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SANEAMENTO

Plano Municipal de Saneamento da
cidade foi debatido em audiência pública
Uma proposição do vereador Dr. Félix Alvares promoveu na noite
de quarta-feira (1º), uma Audiência Pública com o objetivo de debater o
Plano Municipal de Saneamento da cidade Cáceres. Um pequeno, mas
seleto grupo de interessados atendeu ao chamado do Legislativo que
discutiu a implantação do sistema que deverá dar destino correto ao
esgoto das residências e comércios da área urbana. Página 04

MEIO AMBIENTE

Cãominhada e Pedalada encerram as atividades
da Semana do Meio Ambiente em Cáceres
Foto: Divulgação
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O coração de Jesus é
apaixonado por nós
Permitamos que nosso coração seja
curado e amado, que bata na direção do
coração de Jesus
“Eu vos digo: Assim haverá no céu
mais alegria por um só pecador que se
converte, do que por noventa e nove justos
que não precisam de conversão” (Lucas
15,7).
Na alegria de celebrarmos, hoje, o
Sagrado Coração de Jesus, queremos
penetrar nas entranhas desse coração
amado, doce, suave e humilde, para
aprendermos as virtudes do coração de
Jesus.
O Senhor tem um coração movido
de compaixão por Suas ovelhas, é capaz de
dar a vida por elas. Há aqui, no entanto, uma
questão semântica muito importante:
“ovelhas” pode estar no plural, mas, no
coração de Jesus, cada ovelha é singular. Ele
não nos olha na coletividade; pelo contrário,
o Bom Pastor olha-nos de forma única. Não
é que não faça diferença ir, porque outros
irão ou porque já têm muitas pessoas e
somos apenas mais um para Deus. Não é
dessa forma que o Bom Pastor nos olha.
Para Ele, somos únicos!
Na matemática de Deus, noventa e
nove é igual a um e um é igual a noventa e
nove. As noventa e nove ovelhas são
importantes, como também é importante
uma única ovelha que está longe, dispersa,
desgarrada, perdida e precisando de
cuidado, atenção e ternura. Ao celebrarmos
o Coração de Jesus, temos que nos encontrar
no coração d'Ele, permitirmo-nos olhar de
forma única para Ele e sermos únicos em
Seu coração. O coração de Jesus é
apaixonado por mim e por você!
Quando pensamos em “coração”,
queremos dizer corações que tenham afetos,
sentimentos, amor. Somos tão carentes e
sedentos de amar e sermos amados, que, às
vezes, desprezamos os amores que são
únicos para a nossa vida.

Preservação do Meio Ambiente: Um dever de todos
O meio ambiente é um dos temas
mais comentados da atualidade, em textos,
jornais, revistas, sites, blogs, redes
sociais.... Desde pequenos
na escola
ouvimos que meio ambiente é de tudo o que
é vivo, ou seja, todas as coisas que vivem
neste planeta e estão ligadas a vida dos seres
humanos. As plantas, os animais e tudo que
possui vida própria e faz parte de nosso
ecossistema é meio ambiente. Foi
determinado até uma data para alusiva ao
Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho, é
oficialmente comemorado o Dia Mundial
do Meio Ambiente e da Ecologia.
O artigo 225 da Constituição
Federal brasileira assegura a todos os
humanos o direito e proteção ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado
como bem coletivo, indicando ainda o
dever de defesa deste meio para as presentes
e futuras gerações. Determina ainda que a
propriedade rural cumpra a sua função
social, atendendo simultaneamente aos
seguintes requisitos: aproveitamento
racional e adequado; utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente; observância
das disposições que regulam as relações de
trabalho; e a exploração que favoreça o
bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores
Como estamos na Semana do Meio
Ambiente, oportuno discorrer sua
importância e as lesões que o bicho homem
pratica contra este setor, que pode ser
concebido como o espírito do planeta.
Poderíamos explanar páginas e mais
páginas sobre o assunto, afinal, o reino
tupiniquim, ocupa um território de 8,5
milhões de quilômetros quadrados e está
localizado numa região tropical, além de
possuir uma rica biodiversidade.
Como filhos da terra, precisamos
urgentemente pensar e tomar atitudes
emergenciais para proibir atitudes, que
além de estar acabando com o maior
patrimônio nacional, que é o meio
ambiente, está causando a destruição do
próprio ser humano. O desenvolvimento
sustentável, a adoção de práticas
sustentáveis, é extremamente necessário,
mas acima de tudo é preciso que a
população tenha uma maior preocupação e
respeito com o meio ambiente.
Precisamos nos conscientizar que

cuidado com o meio ambiente é uma atitude
que transcende qualquer idade, função,
profissão, classe social ou nível de
escolaridade. É dever de todos zelar pelo
futuro do planeta, educação ambiental não é
assunto só das instituições de ensino, é
papel da sociedade e da família como um
todo.
O respeito ao meio ambiente deve
ser mostrado em todas as nossas atitudes
cotidianas, lembrando que ao trocamos o
cordão umbilical pela respiração, já
estamos estabelecendo nossa ligação com o
meio, passando a transformá-lo. A forma
que se dará essa transformação é de nossa
responsabilidade e será a medida da nossa
preocupação com o futuro da espécie
humana.
Respeitar o meio ambiente,
portanto, é respeitar desde a menor
composição do universo a ele em sua
totalidade, plantar a semente da
sustentabilidade de vida. Se a terra é a nossa
casa, o universo não é o tapete, ele é o
quintal de nossa casa, a Terra, trocando em
miúdos, respeito ao meio ambiente é
respeito ao Universo, é respeitar VOCÊ que
faz parte do meio ambiente.
É não jogar lixo no Rio Paraguai,
nas ruas, avenidas e praças, é dar um basta
nas poluições visuais, sonoras e os
cambaus, é evitar o desperdício de água,
desligando a torneira em atividades diárias
como escovar os dentes, lavar pratos ou se
barbear, bem como fechar a válvula do
chuveiro enquanto se ensaboa, é realizar
caronas solidárias ou investir em meios de
transportes menos poluentes.
Andar de bicicleta ou a pé diminui o
nível de emissão de gases nocivos à
atmosfera e são ótimos exercícios físicos, é
ser gente, coisa que muitos ou esqueceramse de ser, ou nunca foram mesmo. Assim
como acontece com outros aspectos
importantes da vida, o meio ambiente
também é regido por relações de causa e
efeito.
Todas as ações positivas que forem
tomadas na área ambiental têm grande
chance de serem retribuídas pela natureza
com benefícios à sociedade, enquanto que
medidas predadoras podem corresponder a
prejuízos irreparáveis. Nesta semana do
Meio Ambiente pelo menos, mostre seu
respeito por ele. Bom dia!

