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SOCIAL

Mercúrio em Escorpião, 
recebe um ótimo aspecto de 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
indicando dias de inspiração 
e necessidade de intimidade. 
O dia é ótimo para estar 

perto de quem ama, trocando boas ideias e 
usufruindo de boas conversas. Período 
ótimo para a criatividade e para repensar 
investimentos.

Esotérico

Mercúrio em Escorpião, 
recebe um ótimo aspecto de 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
indicando dias de bom 
movimento na vida social e 
aproximação de pessoas 

sensíveis e interessantes. O período é ótimo 
para negociar uma sociedade ou parceria 
comercial. Bons amigos se aproximam. 
Você estará mais aberto e receptivo.

Mercúrio em Escorpião, 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
dias de boas negociações, 
especialmente se estiver 
envolvido em projetos de 

comunicação. O período é ótimo para fazer 
novas amizades no trabalho. Um projeto 
inspirador pode começar e transformar sua 
rotina de trabalho.

Mercúrio em Escorpião, 
recebe um ótimo aspecto de 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento na vida social e 

aproximação de pessoas sensíveis e 
inspiradoras. O período é ótimo para DRs 
e para estar junto de quem ama. Você 
estará mais acolhedor e romântico, 
facilitando a convivência.

Mercúrio em Escorpião, 
recebe um ótimo aspecto de 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento na vida social e 
aproximação de amigos 

queridos. O período é bom para discutir 
novos negócios, especialmente se estiver 
envolvido com ações humanitárias. Uma 
viagem ao mar, pode ser inspiradora.

Mercúrio em Escorpião, 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
dias de boa comunicação e 
aumento da sensibilidade, 
especialmente se estiver 

envolvido em projetos sociais e humanitários. 
O período é ótimo para apresentação de 
projetos e palestras. Uma nova amizade no 
trabalho pode trazer mais movimento a seus 
projetos.

Mercúrio em Escorpião, 
recebe um ótimo aspecto de 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
m o v i m e n t o  e m  s u a s  
finanças. O período é bom 

para organizar ganhos e gastos e 
invest imentos envolvendo ações 
humanitárias. Procure não envolver-se 
nos que trazem algum risco de perda.

Mercúrio em seu signo, 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
dias de inspiração e aumento 
da sensibilidade. Se o seu 
t r a b a l h o  e n v o l v e r  a  

criatividade, os próximos dias podem ser 
bastante produtivos. Você estará mais 
voltado para as questões sociais, políticas e 
humanitárias.

Mercúrio em Escorpião, 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
dias de bom movimento na 
vida social e convívio 
agradável e sensível com os 

amigos. Uma nova amizade, bastante 
inspiradora, pode começar a qualquer 
momento. O período é bom também para 
novos contatos comerciais.

Mercúrio em Escorpião, 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
dias de inspiração e maior 
envolvimento com sua vida 
espiritual. O período é ótimo 

para dedicar-se a leituras e a práticas que 
trazem abertura de canais intuitivos. Uma 
viagem internacional pode ser marcada ou 
realizada.

Mercúrio em Escorpião, 
recebe um ótimo aspecto de 
Netuno em Peixes, indicando 
dias de movimento na vida 
social e aproximação de 
amigos queridos. O período é 

bom para discutir novos negócios, 
especialmente se estiver envolvido com 
ações humanitárias. Uma viagem ao mar, 
pode ser inspiradora.

Mercúrio em Escorpião, 
recebe um ótimo aspecto de 
N e t u n o  e m  P e i x e s ,  
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e necessidade 

de distanciar-se da vida social e de 
conversas vazias. Você estará mais 
sensível, mais voltado para seu mundo 
emocional. O período é ótimo para 
começar a planejar um novo projeto.

By Rosane Michels

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

Destaque VIP deste fim de semana a 
psicóloga Naiara de Souza Rondon 
Barbosa, embaixatriz do Distrito 4440 
do Rotary, que foi agraciada com o título 
de Cidadã Mato-grossense por 
indicação do Deputado Estadual Valmir 
Moretto. Naiara é natural de Tupã-SP, 
casada com Washington Calado e mãe de 
Lucas Washington de Naualy Vitória, pós 
graduada em psicologia do trânsito, com 
MBA em gestão de pessoas por 
competência, é credenciada a PF para 
avaliação de porte e manuseio de armas 
e perita do Detran. Além de ser uma 
profissional competente Naiara se 
destaca pelos trabalhos sociais. 
Homenagem mais que merecida, por 
todos os trabalhos prestados e pela 
profissional ímpar que é. Sucessos!

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

Endereçamos os parabéns a empresária e Master Coach 
Eliane Ribeiro, que festeja data nova e recebe o carinho da 
família, amigos e colaboradores do Disk Certo. Que os anos 
vindouros sejam abençoados e felizes.

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

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

Celebrou 10 anos de ordenação sacerdotal o Padre Haroldo 
Quintiliano que com muita alegria comemorou a data ao lado dos 
fiéis. Desejamos que a luz do Espírito Santo continue lhe dando 
sabedoria para guiar seu rebanho.

Festejando com amigos e familiares mais 
uma primavera a simpática Gislaine 
Keiko a quem enviamos votos de 
felicidades. Que esse novo ano venha 
recheado de coisas boas e vitórias. 
Parabéns!!!
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IX-35, por segundo a corporação, 
durante a busca veicular ser 
localizado no porta-malas, 23 
tabletes de cocaína pura, do tipo 
escama de peixe, droga avaliada 
em R$ 900 mil. 

Ao ser detido, Marcio 
disse que receberia R$ 800 reais 
por cada quilo de droga, um total 
de R$ 18 mil reais.

D e  a c o r d o  c o m  
informações da Polícia Militar de 
Goiás, a prisão de Marcio, 
aconteceu por meio da equipe do 
Comando de Operações de 
Divisas (COD), durante a 

realização da Operação 
Hórus, em Jataí, na região 
Sudoeste de Goiás.

