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PARADA EM CÁCERES
Cansados da jornada com trechos do caminho, desde o Chile, foram percorridos a pé, eles fizeram uma escala em Cáceres, onde receberam apoio da municipalidade

Grupo de haitianos cruza
fronteira em busca da paz
Foto: Clovis de Almeida

Uma leva de haitianos oriundos do Chile, onde se refugiaram
por cerca de 5 anos fugindo da crise em seu país, fizeram uma escala
esta semana em Cáceres, regularizando cadastros na PF, para seguir
viagem à São Paulo e Sta. Catarina, onde vão à busca de trabalho e
estudo. Conforme o representante do grupo Estéfano Jean Deniz,
entre eles, há profissionais de todas as áreas, do ensino básico ao
superior. Página 03

DIVISÃO SOLIDÁRIA

Emenda destina milhares de
cadeiras de roda ao Rotary
Foto: JCC
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Boca fechada não entra Votos
Ainda que muitas pessoas digam
que uma imagem vale mais que mil
palavras e embora em certos casos isso
possa ser verdade, não se pode esquecer
que quando uma palavra sai de nossa
boca ela tem um enorme valor, podendo
A Missão da Igreja
causar um grande dano ou ser muito
Em um forte discurso, na Sala do benéfica dependendo de quais são as
Consistório, no Vaticano, o Papa voltou a falar sobre circunstâncias da comunicação.
a missão da Igreja, no mundo de hoje. O discurso foi
dirigido no final da manhã de anteontem, (13), aos Realmente, uma palavra pode ter um
bispos que participam de um curso em Roma Na poder gigante e, quando acompanhada
Sala do Consistório, no Vaticano, o Papa Francisco de mais palavras, pode chegar a ser
começou seu discurso saudando os novos Pastores inclusive avassaladora, se verdadeira,
da Igreja “com o toque de Cristo, Evangelho de para o bem, se mentirosa, uma arma
Deus que aquece o coração, reabre os ouvidos e
destruidora, que cedo ou tarde, como
solta os lábios para a alegria que não falha e não
bumerangue
volta para a boca maldita,
desaparece, porque nunca é comprada ou merecida,
que
a
proferiu.
pelo contrário, é pura graça!”.
Considerada como a arte de falar
Ao relembrar o presente precioso de Deus
que receberam ao entrar no ministério episcopal, bem em público, a oratória pode ser
Francisco disse que quase “por acaso” encontraram utilizada em diversas áreas, uma delas a
“o tesouro da vida”.
O Papa observou a
política, segundo nosso xará, expertise
necessidade de ficar sempre vigilante “quando a luz
desaparece” ou quando surgem as tentações; ser fiel em marketing político Daniel Ludwig,
inclusive quando, no calor do dia, diminuem “as diretor da L8 Estúdio. Para ele, a oratória
forças da perseverança”. Isso tudo porque, segundo é o primeiro passo para um bom contato
o Pontífice, o povo de Deus tem o direito de entre o candidato e o eleitor e através
encontrar “nos lábios, no coração e na vida” dos dessa transmissão da informação, o caçabispos a mensagem tão esperada oferecida pela
“paternidade de Deus”. “A Igreja não é nossa, mas é votos mostra oralmente, o que quer fazer
pela população ocupando um cargo
de Deus!
Ele veio antes de nós e estará depois de público.
nós! O destino da Igreja, do pequeno rebanho, é
Como ex-assessor de campanhas
vitoriosamente escondido na cruz do Filho de Deus. políticas em São Paulo, podemos sem
Os nossos nomes estão esculpidos no seu coração; a
erro afirmar que para o candidato, o
nossa sorte está nas suas mãos”, afirmou o Santo
primeiro
passo é ter uma boa retórica, ter
Padre. E acrescentou: “Cristo seja a alegria de
vocês, o Evangelho seja o nutrimento”, diante das um bom posicionamento, um bom
discurso, falando a língua de quem está
famílias que freqüentam as paróquias.
“Lá, onde nos corações há a frágil, mas do outro lado sem fugir de sua essência.
indestrutível certeza que a verdade prevalece, que
Em reuniões de grupo préamar não é vão, que o perdão tem o poder de mudar
eleitorais,
a gente procurava ajudar o
e de reconciliar, que a unidade vence sempre a
futuro
candidato
a organizar as suas
divisão, que a coragem de esquecer si próprio para o
bem do outro é mais satisfatório do que a primazia informações e idéias e levá-las de forma
intangível do eu. ” Um ministério perseverante organizada para o seu público, para os
diante das próprias comunidades dos bispos, onde seus eleitores.
“o bem não faz barulho e não aparece nas primeiras
Tudo bem mastigado, de forma
páginas”.
que
as
pessoas
pudessem entender qual
Um bem que precisa crescer mesmo

