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Anos!

Em Cáceres a "Campanha Leve" 
está arrecadando lixo eletrônico para ser 
reciclado. Televisões,  celulares,  
máquinas fotográficas, videogames, 
baterias, mp3 e peças eletrônicas podem 
se transformar em dinheiro que será 
doado ao Hospital de Câncer de Mato 
Grosso. A campanha teve início no dia 5 
de novembro e segue até dia 30. No dia 
29, haverá ponto de coleta na Praça 
Barão. 

Passados mais de sete meses da interdição 
da Escola Estadual Onze de Março, em Cáceres, pela 
Defesa Civil, após a abertura de uma imensa cratera 
numa sala de aula, o local continua isolado por um 
tapume e o incidente da noite de 9 de abril, insolúvel 
e sem explicações. O JCC tentou ouvir os 
responsáveis, mas além de evasivas e silêncio, 
nenhuma resposta foi obtida  sobre a solução do 
problema. 

Página 03

Luciano da Silva Braga, 58, cuja família reside no bairro São José 
em Cáceres, estava trabalhando numa fazenda na divisa deste município 
com Poconé na fronteira e foi atacado por uma onça-pintada na tarde de 
anteontem. Com lesões graves na cabeça, braços e costa, a vítima está 
internada no box de emergência do Sta. Rosa em Cuiabá, e deverá passar 
por restauração em cirurgia plástica.   Página 03

O aumento autorizado pelo Confaz, nas bombas de combustíveis, 
passa a valer a partir de amanhã, (16) em MT. De acordo com o 
Sindipetróleo, o aumento da gasolina e diesel é consequência da variação 
do dólar e do aumento do preço do barril do petróleo no mercado 
internacional. A gasolina deve aumentar para R$ 4,27, o diesel R$ 4,05 e o 
preço médio do álcool, R$ 2,61. Página 05

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50

Página 03

Um dia especial para o grande mar de xaraés, que banha Cáceres, o 
piscoso Rio Paraguai, palco do FIPe, comemorado ontem, pelos 
pantaneiros da Princesinha com a participação de 11 comitês populares 
regionais e  várias entidades e organizações. Na programação alusiva ao 
Dia do Rio Paraguai, celebração mística, audiência pública e procissão 
fluvial.  Página 04

ATAQUE FEROZ

Onça quase mata peão de
Cáceres em uma fazenda

Vitima estava a cavalo com outros peões na zona rural entre Poconé e Cáceres e ao passar perto das onças, um dos felinos atacou derrubando-o da montaria

Peão Luciano foi violentamente agredido pela onça pintada   

Foto: Reprodução

RECICLAGENS

Lixo eletrônico coletado
vai ajudar o HCan-MT

Lixo nocivo a natureza se reciclado, 
gera recursos em campanhas   

Foto: Ilustrativa

INTERDITADA

Escola continua com cratera
em sala de aula há sete meses

Cratera aberta em abril, desafia 
o bom senso dos responsáveis   

Foto: Arquivo

INFLAMÁVEIS

Combustíveis ficam mais
caros a partir de amanhã

Diesel e gasolina têm preço influenciado pelo mercado internacional   

Foto: JCC

AMIGOS DO RIO

Pantaneiros de Cáceres
festejam dia do Paraguai

Guardiões do velho Paraguai reverenciam o rio no seu dia   

Foto: Arquivo
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 peão Luciano da Silva 
Braga, 58, cuja família Oreside no bairro São José 

em Cáceres e estava trabalhando 
numa fazenda na divisa deste 
município com Poconé na 
fronteira, foi atacado por uma 
onça-pintada anteontem, (13), 
sendo levado  inicialmente ao 
Hospital Regional de Cáceres e 
pos te r io rmente ,  dev ido  as  
gravidades das lesões, removido 
no período da tarde, ao Pronto 
Socorro de Várzea Grande onde 
continua internado.

A vítima estava com outros 
dois peões trabalhando na fazenda 
fica na zona rural de Poconé, divisa 
com Cáceres, tendo os três passado 
a cavalo perto de três onças , 
quando um dos felinos atacou 
Luciano por traz, derrubando-o da 
montaria.  Os outros peões 
tentaram salvar o colega e 
afastaram o animal, que se evadiu 
mato a dentro com as outras duas 
onças.

O patrão de Luciano 
alertado pelos peões,  levou a 
vitima de imediato para o hospital, 
usando um pequeno avião e apesar 

acasalamento quando os 
peões passaram perto dos animais.

Segundo o plantão do 
PSMVG, Luciano foi operado para 
reconstrução da face e outras partes 
afetadas e continua internado no 
box de emergência, pois sofreu 
vários cortes na região do rosto e na 
cabeça. A expectativa é que 

das graves lesões sofrida, 
(parte posterior da cabela, costas e 
braços) o ferido não corre risco de 
morte, devido a rapidez dos 
socorros prestados. De acordo com 
testemunhas, duas onças seriam 
fêmeas e o terceiro, um macho, 
adiantando que os animais 
estariam em um processo de 

possível afirmar se voltará 
a enxergar e deveria ser transferido 
para o Hospital Santa Rosa, em 
Cuiabá, referência nesse tipo de 
atendimento.

Luciano seja operado 
novamente e seja encaminhado 
para um cirurgião plástico. Ontem 
a tarde, foi informado que Luciano  
teve um dos olhos lesionado ainda 

ambiente, estas substâncias 
químicas podem provocar doenças 
graves em pessoas que coletam 
produtos em lixões, terrenos baldios 
ou na rua. Estes equipamentos são 
compostos também por grande 
quantidade de plástico, metais e 
vidro. Estes materiais demoram 
muito tempo para se decompor no 
solo. Como forma de atenuar 
consequências futuras devido ao 
errôneo descarte, é que esta 
campanha visa coletar e reciclar, 
gerando valores para a instituição 
HCanMT. 