O primeiro, mais fundamental e
importante, é o coração apaixonado de Jesus
por cada um de nós; a forma como Ele olha
para o nosso coração, como se compadece
de nossas misérias, necessidades, aflições e
quer cuidar de nós.

X
DA REPORTAGEM

BOLAS PRETAS

Para alguns moradores que continuam jogando restos de
moveis estragados nas calçadas, à espera que os garis da
limpeza pública venham coletar. Só lembrando que lixo
extra domestico, precisam ser recolhidos por caçambas e
quem quiser economizar pensando que lixeiro é
transportador de entulhos, pode pagar bem mais caro, se
for multado pela sujeira deixada nas calçadas. A gente
tem visto restos de camas, armários, até pedaços de
fogões e maquinas de lavar, restos de materiais de
construção, uma bagunça dos infernos, empesteando o
passeio público.
BOLAS BRANCAS

Para a construção da Escola Técnica em Cáceres, no
terreno que foi doado pela Câmara Municipal, a obra foi
lançada com honras e pompas. Se tudo sair bem e não
acontecer como na Praça Barão em breve contaremos
com mais esse beneficio para a população cacerense,
vindo é claro do governo do Estado.
BOLAS PRETAS

Para o fim do programa “Mais Médicos”. Cáceres foi
beneficiada com excelentes profissionais da saúde que
realmente se empenhavam em prol dos menos
favorecidos. O que será da população cacerense que
tornará a ficar a deriva sem médicos nos PSFs? No PSF
do Vitória Régia, só uma placa na porta avisando que não
tem médicos e o pior não tem previsão para que novos
médicos assumam? Com a palavra o Secretário de
Saúde...
BOLAS BRANCAS

Quero dizer uma coisa importante a
você: deixe que Jesus cuide de seu coração.
Permitamos que ele seja revestido desse
amor divino, que o amor de Jesus incendeie
e inflame o coração de cada um de nós; o
coração magoado, ressentido,
decepcionado, que têm carências, que
passou por muitos afetos e desafetos. O
coração que já foi muito afetado pelas
ilusões do mundo.
Precisamos deixar, permitir que o
coração sagrado de Jesus cuide de nossos
afetos mais profundos, permitir que nosso
coração seja curado, amado, que bata na
direção do coração de Jesus.

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

Hoje, o Sagrado Coração de Jesus
nos diz que bate forte por mim e por você!
Deus abençoe você!

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

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

Rosane Michels - Editora

Para a obra de iluminação que esta sendo realizada as
margens da BR 070, Avenida São Luiz. Serviço de
primeira, até que em fim. Infelizmente precisou morrer
uma meia dúzia de pessoas e mais uma dúzia de acidentes
para que aquele trajeto fosse iluminado. Mas esta
valendo, ao menos a cidade terá sua entrada iluminada e
moradores poderão trafegar sem medo do escuro.
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MEIO AMBIENTE

Segundo informações dos organizadores, durante a Cãominhada os cães deverão usar coleira com guia, os que forem
agressivos deverão também usar focinheira de tela. Lembrando que as cadelas no cio e os felinos não poderão participar

Cãominhada e Pedalada encerram as atividades
da Semana do Meio Ambiente em Cáceres
Da Redação
Foto: Divulgação

C

Cãominhada às 15 horas,concentração Praça Duque de Caxias

omeçou no dia 1º de junho e
segue até amanhã, 5, a edição
2016 da Semana do Meio
Ambiente, realizada pela 4ª CIA de
Policia Militar de Proteção Ambiental
em parceria com JUVAM, MPE, Projeto
Lobo Guará, Homens Batistas, Grupo
Anjos da Fronteira, Comando Regional

VI da Policia Militar, Cruz Vermelha,
AAAC, Juventude Rede Batista, Sesi
Clube, JR Produções, Rotary Clube
Distrito 4440.
Com o Slogan “CIDADÃO
CONSCIENTE FAZ UMA CIDADE
MELHOR a semana foi marcada por
várias discussões nas escolas Leopoldo

Ambrosio Filho e Mario Milton Curvo,
com diálogo com alunos enfatizando os
temas: O saber cuidar do Planeta e A
espiritualidade e meio ambiente e
Reunião com os monitores Ambiental
Lobo Guará.
Hoje as 8 horas no Sesi Clube,
acontece a Abertura do Curso da 4ª
Turma de Monitores Lobo Guará e logo
mais as 15 horas será realizada a 3ª
Cãominhada, evento organizado pela
Associação de Ajuda aos Animais de
Cáceres. A concentração será na Praça
Duque de Caxias, onde serão sorteados
brindes aos participantes, além da
apresentação do Canil Integrado
Canilfron. Segundo informações dos
organizadores, durante a Cãominhada
os cães deverão usar coleira com guia, os
que forem agressivos deverão também
usar focinheira de tela. Lembrando que
as cadelas no cio e os felinos não
poderão participar. Logo mais as 19 h
30, na Praia do Daveron acontece o III
Lual Ambiental com Cristo. Atividade
sob a coordenação da 1ª Igreja Batista.
Ainda dentro da programação da
Semana do Meio Ambiente, acontece no
domingo, 5, a partir das 8 horas a III
Pedalada Ecológica, que encerra a
semana com chaves de ouro. De acordo
com o coordenador da atividade
Sargento Francisco Silva Oliveira, o
percurso da Pedalada será de 5 km,
saindo do Batalhão da Policia Militar