era a sua proposta, expondo seu projeto
de forma a parecer sincero.
Se cumprido ao ser eleito, isso é
outra coisa, o marketing não forja heróis,
não cria caráter de fulano ou sicrano,
tenta fabricar um ícone, uma marca,
massificá-la junto ao público, sem
envolvimentos futuros.
Voltando ao termo supra, a
palavra, a oralidade, o contato verbal do
candidato com seu público no diminuto
tempo da TV, indiscutivelmente é superimportante, ou deveria ser, pois pelos
modernistas coordenadores de
campanhas isso não acontece em Mato
Grosso.
Você liga a TV, aparece a cara do
candidato e o locutor diz: o candidato
está no estúdio, de camisa azul, cabelos
grisalhos, usa bigode, gravata branca, no
fundo da tela você vê a marca do partido,
o nome do candidato e...acabaram se os
segundos e o tal candidato que ensaiou
no ponto, no espelho, só balbucia.
Sua voz, quiçá na linguagem
labial, isso é ridículo, amigos, mata o
contato direto da oralidade entre o
candidato e o eleitor, frustrando tudo
aquilo que o marketing real e ou, a mídia
training, pensou na criação e venda do
ícone, sim, pois o candidato, é um ícone,
que se trabalhado de forma correta,
chega lá.
Agora, convenhamos, com
linguagem labial, balbucios, fica difícil,
é como aquele caso do policial que
passou a véspera da parada de 7 de
setembro engraxando o coturno e no
desfile o comandante escalou-o para
dirigir o caminhão do exército, ... não
brilho, né? Boca fechada pode não entrar
mosquito, mas falante, usada com
palavras chaves, pode abrir muitas
portas, votos, no caso, correto?

perante as novas realidades do individualismo e
indiferença que bloqueiam os pontos de referência
do Povo de Deus: “inclusive as suas feridas nos
pertencem”, recordou o Papa. Ele enfatizou que a
santidade – consciente - não deve ser fruto do
isolamento. “Não serve a contabilidade das nossas
virtudes, nem um programa de levantamentos, uma
academia de esforços pessoais ou uma dieta que se
renova de uma segunda-feira a outra, como se a
santidade fosse resultado somente da vontade.
A fonte da santidade é a graça de nos
encostarmos na alegria do Evangelho e deixar que
seja ela a invadir a nossa vida, de modo que não se
poderá mais viver diversamente.” O Papa Francisco
finalizou seu discurso alertando os bispos para que
se perguntem o que podem fazer para tornar mais
santa a Igreja, sem “apontar o dedo nos outros,
produzir bodes expiatórios”, mas trabalhando
j u n t o s
e
e m
c o m u n h ã o .
vaticannews.va/pt/papa/news/
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PRETAS

Para alguns donos de cachorros soltos no areião da
Praia do Daveron em Cáceres alguns dos caninos,
atacando pessoas que buscam as águas da Baía de
Malheiros na canícula pantaneira, especialmente
crianças, alvo de iminentes mordidas. Além disso, os
cães defecam na prainha e podem transmitir doenças
como a leishmaniose.
BRANCAS

Para a decisão do prefeito de Cáceres Francis Maris,
afirmando que a gestão municipal deve assumir a
direção do Hospital O Bom Samaritano, que
convenhamos, faliu de vez e há vários meses não
interna pacientes devido ao abandono pelo governo
estadual. Referencia no interior em tratamento de
hanseníase, tuberculoso e leishmaniose, o Bom
Samaritano deve passar ao município até o fim do
ano.
PRETAS

Para o serviço de péssima qualidade realizado por
funcionários municipais nas ruas de pedras
sextavadas onde realizam obras da rede de água. Os
bloquetes são recolocados no local de qualquer jeito,
soltas, com pontas, ameaças aos motoristas e
motociclistas que por elas trafegam. E nem
começaram as chuvas, porque ai haja lamaçais.
BRANCAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
O teatro de operações do front armado em Cáceres
na fronteira quinta e sexta feira, (13/14) por
representantes do Ministério da Segurança Pública
do Brasil e Embaixada dos Estados Unidos da
América, com uma visita técnica, objetivando
acompanhar as atividades dos 21 profissionais da
segurança pública, entre policiais civis, militares e
federais de estados que fazem fronteira com outros
países sul-americanos, inscritos na 2ª turma do
Curso de Operações de Patrulha Rural Fronteiriça.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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Para a campanha do Rotaract de Cáceres com a
venda de pares de meias e toalhas, cuja renda é
auferida para os programas sociais do Rotary Club,
como Judô Pantanal, Som da Vida, Esporte
Solidário, Banco Ortopédico, etc. Na parceria, o
Juba, onde os objetos podem ser comprados pela
bagatela de R$ 10,00.
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ESCALA EM CÁCERES

Leva recebeu todo apoio em Cáceres e o sonho de todos é trabalhar, estudar e viver em paz até poder voltar a seu país, onde deixaram pais, irmãos e filhos

Haitianos cruzam a fronteira
em busca de refugio e trabalho
Assessoria c/ Redação
Fotos: Clóvis de Almeida