Além da Águas do Pantanal, 
são parceiros da ação e pontos de 
coleta,  a Prefeitura, Unemat, Fapan, 
C l ebe r  I n fo rmá t i ca ,  IFMT,  
Sicmatur, Seeg Fibras. Para os 
interessados em contribuir com a 
ação vale ressaltar que no dia 29, na 
Praça Barão do Rio Branco será 
colocado um ponto de coleta, que 
ficará disponível das 8h00 as 17h00.

m Cáceres a "Campanha 
Leve" está arrecadando lixo Eeletrônico para ser reciclado. 

Televisões, celulares, máquinas 
fotográficas, videogames, baterias, 
mp3 e peças eletrônicas podem se 
transformar em dinheiro que será 
doado ao Hospital de Câncer de 
Mato Grosso. Em Cáceres a 
campanha teve início no dia 5 de 
novembro e segue até dia 30.

Está é a terceira edição da 
campanha que em sua  primeira 
edição, promovida em 2018 e 
arrecadou nove toneladas para 
r e c i c l a g e m ,  d e s t i n a n d o  R $  
16.035,00 para o Hospital e a 
segunda, arrecadou 30 toneladas, 
ofertando R$ 37.240,00. As duas 
edições da campanha totalizaram R$ 
53.245,00 para a manutenção da 
instituição.

Paulo Donizete, diretor da 

A u t a r q u i a  Á g u a s  d o  
Pantanal e parceiro da campanha, 
destacou que além do cunho social 
da ação, ela oferece descarte correto 
aos aparelhos eletrônicos, que 
dispensados de forma irregular 
i n t e n s i f i c a m  o s  p r o b l e m a s  
ambientais, pois esse tipo de lixo são 
compostos por substâncias que 
detém alto índice de contaminação.

R e s s a l t e - s e  q u e  e s t e  
desca r t e  é  f e i to  quando  o  
equipamento apresenta defeito ou se 
torna obsoleto (ultrapassado) e o 
problema ocorre quando este 
material é descartado no meio 
ambiente. Como estes equipamentos 
possuem substâncias químicas 
(chumbo, cádmio, mercúrio, berílio, 
etc.) em suas composições, podem 
provocar contaminação de solo e 
água.

Além de contaminar o meio 

 assados mais de sete meses 
da interdição da Escola PEstadual Onze de Março, 

(Ceom) em Cáceres, pela Defesa 
Civil, após a abertura de uma imensa 
cratera numa sala de aula, com alto 
risco aos 930 alunos e funcionários, 
o local continua isolado por um 
tapume e o incidente da noite de 9 de 
abril, insolúvel e sem explicações. 

Na época, a Secretaria 
Estadual de Educação (Seduc) 
afirmava ter enviado uma equipe 
técnica para avaliar o caso e que 
parte dos alunos seriam remanejados 
para a Fapan, (convênio firmado) a 
fim de não perder o ano letivo, já que 
o problema ameaçava as demais 
dependências da escola e a Defesa 
Civil após vistoria, aguardava 
parecer técnico dos engenheiros e 
arquitetos da prefeitura, para tomar a 
decisão.

Com duas turmas em salas 
cedidas pela assessoria pedagógica, 
prédio anexo ao Ceom e o restante de 
alunos na Fapan, o ano letivo, que 
deve ser estendido até fevereiro de 
2020 devido também a greve, corre o 

risco de não concluir na 
escola de origem. Segundo a 
coordenadora da Defesa Civil 
Arineia Graciela Ardaia, essa 
demora não tem explicação, uma vez 
que foram realizados todos os laudos 
e pareceres técnicos, inclusive por 
profissionais do Estado, sendo 
elaborado até o projeto para reforma 
das salas comprometidas, mas até o 
momento não saiu do papel.

Ardaia conclui dizendo, que 
já encaminhou vários documentos 
solicitando uma posição, mas até o 
momento a escola continua na 
mesma situação e na assessoria 
pedagógica, a informação é que a 
Seduc ainda não concluiu uma 
licitação para a restauração da sala.

Ontem, a reportagem do 
JCC tentou ouvir in-loco a secretária 
da escola, mas não foi atendido e 
apesar de contatado sobre o caso, o 
superintendente de obras da Seduc 
Milton Mendonça Jaqueira, que se 
encontrava em uma reunião, não deu 
retorno até o fechamento desta 
edição.

FERAS NO CIO

Peão de Cáceres é atacado por
uma onça-pintada no Pantanal
Da Redação

Peão Luciano da Silva Braga, continua internado em Cuiabá  

A vítima estava com outros dois peões trabalhando na fazenda fica na zona rural de Poconé, divisa com Cáceres

ALTO RISCO

Campanha em Cáceres
arrecada lixo eletrônico
Da Redação

Paulo Donizete, Diretor da Autarquia Águas  do Pantanal   

Foto: JCC

Foto: Reprodução

DESDE ABRIL

Cratera continua aberta
em sala de aula do CEOM
Da Redação

Cratera se abriu na sala de aula do Ceom há mais de 200 dias   

Foto: Arquivo
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oradores de treze 
comunidades da região Mdo Al to  Pantanal  

encaminharam um abaixo-
assinado ao gabinete do deputado 
Max Russi (PSB) pedindo uma 
interlocução parlamentar, junto 
ao governo estado, na busca da 
recuperação asfáltica de um dos 

trechos da MT-160. O deputado 
a p r e s e n t o u  a  I n d i c a ç ã o  
n°5265/2019, durante sessão 
dessa semana na Assembleia 
Legis la t iva ,  reforçando a  
reivindicação.

