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ESTRADEIRO

Reunião discutiu reativação de
portos hidroviários em Cáceres
Foto: Assessoria

Por solicitação do prefeito Francis Maris Cruz, foi realizado
em Cáceres na noite dessa quinta-feira (14), na Câmara Municipal, um
simpósio com foco na logística de navegação da hidrovia do Rio
Paraguai, rodovias 174 e 070 (Cáceres a Santo Antônio das Lendas) e a
MT 243 (Porto Estrela a Cáceres). O evento foi parte da programação
do primeiro 'Estradeiro' de 2019, realizado pela Associação dos
Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) e Movimento
Pró-Logística. Página 03

NO ALVO

Torneio de Tiro abre programação
de aniversário do Gefron em Cáceres
Foto: Gefron-MT

Evento foi parte da programação Estradeiro 2019

FORÇAS DE SEGURANÇA

Contra o crime organizado e práticas ilícitas
começa neste domingo a Operação Ágata

Pelo quinto ano consecutivo Gefron realiza Torneio de Tiro

Foto: Arquivo

Em comemoração ao aniversário de 17 anos, o Grupo
Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) promove neste sábado
(16), em Cáceres, o 5º Torneio de Tiro. Página 04

Começa neste domingo (17),
a OPERAÇÃO ÁGATA JAURU I,
que visa reprimir ilícitos
transnacionais e ambientais na faixa
de fronteira terrestre, bem como
aumentar a presença do Estado
Brasileiro na região.

SOLIDARIEDADE

É neste domingo
o Bazar Fashion
em prol do Lar
Servas de Maria

Operação acontece há
oito anos na região
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EMPODERAMENTO DA MULHER

COMÉRCIO DE ENTORPECENTES

Grupo Juba promove evento de reflexão
sobre o papel da mulher na sociedade

Polícia Civil prende
traficante que atuava
em São José dos
Quatro Marcos e região

Foto: Assessoria

O Grupo Juba, mais uma vez,
reconhecendo a importância delas no
contexto social e familiar, desenvolveu
diversas atividades e reuniu a maioria das
200 mulheres que fazem parte da
empresa, para comemorar e refletir o
verdadeiro papel delas na sociedade.
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Empresa emprega cerca
de 200 mulheres
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Artigo
A reforma da Previdência desconsidera
as desigualdades sociais do Brasil
Precisamos do perdão, a cada
dia, para sermos bons cristãos
Aprendamos com o Pai como viver o
perdão a cada dia da nossa vida pela força
da oração
“De fato, se vós perdoardes aos
homens as faltas que eles cometeram,
vosso Pai que está nos céus também vos
perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos
homens, vosso Pai também não perdoará as
faltas que vós cometestes” (Mateus 6,1415).
A Palavra de Deus vem, hoje, ao
nosso encontro para nos ensinar a orar com
a vida, mas não apenas refletindo palavras.
Corremos um risco e uma séria
tentação de não rezarmos com o coração,
deixar que a boca apenas repita as palavras,
porque decoramos o Pai-Nosso e tantas
outras orações que nos ensinaram.
Muitas vezes, a boca não segue o
coração, nem o coração segue o que os
lábios estão enunciando. Na oração, temos
de estar compenetrados e envoltos na
mesma sensibilidade que as palavras estão
sendo ditas. A boca precisa dizer aquilo que
o coração anseia dizer, clamar a Deus como
nosso Pai, tê-Lo como nosso Pai, permitir
que a presença d'Ele santifique a nossa
vida, nossos atos, nossas escolhas e
decisões.
É preciso que a oração seja também
atitude, e a atitude fundamental de cada
oração é perdoar. Dependemos e
precisamos do perdão, a cada dia, para
sermos melhores, bons cristãos e para
crescermos na intimidade com Deus. É por
isso que nos ajoelhamos e suplicamos o
perdão d'Ele, porque precisamos do Pai
para estar na comunhão com Ele. O que nós
muito precisamos também é perdoar uns
aos outros.
São tantas situações que vivemos na
vida, que deixamos acumular mágoas e
ressentimentos, aquilo vai entrando em nós
e nos piorando. Deus nos quer melhores e
santos. Não há oração sem perdão, e não há
perdão que consigamos dar de coração se
não for na força da oração. Por isso, todas
as vezes que nos dedicamos a orar,
precisamos nos dedicar a perdoar e
exercitar o perdão.
Ficamos ofendidos por pouca coisa,
magoamo-nos e nos ressentimos com
coisas insignificantes que se tornam
verdadeiros tormentos em nossa vida. É
preciso deixar que a oração vá penetrando
em nosso interior e lapidando o nosso
coração, o coração que foi se endurecendo,
enrijecendo-se e tornando-se duro, a oração
vai amolecendo, vai abrindo, vai criando a
cavidade por onde a graça de Deus entra.
Então, vamos liberando, dia a dia, o perdão.