U

m grupo de haitianos está de
passagem por Cáceres em busca
de refúgio e trabalho no Brasil,
através da fronteira com a Bolívia, eles
estão vindos do Chile, onde moraram
por cerca de 5 anos, após deixarem o
Haiti, em razão da grave crise por que
passa aquele país. Estefano Jean Deniz,
representante do grupo de 50 pessoas
que chegou, na última terça-feira (12),
afirma que outra leva de 30 haitianos,
está a caminho, procedente também do
Chile.
Deniz conta que já morou no
Brasil, em Santa Catarina, e foi pastor
em Santiago do Chile, onde estudou
Teologia. É ele quem conduz os demais
haitianos, os ajuda com a língua
portuguesa e nos trâmites burocráticos
das aduanas e serviços de emigração na
Polícia Federal.
Segundo Deniz, eles estão
muito cansados da jornada, porque
muitos trechos do caminho, desde o
Chile, foram percorridos a pé, e que
devem permanecer em Cáceres o fim de
semana, o suficiente para se
apresentarem na PF para os respectivos
cadastros e entrevistas necessárias.
“Daqui, alguns irão a São Paulo e,
outros, para Santa Catarina”, indica ele.
O haitiano afirma que o sonho
de todos é trabalhar, estudar e viver em
paz no Brasil, até que possam voltar a
seu país. “Deixamos nossos pais, irmãos
e filhos. O coração dói”, desabafa
Estefano. Dentre eles, há profissionais
de todas as áreas, do ensino básico à
formação superior.

livremente por todos os estados da
Federação.
A identificação e entrevista de
cada haitiano teve início na tarde da
quarta-feira (12), na sede da PF de
Cáceres e o município via secretarias de
Assistência Social e de Esportes, cedeu
espaço no Ginásio Didi Profeta, para que

eles tivessem um mínimo de estrutura a
fim de permanecer o tempo necessário
para identificação na Polícia Federal.
O apoio do Grupo Voluntários
da Diocese de Cáceres e a Autarquia
Águas do Pantanal permitiu que os
haitianos recebessem água e comida.

HERMANOS DA DIVISA

Vereadores da Bolívia discutem
parceria com prefeito de Cáceres
Assessoria c/ Redação

N

a manhã de ontem, (14), o
prefeito Francis Maris Cruz
recebeu uma comitiva
composta de vereadores
(consejales/conselheiros) de municípios
bolivianos vizinhos, representantes dos
poderes legislativos de San Matias, San
Ignácio de Velasco, San José de
Chiquitos e Concepcion, na fronteira
com o Brasil, que fazem divisa ou são
próximos à de Cáceres ou, mais longe,
como os representantes de Puerto
Suárez.
O objetivo foi o de incrementar
as parcerias que envolvem esses
municípios, principalmente na
recuperação, conservação e construção
de estradas em comum. Reunidos na sala
de reuniões do Paço Municipal, eles
discutiram os problemas comuns que
vive a região, no tocante à saúde e
assistência social, uma vez que os dois
povos se relacionam diariamente, não só
através de serviços públicos, mas
também pelo comércio e indústria,
fazendo de Cáceres um grande pólo
regional e internacional.
O presidente da Câmara
(Concejo Municipal) de San José de
Chiquitos, Ulises Pesoa Justiniano,
classificou de muito importante as
relações dos vizinhos bolivianos com
Cáceres, devido aos interesses
comerciais e sociais.
Ulises destacou que o serviço
de saúde existente em Cáceres é

Grupo deve permanecer em Cáceres o fim desta semana

A agente da Polícia Federal,
Priscila Dantas da Silva, do setor de
emigração, recebeu os representantes da
Prefeitura Municipal de Cáceres,
secretários Wilson Kishi dos Assuntos
Estratégicos e Higor Fauber Lemes
Oliveira, da Assistência Social, que
buscaram informações, junto a PF, dos
procedimentos legais e das obrigações
para com a entrada dos estrangeiros no
município, porta de entrada para o país.
Priscila explica que, pelo

acordo internacional que o Brasil
mantém com vários países, a PF tem o
compromisso de atender
documentalmente todos os estrangeiros
que se declaram refugiados e dar a eles a
legalidade provisória de permanência no
país. O trabalho que os agentes de
emigração fazem é o de identificar a
todos, portadores ou não de
documentos, e tornar legal a estada deles
com autorização de permanência
temporária, para que possam transitar

CADEIRAS DE RODAS

Rotary recebe milhares de
equipamentos ortopédicos
Da Redação

O

Rotary Club de Cáceres que
desenvolve o Projeto Banco
Ortopédico, recebeu nesta
semana mais de 2 mil equipamentos
entre cadeiras de roda,banho, andadores
e muletas, destinados à instituição
através de emenda parlamentar,
resultado do trabalho e
comprometimento com as causas
sociais. Em Cáceres, centenas de
pessoas já foram beneficiadas pelo
projeto, que cede provisoriamente os
equipamentos, não havendo critério de
tempo máximo para o empréstimo.
Pautados sempre no lema "Dar
de si sem pensar em si", o Rotary Club de
Cáceres "Sendo a Inspiração" recebeu
na noite festiva da última quarta-feira,

representantes rotários de 15 clubes da
região 5 e 15 que receberam das mãos do
presidente Jorge Antônio Rodrigues o
termo de doação dos equipamentos
ortopédicos visando atender a demanda
necessária de cada comunidade.
O presidente ressaltou a
importância do auxilio aos mais
necessitados, citando que o objetivo
principal do Rotary é servir ao próximo e
nada mais justo, que dividir com os
clubes da região esse material
conseguido com o esforço de
companheiros. Ele enfatizou a luta da
diretoria, para a liberação dessa emenda,
favorecendo assim um número maior de
pessoas que necessitam do auxilio
desses aparelhos para o processo de

recuperação.
Usando a tribuna o
companheiro Gilmar B. Marostega
enalteceu o incansável trabalho e gestão
feitos pelo companheiro Washington
Calado Barbosa, governador eleito
2019/20 e o apoio do RCC para a
concretização deste Projeto. Fazendo,
também, o uso da tribuna, o
companheiro Washington destacou o
desafio e aprendizado que esse “case” de
sucesso trouxe, enfatizando também o
trabalho do companheiro Adriano Faria,
presidente do clube 2016/2017, ano do
inicio do projeto.
Ainda durante a reunião
festiva, foi entregue ao empresário
Ademir Bruzzon, representado pelo seu
filho Thiago Néspoli, o titulo Paul
Harris, pela parceria, selando a
confiabilidade no trabalho rotário.