De acordo com os relatos, 
o trecho com maiores problemas 
estruturais fica entre Cáceres e 

Poconé. Com isso, as 
d i f icu ldades  têm afe tado  
principalmente as comunidades 
de Monjolo, Piuval, Taquaral, 
Quilombo, Sucuri, Laginha, São 
Gonçalo, Coqueiro, Encomind, 
A l v o r a d a ,  A s s e n t a m e n t o  
Baunilha, Jatobá e Pesqueiro.

“Fui procurado por 

produtores e escolas.
Manoel lembrou ainda 

que procurou outros meios para 
que o problema fosse resolvido, 
mas nada foi feito até o momento. 
“Já enviamos diversos ofícios, 
pedimos de toda forma possível e 
infel izmente não t ivemos 
resposta, isso é lamentável, pois e 
população precisa de ajuda”, 
afirma Almeida. Em relação às 
políticas públicas, voltadas ao 
atendimento de demandas da 
Infraestrutura em municípios de 
Mato Grosso, Max Russi tem 
feito diversas cobranças no atual 
mandato.  Até o momento foram 
mais de vinte indicações 
apresentadas durante as sessões.

“Como já dissemos, 
nosso estado é muito ativo na 
p r o d u ç ã o  a g r á r i a ,  p o r  
consequência as nossas estradas 
ficam desgastadas. 

Infelizmente quem lida 
diretamente com o problema são 
os moradores e até mesmo os 
mo to r i s t a s  que  t r a f egam 
d ia r i amente  na  e s t r ada” ,  
concluiu.

representantes dessas 
comunidades, que tem sofrido 
muito com esses problemas de 
buracos. Essa Indicação é uma 
cobrança ao governo do estado, 
para que as medidas necessárias 
sejam tomadas”, justificou Russi.

O líder comunitário 
Manoel Socorro de Almeida 
também relatou uma situação já 
considerada caótica. Segundo 
ele, até mesmo um serviço 
paliativo traria alívio a quem 
mora por lá. “Nesse momento 
precisamos que qualquer medida 
se j a  f e i t a ,  mas  achamos  
necessário fazer todo o processo 
corretamente para evitar danos 
maiores. A urgência hoje é fazer 
patrolamento, cascalhamento e 
levantamento da rodovia”, 
analisa.

Além da necessidade de 
obras na pavimentação, algumas 
pontes de madeira de menor 
extensão também precisam ser 
restauradas. Elas seriam a 
interligação de destinos diários 
dos moradores, assim como 
caminho de trabalho de pequenos 

COMUNIDADES

Max Russi cobra recuperação
asfáltica para o Alto Pantanal                                 

 
Alvo são: Monjolo, Piuval, Taquaral, Quilombo, Sucuri, Laginha, São Gonçalo, Coqueiro, Encomind, Alvorada, Assentamento Baunilha, Jatobá e Pesqueiro

Assessoria

Max Russi, se inteira dos problemas regionais também, pela mídia   

Foto: Wilson Kishi
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SOCIAL

Vênus em Sagitário começa a 
aproximar-se de Júpiter no 
mesmo signo, marcando um 
período de movimento em 
projetos de médio prazo, 
viagens e estudos. Uma 
viagem internacional, pode 

ser o destaque neste período. Uma pessoa 
estrangeira, pode mexer com seu coração. 
Não está descartada a retomada dos estudos.

Esotérico

Vênus em Sagitário começa 
a aproximar-se de Júpiter no 
mesmo signo, marcando um 
período de bons acordos e 
negociações relacionados às 
finanças. Uma parceria ou 

sociedade financeira pode ser firmada e 
concretizada. No entanto, espere para 
assinar qualquer documento a partir do dia 
25.

Vênus em Sagitário começa 
a aproximar-se de Júpiter no 
mesmo signo, marcando um 
período de movimento na 
vida social e aproximação de 
amigos. Os relacionamentos 

ganham destaque, tanto os pessoais quanto 
os profissionais. Um namoro pode começar 
a ser desenhado e concretizar-se até o fim 
do mês.

Vênus em Sagitário começa 
a aproximar-se de Júpiter no 
mesmo signo, marcando um 
p e r í o d o  d e  r o t i n a  
movimentada e agradável, 

especialmente no trabalho. Se estiver 
buscando uma nova colocação no mercado, 
este é o melhor período do ano para 
conseguir. Ótima fase para tratamentos de 
beleza.

Vênus em Sagitário começa 
a aproximar-se de Júpiter no 
mesmo signo, marcando um 
período de movimento na 
vida social e aproximação de 
pessoas interessantes e uma 

delas pode mexer com seu coração. Um 
romance pode começar a desenvolver-se e 
ganhar forma rapidamente. Período ótimo 
para o relacionamento com os filhos.

Vênus em Sagitário começa 
a aproximar-se de Júpiter no 
mesmo signo, marcando um 
período de movimento na 
vida social, muitos eventos e 
encontros com amigos. 

Novas amizades podem ser feitas nessa 
fase, que vai até o dia 25. O período é 
ótimo para renovar contatos comerciais 
importantes.

Vênus em Sagitário começa 
a aproximar-se de Júpiter no 
mesmo signo, marcando um 
período de melhora na 
comunicação e a tudo o que 
seja relacionado a ela, de 

bons acordos e negociações. Um projeto 
ou contrato pode ser negociado e, 
certamente, você será beneficiado nas 
transações.

Vênus em Sagitário começa a 
aproximar-se de Júpiter no 
mesmo signo, marcando um 
período de movimento nas 
finanças. Um projeto ou 
contrato envolvendo o 

aumento de sua renda pode ser firmado e 
concretizado. O momento pode estar 
relacionado com um aumento de salário 
e/ou uma promoção.

Vênus em Sagitário começa a 
aproximar-se de Júpiter no 
mesmo signo, marcando um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  
envolvimento e contato com 
seu mundo emocional, que 

passa por um período de expansão e 
equilíbrio. O momento pode estar 
relacionado com a volta de um antigo amor. 
No entanto, não decida nada antes do dia 25.