A proposta de reforma da
Previdência Social, apresentada no
início dos trabalhos do Legislativo
em 2019, é a principal pauta do
governo e tem grandes chances de
ser aprovada, considerando que a
base aliada é maior que a oposição.
Porém, há pontos do texto que
precisam ser discutidos e, na
melhor das hipóteses, modificados
ou excluídos da reforma.
Um deles diz respeito ao
aumento da idade mínima para
aposentadoria, tendo como base a
expectativa do brasileiro.
Nos moldes apresentados, o
texto da reforma da Previdência
cria uma idade mínima para
aposentadoria por gênero. As
mulheres poderão se aposentar
somente com 62 anos e os homens
com 65 anos.
Ambos terão de contribuir
por um mínimo de 20 anos. Em
2024, a idade mínima subirá,
levando em conta a expectativa de
vida do brasileiro, o que deverá se
repetir de quatro em quatro anos.
Essa proposta é, para mim, um
absurdo.
É verdade que a expectativa
de vida do brasileiro aumentou – na
década de 40 as pessoas viviam 30
anos menos do que hoje, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) –, mas é preciso
lembrar que essa é uma média e não
uma realidade para todos os
brasileiros.
Os números variam entre os
estados. Ainda de acordo com o
IBGE, a expectativa de vida em
Santa Catarina é de 78,4 anos,
enquanto no Maranhão é de 70
anos.
Nota-se que os estados das
regiões Sul e Sudeste apresentam
números superiores – Espírito
Santo (77,5 anos), São Paulo (77,5
anos) e Rio Grande do Sul (77,2
anos), por exemplo – enquanto os
do Norte e Nordeste – regiões que
sempre sofreram com o descaso do
poder público – apresentam

Alguém me disse: “Padre, eu não
sei perdoar”. Eu lhe respondi: “Eu também
não, mas o meu Pai sabe perdoar e nos
ensina a perdoar”. Por isso, aprendamos
com Ele como viver o perdão a cada dia da
nossa vida pela força da oração.

números inferiores, como
Roraima (70,9 anos), Alagoas (70,8
anos) e Piauí (70,7).
Há diferenças até mesmo
entre bairros. Segundo o Mapa da
Desigualdade de 2016, criado pela
Rede Nossa São Paulo, em Cidade
Tiradentes, bairro da zona Leste da
cidade de São Paulo, que sofre com
altos índices de violência, a
expectativa de vida das pessoas é de
53 anos, enquanto no bairro nobre
do Alto de Pinheiros (zona Oeste), a
expectativa de vida chega a 79
anos. É uma diferença de quase 20
anos entre pessoas que vivem em
uma mesma metrópole.
Aumentar a idade mínima
para aposentadoria baseando-se em
dados que apresentam o
crescimento da expectativa de vida
é errado justamente porque
desconsidera a desigualdade social
do nosso país.
Além disso, essa proposta
não leva em conta as questões
físicas dos trabalhadores. Viver
mais não quer dizer,
necessariamente, que o brasileiro
esteja vivendo melhor e com mais
saúde.
Chegar aos 65 anos
trabalhando já é um desafio,
principalmente para quem ocupa
cargos que requerem uso da força
(os profissionais da construção
civil são um bom exemplo).
Ultrapassar essa marca é
desumano.
A expectativa é de que o
texto da reforma da Previdência
Social seja apreciado até agosto
deste ano. Até lá, será possível
discutir a fundo essa proposta e
lutar para que esse e outros pontos
injustos do texto sejam alterados
antes que o estrago e a injustiça
sejam feitas.
****************
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Para os acadêmicos do 6º e 7º semestre de Ciências Contábeis
da Fapan, que estão realizando o Projeto 'Declaração de IRPF
2019', durante todo mês de março e abril, juntamente com o
professor e a Coordenadora do curso. O projeto foi pensado
com o objetivo de atender a comunidade em geral, oferecendo
assessoria e plantão para tirar as dúvidas sobre o Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), além de realizarem a declaração
do IRPF para pessoas que tenham até duas fontes
arrecadadoras. A ação já começou e segue até 30 de abril, no
Laboratório de Práticas Contábeis da FAPAN, localizado à
Avenida São Luiz, 2522 – Bairro Jardim – Cidade Nova, em
Cáceres. O atendimento acontece às quintas-feiras, das 19h30
às 22h e aos sábados das 13h às 16h30.
PRETAS