Foto: JCC

essencial para o povo boliviano da
fronteira.
Dentre os vários assuntos
discutidos, Ulises salientou a parceria
com Cáceres no combate aos incêndios
florestais e nas margens das estradas da
região, nesta época de seca. O prefeito
Francis lembrou que a Bolívia quer
vender uréia ao Brasil, que Mato Grosso
pode comprar toda a produção de uréia
boliviana, mas para isso é preciso boas
estradas. Outro comércio que pode
expandir é o de gás, cujo botijão de 10
quilos custa o equivalente à 12 reais no
país vizinho. Estradas melhores,
lembrou Francis, podem viabilizar a
vinda do gás boliviano para ser
engarrafado aqui no Brasil, com um
preço muito melhor.
Na reunião, ainda foi
comentada a possibilidade de a Bolívia
trazer uma extensão de uma faculdade
boliviana de medicina para a vizinha
San Matias. Francis lembra que há cerca
de 20 mil brasileiros estudando na
Bolívia.
Outro grupo de bolivianos
chegou logo depois. 'Consejales' e
assessores do município de Puerto
Suarez, não conseguiram chegar a
tempo para a reunião, mas foram
recebidos no gabinete do prefeito.
O assunto principal foi também
a estrada (carreteira), que liga o Brasil
até o Oceano Índico, atravessando a
Bolívia e o Chile.
Foto: Assessoria

Objetivo, incrementar parcerias que envolvem os municípios

Parte das cadeiras de roda foram doadas para clubes regionais
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ENXERGAR ALÉM

Capacitar mulheres e gerar oportunidades para que elas ingressem no mercado de trabalho e desenvolvam suas trajetórias proﬁssionais é o foco da parceria

Apoena promove cursos para
mulheres de Pontes e Lacerda

Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

A

primeira edição do
programa Enxergar Além,
Capacitação da Apoena que
teve início anteontem, 13, nas
instalações da Maçonaria, prossegue
até o próximo dia 28, beneficiando
mulheres dos bairros Morada da
Serra, Altos da Glória e Residencial
G l ó r i a ,
a l é m
d e
microempreendedoras do setor de
alimentos. Elas estão participando
de cursos do SENAI sobre Produção
de Tortas Geladas, Salgados Básicos
e Finos, Cupcake e Bolo de Pote, e de
treinamento da Associação
Comercial e Empresarial de Pontes e
Lacerda (ACEPL) com o tema
Técnicas de Vendas.
Conforme Jorge Camargo,
Diretor-Geral da Apoena, neste ano
de 2018, a Apoena tem investido em
programas próprios e o seguirá
fazendo no próximo ano. Enfatiza
e l e , q u e o E n x e rg a r A l é m
Capacitação, visa à formação e
treinamento dos moradores do
entorno de nossas unidades e
projetos para que possam ingressar
no mercado de trabalho, empreender
ou ter uma renda extra. Desta forma,
a empresa está estimulando outras
atividades econômicas, o que
resultará em mais emprego,
qualidade de vida e bem-estar para a
população.

renda familiar. A parceria com a
Associação Comercial e
supermercados mostra que é salutar
a conjugação de esforços da

iniciativa privada na busca de
redução das desigualdades sociais”,
enfatiza Eridson Vieira, presidente
da ACEPL.

RAINHA DA PAZ

Futuros advogados visitam
fórum de Mirassol D'Oeste
TJ/MT c/ Redação

A

juíza Henriqueta Fernanda
Lima, da 1ª Vara Cível da
Comarca de Mirassol
D'Oeste, recepcionou esta semana,
os acadêmicos do 8º período do
curso de Direito da Faculdade
Católica Rainha da Paz (FCARP). O
objetivo da visita foi conhecer as
instalações da secretaria de vara,
gabinete, além da rotina de trabalho
no fórum.
Sob a orientação das
professoras Edna Soares da Silva e
Rute de Laet Soares, os alunos
puderam conferir a dinâmica da
movimentação processual,
distribuição dos processos na prática
jurídica, a sistemática do Processo
Judicial Eletrônico (PJe), a gestão do
magistrado no que diz respeito à
administração da comarca e de
servidores, bem como no andamento
processual. A magistrada explanou
sobre a sistemática de andamentos
processuais dos gabinetes dos juízes,
das secretarias das varas, da
distribuição dos processos e
explicou o funcionamento da