Vênus em Sagitário começa 
a aproximar-se de Júpiter no 
mesmo signo, marcando um 
período de melhora da 
imagem social ,  maior 
visibilidade e aproximação 

do sucesso. Mesmo que queira, nesta fase, 
que vai até o dia 25, você não consegue 
passar despercebido. Ótimo momento 
para apresentação de projetos.

Vênus em Sagitário começa a 
aproximar-se de Júpiter no 
mesmo signo, marcando um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  
envolvimento com a vida 
doméstica e familiar. O 

período é ótimo para abrir sua casa para 
receber amigos e parentes queridos. Se 
estiver envolvido na compra de um imóvel, 
deixe para assinar o contrato depois do dia 
25.

Vênus em seu signo começa 
a aproximar-se de Júpiter, 
também em seu signo, 
marcando um período de 
crescimento e expansão, de 

otimismo e fé renovados. O período pode 
estar relacionado com a chegada de um 
novo amor, com a melhora efetiva de um 
relacionamento amoroso ou com a 
negociação de um novo contrato.

By Rosane Michels

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

No rol dos aniversariantes a psicóloga 
Graziela Pereira que recebeu os vivas dos 
familiares e colegas da 2ª vara do Juizado da 
Infância e juventude da capital. Muita saúde, 
realizações e felicidades é o que lhes 
desejamos.

Feriadão, dia de relaxar e curtir a vida jogando conversa fora 
com amigos e saboreando aquela cervejinha gelada. E a 
pedida pra hoje é o Festival Ventura, que acontece a partir das 
17h  no Espaço Mariana Lacerda e promete esquentar a noite 
com as atrações Henrique Maluf com The Bugres, DJ Gabriel 
Ortiz e Prantchei The Banda. Vale conferir. Fica a dica.

A família rotária de  Cáceres está em festa 
com a realização da  Olimpíada Distrital 
de Interact Clubs (ODIC) do Distrito 4440. 
O evento tem como objetivo unir os clubes 
de Interact do estado através de jogos 
dinâmicos e gincanas. Batizada como Odic 
do Infinito, na tarde/noite de ontem os mais 
de 200 jovens foram recebidos pelos 
interactianos e rotarianos de Cáceres. Esta 
coluna deseja a todos boas vindas e 
sucessos nas olimpíadas.
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enquanto o do óleo 
diesel deve chegar a R$ 4,05 e 
o preço médio do álcool irá 
para R$ 2,61 por litro. De 
acordo com Nelson Soares 
Junior, diretor executivo do 
Sindipetróleo, para a gasolina 
e  d i e s e l  o  m e r c a d o  
i n t e r n a c i o n a l  é  o  q u e  
influencia o preço.

“ E s t e  a u m e n t o  é  
calculado pela Petrobrás, 
utilizando vários pontos, entre 
eles, um dos mais importantes, 
o preço do barril do petróleo e 
variação cambial, quando se 
tem o aumento do dólar em 
relação ao real isso interfere no 
preço. 

O preço do barril do 
p e t r ó l e o  n o  m e r c a d o  
i n t e r n a c i o n a l  t e v e  u m  
aumento, mas continua dentro 
d e  u m  p a d r ã o  d e  
comportamento estável. Aí 

p a r a  o s  p r e ç o s  
internos”.

Soares afirmou que o 
aumento do etanol segue uma 
outra métrica,  vai  pela 
dinâmica de oferta e procura, 
com a demanda e a produção 
como fatores para a alteração. 
Ele também disse que a data 
para a mudança pode variar, 
dependendo do mercado. 
“Tudo depende do mercado, 
você tem três elos aí, tem a 
refinaria, tem a distribuidora e 
tem o posto. 

Neste caminho aí as 
variações ocorrem de acordo 
com a avaliação de cada 
seguimento, se o seguimento 
da  r e f ina r i a  r epas sa  a  
distribuidora pode absorver ou 
não, pode recompor alguma 
m a rg e m  q u e  e s t i v e s s e  
defasada, pode não recompor, 
então aí é o mercado que vai 

g a s o l i n a  e  d i e s e l  é  
consequência da variação do 
dólar e do aumento do preço do 
barril do petróleo no mercado 
internacional.

O preço da gasolina 
deve aumentar para R$ 4,27, 

 aumento autorizado 
p e l o  C o n s e l h o  ONacional de Política 

Fazendária (Confaz), nas 
bombas de combustíveis, 
passa a valer a partir de 
amanhã, (16) em Mato Grosso. 

O preço aumenta os valores 
para álcool, gasolina e diesel. 
De acordo com o Sindicato do 
C o m é r c i o  Va r e j i s t a  d e  
Derivados de Petróleo do 
Estado de Mato Grosso 
(Sindipetróleo), o aumento da 

arte do teto da cadeia 
pública de São José dos PQuatro Marcos na 

região de Cáceres, que caiu 
durante uma forte chuva no dia 
29 de outubro, continua sem 
reparos e desde então, todas as 
vezes que chove, o local fica 
alagado e com infiltrações.

Dessa forma, o núcleo 
da Defensoria Pública do 
município entrou com pedido 
de  l imina r  na  Jus t i ça ,  
solicitando que o teto seja 
consertado.

A i n d a  s e g u n d o  a  
defensoria, a unidade prisional 
abriga 100 detentos, tanto de 
São José, quanto de Porto 
Esperidião. O defensor que 
atua na comarca, Paulo 

Gonçalves, afirma que a 
situação na unidade prisional é 
degradante. 

«A situação é grave. O 
pátio que antes era usado para 
banho de sol dos presos e para a 
convivência deles com suas 
famílias está inutilizado desde 
o destelhamento", comentou 
ele.