SEGURANÇA

Polícia Militar traça estratégia para
reforçar segurança durante o FIPe
Da Reportagem

E

stratégias e ações que
garantam a segurança da
população durante a
realização do 35º Festival
Internacional de Pesca em Cáceres
foram traçadas pela Polícia Militar.
De acordo com o
comandante do Batalhão da Policia
Militar de Cáceres Major PM
Mauriti, todo planejamento que está
sendo realizado visa,
exclusivamente proporcionar
segurança à população. “Nosso
objetivo maior é dar segurança às
pessoas que forem visitar a arena do
FIPe e durante os shows onde
concentram um maior fluxo de
pessoas.
Serão empregados na
segurança 45 policiais atuando
durante os dias do Festival. Que
estarão presentes no evento
trabalhando diuturnamente,
contando com a tecnologia do vídeo

monitoramento instalado na carreta
da PM, garantiu o comandante.
Este ano ao contrario do que
acontecia em anos anteriores, não
será necessário mexer na escala de
trabalho dos policiais, foi
empregada uma conta exata que não
afetara as rondas habituais em nossa
cidade, garantindo assim a
segurança de todos.
Além das viaturas e dos 45
policiais, o trabalho da polícia
contará com o apoio da cavalaria
que virá de Cuiabá para dar maior
suporte a segurança, garantindo o
atendimento mais hábil nas
ocorrências.
Já está tudo
organizado, esperando a chegada
dos 6 cavalos da PM, que vão ficar
nas baias disponibilizadas pelo
Sindicato Rural de Cáceres. O
transporte e a ração estão em
conformidade com o exigido,
restando apenas a palha de arroz para
Foto: JCC

a acomodação dos mesmos.
Quanto indagado pela
reportagem do JCC sobre as blitz,
Mauriti foi enfático em pontuar que
elas estarão acontecendo
normalmente, valendo a Lei Seca
onde a tolerância será zero.
“Todo esse trabalho é
fundamental, essas parcerias são
muito importantes porque cada um
fazendo o seu papel o resultado é
muito positivo e a segurança da
população é o nosso objetivo maior”,
disse Major Mauriti. Ele ressaltou
ainda que a PM vem há várias
semanas realizando blitz
educativa/repressiva no sentido de
orientar as pessoas.
Em relação à greve da
Policia Civil, Mauriti disse que
apenas os casos de flagrante estão
sendo atendidos, somente casos
simples como perda de documento
ou aparelhos celulares, não estão
sendo atendidos, mas que tudo está
transcorrendo dentro da
normalidade sem alterações,
finalizou o comandante.

percorrendo o centro histórico,
passando pela Catedral, com chegada
na Praça de Eventos.
A pedalada a cada edição vem
ganhando um número cada vez maior de

simpatizantes, para esse ano estão sendo
esperados mais de 700 ciclistas para o
passeio.

FISCALIZAÇÃO

Comissão de Arbitragem está pronta
para as provas de pesca do FIPe 2016
Esdras Crepaldi/FIPe

C

omposta
por técnicos da
Sicmatur, biólogos e órgãos
parceiros, Sema, Marinha do
Brasil, 2° Batalhão de Fronteira,
Conselho Municipal de Turismo –
COMTUR, Polícia Ambiental, Corpo de
Bombeiros, ASATEC, Guias de
Turismo, Cruz Vermelha, Rotary Club
Cáceres, Rotary Portal do Pantanal, e
Lions Portal do Pantanal, a Comissão
de Arbitragem do 35° Festival
Internacional de Pesca Esportiva de
Cáceres, tem a responsabilidade pela
lisura e credibilidade das provas de
pesca. Referência pela forma
responsável que tem atuado nos últimos
festivais, a cada ano ela se compromete
mais com o FIPe.
A Secretária Municipal de
Meio Ambiente e Turismo, Maria
Aparecida dos Santos Silva, explica que
compete à Comissão, organizar,
executar e exercer a fiscalização das
provas de pesca, bem como exercer e
deliberar sobre a composição das
equipes necessárias para o torneio. “A
Comissão de Arbitragem ainda
acompanha as inscrições, a apuração e
proclama os campeões das diversas
provas de pesca. Tem uma função
imprescindível no sucesso do FIPe”,
reconhece Cida Silva. O Coordenador
da Comissão de Arbitragem do 35°
FIPe, Claudionor Duarte Correa, técnico
da SICMATUR, se reuniu na noite de
ontem (31), com os integrantes das

equipes de fiscalização e apoio das
provas de pesca infanto-juvenil, sênior,
de canoa e embarcada motorizada, que
irão trabalhar no 35° Festival
Internacional de Pesca Esportiva de
Cáceres. Segundo Claudionor a reunião
é importante e necessária para o
alinhamento e a padronização das ações
nas provas de pesca. “Ao todo serão 300
profissionais dessas entidades que
estarão atuando na fiscalização,
segurança e apoio nas provas de pesca”,
enumera Claudionor. O Coordenador
ainda informa que aproximadamente 40
embarcações, estarão dando suporte no
rio, nos dias das provas de canoa e
embarcada resguardando a raia de pesca
e dando suporte aos pescadores”,
observa Claudionor. Durante a reunião
foram discutidos detalhadamente com
os fiscais todos os pontos do
regulamento, principalmente àqueles
com maior incidência de irregularidades
nos últimos eventos. “Os fiscais
precisam conhecer profundamente o
regulamento e estarem atentos a
qualquer irregularidade ou imprevisto
que possam acontecer nas raias de
pesca”, detalha Correa. Com relação à
participação das equipes, a Comissão de
Arbitragem orienta aos participantes
estarem atentos ao regulamento,
conhecendo as regras, para evitarem
situações que por desconhecimento
possam levar a desclassificação das
equipes.
Foto: JCC