Cursos do SENAI ensinam confecções de tortas, salgados e bolos

abordarão temas como seleção de
fornecedores e matérias-primas,
pesos e medidas, higiene na área de
produção, recheios e coberturas,
armazenamento, embalagem,
cálculo de produção, programação
de fornos e técnicas de vendas.
“A iniciativa da Apoena é
louvável, uma vez que oferece
treinamento teórico e prático às
pessoas que necessitam aumentar a

Ainda segundo Camargo,
nesta primeira edição, a Apoena
conta com a parceria do SENAI,
ACEPL, Maçonaria - Fraternidade
Acácias do Guaporé e dos
supermercados Paraná, Farturão,
Super Mais e Juba, unindo forças
com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico
de Pontes e Lacerda e região.
Serão quatro cursos, que

MICRO-BACIAS

Empresas e produtores aderem em
defesa das cabeceiras do pantanal

virtualização. Henriqueta ainda deu
dicas aos acadêmicos sobre o estudo
para o ingresso nas carreiras
jurídicas, mencionando a sua
experiência pessoal nesse processo.
Para as professoras é de
grande importância a preparação do
aluno para a vivência jurídica nos
mais variados ambientes forenses.
“É relevante para terem
conhecimento desde
comportamento perante as
autoridades, a dinâmica do
movimento processual, bem como
trazer à prática jurídica os
conhecimentos teóricos acumulados
nas demais disciplinas do curso de
Direito”.
Segundo a aluna Bianca
Conceição Modesto, a visita foi de
grande relevância para esclarecer
diversos pontos relacionados aos
processos, como andamentos,
celeridade e economia, a relevância
do uso da toga durante audiência, o
funcionamento do fórum e a forma
de trabalho ali desenvolvida, além da
interação com servidores.
Foto: Divulgação

Assessoria

C

das micro-bacias da região.
O Pacto é uma aliança da
qual o WWF-Brasil faz parte, que
pretende recuperar 700 quilômetros
de rios e nascentes de uma área
percorrida pelo rio Paraguai e
afluentes como Sepotuba, Cabaçal e
Jauru. Atualmente, 146 nascentes
estão em estado de conservação.
Além das novas adesões ao Pacto, a
região de Tangará da Serra tem
recebido ações em prol das microbacias de municípios da região,
como adequações de estradas,
drenagem de águas pluviais e
recuperação de bacias,visando a
melhor infiltração da água no solo,
diminuindo assoreamento e
promovendo a melhoria das bacias
hidrográficas locais.

inco empresas e uma
associação da região de
Tangará da Serra passaram a
fazer parte do Pacto em Defesa das
Cabeceiras do Pantanal. São elas a
SLC Agrícola, Fazenda São Marcelo
(Grupo Carrefour), a Cooperativa de
Crédito Sicredi, a Cooperativa CVale de Diamantino, o Instituto
Sociocultural Pontal do Sepotuba, e
um clube de Rotary da região.
O compromisso foi firmado
em evento promovido pelo WWFBrasil, em parceria com a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente (Sema)
e Instituto Pantanal Amazônia de
Conservação (IPAC), que reuniu o
grupo gestor do Pacto e os novos
signatários para avaliar e discutir
novas ações em prol da preservação

Segundo Breno Melo,
analista de conservação do
Programa Cerrado Pantanal do
WWF-Brasil, alguns dos trabalhos
feitos em Tangará da Serra são na
bacia do Rio Queima Pé. Para o
presidente do IPAC e consultor
ambiental do Conselho Estadual de
R e c u r s o s H í d r i c o s
(CEHIDRO/MT), Décio Eloi
Siebert, entender as necessidades
das comunidades que vivem
próximas às micro-bacias é fator
decisivo para que as ações do Pacto
sejam eficientes.
“É preciso primeiramente
entender os problemas e interesses
das comunidades dessas microbacias para depois ampliarmos
nossas ações. Hoje, trabalhamos
guiados pelo entendimento dos
anseios da comunidade e o que
entendem como prioridade para a
melhoria da região”, afirma.
Além dos trabalhos
realizados na região de Tangará da
Serra, novas ações que visam a
melhoria da capacidade técnica dos
municípios da região do Alto
Paraguai estão previstas para Mato
Grosso, como cursos de topografia
nos municípios abrangidos pelo
Consórcio Alto Rio Paraguai, a
serem Alto Paraguai, Arenápolis,
Barra do Bugres, Denise,
Diamantino, Nortelândia, Nova
Marilândia, Nova Olímpia, Porto
Estrela, Santo Afonso e Tangará da
Serra, todos localizados na área de
abrangência do Pacto.

Foto: Reprodução

Pacto pretende recuperar 700 quilômetros de rios e nascentes
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PROFISSIONALIZANTES

Materiais de estudo e a certificação dos cursistas serão ofertados a pessoas de baixa renda, que possuam renda de até 2 salários mínimos por pessoa na família

Aula inaugural abre seis cursos
do SENAC-MT em Araputanga
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

Parceria possibilitará capacitação para empregos e renda

N

a noite da última quartafeira (12), no interior do
Centro de Referência em
Assistência Social – CRAS de
Araputanga, foi realizada a aula
inaugural de seis cursos
profissionalizantes ofertados pela
Prefeitura Municipal de
Araputanga, por meio da
Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
social, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial – SENAC/MT.

