do Caramujo a ser inaugurada hoje

O projeto prevê o combate ao desperdício e substituição de lâmpadas eficientes com Selo Procel
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CPI`S DAS PEDALADAS

A CPI vai investigar se o governador Pedro Taques (PSDB) usou recursos do Fundeb e do Fethab)
para quitar salários dos servidores públicos, além de outros débitos do Poder Executivo

Janaina Riva, Leonardo e Adriano são indicados
por Botelho para investigar pedaladas do governo
Flávia Borges/ReporterMT
Foto: Arquivo

Além de Leonardo serão titulares Janaina Riva (PMDB), Mauro Savi (PSB),
Ondanir Bortolini, o “Nininho” (PSD) e Adriano Silva (PSB)

O

presidente da Assembleia
Legislativa, deputado
Eduardo Botelho (PSB), fez
a indicação dos nomes dos
parlamentares que vão compor a
'CPI das Pedaladas' na Assembleia
Legislativa.
Serão titulares os deputados
Janaina Riva (PMDB), Mauro Savi
(PSB), Ondanir Bortolini, o
“Nininho” (PSD), Leonardo

Albuquerque (PSD) e Adriano Silva
(PSB).
Já como suplentes foram
convocados os deputados Guilherme
Maluf (PSDB), Romoaldo Júnior
(PMDB), Dilmar Dal Bosco (DEM),
Wagner Ramos (PSD) e Allan
Kardec (PT).
A CPI vai investigar se o
governador Pedro Taques (PSDB)
usou recursos do Fundo da Educação

Básica (Fundeb) e do Transporte e
Habitação (Fethab) para quitar
salários dos servidores públicos,
além de outros débitos do Poder
Executivo.
Lideranças de cinco
partidos - entre eles o PSB, PP, PDT,
PT e PMDB – acusam Taques de
cometer crime de apropriação
indébita por supostamente utilizar
recursos dos fundos para pagar
dívidas.
O deputado de oposição,
Alan Kardec (PT) conseguiu 16
assinaturas, inclusive de
parlamentares da base governista. O
número é quase o dobro do que
determina o regimento interno da
Assembleia Legislativa, que é de
nove assinaturas.
A CPI - A comissão foi instaurada
depois que lideranças de cinco
partidos - entre eles o PSB, PP, PDT,
PT e PMDB – acusaram Taques de
cometer crime de apropriação
indébita por supostamente utilizar
recursos dos fundos para pagar
dívidas.
O deputado de oposição,
Alan Kardec (PT) conseguiu 16
assinaturas, inclusive de
parlamentares da base governista. O

número é quase o dobro do que
determina o regimento interno da
Assembleia Legislativa, que é de
nove assinaturas.
São a favor da investigação
contra Taques, os deputados:
Romoaldo Junior (PMDB), Janaina
Riva (PMDB), Silvano Amaral
(PMDB), Valdir Barranco (PT),
Alan Kardec, Oscar Bezerra (PSB),

José Domingos Fraga (PSD), Zeca
Viana (PDT), Wancley Carvalho
(PV), Mauro Savi (PSB), Adalto de
Freitas (Solidariedade) - o Daltinho,
Guilherme Maulf (PSDB), Baiano
Filho (PSDB), Wagner Ramos
(PSD), Adriano Silva (PSB) e o líder
do Governo, Dilmar Dal'Bosco
(DEM).

CRIME AMBIENTAL

Caminhão com carga de madeira
é apreendido na cidade de Jauru
Ricardo Augusto/TVCO

A

Policia Militar de Jauru,
cerca de 70 Km de Pontes e
Lacerda, na manhã de terçafeira (23), recebeu uma denúncia que
culminou na apreensão de carga de
madeira ilegal.
Segundo informações um
caminhão Ford, de cor azul, com
placas, BWK-8738, Ano 74, estava
carregado de madeira na saída da
cidade com destino a Vale de são
Domingos.
O caminhão era conduzido
por R.O.O, que apresentou para a
polícia como proprietário da carga
de madeira. Informando a polícia
que estava transportando cinco

metros cúbicos de madeira da
espécie Jatobá e Garapa.
Foram presos também
F. G . G , R . F. M , q u e s e g u n d o
informações trabalhavam para o
proprietário da carga.
Possivelmente a madeira
veio da cidade de Pontes e Lacerda, e
seria entregue em uma comunidade
rural conhecida como Barreto, em
Vale de São Domingos.
Diante das informações o
caminhão, a madeira e os suspeitos
foram encaminhados para a
delegacia de Polícia Judiciária Civil
de Jauru, para as medidas que o caso
requer.