Ainda conforme a Polícia 
Militar de Goiás, o condutor do 
veículo, ao ser questionado sobre 
a precedência e destino da droga, 
informou que a encomenda de 
cocaína pura foi retirada em 
Cuiabá, com destino a cidade de 
São Paulo. 

Diante dos fatos o 
condutor da cocaína pura foi 
preso em flagrante para a 
Delegacia de Polícia Civil de 
Jataí.

violência doméstica e familiar, 
foi apreendido dois carregadores, 47 
munições calibre 22, cartuchos calibre 
36 mm, além de apetrechos para 
confecção de munição.

No bairro Jardim São Paulo, foi 
apreendido uma espingarda calibre 28, 6 
munições calibre 380, uma munição 
calibre 22, uma carabina de ar 
comprimido 6.0, uma porção de ácido 
bórico, e uma poção de maconha. 

O  i n v e s t i g a d o  n ã o  f o i  
localizado. Segundo o delegado, 
Alexandre Nazareth, também foram 
cumpridos outros mandados contra 
pessoas investigadas por integrar facção 
criminosa.

ete mandados de busca e 
apreensão domiciliar foram Sc u m p r i d o s  n a  o p e r a ç ã o  

Engatilhados, deflagrada na manhã de 
anteontem, (28), pela Polícia Judiciária 
Civil com apoio da Polícia Militar e 
Sistema Penitenciário, em Mirassol 
D'Oeste, na região de Cáceres. A ação 
resultou na prisão de três pessoas em 
flagrante, além da apreensão de 6 armas 
de fogo e várias munições. As ordens de 
busca e apreensão domiciliar foram 
expedidas pela 3ª Vara Criminal de 
Mirassol D'Oeste com base em 
investigações da Polícia Judiciária 
Civil.

Os trabalhos contaram a 
atuação de 56 policiais,  entre 
investigadores da Delegacia de Mirassol 
D'Oeste, com apoio da Delegacia 
Regional de Cáceres, Delegacia 
Especializada de Fronteira (Defron), 
Canilfron, além das equipes da Polícia 
Militar e do Sistema Penitenciário.

S e g u n d o  o  d e l e g a d o  
responsável pelas investigações, 
Alexandre da Silva Nazareth, a operação 
visava combater o crime de posse ilegal 
de arma de fogo e munições, empregado 
com o fim de combater outras infrações 
como violência doméstica, apoio ao 
tráfico de drogas e associação 
criminosa.

No cumprimento das buscas na 
casa do suspeito A.P., no bairro Jardim 
Planalto foi a apreendido uma carabina 
calibre 22, sem marcas aparentes, duas 
balanças de precisão, 5 aparelhos 
celulares, 1 cofre em que estava 
armazenado um revólver calibre 38 com 

Pontes e Lacerda, na região de 
Cáceres Márcio Camilo Ribas, 
36, que estava em uma camioneta 

anteontem, (28) em Jataí, a 322 
quilômetros de Goiânia, o 
matogrossense morador em 

 Polícia Militar do Estado 
d e  G o i á s  ( P M G O )  Aprendeu na manhã de 

5 munições intactas, além de 
cheques preenchidos de diferentes 
bancos.

Em outra busca em uma 
propriedade rural, localizada às margens 
da BR 174, os policiais apreenderam em 
um dos cômodos da casa, uma 
espingarda calibre 32, quatro munições 
do mesmo calibre, 19 munições calibre 
38, além de dois cartuchos e dois estojos.

O dono do local, O.G.S., 64, 
era alvo de investigação de violência 
doméstica e foi conduzido a Delegacia 
de Mirassol D'Oeste, onde após ser 
interrogado foi autuado em flagrante por 
posse de arma de fogo e munições.

Na propriedade rural de 

2018 ou 2019. Segundo o 
e d i t a l ,  e m  2 0 1 9 ,  
excepcionalmente, não serão 
des t inadas  vagas  pa ra  o  
preenchimento por candidatos 
que optarem pelo Sistema de 
Seleção Única do Ministério da 
Educação (SISU/MEC).

No ato da inscrição, o 
candidato poderá optar por 
concorrer às vagas reservadas 
para pessoas com deficiência 
(PcD) e de cotas sociais. De 
acordo com o IFMT, serão 
anuladas as inscrições que não 
obedecerem às regras do edital. 
Conforme o edital, o resultado do 
v e s t i b u l a r  s e r á  
classificatório/eliminatório, e as 
chamadas obedecerão à ordem da 
maior nota para a menor de 
acordo com a modalidade 
escolhida pelo candidato. 

A data provável para a 
divulgação do resultado é 22 de 
janeiro de 2020, segundo o 

lembrando que as inscrições são 
gratuitas.

P a r a  p a r t i c i p a r  d o  
processo seletivo é necessário ter 
concluído o ensino médio até a 
data da matrícula. Outro requisito 
é ter realizado o processo seletivo 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) 2016, 2017, 

s inscrições para o 
vestibular do Instituto AFederal de Mato Grosso 

(IFMT) foram abertas na quinta-
feira (28) e seguem até o dia 10 de 
janeiro de 2020. Ao todo, são 504 
vagas distribuídas em 14 campis 
do estado e os candidatos podem 
se inscrever pela internet, 

ESCAMA DE PEIXE

Mulão de Pontes dança em
Goiás com 23 kg de cocaína

Abordagem ao motorista Márcio Camilo Ribas, que não possuía antecedentes  criminais,correu na BR-364, próximo ao trevo que liga jatai – Mineiros

Redação c/ Click-News

Droga apreendida pela PM na zona rural de Jataí-GO 

Foto: Rota Policial-GO

VESTIBULAR

Abertas as inscrições para
mais de 500 vagas no IFMT
IFMT/MT c/ Redação

Não serão destinadas vagas para quem optar pelo Sisu-Mec  

Foto: Arquivo

LIMPA GERAL

Varredura derruba suspeitos
e armas em Mirassol D'Oeste
PJC-MT c/ Redação

Trabucos e munições foram apreendidos, e meliantes presos  

Foto: PJC-MT
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22 de janeiro, também na 
Arena Pantanal, para a estreia 
no Campeonato Estadual de 
2020. 