A i n d a  s e g u n d o  o  
defensor, algumas tentativas 
de negociação direta com a 
administração da unidade 
foram feitas, mas não deram 
certo. A reforma teria que ser 
feita em 300 metros de telhado. 

O custo médio seria de 
R$ 15 mil. O pedido foi 
protocolado na sexta-feira (8) e 
aguarda decisão da Justiça.

INFLAMÁVEIS

Combustíveis ficam mais
caros a partir de amanhã

Para o SindiPetróleo, aumento da gasolina e diesel é consequência da variação do dólar e do aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional

O.D c/ Redação

Em Cáceres alguns postos não tem remarcado preços nas bombas   

SEM REPAROS

Temporal derruba teto do
cadeião de Quatro Marcos

Conforme defensoria, situação na unidade prisional é degradante   

Foto: Divulgação

Foto: JCC
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produção de alimentos para 
consumo dos moradores locais.

O s  p r o d u t o s  m a i s  
consumidos são leite, peixe, 
mandioca, frutas, verduras e 
legumes. Como é uma das regiões 
mais antigas do estado, haja vista a 
primeira capital, a região oeste 
passou por vários ciclos de 
desenvolvimento econômico, como 
produção de café, banana, leite, 
p e c u á r i a ,  g a r i m p o ,  m a i s  
recentemente, madeira teca e soja.

“Infelizmente, o que temos 
visto sucessivamente, nos últimos 
dez anos, é a migração das 
populações da nossa região para 
outros locais do estado ou do país, 
em busca de melhores condições de 
estudo e trabalho. O reflexo é que 
hoje, sete dos 22 municípios da 
região oeste enfrentam risco de 
serem extintos pelo governo 

f e d e r a l ” ,  a v a l i a  D r.  
Gimenez.

O evento contará com a 
participação de várias autoridades, 
entre elas, já confirmaram presença 
o deputado estadual Valdir Barranco, 
representantes da Empaer, da 
Secretaria de Estado Agricultura 
Familiar e Assuntos Fundiários 
( S e a f ) ,  S i n d i c a t o s  R u r a i s ,  
Universidade Estadual de Mato 
Grosso (Unemat), além de outras 
instituições parceiras da agricultura 
familiar. Após o término da 
Audiência Pública, será realizado o 
1° Fórum da Agricultura Familiar da 
Região Oeste, que reunirá a 
população das comunidades rurais 
para traçar metas para 2020. O 
objetivo é levar ao governo do 
estado um plano contendo essas 
informações coletadas e buscar 
apoio na implantação de políticas 

Segundo ele, os veículos poderiam 
ser utilizados para atividades de 
ensino e trabalhos externos, até hoje 
e estão nessas condições. A Unemat 
informou que o campus de Tangará 
da Serra gasta em locação de 
veículos R$ 10.234 por mês, em 
atendimento de gestão, ensino, 
pesquisa e extensão.

 á pelo menos oito anos, 
carros da Universidade HEstadual de Mato Grosso 

(Unemat) estão abandonados a céu 
aberto no pátio do campus de 
Tangará da Serra. Os veículos se 
tornam criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor de 
doenças como a dengue.

Os veículos pertencem à 
universidade e serviam para 
t r a n s p o r t a r  f u n c i o n á r i o s ,  
professores para os municípios de 
Campo Novo do Parecis, Sapezal e 
Aripuanã. 

Foi então que o governo 
mudou a forma de utilização desses 
ca r ros  pa ra  t r anspor t e  dos  
professores e a Unemat passou a 
fazer a locação de veículos mais 
modernos.

A partir disso esses carros 
deixaram de receber a manutenção 
necessária e com o passar dos anos 
foram se deteriorando. O diretor do 
campus da Unemat de Tangará da 
Serra, Raimundo França, disse que 

investimentos”, pontua o 
deputado estadual Dr. Gimenez, 
autor da proposta. Números do 
e x t i n t o  M i n i s t é r i o  d o  
Desenvolvimento Agrário (MDA), 
atual Secretaria Especial de 
A g r i c u l t u r a  F a m i l i a r  e  d o  
Desenvolvimento Agrário, apontam 
que a agricultura familiar responde 
por cerca de 70% dos alimentos 
consumidos no Brasil. Em Mato 
Grosso, mais de 104 mil famílias são 

significativa importância na 
produção de alimentos e na geração 
de emprego e renda.

“Desta  forma,  vamos 
contribuir significativamente para a 
garantia da segurança alimentar e o 
desenvolvimento rural do estado. 
Precisamos oferecer aos produtores 
condições para continuar em suas 
propriedades, principalmente os 
mais jovens, o que envolve estrutura, 
informação técnica e 

om o intuito de debater a 
vocação  produt iva  na  Cagricultura familiar da região 

Oeste, a Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso promoverá uma 
Audiência Pública com este tema no 
dia 22 deste mês em São José dos 
Quatro Marcos, reunindo os 
produtores rurais para definir 
estratégias de desenvolvimento 
regional, tendo em vista que a 
agricultura familiar possui 

não  concorda  com o  
abandono do patrimônio e explicou 
o que deve ser feito com esses 
veículos. "É decepcionante porque 
temos que ter o máximo de cuidado 
com o bem públ ico  e  não 
gostaríamos que isso acontece. 
Estamos tomando as providências 
cabíveis para que isso não ocorra 

pública, inclusive com 
presença de deputados estaduais de 
Mato Grosso e 11 comitês populares 
regionais, os guardiões dos rios.

Sobre os festejos, a mística 
pantaneira abriu a concentração na 
chácara Tuiuiú, seguindo por via 
fluvial até a Praia do Daveron. Às 
17h00, teve início a audiência 
pública abordando o tema "Rio 
Paraguai/Pantanal: Vocação e 
Ameaças", na Sicmatur, com 
presença do deputado estadual 
Lúdio Cabral .  Nesta  foram 
enfocados vários assuntos, como a 
Hidrovia Paraguai-Paraná, o uso de 
agrotóxicos na região e o projeto 
Cota Zero. 