Nesse ano, foram
ofertados à comunidade
araputanguense os cursos:
Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS; Noções Básicas das
Rotinas Administrativas;
Técnicas de Operação de Caixa;
Assistente Administrativo;
Depilador e Embelezamento de
Mãos e Pés.“Ao todo, 270
munícipes se inscreveram em um
dos seis cursos ofertados, sendo
120 para o curso de Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS,

25 para Noções Básicas das
Rotinas Administrativas, 25 para
Técnicas de Operação de Caixa,
50 para Assistente
Administrativo, 25 para
Depilador e 25 para
Embelezamento de Mãos e Pés.
No total, montamos 10 turmas de
estudo”, frisou Valéria Neves,
Secretária Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social de Araputanga.
Os materiais de estudo e a
certificação dos cursistas serão
ofertados pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial –
SENAC/MT, por meio do
Programa SENAC de gratuidade
que é um projeto de
profissionalização gratuita,
destinados a pessoas de baixa
renda, que possuam renda de até 2
salários mínimos por pessoa na
família, em diferentes áreas de
conhecimento.
Esse programa é pago
pelo governo federal. “Hoje o
mercado de trabalho precisa de
pessoas qualificadas e que
tenham domínio sobre algumas
áreas, por isso temos o maior
orgulho de estabelecer essa
parceria com o SENAC/MT e
qualificar nossa gente para o
mercado de trabalho,” pontuou
Joel Marins de Carvalho, Prefeito
Municipal de Araputanga.

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

ZONA RURAL

Parecer estuda prorrogar o prazo
contra queimadas até final do mês
Ag. Brasil c/ Redação
Foto: Arquivo

Já foram contabilizados 13.671 mil focos este ano em MT

O

Corpo de Bombeiros e as
agências ambientais de
Mato Grosso finalizaram
esta semana um parecer técnico
que recomenda a prorrogação do
período proibitivo de queimadas
na zona rural do estado deste 15
de setembro para 1º de outubro.
Monitoramento do Inpe Instituto Nacional de Pesquisa
Espaciais - mostra que até 12 de
setembro, o estado registrou o
maior número de focos de
incêndio do país.
Foram 13.671 mil focos
contabilizados este ano, - 20%
abaixo do registrado no mesmo
período do ano passado.
O coronel bombeiro
militar Ricardo Costa disse que as
condições climáticas na região
contribuem para que a situação
seja preocupante e pediu ajuda da
população. “A gente está com
altíssimas temperaturas e
umidade relativa do ar
baixíssima. Abaixo da média do

deserto de Saara. E com ventos
fortes. Então, estamos pedindo o
apoio da população para que não
queime e não deixe queimar.
Além de ser crime ambiental, é
um problema de saúde pública,
que afeta todo mundo”, disse ele.
O parecer favorável à
prorrogação do período
proibitivo de queimadas em zona
rural em Mato Grosso está sob
análise do governo do estado,
mas a expectativa de autoridades
ambientais e do Corpo de
Bombeiros é que ele seja acatado.
Esta semana, um incêndio atingiu
uma área de proteção ambiental
próxima ao Parque Nacional da
Chapada dos Guimarães.
Cerca de 3.700 hectares
foram destruídos, mas os
bombeiros e brigadistas
conseguiram impedir que as
chamas avançassem na área do
parque. A principal suspeita é de
que o fogo começou a partir de
queimada em área agrícola.

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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Nossa Terra e os
Bichos do Mato

Editoria

A

musica de Pescuma, Henrique e Claudinho, diz bem que toda cidade tem seu tipos e que sem eles, vive cheia de ninguém. Cáceres também os tem, nas mais diversas atividades, sobretudo no
setor artístico, da musica, ao artesanato, escritores, poetas, humorista, nem sempre reconhecidos e ou lembrados pela mídia, sobretudo a falada e televisada. O Jornal Correio Cacerense dá
seqüência à série especial neste sábado ao Canal 240, para registro destas personalidades, que desfilarão até o sábado 6 de outubro, data magna da Princesinha do Pantanal.

A Magia da Arte e do Artesanato

O rico artesanato de Cáceres
graças ao trabalho profícuo de
Suely Tocantins, desde julho do
ano passado ganhou seu espaço
para exposição permanente de
suas obras na Casa da Arte Dulce
Regina Curvo, na sede da
Sicmatur. Uma conquista da
distinta categoria, muito bem
representada pela também artesã
e Presidenta da Associação
Pantaneira dos Artesãos de
C á c e r e s ( A PA C ) S u e l y
Tocantins.

Luci Gomes, alma pura
pantaneira, curte artesanato
desde criança, é uma das
expositoras da Casa de Arte
Dulce Curvo na Sicmatur, com
trabalhos em penas, metal,
tecidos, couro, produzindo
brincos, colares, pulseiras,
enfeites para cabelos, decoração
Mandala, etc. Um destaque, o
vaso de mesa produzido a partir
de pneus usados. Suas mãos de
fada criam maravilhas que fazem
sucesso em exposições regionais.

Mais que divinos, os trabalhos da
artesã Divina Aparecida
Palheiros dos Santos, criados a
partir de garrafas recicladas,
EVA, patchwark e pinturas de
guardanapos, Ponto Cruz,
Vagonites, bonecas, tapetes, etc.
Sempre otimista, boa de prosa e
muito simpática, já expôs em
eventos regionais e defende o
artesanato pantaneiro de Cáceres,
como um dos mais ricos de Mato
Grosso.