O jogo será contra o 
Nova Mutum, que subiu este 
ano, e dá largada ao projeto 
para conquistar o 10º título de 
sua história, o quarto em 
sequência.

Será a chance de a 
torcida se despedir do time que 
semana passada conquistou o 
bicampeonato da Copa Verde 
diante do Paysandu, em 
Belém. Também será a estreia 
do escudo com a segunda 
estrela em alusão ao título.

Após as férias, o 
Dourado volta a campo no dia 

oltando à Primeira 
D i v i s ã o  d o  VCampeonato Mato-

grossense, o Poconé mantém o 
técnico vice-campeão da 
Segunda Divisão, o cuiabano 
Hugo Alcântara, ex-jogador 
prof iss ional  do  fu tebol  
europeu, com passagens de 
treinador em algumas equipes 
de Mato Grosso, como Ação e 
Dom Bosco.

R e n o v a d o  c o m  o  
Cavalo Pantaneiro para a 

disputa do Estadual 
2020, o técnico Hugo está 
trabalhando juntamente com o 
presidente Orivaldo Rondon 
na montagem do elenco, que 
segundo e le ,  se rá  com 
jogadores de sua confiança e 
aproximadamente  c inco  
nomes de outros estados. Em 
2019, Hugo conseguiu a 
permanência do Dom Bosco na 
Primeira Divisão, mesmo com 
uma equipe formada por 
atletas locais. Na Segundona, 

foi o segundo acesso do 
técnico.

“Estamos montando o 
time caseiro, com umas cinco 
peças de fora. Não posso falar 
nomes por enquanto, até 
concretizarmos as assinaturas. 
Mas será uma média de 25 
jogadores no elenco, base de 
jogadores que já trabalharam 
comigo, que acreditam no 
nosso trabalho e no nosso 
caráter. Pretendemos iniciar os 
treinamentos no dia 10 de 
dezembro”, disse o técnico 
Hugo Alcântara.De acordo 
com o comandante do Poconé, 
em uma competição com 
formato apenas de um turno, 
uma das armas para buscar a 
permanência será usar o fator 
casa, fazer prevalecer os jogos 
dentro do acanhado estádio 
Neco Falcão, onde sempre 
dificulta para os adversários. 
Dos nove jogos garantidos na 
primeira fase, cinco serão em 
Poconé, contra União, Dom 
Bosco, Luverdense, Cuiabá e 
Araguaia.

A estreia do Poconé no 
Campeonato Mato-grossense 
está marcada para o dia 21 de 
janeiro, às 20h10, contra o 
Operário-VG, no estádio Dito 
Souza, no Cristo Rei.

 Cuiabá volta a campo 
amanhã, (sábado) para Oenfrentar o Vila Nova 

pe la  ú l t ima  rodada  do  
Campeonato Brasileiro da 
Série B. 

S e m  n e n h u m a  
pretensão na competição e com 
o adversário já rebaixado, o 
Dourado deve entrar em 
campo com time reserva. 

Esta semana o treinador 
Marcelo Chamusca comandou 
treinamentos na capital e 
dispensou jogadores que 
v i n h a m  d e  u m a  l o n g a  
sequência de jogos e os que 
estão em recuperação médica.

Vindo de dois empates 
f o r a  d e  c a s a ,  c o n t r a  
Figueirense e Botafogo-SP, o 
Cuiabá se consolidou na oitava 

posição, com 52 pontos, 
mas quer a vitória, e torce por 
uma derrota do Paraná Clube, 
para terminar a sua primeira 
Série B na 7ª posição. 

Os goianos têm 36 
pontos e já estão rebaixados 
para a Série C do ano que vem.

A partida está marcada 
para as 15h30 (horário de Mato 
Grosso) na Arena Pantanal. 

MEIO DA TABELA

Cuiabá fecha série B amanhã
em casa diante do Vila Nova

Para caçula estreante na série intermediária da elite nacional, com alguns  tropeços naturais, o Dourado de Cuia foi razoável, encerrando a guerra em 8º lugar

S.N c/ Redação

Campeão da Copa-Verde e 8º na Série B, está de bom tamanho  

Foto: Assessoria

SÓ ALEGRIA

Cavalo pantaneiro galopa
firme na volta à 1ª Divisão
O.E c/ Redação

No Poconé tudo é festa pelo acesso à elite do futebol de MT   

Foto: Comunicação NMEC
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existentes no País. Em 
Mato Grosso, 34 municípios 
poderiam ser extintos. Pelo 
projeto, estes entes teriam até 30 
de junho de 2023 para demonstrar 
arrecadação de receitas de 
impostos de competência própria 
a, no mínimo, 10% do total de 
suas receitas.

Na semana passada, 
Fagundes, que é vice-presidente 
da Frente Parlamentar em Defesa 
dos Municípios Brasileiros.se 
reuniu com o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre e com 
o presidente da CNM, Glademir 
Aroildi, quando discutiram a 
questão. 

Fagundes ressaltou que 
v á r i o s  s e n a d o r e s  j á  s e  
manifestaram contrária ao 
dispositivo da PEC do Pacto 
Federativo.

Na justificativa da 

e m e n d a ,  F a g u n d e s  
ressaltou que não existe exagero 
no fato de o Brasil ter 5.568 
municípios. Ele lembrou que 
existem países que possuem 
extensão territorial menor que o 
Estado de Minas Gerais e 
a p r e s e n t a m  m u i t o  m a i s  
municípios que todo país. Citou 
como exemplo a Alemanha, que 
tem por volta de 11 mil cidades; a 
Espanha, oito mil; e a França, 36 
mil.

Conforme Wellington, se 
o governo quiser de fato  atacar as 
dificuldades que o município 
tem, para bem atender aos seus 
habitantes, o critério é outro: se 
concentrar na distribuição de 
recursos no país, descentralizar 
de fato a arrecadação e ampliar a 
participação dos municípios na 
dis t r ibuição dos  recursos  
arrecadados, tanto pelos Estados 

Disposições Constitucionais 
Transitórias.