Coordenador da Comissão de Arbitragem do 35° FIPe, Claudionor Duarte Correa

Major PM Mauriti, fala a reportagem do JCC sobre a segurança do FIPe
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COTIDIANO
SANEAMENTO

Plano Municipal de Saneamento da
cidade foi debatido em audiência pública
Assessoria
Foto: Assessoria

O presidente da Câmara, vereador Marcinho Lacerda, fez questão de frisar que o assunto requer muito empenho nas discussões

A

Audiência fez parte dos
trabalhos da Comissão de
Constituição e Justiça,
CCJ da Câmara, responsável
pelas análises preliminares do
Projeto do Executivo Municipal,
que tem como presidente e relator
os vereadores Dr, Félix Alvares
(Solidariedade) e Edmilson
Campos Café no Bule (PR),
respectivamente. Ambos
dirigiram os trabalhos, conforme
a hierarquia regimentar.
A peça fundamental do
Projeto é um estudo da UNEMAT
que aponta todas as necessidades
de implantação, assim como
previsão de viabilidade técnica e
financeira, apresentada pela
equipe responsável pelos dados
colhidos e estudados.
Também participaram da
Audiência, os vereadores
Marcinho Lacerda (PMDB),
presidente da Casa, a vicepresidente, vereadora Valdeníria
Dutra (PSDB) e o vereador
Tarcísio Paulino (PSB).
Foram mais de duas horas
de debates, que incluiu a
apresentação do estudo por três
professores da Unemat, ligados
ao setor de Saúde e Saneamento.
Após o encerramento da
Audiência, a reportagem da
Assessoria de Imprensa da
Câmara Municipal conversou
com o representante da equipe
técnica, professor mestre em
Ciências Tadeu Latorraca, cuja
entrevista transcrevemos na
íntegra para melhor compreensão
do assunto:
Assessoria – Em se falando de
saneamento, qual a situação de
Cáceres?
Professor Tadeu - Hoje, carece
de muito investimento. Podemos
constatar problemas no
abastecimento de água e uma rede
coletora de esgoto que
praticamente inexiste, além de
uma coleta de lixo precária, que
deixa muito a desejar.
Assessoria – Qual a real situação
do quadro de contaminação do
lençol d'água e dos poços
residenciais?
Professor Tadeu - A cidade
possui um sistema rudimentar
para dar destino ao esgoto [fossas
negras, conforme o estudo
apontado], existe a contaminação
do lençol freático, o que

contamina os poços artesianos.
Por isso, o correto é a
implantação da rede de esgoto,
que dará o tratamento adequado à
água residual.
Assessoria – O estudo aponta que
82% da água de Cáceres está
contaminada. Isso é real?
Professor Tadeu - Com certeza,
em razão do sistema rudimentar
de tratamento do esgoto [fossas
que deixam vazar dejetos no
solo].
Assessoria – A população pode
estar tomando água
contaminada?
P r o f e s s o r Ta d e u Possivelmente sim. Seria preciso
um estudo mais aprofundado para
fazer uma análise das águas dos
poços para se chegar ao nível
correto de contaminação.
Assessoria – O que contempla o
Projeto de Saneamento em
estudo?
Professor Tadeu - O Plano
Municipal de Saneamento Básico
vai trazer uma sobrevida para o
município, trazendo muitos
benefícios, não só no
saneamento, mas na qualidade de
vida da população. Teremos mais
saúde e uma diminuição na
mortandade infantil. Tudo isso
pode atrair novos investimentos,
gerando conforto emprego e
renda. Os municípios são
obrigados a tratar a água e o
esgoto produzido.
Assessoria – É possível calcular
os custos do projeto hoje?
Professor Tadeu - Temos apenas
uma previsão de custos. Temos
que pensar em parcelas, o plano é
previsto para cinco etapas e cada
uma tem seu preço.
Assessoria – O município não
tem dinheiro para essa
implantação, seria então
necessário um financiamento do
governo federal. O que já existe
de concreto?
Professor Tadeu - Nós ainda não
podemos falar disso, para
solicitar dinheiro é preciso ter em
mãos o projeto pronto e
aprovado. Há a grande
possibilidade de dinheiro a fundo
perdido.
Assessoria – Como será a
cobrança da manutenção da
coleta de esgoto?
Professor Tadeu - Todo projeto
precisa de uma sustentabilidade

econômica. Nós fizemos a
previsão no estudo que estamos
apresentando quais os custos
[taxa ou tarifa] que caberiam aos
usuários. Como será cobrado, é o
município que vai decidir e isso
vai ser discutido na apreciação do
projeto entre os vereadores,
baseado no que a Prefeitura
apresentar.
Espera de aprovação - O diretor
da Autarquia Águas do Pantanal
(antiga SAEC), Paulo Donizete,
lembra que o projeto montado
Foto: Assessoria