Foto: TVCO

EM ALERTA

Macaco é encontrado morto
em fazenda de Araputanga
Folha de Araputanga

A

morte de um macaco,
ocorrida supostamente
durante a madrugada do dia
15 de janeiro/18, próximo a uma
residência localizada em fazenda, a
dez quilômetros da cidade de
Araputanga, às margens da MT-175
colocou as autoridades da Vigilância
em alerta. A causa mortis do primata,
não foi investigada
laboratorialmente, porém,
e n c a r r e g a d o s d a Vi g i l â n c i a
descartam que a morte do animal
tenha ocorrido por febre amarela.
SEM COLETA DE MATERIAL A reportagem da Folha apurou que,
após a morte do animal, a Vigilância
municipal foi comunicada do
ocorrido na fazenda, porém,
representantes do Órgão só
chegaram ao endereço, onde o
macaco estava morto, no dia 17 de
janeiro (pelo menos dois dias após a
morte); contudo, antes da Vigilância
Municipal, um veterinário do Indea
já havia sido acionado e,
comparecido ao local, dia 16 de
janeiro. O estado de decomposição
do animal impediu a coleta de
material para exames, que pudessem
buscar a causa mortis, em
laboratório.
BOATOS - Relatos que circulam
entre populares revelam que, além
da morte do primata em Araputanga,
também já teria ocorrido outras
mortes de primatas, de causa não
identificada, em pelo menos outros

dois municípios da região, tal boato
não pôde ser confirmado pela
reportagem.
VACINAÇÃO - A fazenda onde o
fato ocorreu, possui catorze
residentes e vinte trabalhadores.
Como medida de prevenção
dezesseis pessoas receberam dose da
vacina anti-amarílica.
TRANQUILIDADE - Mato Grosso
está entre os estados onde a
vacinação contra febre amarela
ocorre de forma rotineira, portanto
em Araputanga, além da
disponibilidade da vacina, a
população tem cobertura vacinal em

percentuais elevado e, não existe
preocupação de disseminação da
doença.
NO ESTADO DE SÃO PAULO - A
morte de macacos silvestres, vítimas
de febre amarela, é a principal causa
que leva milhares de pessoas a
passar horas na fila dos Postos de
Saúde, nos principais centros
urbanos brasileiros. Em São Paulo,
território onde a vacinação contra a
doença não é de rotina, dados
oficiais informam que nos 12 meses
de 2017, oitenta e uma pessoas
foram à óbito, vítima da febre
amarela.
Foto: Reprodução

Caminhão apreendido com madeira ilegal

A morte do macaco não foi investigada

Cáceres-MT, 27 e 28 de janeiro de 2018

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

SEGURANÇA

O veículo foi removido do local e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil da cida Rio
Branco, onde o furto foi registrado pela vítima, funcionária da empresa de eletrodomésticos

Gefron e Defron recuperam
veículo furtado em Lambarí

Fronteira Alerta

Foto: FA

fechada, não sendo localizada
nenhuma pessoa nas
proximidades.
O veículo foi removido
do local e encaminhado para
Delegacia de Polícia Civil da cida
Rio Branco, onde o furto foi

registrado pela vítima,
funcionária da empresa de
eletrodomésticos.
A Delegacia de Polícia
Judiciária Civil de Rio Branco
abriu inquérito para investigar o
caso.

DOUTOR HONORIS

Unemat entregará 1º título
honorífico durante Consuni
Hemilia Maia

D

Caminhonete foi encontrada nos fundos de uma residência abandonada

P

oliciais da Delegacia
Especia Fronteira
(GEFRON) em conjunto
com o Setor de Inteligência da
Delegacia de Fronteira
(DEFRON), recuperaram na
manhã de quarta-feira, 24, uma
caminhonete furtada na
madrugada do último dia 17, na
cidade de Lambarí D´Oeste. O
veículo pertence há uma empresa

de eletrodomésticos desta região.
Após o furto, Policiais
Militares da região passaram a
realizar diligências nas estradas
que interligam o município,
principalmente que dão acesso à
Bolívia. Com o avanço das
investigações e diligências, os
policiais que atuam na DEFRON
e também no GEFRON entraram
no caso e foram informados de