A  i n c l u s ã o  d e s s e  
dispositivo, previsto na PEC em 
tramitação, causaria a extinção de 
1.217 municípios, quase 22% do 
total de municipalidades 

ma emenda apresentada 
pelo senador Wellington UF a g u n d e s  à  P E C  

188/2019 – a PEC do Pacto 
F e d e r a t i v o ,  e l i m i n a  a  
possibilidade de extinção dos 
municípios com menos de cinco 

m i l  h a b i t a n t e s  q u e  n ã o  
comprovarem sustentabilidade 
financeira. A proposta de 
Fagundes, articulada com a 
Confederação Nacional dos 
Municípios, retira da PEC a 
inclusão do artigo 115 no Ato das 

m idoso de 89 anos, que 
estava desaparecido Udesde o último domingo 

(24), foi encontrado por uma 
equipe do Corpo de Bombeiros, 
anteontem,  (28) em Pontes e 
Lacerda, na região de Cáceres. 

De  aco rdo  com os  
bombeiros, Eli de Souza Ferreira 
se perdeu na região da Serra da 
Borda, na zona rural, a 30 km do 
município de Pontes e Lacerda e 
por se encontrar desidratado, foi 
levado ao Hospital Vale do 
Guaporé para cuidados médicos.

As buscas eram feitas 
desde terça-feira (26), após a 
família ter registrado o boletim de 
ocorrência na Polícia Civil e nas 
operações em busca de localizar o 
sumido,  os bombeiros usaram 
um cão farejador de resgate, além 

de um drone para dar 
suporte no rastreio. 

Os familiares do idoso 
também tentavam encontrá-lo e 
finalmente, para alivio de todos, 
após quatro dias de busca, Seu Elí 
foi encontrado em um pasto com 
plantação de babaçu na região 
Serra da Borda, a 3 km do sítio da 
família.

Segundo familiares do 
Seu Elí,ele havia saído para dar 
uma voltinha,como sempre fazia, 
mas naquele domingo, também, 
devido sua idade avançada,deve 
ter se perdido e não encontrado o 
caminho de volta.  

Agora,  ele  deve se 
recuperar e os familiares ficarem 
mais atenciosos com suas 
sumidinhas.

SALVANDO GROTÕES

Senador de MT pode acabar
com extinção de municípios

Assessoria c/ Redação

A proposta de Fagundes, articulada com a Confederação Nacional dos Municípios, retira da PEC a inclusão do artigo 115 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Senador Wellingnton Fagundes decide encarar os grandões  

Foto: Arquivo

FINAL FELIZ

Bombeiros usam cão e drone
para localizar idoso na serra
G1/MT c/ Redação

Seu Elí foi encontrado após muitas buscas pelas matas da região  

Foto: PM/MT
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 tradicional Corrida de Rua 
da ACICE (Associação ACacerense de Inclusão à 

Cultura e ao Esporte) participativa e 
concorrida pelos atletas de fim de 
semana e fundistas, inclusive parte 
integrante do calendário esportivo 
de Cáceres, terá sua 5ª versão 
amanhã, na Cohab Nova, com 
inscrições, limitadas em torno de 
320 corredores (as).

Foram inscritos 320 atletas 
de 12 cidades, disse Odir França, 
um dos coordenadores da corrida.  

Como sempre, largada deve 
acontecer pontualmente às 7 horas 
na Praça da Cohab Nova e pára 
alegrias dos corredores, a previsão 
do tempo para o domingo, em 
Cáceres é de 40% de possibilidade 
de chuvas, mas somente às 9 
horas,quando o evento já deve ter se 
encerrado.

A Corrida de Rua da Acice 
terá o percurso é de 8 km, com o 
mesmo itinerário traçado desde seu 
início em 2015. Nesta edição, 
participam atletas de Cáceres, 
Curvelândia, Barra do Bugres, 
Mirassol D´Oeste, Chapada dos 
Guimarães, Barra do Garças, 
Cuiabá, Pontes e Lacerda, Nova 
Mutum, Várzea Grande, São José 
dos Quatro Marcos e Araputanga.

Além da corrida principal, 
o s  o r g a n i z a d o r e s  t a m b é m  
promoverão a Corrida Mirim para 
crianças até 12 anos e uma 
Caminhada com pessoas da 3ª 
Idade. 

Além de medalhas aos 
participantes e troféus aos primeiros 
colocados de cada categoria, haverá 
ainda sorteio de prêmios aos atletas 

inscritos.
Um dos mais antigos atletas 

de Cáceres,  Marcos Egues, 
popularmente conhecido por 
Cebola, já confirmou a sua 
participação pela quinta vez 
consecutiva. 

Ele participou de todas as 
corridas promovidas pela ACICE e 
foi o vencedor da 1ª Edição, em 
2015, quando estava com 45 anos de 
idade. Cebola acumula ainda o 2º 
lugar nos anos de 2016 e 2018 e sua 
pior classificação foi 5º lugar em 
2017.

O corredor da cidade de 
Pontes e Lacerda, André Alves 

Lima é o atual bicampeão 
da Corrida de Rua da ACICE. André 
foi vencedor nos anos de 2017 e 
2018, quebrando o recorde da prova 
a cada ano.  

Na categoria feminina, a 
cacerense Leda Maria Manzoli foi 
bicampeã nos anos de 2016 e 2017, 
enquanto que a atleta Rose Kelly 
Fernandes tem dois 2º lugares 
conquistados em 2015, 2016 e um 4º 
lugar em 2017. 

O  m e l h o r  t e m p o  n a  
categoria feminino está em poder da 
cacerense Viviane Lopes de 
Moraes, com a marca de 38'08” 
conquistado em 2018.

 Justiça Eleitoral condenou o 
vereador Adilson Barreto, de AReserva do Cabaçal, na 

região de Cáceres, por apresentar um 
certificado de escolaridade falso 
para concorrer ao cargo nas eleições 
de 2012. 

A decisão é do juiz Renato 
José de Almeida Costa Filho, da 41ª 
Zona Eleitoral de Mato Grosso, e foi 
proferida na última quinta-feira (28).