Paulo Donizete

pela UNEMAT vem sendo feito
há três anos. “É um plano muito
responsável e vimos hoje que não
há necessidade de mudanças, mas
que é preciso aprovar o mais
urgente possível para que
possamos ir em busca de recursos
para a execução”, salientou
Paulo, destacando ainda que não
vê a necessidade de outras
audiências.
Paulo disse ainda que se
trata de um projeto de longo prazo
e que não há como dizer quando
terá início, nem tempo previsto
para finalização.
Compromisso com o futuro - As
diretrizes do Plano de
Saneamento Básico são fundadas
em estudos na área da
distribuição de água, resíduos
sólidos, drenagem e esgoto, com
o objetivo de criar um
planejamento básico para a
gestão destes recursos. As
informações levantadas nesta
ação são bases para estabelecer
diretrizes para o manejo da
distribuição de água, esgoto, e
gestão de resíduos sólidos da
cidade. Baseado na

complexidade do assunto foi que
o vereador Dr. Félix propôs a
Audiência Pública. Presidente da
CCJ, ele presidiu a sessão e, ao
final da reunião, se disse
satisfeito com o resultado. “Este é
um momento muito importante
na história política e
administrativa de Cáceres. Nós
estamos discutindo o bem estar e
a saúde da população de hoje e
das futuras gerações. Pena que
poucas pessoas se dispõem a
participar, mas as que estão
presentes são importantes
formadores de opinião que se
preocupam com a cidade. Nós
queremos discutir o que pode ser
melhorado no Plano de
Saneamento, qual a melhor
maneira de implantar, executar e
tudo o que for preciso decidir para
que seja bem feito. Essa é a
obrigação do homem público,
esse é nosso compromisso. É
preciso que a população tenha
ciência de que não existe imposto
destinado ao Saneamento Básico
e que todo custo de qualquer
investimento ou operação
realizada pela gestão, refletirá
diretamente no bolso de cada
cidadão, assim como está sendo
com a Taxa do Lixo", comentou o
vereador.
Relator satisfeito - Após a
reunião, o relator da CCJ que
analisa o projeto de saneamento
básico, vereador Edmilson
Campos Café no Bule (PR), se
disse bastante satisfeito com a
participação dos presentes e dos
resultados obtidos nas
discussões. “Esta Audiência foi
extremamente positiva. Eu e o
vereador Tarcísio, tidos como da
oposição, queremos discutir o
projeto. A discussão nunca é
demais. O que não queremos é
aprovar um projeto que vá
representar mais encargos
financeiros para os munícipes,
pois já temos a mais cara conta de
água do Estado e onde paga-se
taxa de lixo e não se tem coleta.
Tecnicamente, não há mais o que
discutir. Os professores da
Unemat esclareceram bem o
projeto. Vamos propor uma nova
Audiência, pois muitos
profissionais de áreas
relacionadas ao assunto pediram
cópias do projeto. Portanto,
vamos receber sugestões de
emendas para um relatório final”,
concluiu Café no Bule.
Discutir mais se necessário - O
presidente da Câmara, vereador
Marcinho Lacerda, fez questão de
frisar que o assunto requer muito

empenho nas discussões. “Foi
necessário um longo estudo,
depois de pesquisa e
investigação. Agora é a nossa vez
de participar, de forma a tornar o
projeto mais perto da
viabilização. É de nossa
responsabilidade que ele dê certo.
Por isso, a necessidade de discutir
quantas vezes for necessário”,
sustentou o vereador.
Vereador Tarcísio - O vereador
Tarcísio Paulino disse na
Audiência que foi dado um passo
importante no projeto com a
apresentação do estudo pelos
técnicos da Unemat. “Mas não
podemos aprovar um projeto às
pressas para não haver
transtornos depois.
Apressadamente aprovamos a
SAEC, a Taxa de Lixo e hoje a
comunidade nos cobra caro as
decisões que esta Casa tomou.
Agora, nós precisamos ter mais
paciência, pois se trata de um
estudo muito complexo. Será
bom para Cáceres”, comentou o
vereador.
Vereadora Valdeníria - A vicepresidente da Câmara, vereadora
Valdeníria, também se deu por
satisfeita com as discussões
apresentadas. Para ela, é preciso
pressa na aprovação do projeto.
“Nós não podemos mexer no
estudo, mas o projeto, vamos
estudar minuciosamente e incluir
sugestões que vierem para
melhorar. Gostei de uma ideia
que surgiu durante a reunião para
que aprovemos uma lei que
proíba a terceirização de serviços
de água no município durante os
próximos 50 anos. Precisamos
aprovar o projeto de saneamento
e sair na frente de outros
municípios. Acredito que vamos
votar com clareza e
conhecimento”, definiu
Valdeníria.
A rede saneada - A implantação
de uma rede de coleta de esgoto
significa o fim das fossas
sépticas, nos locais instalados. Os
resíduos sólidos e líquidos de
banheiros, cozinhas, lavanderias
e demais fontes de descarte serão
drenados por canos, diretamente
das casas, com destino a locais
específicos de coleta geral, onde
ficam acondicionados durante o
tempo necessário para a
decantação da água, que após
tratamento adequado é
direcionada aos córregos ou rios.
Os dejetos também têm destino
adequado em depósitos
apropriados e destinação
adequada à natureza.
Foto: Assessoria

Baseado na complexidade do assunto foi que o vereador Dr. Félix propôs a Audiência Pública
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ACORDO BILATERAL

Para o presidente do Sindicato Rural de Cáceres Jeremias Pereira Leite a doação das vacinas e a
parceria dos produtores bolivianos são importantíssimos para controle maior da doença na Bolívia

Oitenta mil doses de vacina contra febre
aftosa são doadas para produtores bolivianos
Ascom Famato
Foto: Famato

O

Fundo Emergencial de Saúde
Animal de Mato Grosso (Fesa), a
Federação da Agricultura e Pecuária
de Mato Grosso (Famato) e o Instituto de
Defesa Agropecuária de Mato Grosso
(Indea-MT) fizeram a doação de 80 mil doses
de vacinação contra a febre aftosa para a
Bolívia na quarta-feira (01/06). Das 80 mil
doses, 50 mil são para a Associação de
Ganadeiros de San Matias e 30 mil para a
Associação de San Ignácio. O Fesa investiu
R$ 94 mil na compra das vacinas.
O presidente do Sistema Famato e
do Fesa Rui Prado foi representado na
solenidade de entrega pelo conselheiro fiscal
do Fesa Antônio Carlos Carvalho de Sousa.
O conselheiro lembra que a parceria entre os
dois países teve início em 1997, na época