Para os desocupados de plantão que passam trotes para
atendimentos do SAMU. Segundo dados da Central de
Regulação do Serviço de Atendimento de Urgência, de
janeiro a fevereiro de 2019, a unidade recebeu 3.447 trotes, o
que equivale a 58 ligações falsas por dias. Os trotes são
realizados por adultos e crianças, além de atrapalhar o
atendimento de quem realmente precisa, o trote gera gasto de
dinheiro e um deslocamento sem necessidade das equipes. O
tempo nesse tipo de serviço vale uma vida ou mais.
BRANCAS

Para o IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo que
realizou o I Encontro de Agropecuária do campus, com o
objetivo de promover integração entre os cursos técnicos em
Agropecuária e fomentar discussões sobre temas que tenham
relevância para a formação técnica, profissional e cidadã dos
estudantes. Evento de alto nível que engrandece a pratica do
ensino aprendizagem.
PRETAS

Antonio Tuccílio, presidente da
Confederação Nacional dos
Servidores Públicos (CNSP)
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Para os donos que deixam animais soltos nas ruas da cidade é
rotina em bairros e no centro. Além dos transtornos, os
animais representam um alto risco de acidentes, tanto para
pedestres como para os motoristas, já que eles atravessam
calçadas e ruas entre os veículos. Essa situação é antiga nas
ruas da Princesinha. Além do perigo é um desrespeito contra o
próprio animal, que fica assustado com o trânsito e
consequentemente, também está em risco. Essa situação tem
que ser solucionada, e olha que a AAAC recolhe
constantemente animais judiados nas ruas oferecendo
tratamento.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

ESTRADEIRO

Na primeira fase da construção, todos os investimentos serão custeados pela iniciativa privada, com a previsão de chegar a 50 milhões de reais

Reunião discutiu reativação de
portos hidroviários em Cáceres
Assessoria
Foto: Assessoria

P

or solicitação do prefeito Francis
Maris Cruz, foi realizado em
Cáceres na noite dessa quintafeira (14), na Câmara Municipal, um
simpósio com foco na logística de
navegação da hidrovia do Rio Paraguai,
rodovias 174 e 070 (Cáceres a Santo
Antônio das Lendas) e a MT 243 (Porto
Estrela a Cáceres).
O evento foi parte da
programação do primeiro 'Estradeiro' de
2019, realizado pela Associação dos
Produtores de Soja e Milho de Mato
Grosso (Aprosoja) e Movimento PróLogística. O prefeito recebeu as
comitivas da Aprosoja, Movimento PróLogística e os convidados para a
reunião, empresários, agropecuaristas,
agricultores, fazendeiros, comerciantes,
comerciários, engenheiros, demais
profissionais liberais, sindicalistas,
hoteleiros, vereadores, militares,
representantes de entidades
governamentais, secretários do governo
municipal, funcionários públicos,
professores e estudantes.
Foram três palestras sobre os
assuntos, através do diretor executivo do
Movimento Pró Logística, Edeon Vaz
Ferreira; engenheiro Vanilson de Rossi e
o professor, engenheiro civil e
historiador Adilson Domingos Reis. Os
três discorreram sobre a sonhada
reabertura dos terminais de transbordo
nas margens de Cáceres, Santo Antonio
das Lendas, Paratubal e Barranco
Vermelho.
Segundo o engenheiro Vanilso
Queirós, Barranco Vermelho e Paratudal
já são quase realidades e os terminais de
Cáceres devem demorar, mas vão
acontecer. “Cáceres será um ponto
estratégico para o transporte de ureia e
outros produtos agrícolas e