Em 2012, Adilson teve o 
registro de candidatura indeferido 
após não conseguir comprovar que 

era alfabetizado. Quando 
ainda era candidato, Adilson passou 
por uma audiência e apresentou 
dificuldade para ler, bem como não 
foi possível decifrar o que havia 
escrito. 

Com medo de ter que passar 
por nova audiência, segundo a 
denúncia, Adilson apresentou 
histórico escolar falso, já que a lei 
eleitoral proíbe a eleição de 
candidatos analfabetos.

Ao ser ouvido pela Justiça, 
Adilson afirmou que nunca estudou 
em Cuiabá e que os documentos que 
ele entregou foram pessoais.

S e g u n d o  e l e ,  p a r a  
comprovar a escolaridade, entregou 
a Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). Ele confessou ter estudado 
apenas na zona rural, em Reserva do 
Cabaçal, há muitos anos.

A d i l s o n  B a r r e t o  f o i  
condenado há 1 ano de prisão em 
regime aberto, mas o juiz substituiu a 
pena por pagamento de dois salários-
m í n i m o s  a o  C o n s e l h o  d a  
Comunidade do Município de 

NA COHAB NOVA

ACICE promove amanhã
corrida de rua em Cáceres
Zaki-News c Redação

Mulheres tem sido destaque no pódio da corrida da Acide   

Foto: Wilson Kishi

Para comprovar a escolaridade, Adilson entregou a CNH   

Foto: Reprodução

ESCOLARIDADE

Vereador é cassado e condenado
por apresentar documento falso

G1-MT c/ Redação

Além da corrida principal, os organizadores também promoverão a Corrida Mirim 
para crianças até 12 anos e uma Caminhada com pessoas da 3ª Idade

Café
daManhã
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ZONA ELEITORAL

GRANA/VLT

GRANA /VLT-II

VIAGENS/FÉRIAS

VACAS MAGRAS

A Prefeitura de Cáceres, informa a 
população, que devido aos preparativos do 
10º Natal de Luzes/2019, todo espaço da 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
e seu entorno, incluindo o gramado, estará 
fechado para visitação, eventos e quaisquer 
outras atividades, até o dia 6/12/2019, às 
19h00. O Secretário de Turismo e Cultura 
Junior Trindade, pede a compreensão de 
todos, pois está sendo montado todo o 
cenário, estrutura e iluminação para o Natal 
de Luzes.

Quem precisar de atendimento eleitoral em 
Cáceres agora vai precisar gastar mais sola 
de sapato ou bereré de mototáxi, pra se 
deslocar até o Cartório Eleitoral da 6ª Zona, 
que deixou a área central, próximo ao Juba,  
para a antiga sede do Ministério Público 
Federal na cidade, na Rua Quatro, próximo 
ao Ciretran no Centro Operacional. Uma 
saída, para alguns expedientes, é o Ganha 
Tempo de na Marechal Deodoro, fundos da 
Câmara de Vereadores.

Em mais um capítulo da novela VLT, o 
governo vai gastar R$ 464.393,42 com uma 
empresa de consultoria de São Paulo, para 
fazer um estudo de atualização dos dados 
sobre o modal de transporte público. Fala-
se em crise, que não tem grana para o RGA, 
apesar dos bilhões arrecadados em 
impostos e agora vem o poder falar em 
gastar mais grana no elefante branco? 
Quase meio milhão pra alguém explicar o 
porque de alguma coisa chamada VLT não 
trilhar? É demais pro dinheirinho do povo, 
né mesmo?

Só pra refrescar a cuca de alguns 
desavisados, no último ano da gestão 
passada, a Secretaria de Cidades, contratou, 
por R$ 4 milhões, uma empresa para 
completar a demolição da Ilha da Banana, 
onde seria construído um terminal do VLT. 
Até hoje, a obra não foi realizada e sequer o 
macaco da ilha, que comeu a banana, 
ninguém encontrou em nenhum zoológico 
do reino tupiniquim. Vai Levar Tempo prá 
alguém pensar e agir sério neste país.

O leitor vai viajar neste final de ano? Se a 
resposta for positiva e acreditamos, muita  
gente deve afivelar as malas e zarpar pra 
outras plagas, é bom pensar em reservar as 
passagens desde já, porque o trem anda 
cosquento, mesmo com a tal crise, 
encontrar vaga em ônibus tá difícil. A 
velharada então sifu, nem meia passagem 
de convencional,  que não convence o bom 
senso, não existe faz tempo, tomou Doril, 
sumiu. Será? É bom a ANTT ficar de olho 
nas empresas!

Com a redução da disponibilidade de carne 
no mercado doméstico, os preços na ponta 
da cadeia têm valorizado. O Instituto Mato-
grossense de Economia Agropecuária 
constatou que, da primeira semana de 
novembro para a terceira do mês, a média 
das cotações da carne bovina nas gôndolas 
em Mato Grosso subiu 12,01%. E a inflação 
segundo as falácias do governo é de 3,5% 
ao ano, palhaçada! 

"O discípulo missionário é um 
mendigo que reconhece que lhe faltam os 
irmãos, as irmãs e as mães com quem 
celebrar e festejar o dom da reconciliação, 
que Jesus oferece a todos". Palavras do Papa 
Francisco durante sua homilia na celebração 
eucarística no Estádio Nacional de Bangcoc. 

Em sua homilia, o Papa partiu da 
frase evangélica de Mateus “Quem é a minha 
mãe e quem são os meus irmãos?”. Com esta 
pergunta, Jesus desafiou a multidão a prestar 
atenção a esta pergunta, que parecia tão 
óbvia, e respondeu: “Todo aquele que fizer a 
vontade do meu Pai, que está no Céu. Este é 
meu irmão, minha irmã e minha mãe”. 