que o veículo estaria escondido
em uma residência no Distrito de
Pedro Neca, às margens da BR174, no município de Porto
Esperidião.
A caminhonete Ford F350, branca, com placas OAS8185, de Lambarí D´Oeste, foi
localizada aos fundos de uma
residência abandonada. A
residência era sem muro e estava

urante a 1ª Sessão
Ordinária e itinerante do
Conselho Universitário
(Consuni), da Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Unemat), será entregue o título
de Doutor Honoris Causa ao
Bispo Emérito da Prelazia de São
Félix do Araguaia, Dom Pedro
Casaldáliga. O título honorífico é
o primeiro concedido pela
Instituição e foi aprovado na
última sessão do Conselho em 6
de dezembro de 2017. Os
conselheiros se reunirão no dia 30
de janeiro, a partir das 14 horas,
no auditório do câmpus da
Universidade no município de
Luciara, Região do Médio

Araguaia. E no dia 31, às 9h30, a
princípio na casa de Casaldáliga
no município de São Félix do
Araguaia. No próximo dia 16,
Dom Pedro Casaldáliga, nascido
em Balsareny, província de
Barcelona, batizado Pere
Casaldáliga i Pla, completa 90
anos com a saúde bastante
debilitada em função da doença
de Parkinson que o fez renunciar
a Prelazia em 2005.
A pauta da sessão está
disponível no portal da Unemat
e
m
:
(http://portal.unemat.br/?pg=site
&i=assoc&m=sessoesconsuni&c=1-sessao-ordinariado-consuni-de-2018).
Foto: Raí Reis

Dom Pedro Casaldáliga

SORTEIO

Mega-sena pode pagar maior
prêmio do ano neste sábado
Assessoria

A

Mega-Sena segue
acumulada e pode pagar
um prêmio de R$ 24
milhões ao apostador que acertar
as seis dezenas do concurso
2.008, que será realizado a partir
das 20h (horário de Brasília)
deste sábado (27). Este é o maior
prêmio sorteado em 2018.
O sorteio será realizado
no Caminhão da Sorte da
CAIXA, que está estacionado no
município de Concórdia (SC).
Caso apenas um ganhador leve o
prêmio da Mega-Sena e aplique
todo o valor na Poupança da
CAIXA, receberá mais de R$ 95
mil apenas em rendimentos

Cáceres-MT, 27 e 28 de janeiro de 2018

mensais.
As apostas podem ser
feitas até às 19h (horário de
Brasília) do dia do sorteio em
qualquer lotérica do país.
Clientes com acesso ao Internet
Banking CAIXA também podem
fazer suas apostas na Mega-Sena
pelo seu computador pessoal,
tablet ou smartphone. Para isso,
basta ter conta corrente no banco
e ser maior de 18 anos. O serviço
funciona das 8h às 22h (horário
de Brasília), exceto em dias de
sorteios (quartas e sábados),
quando as apostas se encerram às
19h, retornando às 21h para o
concurso seguinte.

GERAL
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LIGUE OS PONTOS

7 ERROS

CONVOCAÇÃO
Pedro Correa Neto e
Outros - Faz. Soteco,
convoca o Sr.
GILBERTO RAMOS
PIRES a comparecer no
escritório situado na
Praça Duque de Caxias,
28, Centro de CáceresMT., para formalizar sua
rescisão contratual.
Cáceres-MT., 27 de
janeiro de 2018.
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FUTEBOL DE BASE

O técnico Manga Rosa, um abnegado e colaborador do futebol na formação de atletas nas categorias de base, disse ainda que as três categorias foram reforçadas

CTN/Cacerense em duas finais e uma semifinal
na Copa Joia Ribeirinha em São Paulo
A

Esdras Crepaldi

Foto: Divulgação

s três equipes do
CTN/Cacerense que
representam o município
de Cáceres na 1ª Copa
Internacional de Futebol “Joia
Ribeirinha” em Presidente
Epitácio, estado de São Paulo, se
destacam e muito bem
representam o município de
Cáceres, na competição que
começou no último dia 20 e
encerra-se neste sábado 27 com
várias finais.
Os cacerenses participam
da competição em três categorias,
o sub 13 para nascidos a partir do
ano de 2005, o sub 16 para quem
nasceu a partir de 2002 e o sub 17
para atletas nascidos em 2001.
O técnico Manga Rosa, um
abnegado e colaborador do futebol
na formação de atletas nas