Sebastião Mendes, artista plástico,
autodidata, reconhecido nacional e
internacionalmente, natural de
Cáceres, cidadão do mundo,
talento cosmopolita com obras
expostas na Espanha, França,
Portugal, Suíça, Alemanha, Cuba e
telas em acervos de
colecionadores nos EUA, Japão,
China, Rússia e no Brasil. Um
imortal, ocupando a 3ª cadeira da
academia Brasiliense de arte,
desde 2007.

Carlinhos Viana começou a pintar
ainda criança, com ajuda de
monges holandeses e hoje é
reconhecido na Europa e outros
países da América do Sul, seu
trabalho é constituído de telas,
esculturas, artesanato e esculturas
emolduradas, com temas baseados
na observação da natureza que
sempre rodeou suas vivências. Há
onças, araras e peixes em
profusão, mas também não faltam
as imagens de sertanejos em suas
situações cotidianas, pescando ou
conduzindo canoas no rio
Paraguai, descansando,
participando de festejos típicos das
cidades do interior, na lida com o
gado no Pantanal.

Carlos Bosquê - Artista plástico e
Arte educador, graduado em
Pintura pela renomada Faculdade
de Belas Artes de São Paulo,
reconhecido nacionalmente.
Paulista de Garça, comeu cabeça de
pacu e não saiu mais de Cáceres,
voando na inspiração nos Tuiuiús e
Inhumas, ficando na Terra da
Princesa que virou Rainha, desde o
final do século XX. Seu estilo
surrealista mostra a reflexão do
homem com suas atitudes, fazendo
uma crítica visual para sensibilizar
as pessoas sobre suas
responsabilidades em um mundo
melhor e harmonioso diante de
tantos desafios, na área comercial
desenvolve o estilo regionalista.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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PONTA-GROSSA

Cuiabá pode tentar minar adversário para o jogo de volta na Arena Pantanal, pois o Operário está com 10 jogadores que se levar o 3º amarelo, ficam fora da final

Fantasma encara o Dourado
amanhã no Germano Kruger
C

S.N c/ Redação

Foto: Assessoria

Duelo marca 1ª partida finalísssima do Brasileiro série C

AZULÃO DA COLINA

Dom Bosco regulariza zagueiro
para jogos da Copa Federação

uiabá e Operário de
Ponta Grossa (PR) chega
à primeira partida das
finais do Campeonato Brasileiro
da Série C beste final de semana,
desfalcados.
O Dourado de MT que já
está em Ponta Grossa, onde
enfrenta o adversário pévermelho, terá ausência do
atacante Bruno Sávio e do meia
Hiltinho, mas a vida do Operário
(PR) não está mais fácil.
O Fantasma, como é
conhecido o time de Ponta
Grossa, não poderá contar com o
lateral-direito Léo, expulso no
último jogo, e o técnico Gerson
Gusmão ainda não sabe se
poderá contar com o volante
Índio e o atacante Lucas
Batatinha, que serão avaliados
fisicamente antes do jogo.
Outro problema para o
treinador alvinegro é o número
de jogadores pendurados com
dois cartões amarelos. Alisson,
Erick, Cleyton, Robinho,
Schumacher, Xuxa, Quirino, Gil
Paraíba, Raphael Soares e

Rafinha são os 10 atletas que se
forem amarelados não poderão
disputar o jogo decisivo em
Cuiabá.
Pelo Cuiabá, o atacante
Bruno Sávio está contundido e
sem previsão de retorno.
O meia Hiltinho tomou o
terceiro cartão amarelo e
cumpre suspensão automática.
Cuiabá e Operário disputam a
primeira final neste domingo às
14h30 (horário de Mato
Grosso), em Ponta Grossa, no
Estádio Germano Kruger.
O jogo será apitado pelo
gaúcho Leandro Vuaden, que
terá auxílio de Jorge Eduardo
Bernardi e Leirson Peng Martins
e do quarto árbitro Roger
Goulart, todos da Federação
Gaúcha.
O quinto árbitro será o
paranaense Weber Felipe Silva.
A partida decisiva será no dia 22,
um sábado, na Arena Pantanal.
A diretoria do Dourado já
começou a vender os ingressos
com preços promocionais de até
R$ 5,00.

S.N c/ Redação

O

zagueiro Bruno Felipe
Pereira dos Santos, o
“Boré”, de 21 anos, foi
regularizado, anteontem à
tarde, no Boletim Informativo
Diário (BID) da Confederação

Brasileira de Futebol (CBF)
para defender o Azulão da
Colina para disputar a
temporada da Copa Federação.
Até agora, o Dom
Bosco é a única agremiação
Foto: Marco Stamm