Deste modo, disse Francisco, Jesus 
critica os determinismos religiosos e legais 
da época. No entanto, é impressionante ver 
no Evangelho a variedade de perguntas que 
perturbam, despertam e convidam os 
discípulos a pôr-se a caminho e a descobrir a 
verdade, capaz de gerar a vida. Isto, afirmou 
o Papa, serve para abrir o coração e renovar a 
nossa vida e a da comunidade. E 
acrescentou: “Assim aconteceu com os 
primeiros missionários, que partiram e 
chegaram a estas terras: ao ouvir a Palavra do 
Senhor e responder aos seus pedidos, 
puderam perceber que pertenciam a uma 
família bem maior do que a gerada pelos 
laços de sangue, cultura, região ou pertença a 
um determinado grupo.” 

Por isso, explicou Francisco, 
impelidos pela força do Espírito e repletos de 
esperança, que nasce da boa nova do 
Evangelho, eles se  puseram a caminho para 
conhecer os membros desta sua família que 
ainda não conheciam. Mas, tiveram que abrir 
o coração a uma nova realidade, superar 
todos os obstáculos e divisões, para 
encontrar as mães e irmãos tailandeses, que 
não frequentavam a Igreja. 

E o Papa ponderou: “ Sem este 
encontro, faltaria o rosto do Cristianismo, os 
cânticos e as danças, que representam o 
sorriso típico dos tailandeses e seu contexto 
cultural. O discípulo missionário não é um 
mercenário da fé nem um caçador de 
prosélitos, mas um mendigo que reconhece 
que lhe faltam os irmãos, as irmãs e as mães 
com quem celebrar e festejar o dom da 
reconciliação, que Jesus oferece a todos ”

O Santo Padre concluiu sua homilia 
dizendo que “todos somos discípulos 
missionários, quando fazemos parte viva da 
família do Senhor, como Ele o fez”. 
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/
2019-11.
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Até o momento não teve  Bom 
Sucesso, a polemica novela do 
saneamento básico, (leia-se esgoto) com 
instalação de ampliação de rede coletora 
e implantação de estações de tratamento 
na cidade, pois os Donos do Pedaço, 
desconhecem o Amor de Mãe de uma 
gestão solidária e humana para com os 
munícipes, com certeza porque aqui 
deve ser o outro Lado do Paraíso. 

Na malhação como porta voz da 
comunidade, novelas a parte, o negócio é 
sério mesmo, especialmente para as 
dezenas de milhares de moradores, 
especial razão do nosso compromisso 
como imprensa. 

Grande parte dessa, a principal 
vítima da falta de uma política de coleta 
de esgoto sanitário, cujas consequências 
são nocivas à saúde pública, pois cediço, 
que a importância do saneamento básico 
começa pela sua real influência na saúde, 
qualidade de vida e no desenvolvimento 
da sociedade como um todo. 

É preciso ser muito pacóvio para 
ignorar que o contato com esgoto e o 
consumo de água sem tratamento estão 
ligadas à altas taxas de mortalidade 
infantil, cujas principais causas, são 
doenças como parasitoses, diarreias, 
hepatite, febre tifoide e leptospirose. 

Ao adotar uma política voltada 
para a coleta e tratamento de esgotos, 
dando prioridade ao saneamento, desde a 
extração das águas até a forma que o 
esgoto é descartado, os gestores 
enxergam Além do Horizonte, no caso de 
Cáceres, destaque-se, a questão do 
turismo, uma das atividades que não se 
desenvolve plenamente, devido a 
contaminação do meio ambiente e a falta 
de saneamento básico, que inibe ou anula 
o crescimento do setor. 

Voltando à saúde pública, os 
prejuízos ao erário pela sua ausência, são 
incontáveis, haja vista que municípios 
que têm esgotamento inadequado têm as 

maiores taxas de hospitalização 
por diarreia, como principal motivo, a 
exposição a vírus, bactérias e condições 
insalubres. Em casos extremos, mas não 
d e s c a r t a d o s ,  a  f e b r e  t i f o i d e ,  
normalmente causada pelo consumo de 
água ou alimentos contaminados em 
contato com esgoto exposto a céu aberto 
por exemplo. 

A bactéria causadora da doença é 
chamada Salmonella ente ́rica typhi, 
causa mal-estar, dor de cabeça, dores 
abdominais, vômitos, diarreia com 
sangue, chegando a perfuração do 
intestino e óbito. 

Há também a leptospirose que é 
transmitida por ratos de esgotos a céu-
aberto, urbanos e para associar ao 
saneamento básico, basta relacionar as 
enchentes pela falta de uma drenagem 
urbana eficiente, pois a contaminação 
também é feita por contato com água 
contaminada. 

A contaminação do organismo 
ocorre por pequenas feridas ou mucosas, 
chegando ao sistema circulatório e os 
sintomas são febre, dores musculares, 
desidratação e nos casos mais graves, há 
complicações renais, meningite, 
hemorragias e coma. Além disso, tem-se 
outras doenças relacionadas: Disenteria 
bacteriana, Parasitoides, Zika e Dengue.

Acreditamos que só isso, deveria 
bastar para que os políticos em geral de 
Cáceres se unissem, na aprovação do 
projeto de ampliação de esgotos e 
implantação de ETEs pela Águas do 
Pantanal, cujo empréstimo deve onerar a 
todos, sim, mas proporcionalmente ao 
gasto na conta de água, por se tratar de 
um tributo anexo ao respectivo boleto.  

Um preço, que fica no barato, 
diante das mazelas e o custo delas pela 
ausência do benefício, afinal, se tudo na 
vida tem um preço, a saúde de sua 
família, também deve ter, como 
investimento no bem estar de todos.

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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O mafuá, sururu, muvuca e outros que tais, 
registrados na noite da última segunda feira na 
Câmara Municipal de Cáceres, tendo como pano de 
fundo a questão do horário de guardas, amaçando a 
viagem do prefeito Francis aos States e a aprovação 
do empréstimo para a instalação da coleta de esgoto 
e estações de tratamento. Deu até polícia no 
pedaço, mas parece que aos poucos, as coisas vão 
se acertando, tomara!

Discípulos Missionários

O preço da Saúde
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través do 'Luzes de Natal' e 
do cenário da 'Encenação ATeatral Jesus Cristo, o 

presente de Deus', a Sicmatur abre 
no dia 6 de dezembro às 20h00 em 
sua Praça de eventos, as festividades 
natalinas deste ano, contando a 
his tór ia  dos bast idores  que 
transforma vidas e dá novas 
oportunidades para um grupo de 
reeducandos, algo diferente e 
inédito, com entrada gratuita.