investimentos serão custeados pela
iniciativa privada, com a previsão de
chegar a 50 milhões de reais.
O prefeito Francis se disse
satisfeito com a reunião. “Este é mais
um passo na luta de promover o
desenvolvimento, não só de Cáceres,
mas do nosso Estado e do Brasil.
Estamos buscando todos os caminhos
possíveis para alavancar de vez o
progresso e garantir o futuro. Estamos
plantando sementes e contamos com
toda ajuda possível e a presença de todos
nesta reunião é uma prova de juntos
podemos ir cada vez mais longe nos
objetivos. Muito obrigado pela presença
de todos”, agradeceu Francis,
anunciando que recebeu a visita de um
grupo de prefeitos paulistas com a

intenção de montar uma
indústria de milho de álcool em Cáceres.
O Rio Paraguai, desde Cáceres
até Nueva Palmira, no Uruguai, ocupa
uma extensão de 3,442 mil quilômetros,
dos quais 1,272 mil em território
brasileiro, com um trecho
compartilhado com a Bolívia e outro
com o Paraguai. Como pontuam os
pesquisadores, a declividade do rio é de
somente 1,8 centímetros por
quilômetro, bastante propícia para
navegação nos dois sentidos. Eles
registram que atualmente só ocorrem
comboios de carga após a cidade de
Corumbá (Mato Grosso do Sul), que não
são usados para o transporte de cargas
no percurso de 680 quilômetros do rio
Paraguai entre Cáceres e Corumbá.

SOLIDARIEDADE

É neste domingo o Bazar Fashion
em prol do Lar Servas de Maria

Prefeito Francis solicitou a reunião

agropecuários para serem
distribuídos na região”, garante o
engenheiro.
A única questão polêmica
levantada através de perguntas dos
presentes foi sobre os riscos ambientais.
Os palestrantes foram unânimes em
adiantar que não há riscos, porque todos
os estudos necessários de impacto faram
realizados e aprovados pelas
autoridades competentes. “Ninguém
quer destruir o Rio Paraguai, apenas as
águas para navegar”, salientou o
professor Adilson.
O e n g e n h e i r o Va n i l s o n
destacou ainda que o terminal de
transbordo que se pretende construir no
interior do município será responsável
também por levar progresso à região, a
começar por uma rede de energia

mais seguro que existe, e não
polui o meio ambiente”, garante o
engenheiro da RPG, acrescentando que
os terminais de transbordo vão viabilizar
de vez a ZPE em Cáceres.
O diretor executivo do
Movimento Pró Logística, Edeon Vaz
Ferreira, que coordenou a reunião, disse
que a missão do movimento Estradeiro é
reduzir fretes e levar desenvolvimento
ao interior do Estado. Segundo ele, há
um sistema de hidrovia perfeito que
precisa ser desenvolvido e explorado.
“Temos o desafio de dobrar a produção,
que começa desenvolvendo os meios de
transporte”, conclui Edeon, que prevê o
funcionamento dos terminais de
transbordo em Cáceres para o ano de
2.021.
Na primeira fase da construção, todos os

Da Redação

E

m mais um projeto voltado para
o social empresários e
voluntários realizam amanhã o
1º Bazar Fashion. O evento de caráter
beneficente em prol do Lar Servas de
Maria, está imperdível, com muitas
roupas semi-novas e novas, calçados,
acessórios e muito mais.
Denominado ”Fashion " o
Bazar Beneficente será realizado, neste
domingo,17, no espaço do Rotary Club
de Cáceres, sito a Rua 13 de Junho,
Centro, e estará atendendo a partir das 9
horas.
Com peças novas e usadas e
com preços a partir de R$ 3,00 o Bazar
promete atrair grande público.
Toda a renda do Bazar será