categorias de base, disse ainda que
as três categorias foram
reforçadas. “Viemos para bem
representar Cáceres e o futebol de
Mato Grosso e começamos com o
pé direito”, analisou ele.
E a profecia do Técnico
Manga Rosa foi cumprida. As três
equipes de Cáceres, nas suas
categorias, chegaram às
semifinais do Torneio. “Estamos
muito felizes pelas conquistas.
Nossas três equipes estão
classificadas”, destacou Manga.
Na categoria sub 17 os
cacerenses tem encantado os
expectadores e olheiros e estão
invictos na competição. Para
chegarem as semifinais venceram
nas oitavas o time do Brasília.
Já na semifinal os garotos
enfrentaram outra equipe da

capital federal, o Gama. E para a
alegria da torcida cacerense, em
um jogo tenso, com princípio de
tumulto e expulsões para ambos os
lados, os comandados de Manga
Rosa venceram a partida por 1 x 0
e estão na final.
Na categoria sub 14 o
CTN/Cacerense jogou a semifinal
contra a forte equipe paulista do
Marília Atlético Clube, o MAC, e
também venceu pelo placar de 1 x
0. Foi para a disputa do título com a
equipe de Osvaldo Cruz, uma das
sedes da Copa São Paulo de
Futebol . A partida final aconteceu
na manhã de sexta-feira (26) e,
infelizmente CTN perdeu de 1 x
0, ficando com o vice-campeonato
nesta faixa etária.
A
colocação não tira o brilho e os
méritos dos meninos de Cáceres,

ANOS DOURADOS

Em três anos, Circuito de Tênis
cresce quase 200% em participação
Junior Martins

A

Federação Mato-grossense
de Tênis (FMTT) tem
registrado dados que
mostram aumento de 182,6% na
quantidade de inscrições de tenistas
nos torneios do Circuito Estadual de
Tênis de Mato Grosso, na
comparação dos resultados de 2017
com 2015. E, para este ano, a
federação prevê mais crescimento e
novidades para a competição, como
mais torneios, mais categorias, mais
clubes sede e maior abrangência em

participação de cidades.
De acordo com o presidente
da federação (FMTT), Rivaldo
Barbosa, a instituição promove o
Circuito Estadual de Tênis desde
2007, ano em que foi reativada. E,
segundo ele, a competição teve a
pior fase nos anos de 2011 a 2014,
quando atingiu o menor desempenho
em número de participantes.
Situação que acarretou na
reformulação do circuito, que foi
repensado em 2014 e reimplantado
Foto: Junior Martins

Cuiabá, Sinop, Sorriso, Rondonópolis, Primavera do Leste e Alto Araguaia sediarão torneios

em 2015. E, de lá para cá, tendo 2015
como ano referência, obteve
crescimento.
Segundo o presidente da
F M T T, o f l o r e s c i m e n t o d a
modalidade não aconteceu da noite
para o dia. Mesmo o novo formato de
competição, implantado em 2015,
sofreu adaptações ao longo daquele
ano e só foi vingar modificado no
ano seguinte, em 2016 e se firmar em
2017. E, ele cita, dentre os principais
fatores da nova forma de fazer
estariam a maior participação dos
clubes sede na organização dos
torneios. E, além disso, o posterior
envolvimento de patrocinadores.
O Circuito Estadual de
Tênis de Mato Grosso (2018) terá a
participação do Clube Monte
Líbano, Círculo Militar de Cuiabá,
Academia Tennis Company, Cuiabá
Tênis Clube, Cia do Tênis (Cuiabá),
Sinop Tênis Clube (Sinop),
Academia Ace Tênis (Primavera do
Leste), Benegas Tennis (Sorriso),
AABB e Complexo Municipal de
Alto Araguaia e Caiçara Tênis Clube
(Rondonópolis).
Com uma quantidade maior
de torneios, subirá de 12 para 15, e
com a inserção da categoria de
Duplas.

Sub 14 foi vice-campeão da Competição

que conseguiram um feito inédito,
o segundo lugar nesta difícil
competição. No sub 16 a partida
mais esperada para os Cacerenses
é contra a Chapecoense. A peleja
acontece hoje, (26), às 17h30 no
Estádio Municipal de Presidente
Epitácio. “ A expectativa por jogar
contra uma equipe de renome
como a Chapecoense é muito
grande e nos motiva muito”,
analisou o lateral esquerdo
Geovânio.
Já a finalista, equipe do sub
17 do CTN/Cacerense, disputa às
19h30, no mesmo dia e estádio, a
grande final da categoria contra os

anfitriões, donos da casa, a
reforçada Seleção de Presidente
Epitácio, que terá apoio de sua
torcida.
Para Manga Rosa, chegar tão longe
em uma competição tão
importante, coroa de êxito todo
trabalho da comissão técnica,
jogadores e apoiadores das
equipes.
“Das três equipes que
trouxemos, até agora, duas
finalistas e uma semifinalista.
Parabéns a todos que fizeram parte
desta conquista, estamos no
caminho certo”, reconheceu
Manga Rosa.
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Marte deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de uma fase em que
você estará mais dinâmico e assertivo,
além de voltado para questões que envolvem seu
bem estar físico, mental, emocional e espiritual. O
momento é ótimo para começar a prática do yoga e
meditação.