O secretário de Turismo e 
Cultura, Junior Trindade, explica 
que todo o trabalho de produção foi 
realizado por reeducados inseridos 
no Projeto Fazer, que tem vários 
objetivos ocultados aos olhos das 
crianças e visitantes. 

“O Projeto Fazer agrega a 
questão ambiental, a maioria do 
material utilizado é reciclado como 
garrafa pet, isopor, madeira velha 
que eram lixo e iriam poluir o nosso 
meio ambiente foi transformado em 
objetos decorativos e cenários que 
irá encantar milhares de pessoas, o 
mais importante é que isso foi feito 
por reeducandos que em parceria 
com o conselho da comunidade e a 
cadeia Pública, pode proporcionar a 
eles oficinas profissionalizantes de 
decoração, oferecendo uma novo 
trabalho e a diminuição da pena”, 
finalizou Junior.

O prefeito Francis Maris 
Cruz, enfatizou sua alegria em ver 
quase tudo finalizado, trazendo a 
valorização da cultura, o fomento do 
comércio, do turismo, a inserção das 
pessoas na sociedade, a preservação 

t r a n s f o r m a  v i d a  d o s  
reeducandos e oportuniza alegria 
gratuita a milhares de familias. 
"Durante todos os dias os pais vão ter 
a oportunidade de vir com seus 
filhos assistirem ao teatro e se 
encantar com a decoração da nossa 
cidade".
O reeducando de 42 anos, Ciliomar 
Ramiro da Silva, contou que está 
trabalhando no projeto a quase 2 
anos  e  que  a t r avés  des sa  
oportunidade já conseguiu a 
remição da pena, aprendeu novas 
p ro f i s s õe s ,  ag r adecendo  a  
opo r tun idade  a  t odos  que  
elaboraram esse projeto, em 
especial ao cenógrafo, Marcio Nei 
Miranda, que lhe ensinou tantas 

do meio ambiente e a alegria 
de todos que vão assistir e de alguns 
que participaram do maior teatro a 
céu aberto do Estado.

“Tudo que envolve Cristo é 
maravilhoso e o Natal é isso, o 
nascimento de Jesus. Essa história 
que vai ser apresentada, desde o 
início quando o projeto foi elaborado 
começou a dar bons frutos. Mais 
uma vez, Cáceres que carrega o 
título de Princesinha do Pantanal vai 
ser a mais visitada cidade do estado e 
encantará a todos”, afirmou o 
prefeito.

A prefeita em exercicio, 
Eliene Liberato, disse ser uma 
emoção muito grande ver a 
dimensão desse projeto, que 

vitima disse aos PMs,que 
como a porta da casa estava fechada 
por dentro, abriu uma das janelas e 
viu Hélio morto, cujo corpo estava  
e m  a v a n ç a d o  e s t a d o  d e  
putrefação,sinal de que o crime 
acontecera já há alguns dias.

Que se trata de um crime, 
não restam duvidas, restando apurar 
autoria e causas, que é o que o 
departamento de homicídios da 
Policia Civil de Cáceres está 
fazendo. As primeiras hipóteses ão 
que a vitima teria sido surpreendida 
por desafetos, ladrões ou não, e 
executada a tiros e facadas.

élio Pedroso da Conceição, 
60, que residia  (60 anos) Hno Jardim das Oliveiras, 

em Cáceres, foi encontrado sem vida 
anteontem, por populares que 
acionaram a Policia Militar, sendo 
apurado que a vitima apresentava 
perfurações de tiros, e cortes de faca 
pelo corpo. O cadáver foi removido 
após trabalhos da Politec no local, 
até o IML para necrópsia e posterior 
sepultamento.

Segundo policiais, Hélio era 
alcoólatra e morava sozinho, pois 

sua ex-companheira não 
aguentara suas atitudes violentas 
decorrentes do uso demasiado de 
bebidas alcoólicas, quando sempre 
sobrava para ela e acabava na 
delegacia  com regis t ros  de  
ocorrências por agressão. Na quinta 
feira, um colega de trabalho de Hélio 
estranhou que ele não comparecera 
no local de serviço e decidiu 
procurá-lo em casa, quando deparou 
como mesmo sem vida.

Testemunha ocular do 
encontro de cadáver, o amigo da 

A ausência de obras de infraestrutura como as de saneamento 
básico (leia-se esgoto), ocasionam a proliferação de fossas sépticas, 
fazendo com que os esgotos não tratados sejam jogados diretamente no 
subsolo, ocasionando a contaminação dos lençóis freáticos, os quais são 
de suma importância para a manutenção dos recursos hídricos, e 
consequentemente afetando diretamente na saúde da população.

Nesse contexto  e  diante das discussões acaloradas vividas em 
Cáceres nos últimos dias,  acerca de um possível empréstimo que o 
município pretende fazer para a implantação da coleta e tratamento do 
esgoto doméstico, o Rotary Club de Cáceres, após decisão em reunião,  
vem a público apoiar o projeto do executivo. Ressaltando que essa 
polêmica se torna obsoleta, quando na ponta do lápis, o cociente em favor 
de uma população urbana com coleta e tratamento de esgoto doméstico, 
fecha a conta e o resto, é a preservação da saúde.

Para se ter uma ideia, no Brasil o serviço de coleta e  tratamento 
de esgoto, é ofertado a uma pequena parcela da população, anotando o 
Instituto Trata Brasil, que somente 52,36% da população brasileira tem 
acesso a coleta de esgoto e apenas 46% do esgoto doméstico coletado no 
país é tratado, ou seja, quase 48% de todo esgoto gerado no pais não é 
coletado e do que é coletado mais da metade não é tratado. Todo esse 
esgoto acaba por contaminar lagoas, lagos, rios e o solo, gerando os mais 
diversos problemas de saúde e ambiental. Então, quando cidades são 
dotadas de um processo de coleta racional de esgotos com devido 
tratamento,  o resultado é um ganho significativo para toda a população e 
o meio ambiente.