EVENTO MULHER

revertida ao Lar Servas de
Maria para manutenção dos serviços da
instituição que abriga cerca de 37
idosos.
Vale conferir! Deixamos o
convite a população para que prestigie o
evento.
Lar Servas de Maria - Fundado em
maio de 1972, pelo ex-prefeito José
Rodrigues Fontes, o Lar Servas de
Maria, tem hoje 37 internos em sua
maioria doentes portadores de
necessidades especiais, (físicas e
psicológicas leves), com idade acima de
sessenta anos.
A entidade é mantida com os
recursos oriundos da aposentadoria dos
Foto: Ilustrativa
próprios internos e doações
da

Corrida Março Sempre Mulher
será realizada pela OAB Cáceres
Assessoria

A

Terceira Subseção da OAB/MT
Cáceres, com o apoio da Caixa de
Assistência dos Advogados de Mato
Grosso (CAA/MT), realizará a 1ª Corrida
Março Sempre Mulher - “Corrida da OAB”,
que ocorrerá no dia 23/03/2019, às 7h, em
frente ao Fórum de Cáceres.
A taxa de inscrição é a doação de 1
kg de alimento não perecível que será
destinado à entidades filantrópicas
cacerenses.
A prova terá largada e chegada em
frente ao Fórum de Cáceres, com percurso de

5km para corrida, com dois postos
de distribuição de água durante o trajeto.
Serão premiadas com troféus: as
três primeiras colocações do público
feminino em geral, as três primeiras
colocações das mulheres advogadas, e as três
primeiras colocações da faixa etária (18-39
anos/40-49anos/Acima de 50 anos), sendo
distribuídas medalhas para todas as
participantes.
O evento faz parte da Campanha
Março Sempre Mulher da OAB/MT e
CAA/MT, realizada neste mês de março,
Foto: Divulgação

direcionada ao público feminino,
quando se comemora o Dia Internacional da
Mulher, com o objetivo de promover lazer e
incentivar a prática de corrida de rua,
destacando sua importância para uma vida
saudável, além de arrecadar alimentos que
serão destinados às famílias carentes de
nossa cidade.
A delegada da CAA/MT, Renata
Faria de Oliveira Vilela, informa que as
inscrições estão sendo feitas da sede da OAB
em Cáceres, e serão encerradas no dia
20/03(quarta-feira).
Os kits da corrida serão entregues
no dia 22/03(sexta-feira), das 08h às 18h, na
sede da OAB, próximo ao Fórum de Cáceres.

Bazar acontece a partir das 9 horas

O evento faz parte da Campanha Março Sempre Mulher da OAB/MT

Cáceres-MT, 16 e 17 de março de 2019

04
NO ALVO

O Grupamento celebra seus 17 anos de atuação nos 943 km de fronteira em Mato Grosso, na divisa entre o Brasil e a Bolívia

5º Torneio de Tiro abre programação
de aniversário do Gefron em Cáceres
Assessoria
Foto: Gefron-MT

A programação de aniversário se encerra no dia 2 de abril

E

m comemoração ao
aniversário de 17 anos, o
Grupo Especial de
Segurança na Fronteira (Gefron)
promove neste sábado (16), em
Cáceres, o 5º Torneio de Tiro.
Participam do evento militares,
autoridades estaduais e municipais
e convidados. A programação
esportiva é uma dinâmica que alia
força, concentração e técnica.
O Torneio de Tiro é a
primeira programação de

aniversário do Gefron. No
dia 23, será realizado a 1º Corrida
Kids do Gefron, na praça Barão do
Rio Branco, também em Cáceres.
Para os adultos, a 2º Corrida do
Gefron – “O Desafio da Fronteira”
será realizada a partir das 7 horas
do dia 24 de março, na Praça de
Eventos da Sicmatur, com o trajeto
de 7 km.
As inscrições para a
corrida já estão abertas. O valor é
de R$ 75 e R$ 40, para adultos e

categoria geral serão
premiados os cinco primeiros
lugares com valores de R$ 2 mil a
R$ 500. Para mais informações e
inscrições consulte o site
http://www.morromt.com.br
A programação de
aniversário se encerra no dia 2 de
abril, com a solenidade de
Imposição de Medalha do Mérito
Policial de Fronteira. Serão
homenageadas 57 pessoas que
contribuem para a atividade do
Gefron.
Atividade operacional - O
Gefron passou a operar na
repressão aos crimes
transfronteiriços em 13 de março
de 2002. Os 140 policiais realizam
patrulhamentos pelas rodovias,
estradas vicinais, operações,
barreiras fixas e volantes na
repressão ao tráfico de drogas,
contrabando e descaminho de bens
e valores, evasão de divisas e
roubos de veículos.
A base operacional do
Grupamento fica no município
Porto Esperidião. Outros pontos de
fiscalização estão distribuídos na
região do Matão (no município de
Pontes e Lacerda), Vila Cardoso,
Avião Caído (em Cáceres), Canil
Integrado (Cáceres), além da sede
administrativa que fica na Sesp,
em Cuiabá.