Plantel treina focado na estréia dia 26 diante do Cuiabá

que já regularizou junto a CBF
jogadores para disputar a
copinha. Já estão aptos a
entram em campo o meia José
Igor Aguiar de Sena, de 22
anos, o zagueiro Guilherme
Eloy de Araújo, de 20 anos, e
Natal Batista de Araújo. O
atacante Ramão Pardo Neto, de
22 anos, que já defendeu o
Grêmio Prudente (SP) em
2012 e 2013, o Luverdense em
2015 e o Elosport (SP), e Ênio
Antônio de Freitas, de 19 anos
estão também já estão no BID.
O Azulão da Colina
estréia na competição no
próximo dia 26, diante do
Cuiabá, na Arena Pantanal. O
horário ainda será divulgado. A
partida estava inicialmente
para o dia 22, mas devido ao
Dourado disputar no mesmo
dia a final da Série C, o jogo da
FMF foi adiado.
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Nossas homenagens ao cônsul Emílio
Tamayo que celebra data nova neste dia e
recebe os parabéns dos amigos e familiares.
Felicidades pelo seu aniversário! Que todos
os seus sonhos se realizem e que Deus lhe
presenteie com muita saúde, paz, amor e
prosperidades sempre.

By Rosane Michels

Esotérico
Mercúrio se une ao Sol em
Virgem, recebe um um tenso
aspecto de Netuno e um
ótimo aspecto de Júpiter,
indicando uma rotina mais
equilibrada, especialmente no trabalho.
O momento é bom para começar um
novo projeto, pessoal ou profissional.
Comece uma dieta e um bom programa
de exercícios.

Mercúrio se une ao Sol em
Virgem, recebe um um tenso
aspecto de Netuno e um ótimo
aspecto de Júpiter , indicando
dias de interiorização e
distanciamento da vida social e de
conversas vazias. O momento pode
envolver a necessidade de cuidar com
mais carinho de sua saúde global.

Mercúrio se une ao Sol em
Virgem, recebe um um tenso
aspecto de Netuno e um ótimo
aspecto de Júpiter, indicando
dias de boa comunicação e
vida social mais agitada. Um romance,
que vem sendo desenhado pelo
Universo, dá um passo à frente. O
momento pode envolver melhora no
relacionamento com os filhos.

Mercúrio se une ao Sol em
Virgem, recebe um um tenso
aspecto de Netuno e um ótimo
aspecto de Júpiter, indicando
dias de movimento intenso e agradável
na vida social por alguns dias. O período
pode envolver a realização de novas
amizades e a renovação das antigas. Um
novo romance pode estar a caminho.

Mercúrio se une ao Sol em
Virgem, recebe um um tenso
aspecto de Netuno e um ótimo
aspecto de Júpiter, indicando
dias bastante agradáveis, que você pode
viver em sua casa, junto dos seus. O
momento pode envolver uma
negociação de compra ou venda de um
imóvel de família.

Mercúrio se une ao Sol em
Virgem, recebe um um tenso
aspecto de Netuno e um ótimo
aspecto de Júpiter, indicando
dias de sucesso e reconhecimento
profissional, depois de muito tempo de
luta e tentativa de novos passos na
carreira. Sua imagem pessoal e
profissional melhora consideravelmente.

Mercúrio se une ao Sol em
Virgem, recebe um um tenso
aspecto de Netuno e um ótimo
aspecto de Júpiter, indicando
dias de boa comunicação e
facilidade em contatos comerciais e
reuniões de negócios, que podem
beneficiá-lo. O momento pode envolver
a assinatura de um novo contrato.

Mercúrio se une ao Sol em
Virgem, recebe um um tenso
aspecto de Netuno e um ótimo
aspecto de Júpiter, indicando
dias de movimento positivo em projetos
de médio prazo, pessoais e
profissionais. Uma viagem
internacional pode ser marcada ou
realizada. O momento é ótimo para
retomar os estudos.

Mercúrio se une ao Sol em
Virgem, recebe um um tenso
aspecto de Netuno e um ótimo
aspecto de Júpiter , indicando
dias de movimento positivo na
vida material e financeira. Uma boa
notícia, relacionada ao aumento de seus
rendimentos, pode chegar a qualquer
momento. O dinheiro chega com mais
facilidade.

Mercúrio se une ao Sol em
Virgem, recebe um um tenso
aspecto de Netuno e um ótimo
aspecto de Júpiter, indicando
dias de acordos e negociações que vão
beneficiar suas finanças. Uma parceria
ou sociedade financeira, envolvendo o
aumento de seus rendimentos, pode ser
concretizada.

Mercúrio se une ao Sol em
seu signo, recebe um um
tenso aspecto de Netuno e um
ótimo aspecto de Júpiter,
indicando dias de boas novidades em
sua vida pessoal e profissional. O
período envolve expansão e
crescimento. Você estará mais aberto,
comunicativo e distribuindo simpatia.

Mercúrio se une ao Sol em
Virgem, recebe um um tenso
aspecto de Netuno e um ótimo
aspecto de Júpiter, indicando
dias de movimento positivo nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O período pode envolver
a negociação de uma sociedade
comercial ou começo de um namoro.

Embelezando nossa High Socity com sua alegria o
garotão Manoel Neto que apagou velinha e ganhou
uma linda festa com o tema circo. Envolto ao carinho
dos familiares e rol de amigos da família bateu
palminhas no Parabéns a você. Que Papai do Céu
abençoe com muitos anos de vida.

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

Marcando golaço no placar da
existência o amigo Julio Cesar a
quem enviamos votos de
felicidades e muitos anos de vida.
Que esse novo ano venha
carregado de coisas boas.

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

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