Encerrando-se os festejos do 
dia do Rio Paraguai, aconteceu a 
procissão fluvial, com itinerário pela 
colônia Z2, rampa da limpeza do rio 
e cais da praça Barão do Rio Branco. 
Nas concentrações festivas, foi 
notória a presença de assentados, 
pescadores, estudantes e lideranças 
participando das homenagens, como 
forma de gratidão ao velho Paraguai.

organização Fé e Vida promovendo 
o Pantanal Vivo e Sem Fronteiras, 
encerrado com  uma audiência 
pública.

Conforme Vanda Aparecida 
dos Santos, integrante do Comitê 
Popular do Rio Paraguai Pantanal, o 
objetivo do evento, foi  alertar a 
população para os cuidados ao rio, 
inovando este ano, com a audiência 

ma grande e variada 
programação foi elaborada Ualusiva ao Dia do Rio 

Paraguai, comemorado ontem em 
Cáceres com participação de várias 
entidades e organizações. 

Ás 13h30, foram abertas as 
festividades com celebração mística 
pantaneira através do Comitê 
Popular do Rio Paraguai/Pantanal e 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Vocação da agricultura familiar
será debatida em Quatro Marcos

Em Mato Grosso, mais de 104 mil famílias respondem pela produção de alimentos (leite, peixe, mandioca, frutas, verduras e legumes) para consumo dos moradores

AL-MT c/ Redação

Agricultura familiar responde por cerca de 70% do consumo no Brasil 

DIA DO RIO

Cáceres reverencia com
festas o velho Paraguai

Da Redação

Procissão fluvial singrou pelo velho Paraguai da Z-2 ao cais   

Foto: Ricardo Vanini

A CÉU ABERTO

Carros estão abandonados no
pátio da Unemat em Tangará

Veículos poderiam ser utilizados para atividades e trabalhos externos   

Foto: Eduardo Kotaki

Foto: JCC
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Mato-grossense  de  
Futebol,  para o dia 21 de 
janeiro, às 20h10, contra o 
Poconé, pela primeira rodada do 
Campeonato Mato-grossense. 

O s  u n i f o r m e s  d e  
treinamento já estão com os 
modelos prontos e sendo 
produzidos pela marca Invictus, 
parceira do Chicote da Fronteira 
desde a temporada passada.

Operário(VG) terá um 
novo local além da Arena 
Pantanal para mandar seus 
jogos. O estádio Dito Souza, no 
b a i r r o  C r i s t o  R e i ,  f o i  
inaugurado há pouco mais de 
um mês pela Prefeitura de 
Várzea-grande, com uma nova e 
moderna estrutura. A estreia em 
competições oficiais no estádio 
está marcada pela Federação 

 Luverdense definiu 
treinador para o mato-Ogrossense da primeira 

divisão que começa em janeiro e 
o Brasileiro da Série D. É o ex-
capitão do time, Jose Roberto, 
que esteve no time que 
conquistou acesso para o 
Brasileiro da Série B há 4 anos.

“Vem entusiasmado 
para assumir pela primeira vez a 
função de treinador no futebol 

profissional”, anunciou, há 
pouco, o presidente Helmute 
Lawisch. A apresentação será 
no dia 9 do próximo mês.

Ze Roberto vai definir o 
auxiliar técnico e preparador 
físico, lembrando que o clube 
mantém 14 jogadores do grupo 
que foi campeão da Copa Mato 
Grosso no mês passado, e 
garantiu vaga na Copa do 
Brasil,  tendo contratou mais 8, 

alguns indicados pelo 
futuro treinador. Nomes e 
posições não foram anunciados, 
mas a tendência é até o mês que 
v e m  f e c h a r  m a i s  3 ,  
completando o plantel.

Helmute ,  que  es tá  
de ixando a  pres idência ,  
anunciou que vai ser diretor 
executivo de futebol do 
L u v e r d e n s e .  O  f u t u r o  
presidente ainda será definido e 
a tendência é que Jaime 
Biensfield encabeçará chapa 
única.

Em 2013, Ze Roberto foi 
o capitão do Luverdense no 
confronto da Copa do Brasil 
quando o Luverdense venceu o 
Corinthians, na partida de ida, 
em Lucas. 

Com sua escolha, o 
Luverdense mantém a mesma 
estratégia adotada ao apostar 
em Junior Rocha, que também 
se destacou como jogador do 
time, e iniciou sua carreira de 
treinador no time de Lucas do 
Rio Verde, conquistando títulos 
e o acesso para a Série B.

 Clube  Espor t ivo  
O p e r á r i o  V á r z e a -Ograndense segue com o 

planejamento em dia para o ano 
que vem, que terá calendário 
cheio, com quatro competições, 
Campeonato Mato-grossense, 
Copa Verde, Copa do Brasil e 
Série D do Campeonato 
Brasileiro.

O Tricolor iniciará a sua 
pré-temporada logo mais no dia 
19 de novembro, com 18 atletas 
d o  e l e n c o  q u e  s e r ã o  
apresentados na cidade de 
Muzambinho, interior sul de 
Minas Gerais. Os treinos 
acontecerão até o dia 23 de 
dezembro, com a 

reapresentação marcada 
para o dia 2 de janeiro, com mais 
c inco  a t l e t a s  r eg iona i s ,  
totalizando uma média de 23 
jogadores. A iniciativa parte do 
trabalho em conjunto da equipe 
várzea-grandense com o Boa 
Esporte, time de Varginha(MG). 
Para 2019, a pré-temporada foi 
realizada no CT da equipe 
mineira.