Marte deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de uma fase de maior
envolvimento com acordos e
negociações relacionadas a sociedades ou
parcerias financeiras. O dinheiro, especialmente
o relacionado a contratos, heranças e divórcios,
chega com mais facilidade.

By Rosane Michels
Parabenizamos nosso leitor e anunciante Gilmar
Assunção, que marcou mais um golaço no placar da vida
e comemorou a data ao lado dos familiares e amigos.
Que Deus derrame chuvas de bênçãos nesse novo ano de
vida que inicia. Feliz Aniversário!

Marte deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de uma fase de maior
envolvimento com a vida social e nos
relacionamentos. Você estará mais assertivo e
deve tomar cuidados redobrados com o excesso
de energias, que pode levar à agressividade.
Marte deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de um período de
rotina intensa, especialmente no
trabalho. Prepare-se, pois seu dia a dia envolverá
muitas atividades. Tome cuidados redobrados
com sua saúde, pois o excesso de trabalho, pode
levar ao stress.

Marte deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de uma fase de
movimento intenso na vida social e
aproximação de amigos. O período, que dura
algumas semanas, pode envolver uma nova
paixão, que se transforma rapidamente em um
novo romance.

Marte deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de uma fase de
maior envolvimento com sua vida
doméstica e os relacionamentos em família. O
momento pode envolver aumento de atividades
em sua casa. Período ótimo para começar uma
reforma.

Família reunida para festejar mais um ano de vida de Paulo Drager a
quem enviamos votos de felicidades, saúde e realizações.

Grande abraço ao aniversariante André Merotti. Que
sua vida contenha a alegria e saúde que você merece e os
amigos e a família que já conquistou. Que todos os seus
sonhos sejam realizados e seus desejos alcançados.
Parabéns!!! Na foto com os pais Adriana e Amarildo.

Marte deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de uma fase de
melhora na comunicação e de atividades que
podem envolver acordos e negociações, além de
inúmeras reuniões de trabalho. O momento é
ótimo para viagens rápidas e estudos.

Marte deixa seu signo e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de uma fase de
movimento intenso na vida material e
financeira. O momento pode envolver acordos e
negociações que podem levar ao aumento de
seus rendimentos. No entanto, você deve manter
os gastos sob controle.

Mais um semestre universitário findando para os acadêmicos de Ciências da
Computação da Unemat, que fizeram questão de postar nas redes sociais a
dedicação e o incentivo que receberam do professor Thiago Andrade. Sucessos a
todos!

Marte deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de uma fase de
retomada da energia vital que esteve mais baixa
nas últimas semanas. Você estará mais dinâmico
e assertivo e deve tomar muito cuidado com o
excesso de energias, que pode levar à
agressividade.
Marte deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de uma fase em que
sua energia vital pode estar mais baixa,
portanto, de maior necessidade de cuidados com
a saúde. procure diminuir o ritmo,
especialmente de trabalho. Pratique exercícios
moderados neste período.
Marte deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de uma fase de
movimento intenso nas atividades sociais e
aproximação de amigos, novos e antigos. O
período, que dura algumas semanas, pode
envolver a realização de um importante contato
comercial.

Já estão a venda os lindos calendários Pets 2018, com a
renda totalmente revertida para a Associação de Ajuda
aos Animais de Cáceres. Fica a dica. Na foto a voluntária
da AAAC Larissa Neves Mendes.

A grande pedida da noite hoje para os amantes do sertanejo é a apresentação da
dupla Luiza e Maurílio, que acontece a partir das 23 horas, na casa noturna
Kul'hall Sertanejo. Vale conferir.

Marte deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de uma fase intensa
no trabalho. O período pode envolver a chegada
de um novo projeto e aumento de
responsabilidades. Você estará mais assertivo,
dinâmico e agressivo, além de determinado a
alcançar seus objetivos.