batizada como Plano Interinstitucional
Brasil/Bolívia."Foi uma procura dos
bolivianos para uma relação comercial
formal com o Brasil. E na ocasião eles não
faziam vacinação e o primeiro passo era
imunizar o rebanho boliviano para que uma
transação comercial fosse consolidada.
Quase 20 anos depois essa relação
está sendo estreitada e solidificada em
função do trabalho que está sendo realizado
com apoio do Sistema Famato, iniciativa
privada, órgãos de defesa animal e apoio
financeiro do Fesa", destacou Sousa.
Na avaliação de Sousa esse
trabalho de prevenção e erradicação da febre
aftosa é de fundamental importância já que o
vírus não tem nacionalidade e não respeita
fronteira geográfica."A garantia que temos é

a vacinação produzida no Brasil com todos
os controles e rigores tanto dos laboratórios
como do Ministério da Agricultura. A
vacinação nos dá a tranquilidade que os
animais bolivianos estão imunizados
inclusive no mesmo período do Brasil. Na
Bolívia, a vacinação vai até 15 de junho"
apontou.
De acordo com a diretora técnica
do Indea-MT Daniella Bueno os fiscais do
órgão reforçam a atuação na fronteira
boliviana com o objetivo de evitar que a
doença entre no estado que tem o maior
rebanho do país."Os profissionais do Indea
também vão acompanhar a vacinação na
Bolívia com o objetivo de cooperar com o
trabalho conjunto de imunização dos
animais", destacou a diretora.

POLÍTICA

Deputado Dr. Leonardo se reúne para
debater projetos políticos em prol Cáceres
Lis Ramalho

Foto: Assessoria

Deputado Dr. Leonardo se reúne com lideranças para discutir projetos em prol de Cáceres

O

deputado estadual, Dr. Leonardo
(PSD) se reuniu na manhã desta
quinta-feira (02), com lideranças
políticas de Cáceres. Na discussão, os rumos
políticos, projetos e propostas em prol do
município. O parlamentar está à frente das
discussões políticas da cidade, pois foi
credenciado pela população, uma vez que ele
obteve votação histórica, tendo 70% dos
votos dentro da cidade. A reunião
suprapartidária contou com a presença do
presidente da Câmara, Marcinho Lacerda
(PMDB), o ex-senador, Márcio Lacerda
(PMDB), o médico Sérgio Arruda (PSD), o
ex-prefeito Túlio Fontes (PSD) e o
empresário Moacyr Barbosa.
“O momento é para discutir o
futuro da nossa cidade. Sou um representante
político de Cáceres e vou estar sempre à
frente das discussões. Mas, eu quero debater
propostas, quero discutir projetos reais e
concretos em benefício da nossa população.
Sentar e discutir ideias que possam fazer
Cáceres crescer e desenvolver. Nesse
momento, o que nos preocupa, é o futuro da
nossa cidade”, destacou.
O deputado informou que novas
reuniões com outras lideranças e partidos
políticos deverão acontecer. “As decisões
políticas devem ser debatidas em consenso e
é o que estamos buscando fazer. Vamos levar
essas discussões com os demais partidos,
conversando com as lideranças que pensam

como nós, que querem o bem da nossa
cidade, que querem uma Cáceres diferente.
Sobre nomes, quem vai decidir é a
população. É para eles e por eles que vamos
fazer uma política séria e honesta”, declarou.
Ex-prefeito da cidade, Túlio
Fontes agradeceu ao convite do deputado Dr.
Leonardo e disse estar contente em fazer
parte das discussões para a melhoria de
Cáceres. Liderança política no município, o
ex-senador Márcio Lacerda disse que, apesar
da crise no estado, a cidade está se
desenhando e ganhando uma nova cara e
agora com projetos consolidados, passará a
viver um novo momento. “O município vive
uma fase nova e o momento é necessário para
a consolidação de projetos, com a criação de
ferramentas e políticas públicas para temas
de relevância social”, ressaltou Lacerda.
UMA NOVA CÁCERES - Dr. Leonardo,
vice-líder do governo, na Assembleia
Legislativa, não tem medido esforços para
levar a Cáceres tudo que a cidade deixou de
receber, em benefícios, ao longo desses mais
de 20 anos, que ficou sem um representante
estadual. Ele está sempre presente no Palácio
Paiaguás, em reuniões com os secretários de
Estado, e o próprio governador Pedro Taques
(PSDB) que deixa as portas abertas para o
parlamentar.
Cáceres começou a ganhar um
novo rumo com a presença de Dr. Leonardo
na Assembleia e seu forte trabalho junto ao

Poder Executivo. Cáceres passou a ser
olhada com mais atenção e está inserida nos
planos e propostas de governo. A Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) é um
grande exemplo disso. Esse ano, a ZPE iria
caducar, ou seja, Cáceres poderia perder a
Zona de vez, mas, com muito empenho do
parlamentar junto ao governador, o sonho de
ver a ZPE, enfim, será uma realidade.
Além disso, Dr. Leonardo
conseguiu importantes ações para a saúde do
município. Em articulação com a Associação
Congregação Santa Catarina conseguiu que a
entidade não fechasse o Hospital São Luiz.
Conseguiu também que o laboratório de
análises clínicas São Matheus, localizado nas
dependências do Hospital São Luiz passasse
a atender os usuários do Instituto de
Assistência à Saúde dos Servidores do
Estado (MT Saúde). Junto a Secretaria de
Estado de Saúde (SES), ampliou as metas do
Hospital Regional e destinou uma emenda no
valor de R$ 245 mil para a estruturação da
unidade e criação da ala de oncologia.
Para a Unemat, Dr. Leonardo
conseguiu a doação de um terreno de 15
hectares da Empaer, que será destinado ao
curso de Engenharia Agrônoma. Conseguiu
também a doação de um terreno de mais de
mil hectares para a instituição. Além disso,
destinou emenda parlamentar para a
estruturação dos laboratórios, com a compra
de materiais, visando a melhoria dos cursos
de Medicina, Enfermagem e Biologia.
A MT-343 que acessa o polo de
Cáceres a região médio-norte do estado,
também foi uma luta do parlamentar.
Recentemente, o governo do Estado, a
pedido do deputado, assumiu o compromisso
de ceder uma das quatro usinas móveis para
recuperação das rodovias dos 22 municípios
da região oeste de Mato Grosso. A medida é
para recuperar emergencialmente as estradas
estaduais prioritárias que ficam dentro dos
perímetros urbanos dos municípios, e
também as principais rodovias estruturantes
das regiões.
“São várias as ações positivas e
conquista que já conseguimos para Cáceres,
em todos os setores. Fui eleito para
representar meu município, que ficou por
muito tempo esquecido. Agora, vamos dar
uma nova cara para a nossa cidade, mais
qualidade a nossa população. Estou com
apenas um ano e meio de mandato, no que
depender de mim, do meu esforço e do meu
trabalho, muito mais coisas boas ainda estão