Uma das primeiras constatações pelo poder público, é a queda na 
procura por parte da população por serviços médicos em postos e 
hospitais,  pois as diversas doenças oriundas da ausência da coleta do 
esgoto doméstico como por exemplo as diarreias passam a ter uma baixa 
ocorrência. 

Outro aspecto positivo é que a população adulta e 
economicamente ativa também passa a adoecer menos e com isso as 
ausências nos postos de trabalho diminuem, aumentando assim sua 
produtividade. Inegável, que esse ganho de produtividade, acarreta em 
um maior PIB e maior arrecadação de tributos, ganha todos, não sendo por 
acaso, a assertiva da Organização Mundial da Saúde – (OMS),  que para 
cada R$ 1,00 real investido em saneamento básico, há uma economia de 
R$ 4,00 reais em gastos com o sistema de saúde pública. 

Com isso o município pode direcionar os valores que deixaram 
de ser gasto com atendimentos, medicamentos e internações para outras 
áreas de serviços, melhorando ainda mais a qualidade de vida dos seus 
munícipes.

Ressalte-se que a coleta e o tratamento do esgoto doméstico 
influencia na atração de novos investimentos, principalmente na aérea do 
turismo, e como Cáceres é uma cidade que precisa melhorar a atividade 
turística, pois a mesma tem potencial para isto,nada mais justo que se 
alinhe no projeto afim. 

Uma vez em atividade o serviço de coleta e tratamento do esgoto 
doméstico a cidade passará a ter um diferencial para aqueles que têm a 
intenção de investir na atividade turística, assim, como para aqueles que 
pretendem visitar e desfrutar dos atrativos turísticos que a cidade tem para 
oferecer. D

iante de toda a importância e ganhos que uma cidade tem com a 
implementação do serviço de coleta e tratamento do esgoto doméstico, o 
ROTARY CLUB DE CÁCERES é favorável, apoia e aprova o projeto em 
discussão.
 

Severino de Paiva Sobrinho e associados

AUTO DE NATAL

Encenação teatral apresentará
Jesus Cristo, Presente de Deus

A maioria do material utilizado é reciclado, garrafa pet, isopor, madeira velha que  iriam poluir o meio ambiente e foi transformado em objetos decorativos

Assessoria

Secretário Júnior Trindade destaca importância do Projeto Fazer   

Foto: Assessoria

BALAÇOS E LAPIANA

Bebum que morava sozinho
acaba morto a tiros e facadas
Da Redação

Alcoólatra, morando sozinho, fácil alvo para ladrões e desafetos  

Foto: Ilustrativa

Rotary Club de Cáceres se posiciona  
a favor do projeto de Saneamento
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A emenda apresentada pelo 
senador Wellington Fagundes à PEC 
188/2019  do Pacto Federativo, elimina a 
possibilidade de extinção dos municípios 
com menos de cinco mil habitantes que 
não comprovarem sustentabilidade 
financeira. A proposta de Fagundes, retira 
da PEC a inclusão do artigo 115 no Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

Hélio Pedroso da Conceição, um 
sexagenário que quando bebia ficava bravo e isso 
acontecia com frequência, foi encontrado sem vida 
anteontem em seu barraco no Jardim das Oliveiras 
em Cáceres,com perfurações de tiros e cortes de faca 
pelo corpo. Ele morava sozinho, pois a companheira 
o abandonara devido ao alcoolismo e agressões, 
segundo a PM que ainda não tem pistas do crime. 

Página 03

Através do 'Luzes de Natal' e do cenário da 'Encenação Teatral 
Jesus Cristo, o presente de Deus', a Sicmatur abre no dia 6 de dezembro às 
20h00 em sua Praça de eventos, as festividades natalinas deste ano, 
contando a história dos bastidores que transforma vidas e dá novas 
oportunidades para um grupo de reeducandos, algo diferente e inédito, com 
entrada gratuita. Página 03

A Polícia Militar do Estado de Goiás prendeu em Jataí, a 322 
quilômetros de Goiânia, o mato-grossense Márcio Camilo Ribas, morador 
em Pontes e Lacerda, que estava em uma camioneta IX-35, , 23 tabletes de 
cocaína pura, do tipo escama de peixe,no porta-malas da quadrada.O 
mulão Marcio disse que receberia R$ 800 reais por cada quilo de droga e 
que seguiria para São Paulo. Página 04

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

Página 05

Eli de Souza Ferreira, um camponês de 89 anos,  se perdeu na 
região da Serra da Borda, domingo último na zona rural, a 30 km do 
município de Pontes e Lacerda e  foi encontrado anteontem, pelos 
bombeiros, depois de cinco dias do sumiço, desnorteado e desidratado. Nas 
buscas os bombeiros usaram um cão farejador de resgate, além de um 
drone para dar suporte no rastreio. Página 05

PROJETO FAZER

Jesus será o presente de Deus
no auto de Natal em Cáceres

Todo o trabalho de produção foi realizado por reeducados inseridos no Projeto  Fazer, que tem vários objetivos ocultados aos olhos das crianças e visitantes

Festividades de Natal abrem dia 6 na Sicmatur em Cáceres   

Foto: Arquivo    

SALVANDO PEQUENOS

Emenda de Wellington pode
eliminar PEC dos municípios

Wellington justifica que a Alemanha, 
tem cerca de 11 mil cidades  

 Foto: Arquivo

BEBUM SEM VIDA

Encontrou colega morto a
tiros e facadas no barraco

Violência e alcoolismo sempre 
levam a vitima à morte   

Foto: Ilustrativa

MADE-IN BOLÍVIA

Traficante de Pontes rodou
com 23 kg de coca em Goiás

Márcio Camilo Ribas, vai comer arroz com pequi no xilindró   

Foto: Rota Policial

PERDIDO NA SERRA

Cão e drone são usados para
localizar camponês de 89 anos

Debilitado seu Eli foi encontrado pelos bombeiros de P. Lacerda   

Foto: PM/MT
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