O técnico tricolor foi 
anunciado no mês passado, 
trata-se de Luiz Gabardo Junior, 
de 36 anos, que estava no São 
C a e t a n o ( S P ) .  E l e  t e m  
passagens pelo São José(RS) e 
pelo Grêmio de Porto Alegre, 
durante 14 anos, tanto nas 

categorias de base, como 
auxiliar-técnico no profissional 
no time de Renato Gaúcho.

A princípio, a diretoria 
tem alguns nomes de jogadores 
que já podem ser divulgados, 
como os repatriados Wisley e 
Gil Mineiro, além dos jovens da 
região João Pantaneiro (goleiro) 
e Pedro Ramiro (lateral-direito). 
Além deles, atletas oriundos do 
G r ê m i o ( R S ) ,  d o  
Corinthians(SP), entre outros, 
farão parte do atual vice-
campeão estadual, mas deverão 
ser apresentados após exames 
clínicos e assinatura do 
contrato.

Em 2020, o 

ENCHENDO A BOLA

Chicote inicia pré-temporada
para 2020 na próxima semana

Em 2020, o Operário terá um novo local além da Arena Pantanal para mandar  seus jogos, com a inauguração do Dito Souza, no bairro Cristo Rei em VG

O.E c/ Redação

Chicote de VG se prepara para jornadas de 2020 em busca de títulos   

Foto: Junior Martins

CARRASCO DO TIMÃO

Zagueiro pau-rodado volta ao
Passo para comandar Verdão

S.N c/ Redação

Zagueiro Zé Roberto, volta ao Luverdense para comandar o Verdão em 2020  

Foto: Diogo Souza
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Depois do telefonema do Sr. 
Augusto da Paz, cujo símbolo no Salve 
de uma facção quase o levou pro 
vinagre, com este calor de Cáceres que 
até cachorro na bunda sua, chuvinha 
mais fraca que café em velório de pobre, 
o Mané Futrica aproveitando o 
feriadinho da proclamação da república, 
foi tomar um chá com bolo na casa de 
Dona Adelaide, coincidentemente, xará 
da ilustre personagem responsável por 
este feriado, 15 de 11, uma fezinha no 
JB, vai-vem do jacaré com o cavalo, na 
surdina porque os hômi tão na moita e 
seguro morreu de velho, mas morreu. 

Pois é amizade, o Mané aqui que 
não passa manteiga no bigode do gato, 
tava numa sombra ali na Sicmatur 
molhando a goela com uma Itaipava e a 
Rosane ligou pedindo umas linhas sobre 
a tal Proclamação da República, o 
cromado Deodoro cheio de medalhinhas 
no poncho, mateando na estância, já que 
ele era o manda-chuva do Comando 
Militar lá do Rio Grande do Sul, onde 
Silveira Martins ocupava a Presidência 
da Província. 

Taí, Rô, tudo começou com esta 
dupla, e, claro, um rabo de saia, a xará da 
minha amiga Adelaide, uma viúva 
prendada dos pampas que fazia Martins 
cair o queixo, enquanto Deodoro 
naquela fossa do capeta encharcava as 
guampas de cachaça e chorava queném 
bezerro de amores pela saloia gaucha, 
que apesar de cupincha de D. Pedro, um 
monarquista fiel,  não iria perder o xodó 
de sua morena para outro puxa-saco do 
Pedroca, o grupo dos republicanos 
pegou o gancho. 

Com fake-news, convenceram o 
marechal a dar o golpe militar, tramando 
uma grande rede de intriga e 
conspiração. No dia 14 de novembro de 
1889, os republicanos, fizeram correr o 

boato de que o primeiro ministro 
Visconde de Ouro Preto havia decretado 
a prisão de Deodoro e a fake-news global 
pegou em cheio. 

O visconde era chegado do 
Silveira, pecisava levar uma lição, ainda 
mais que segundo as fakes, o tal Martins, 
afair da viúva Adelaide estava cotado 
para ser primeiro ministro de D. Pedro, 
era demais, né?  

Foi a gota d'água, voou pena, 
faísca, o chão tremeu e pimba, na manhã 
do dia 15 de novembro, Deodoro reuniu 
toda a tropa em direção ao centro do Rio 
de Janeiro, carcou uma Medida 
Provisória que se tornou permanente, 
sem vetos e o Brasil se tornou República 
proclamada aos quatro ventos, aleluia! 

iram como foi moleza traduzir 
em linhas retas parte da história do Brasil 
que poucos tem coragem de dizer? To aí, 
num devo nada prá ninguém, nunca 

acreditei em metade do que me 
ensinaram nos bancos de escola, ainda 
mais, que em política, vale tudo. 

Só não entendi ainda onde foi 
parar a tal Adelaide, a viúva pomposa, 
cujo xodó culminou com a Proclamação 
d a  R é s - P ú b l i c a ,  s i m ,  p o i s  
etimologicamente, República, é Rés 
(coisa) Pública (do povo), pelo menos na 
tradução e no papel. 

Sem muito stand-up, um bom  
feriadão pra todos, que o Mané aqui vai 
tomar mais uma, proclamando a sua rés-
pública, com dever a 35% de imposto na 
fonte, pra bancar as rés-particulares dos 
empregados do povo, os políticos lá de 
Brasília. 

Como cada um tem a Adelaide 
que pode, vou convidar a minha Adê, 
que por sinal, também é viúva,  pra gente 
proclamar um weekend no meu apê, 
valeu Rô? 