Doação de 80 mil doses de vacinação contra a febre aftosa para a Bolívia
Segundo o presidente interino da
Associação de Ganadeiros de San Matias
Aldo Vaca esse acordo bilateral entre Brasil e
Bolívia é essencial para padronizar os
trabalhos de imunização da febre aftosa.
Aldo Vaca garantiu que equipes
bolivianas irão ao Brasil para conhecer e
aprender técnicas de aplicação de vacinas e
exigências sanitárias."Queremos alinhar os
trabalhos com o país vizinho e ficar de olho
no que está sendo feito do outro lado da
fronteira e garantir a imunização do nosso
rebanho de mais de 75 mil cabeças de gado",
disse. Para o presidente interino, o apoio do
Sistema Famato, a parceria com o Fesa e o
auxílio dos órgãos de defesa animal são de
grande esforço e de cuidado sanitário muito
importantes já que o Brasil e a Bolívia
batalham pelo mesmo objetivo que é manter
os dois países livres da febre aftosa."Essa
imunização de 20 anos é fruto do trabalho do

estado de Mato Grosso", afirmou Vaca.
Para o presidente do Sindicato
Rural de Cáceres Jeremias Pereira Leite a
doação das vacinas e a parceria dos
produtores bolivianos são importantíssimos
para controle maior da doença na Bolívia, o
que garante uma extensão maior do status
sanitário nessa faixa de fronteira. Conforme
Leite, essa parceria e investimento vêm
colaborando para manter o estado livre da
doença há 20 anos.
Após a entrega das vacinas os
participantes se dirigiram a uma propriedade
rural em San Matias para dar início à
campanha de vacinação. Aldo Vaca e o
conselheiro do Fesa Antonio Carlos
realizaram as primeiras vacinações.
Ta m b é m p a r t i c i p a r a m d a
solenidade representantes do Ministério da
Agricultura, técnicos da Famato e
pecuaristas bolivianos.

RELATÓRIO

PRF de Cáceres divulga balanço dos
trabalhos realizados no mês de maio
Redação c/ Assessoria

Foto: PRF-MT

A

lém do comprometimento da PRF
em reduzir o número de acidentes,
consequentemente o número de
vítimas lesionadas ou mortas, e ainda os
trabalhos desenvolvidos com a Educação
para o Trânsito tanto nas rodovias como nas
escolas, empresas e postos de gasolina, a
Polícia Rodoviária Federal tem se
empenhado no combate à criminalidade.
De acordo com o balanço dos
trabalhos realizado pela Polícia Rodoviária
Federal de Cáceres no trecho sob jurisdição
da 3ª Delegacia que compreende o Posto 302
(Posto PRF 120/Poconé) e Posto 301 (Posto
PRF de Cáceres), durante o mês de maio
foram recuperados 10 veículos, constatados
03 veículos adulterados, realizaram a
apreensão de 81.840 Gr de cocaína.
Ainda segundo o relatório foram
detidas 25 pessoas por diversos crimes, ente
eles:
Documentação falsa, Tráfico de
drogas, Roubo/Furto, Mandados de prisão,
Condução de veículo sobre influência e
álcool e outros.
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Somente no mês de maio 10 veículos foram recuperados

GERAL
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Vamos Cantar e Colorir!

Jornal
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PEDREIRA

Galo do Norte vai enfrentar o Anápolis-GO, Sete de Setembro-MS e Luziânia-DF

Birigui cita grupo complicado do
Sinop: "Só tem time campeão"
Globo Esporte
Foto: Valcir Pereira/Site SportSinop.com

E

nquanto arma a equipe
nos treinamentos, o
técnico Marcos Birigui
também já está de olho atento
nos adversários da Série D do
Campeonato Brasileiro.
O Sinop vai enfrentar o
Anápolis-GO, Sete de
Setembro-MS e Luziânia-DF
na primeira fase. A estreia será
contra o Anápolis-GO, no dia
12 de junho, fora de casa.
Para o comandante, o
grupo é um dos mais difíceis da
competição já que reúne
somente equipes que chegaram
na final em seus respectivos
estaduais.
- É um grupo muito
complicado, com times muito

bem armados e campeões.
O Anápolis, por
exemplo, nosso adversário na
estreia manteve quase todo o
elenco que chegou ao vicecampeonato goiano.
Só perderam dois
jogadores. Nossa estreia será
um teste de fogo para termos
uma noção exata de como
estaremos. Sabemos da força
do estadual em Goiás - disse
Birigui, por telefone, ao
GloboEsporte.com.
O Anápolis perdeu o
título apenas na disputa dos
pênaltis contra o Goiás. O
Luziânia foi campeão no
Distrito Federal. Por fim, o
Sete de Setembro também

chega com moral: levantou o
troféu do sul-mato-grossense.
- O Luziânia foi
campeão invicto e também
manteve a base. O Sete de
Setembro é outro campeão e
que também tem uma boa
equipe. Não teremos moleza,
mas estamos trabalhando para
realizar uma boa competição.
Por isso nos reforçamos
bem e também mantivemos
todo o grupo. Será um grupo
decidido nos detalhes, com
uma pontuação próxima um do
outro.
Entre os reforços do
Sinop estão dois atacantes
destaques no Mato-Grossense
2016: Pretinho, ex-Mixto e