VISITA

Gerência do Sicredi em Cáceres apresenta programa
social da instituição ao presidente da câmara municipal
Assessoria

O

presidente da Câmara
Municipal de Cáceres,
vereador Rubens Macedo,
recebeu na manhã de quinta-feira
(15) os gerentes da agência do Banco
Sicredi, Elson Alves Ribeiro
(gerente geral) e Fabiano Emídio
Prado (gerente de negócios).
Durante a visita foi
apresentado o programa social da
instituição, intitulado 'A União Faz a
Vida'. Segundo Elson, se trata de
uma iniciativa em parceria com as
prefeituras e escolas municipais para
ensinar cooperativismo a crianças.
"Levamos todas as informações
essenciais sobre cooperativismo,
crédito e educação financeira para
que crianças cresçam com esse
conhecimento", afirma.

Ele ainda pede a boa
vontade do setor público de Cáceres
para aderir ao programa, em especial
da prefeitura, e atesta pela boa
reputação deste em outras regiões:
"Algumas prefeituras já aderiram e
estão satisfeitas. É um programa já
tradicional no Rio Grande do Sul e
no Paraná, porque como nosso lema
diz, quem coopera, cresce."
O presidente da Câmara,
Rubens Macedo, comentou o bom
relacionamento que o Poder
Legislativo tem com o banco, que foi
autorizado por lei a abrir contas para
os agentes públicos. "É uma relação
cordial e benéfica para os dois lados.
Recebemos os gerentes aqui e hoje
vamos prestigiar a assembleia",
finaliza.
Foto: Assessoria

EMPODERAMENTO DA MULHER

Grupo Juba promove evento de reflexão
sobre o papel da mulher na sociedade

Gerentes do Sicredi em visita a Câmara Municipal

Assessoria

N

o Dia 08 de Março foi
comemorado o Dia
Internacional da Mulher.
O Grupo Juba, mais uma vez,
reconhecendo a importância delas
no contexto social e familiar,
desenvolveu diversas atividades e
reuniu a maioria das 200 mulheres
que fazem parte da empresa, para
comemorar e refletir o verdadeiro
papel delas na sociedade.
O principal evento foi uma
palestra ministrada pela professora
Neuliane Auxiliadora Rondon
Garcia Cestari, que proferiu o tema
“O Empoderamento da Mulher”.
Durante a atividade dinâmicas e
sorteios de prêmios socializaram e
integraram as mulheres da família
Juba.
Segundo Marta Luchesi
Ribeiro, uma das diretoras da
empresa, a participação das
mulheres tem se estendido em
importantes esferas da sociedade.
“ A prova disso é que só no Grupo
Juba, 200 mulheres desenvolvem
diversas funções e contribuem de
maneira significativa com nossas
empresas e suas famílias”, observa
Marta.
Ela ressalta que as
mulheres tem participado mais
ativamente na construção de uma
sociedade mais equilibrada e justa.

“Hoje, as mulheres tem se
qualificado mais, chegam mais
preparadas ao mercado. “Aqui no
Recursos Humanos
do Juba
constato isso, as mulheres
apresentam currículos ricos.
Isto demonstra a
competitividade que o mercado de
trabalho exige e como elas estão se
preparando”, destaca a diretora.
Uma dessas mulheres que
exercem cargo de liderança no
Grupo Juba, é a gerente de uma das
lojas da família Ribeiro, o Atacado
Pantanal, que desde que foi
inaugurado em 2013, está no
comando de Edil Dos Santos
Garcia.
Ela gerencia
o maior
Atacado do sudoeste de Mato
Grosso. “É uma responsabilidade