Nesta quinta-feira,  o calendário 
registrou o Dia do Rio Paraguai, oitavo 
maior em curso de água da América do 
Sul, com cerca de 2.600 km de extensão. 
Este pequeno mar, nasce no município 
de Alto Paraguai e banha quatro países, 
na nascente no Brasil, passando pela 
Bolívia, Paraguai e chegando à foz na 
Argentina. Com as nascentes localizadas 
em Mato Grosso, o rio banha também 
Mato Grosso do Sul, seguindo o curso e 
entrando em águas internacionais passa 
pela Bolívia, Paraguai, deságua no Rio 
Paraná e termina de encontro ao mar na 
Argentina.

O nome Rio Paraguai não tem 
origem direta ao país Paraguai. Alguns 
especialistas dizem que o nome vem de 
linguagem indígena. A hipótese deriva 
de Rio Paiaguás. Os índios da tribo 
Paiaguás viviam e dominavam este rio, 
mas já não existem mais. Foram 

extintos.  O rio é fascinante com 
a sinuosidade natural, os moradores às 
margens ficam deslumbrados com tanta 
magnitude. Este nosso velho Paraguai, é 
contemplado por três importantes 
biomas, o Cerrado, o Pantanal e o Chaco, 
que é o nome dado ao Pantanal 
localizado no norte do Paraguai e leste 
da Bolívia.  Um dos rios mais 
importantes da América do Sul, o 
piscoso Paraguai é dividido em quatro 
partes. Primeira chamada “Das 
Nascentes”, que vai até Barra do Bugres. 

O segundo, “Paraguai Superior” 
vai de Barra do Bugres até a foz do Jauru, 
próximo de Cáceres. A terceira parte é 
“Médio Paraguai” vai do Jauru até o Rio 
Apa que banha a fronteira do Brasil com 
o Paraguai. Quarta e última parte, 
“Paraguai Superior” que vai do Rio Apa 
até a foz na Argentina. A área da bacia 
hidrográfica do Rio Paraguai é de mais 
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FIM DO DPVAT

BANCÁRIOS

DE$EMPREGO

VACA GORDA

NOVA DATA

BERERÉ A MAIS

Medida Provisória canetada na última 
segunda feira, (11), acaba com o seguro 
obrigatório DPVAT , responsável por 
indenizar vítimas de acidentes de trânsito. 
Os recursos do DPVAT são divididos: 50% 
vão para a União e 50% são direcionados 
para despesas, reservas e pagamento de 
indenização às vítimas de acidentes. E 
agora, José? Se lascou num acidente,...vai 
pra fila do SUS esperar a morte, né 
mesmo?

Falando nas tais medidas provisórias, 
coisas do reino tupiniquim, uma recente,  
altera a jornada de trabalho dos bancários, 
de 6 para 8 horas, permitindo que agências 
bancárias passem a abrir aos sábados , o 
que hoje não ocorre. Os únicos com direito 
as normais 6 horas diárias, seriam os 
caixas, os demais, ferro que banqueiro 
precisa ganhar mais grana, porque a tal 
medida não fala no bereré da moçada, os 
bancários.

Você sabia que de reforma em reforma, o 
governo decidiu cobrar contribuição 
previdenciária de trabalhadores que 
recebem o seguro desemprego? Pois é 
Mané, do auxílio variante entre três e cinco 
parcelas e sobre o valor delas (mínimo de 
R$ 998 e máximo de R$ 1.735,29) será 
cobrada uma alíquota de 7,5% chupa essa 
manga, e se segura prá não engasgar com o 
caroço! Só falta cobrar impostos de 
desemprego, né mesmo, Dona Maria?

O Ministério da Agricultura confirmou na 
última terça-feira (12), a lista completa dos 
13 frigoríficos brasileiros habilitados para 
exportar carne à China. JBS, incluindo a 
controlada Seara, tem quatro unidades 
autorizadas. Marfrig teve duas plantas 
aprovadas, enquanto BRF teve uma planta 
credenciada. Das 13 novas plantas 
habilitadas, duas em Mato Grosso, uma é 
de Pontes e Lacerda, até que enfim, uma 
boa noticia.

O Diário Oficial do Estado publicou um 
edital com a nova data para realização do 
seletivo do Hospital Regional de Cáceres 
para o preenchimento de 325 vagas em 
diversas áreas. A prova será no dia 8 de 
dezembro. A mudança se deu por uma 
determinação da Justiça que acatou 
recurso de uma candidata que teve a 
inscrição indeferida. As inscrições foram 
reabertas até o dia 22 e deve ser realizada 
presencialmente no Escritório Regional do 
município e os interessados devem 
procurar o Escritório Regional de Cáceres, 
localizado na Avenida Sete de Setembro, 
nº 978, bairro Cidade Alta.

A aprovação no Senado da reforma da 
Previdência trouxe novas obrigações para 
os Estados. Entre elas está o desconto 
mínimo de 14% dos salários dos 
se rv idores ,  i s to  é ,  da  a l íquo ta  
previdenciária. Com isso, Mato Grosso 
terá de aumentar a alíquota, que hoje é de 
11%, para, pelo menos, 14% e chupa essa 
manga!

de 1 milhão de quilômetros 
quadrados e segundo pesquisadores de 
geologia, o rio tem formação recente e é 
considerado um rio novo, com origem há 
cerca de 30 a 40 mil anos. Isso em 
comparação com outros rios, como Rio 
Paraná, formado há centenas de milhões 
de anos. 

Depois deste resumo histórico 
acerca do nosso imponente Paraguai, 
que tal aproveitar o feriado e curtir 
alguns momentos na orla dele, 
contemplando a natureza e agradecendo 
ao bom Deus por esta graça? Claro, 
respeitando o meio ambiente, evitando 
descartar algo às margens e imediações, 
se possível, recolhendo o lixo ali atirado 
por algum inconsequente, uma forma de 
homenagear hoje, e sempre, o nosso Rio 
Paraguai, concorda? 
***___Compilagem por Rosane 
Michelis – Jornalista, pesquisadora, 

Amigo Rio Paraguai!
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