REFORÇO

Cuiabá apresenta atacante Balotelli
e chega ao 20º reforço para a Série C

Sinop, treinos

Globo Esporte

A

inda em busca de sua
primeira vitória na Série
C do Brasileirão, o
Cuiabá apresentou o atacante
Jonathan Balotelli, jogador de 27
anos que acumula passagens por
Sport-PE, Macaé-RJ e URT-MG.
- Chego feliz por estar em
um grande clube como o Cuiabá,
quero fazer meu trabalho, poder
ajudar o clube e conquistar as
vitórias. Vou me dedicar muito

para estar pronto para fazer o
melhor dentro de campo - disse
Balotelli em sua primeira
entrevista como jogador do
Dourado. O atacante fez parte da
equipe do Macaé que conquistou
o título da Série C do
Campeonato Brasileiro em 2014,
atuando em 22 jogos e marcando
seis gols.
- Já tenho uma boa
experiência na Série C, sei da
Foto: Pedro Lima/Cuiabá Esporte Clube

Jonathan Balotelli, atacante do Cuiabá

dificuldade da competição e da
importância de pontuar em casa e
fora. Em 2014 no Macaé
estávamos desacreditados e
buscamos a classificação. As
vezes o começo não é dos
melhores, mas o grupo se
fechando cada vez mais, um
ajudando o outro, vai encontrar o
caminho certo. Esse ano o Cuiabá
tem que buscar a classificação e
consequentemente buscar o
acesso.
Balotelli ainda não deve
ter condições de jogo para o duelo
do próximo domingo diante do
Confiança-SE pela terceira
rodada da Série C. O Dourado é
apenas o nono colocado com um
ponto conquistado em dois jogos.
Ficha Técnica
Nome: Jonathan Boareto dos
Reis - Balotelli
Naturalidade: Rio de Janeiro(RJ)
- 20/04/1989
Posição: atacante
Altura: 1,85m
C l u b e s : F r i b u rg u e n s e - R J ,
Pesqueira-RJ, Sport-PE, AudaxRJ, Macaé-RJ, Caldas NovasMG e URT-MG.

Dom Bosco e Valdir Papel, exUnião.
Anápolis-GO e Sinop se
enfrentam no dia 12 de junho,

no estádio Jonas Duarte, pelo
grupo 11 da Série D do
Brasileiro.
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Nosso espaço Vip é direcionado a
Diretora do Fórum da Comarca de
Cáceres, Dra. Hanae Yamamura de
Oliveira que liderou no dia 01 a
distribuição de cestas básicas para
famílias carentes da nossa city.
Parabenizamos o judiciário pela
belíssima iniciativa. Sucessos!

By Rosane Michels

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

Esotérico
A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de
resoluções relacionadas às suas
finanças. Um projeto ou contrato, que
vem sendo negociado há algum tempo,
pode ser firmado ainda hoje.

A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de mudanças
positivas e boas novidades
relacionadas a uma viagem
internacional, que pode envolver
estudos ou negócios em pais
estrangeiro.

A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de
mudanças positivas em alguns setores
de sua vida. Uma notícia
transformadora, relacionada a um
projeto ou contrato, pode ser anunciada.

A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de mudanças
importantes em seus relacionamentos
pessoais e profissionais. Uma
sociedade ou parceria comercial pode
ser negociada ou firmada.

A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de
mudanças positivas em seu mundo
emocional. O planejamento de um
projeto pode chegar a uma fase de
finalização. Transformação emocional
positiva.

A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de mudanças
positivas e boas novidades em seus
projetos de trabalho. Um projeto,
negociado há algum tempo, pode ser
firmado e mudar sua rotina.

A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de tomadas
de decisões positivas e transformadoras
relacionadas a um trabalho em equipe.
Um contrato, que vem sendo
negociado, pode ser assinado.

A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de mudanças
positivas para o seu coração. Um
romance, que vem sendo desenhado
pelo Universo, pode concretizar-se.
Um filho pode estar a caminho.

A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de boas
novidades relacionadas à sua carreira.
Um projeto pode ser aprovado e trazer
mudanças necessárias à sua vida. Uma
promoção pode ser negociada.

A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de mudanças
positivas relacionadas à sua casa e
família. A compra ou venda de um
imóvel não está descartada. O
momento é ótimo para estar junto dos
seus.

A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de
mudanças positivas e boas novidades
relacionadas a uma viagem
internacional, que pode envolver
estudos ou negócios em pais estrangeiro.

A lua em Touro se une a
Mercúrio e recebe um ótimo
aspecto de Plutão e Júpiter, o
que indica um dia de mudanças
positivas relacionadas à negociação de
um acordo. Um novo contrato pode ser
firmado ou assinado ainda hoje. Dia de
boa comunicação.

Um brinde especial à querida Luciany Muniz Drager que
hoje esta recebendo o tradicional “Parabéns” do maridão
Paulo Drager, amigos e familiares. Feliz Aniversário!

Um alô especial a Cristiane Sousa de Jesus
que no Domingo estará colhendo mais uma
primavera no jardim de sua existência.
Felicidades!

A união de duas pessoas sempre mostra que algo de
sublime, perfeito, sensível e eterno existe. Parabenizamos o
casal Katiuscia Pereira Rocha Ribeiro e Fernando
Monteiro Ribeiro que no dia 28 uniram perante Deus,
familiares e amigos as suas vidas. Felicidades ao casal!

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

Marcando mais um gol no placar da vida o
simpático Michell Tavares a quem desejamos
muitos anos de vida repletos de saúde, paz,
felicidade e muitos sucessos. Parabéns!