muito grande estar à frente
deste grande projeto, porém me
sinto valorizada e amparada por
todos colaboradores, clientes e
principalmente pela diretoria”,
salienta Edil.
Sobre a comemoração do
Dia Internacional da mulher Edil
parabenizou a iniciativa do RH que
valorizou a mulher no âmbito
profissional e social e oportunizou
uma série de reflexões e
comemorações numa data tão
importante.
“Queria destacar o
empenho da Marta Ribeiro, Vânia,
Rubiana e Maria Aparecida Lira , a
dona Cida, que não mediram
esforços para sairmos daqui
empoderadas e com a estima
elevada”, finalizou Edil Garcia.
Foto: Assessoria

O Empoderamento da Mulher foi tema principal do evento
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FORÇAS DE SEGURANÇA

As ações ocorrem de forma conjunta e integrada entre as Forças Armadas
Brasileiras e Órgãos Federais e Estaduais de segurança pública e fiscalização

Contra o crime organizado e práticas ilícitas
começa neste domingo a Operação Ágata
Foto: Arquivo

Redação c/ Assessoria

COMÉRCIO DE ENTORPECENTES

Polícia Civil prende traficante que atuava
em São José dos Quatro Marcos e região
Assessoria PJC

U

Receita Federal é parceiro na operação

C

omeça neste domingo (17),
a OPERAÇÃO ÁGATA
JAURU I, que visa reprimir
ilícitos transnacionais e ambientais
na faixa de fronteira terrestre, bem
como aumentar a presença do Estado
Brasileiro na região.
A Operação Ágata ocorre
desde 2011 e tem como bases o
Programa de Proteção Integrada de
Fronteiras (PPIF), a Estratégia
Nacional de Defesa e a Constituição
Federal. As ações ocorrem de forma
conjunta e integrada entre as Forças
Armadas Brasileiras e os Órgãos
Federais e Estaduais de segurança
pública e fiscalização. A força tarefa
conta com a parceria da Marinha do
Brasil, Agência Brasileira de

Inteligência, Receita
Federal, Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, IBAMA,
Polícia Militar, Grupo Especial de
Fronteira, Polícia Civil do Estado de
Mato Grosso, Polícia Ambiental,
SEMA e o Instituto de Defesa
Agropecuária.
O efetivo de militares
empregados é de aproximadamente
400 homens e mulheres, oriundos da
13ª Brigada de Infantaria
Motorizada, do 2° Batalhão de
Fronteira (Cáceres), do 44º Batalhão
de Infantaria Motorizado, do 3º
BAvEx (Batalhão de Aviação do
Exército), do Posto Médico de
Guarnição de Cuiabá, do 13º Pelotão
de Polícia do Exército e do 13º

m homem, que atuava com o
comércio de entorpecente na
região de São José dos
Quatro Marcos, foi preso pela Polícia
Judiciária Civil, na manhã desta
quinta-feira (14), durante ação para
cumprimento de mandado de busca e
apreensão em sua propriedade rural.
A ação deflagrada pela
equipe da Delegacia de São José dos
Quatro Marcos com apoio da
Delegacia Regional de Cáceres e
Canil do Gefron, resultou na prisão
em flagrante de Kleber Fransérgio dos
Santos Félix Martins, 40, pelo crime
de tráfico de drogas. Com antecedente
criminal, o suspeito era investigado
por atuar como fornecedor de drogas
para diversas bocas de fumo do
município e região. Conforme
informações, ele adquiriu uma
chácara na Comunidade Poção, com
dinheiro proveniente da mercancia
ilícita, e utilizava o local como
esconderijo de entorpecentes.
As investigações apuraram
ainda que o suspeito alegava trabalhar
como autônomo no ramo de compra e
venda de veículos, com intenção de
justificar a renda oriunda do crime.
Ele também recebia auxilio de outros
criminosos considerados de alta
periculosidade, com passagens por

homicídios, vindos das
cidades de Comodoro e Rondônia,
para exercerem a função de “braço
armado” para Kleber.
Diante dos fatos, os policiais
passaram a monitorar a propriedade
rural de Kleber, sendo verificado
intensa movimentação de pessoas no
local, chegando e saindo de veículos e
motocicletas, principalmente nos
períodos noturnos. Com base nos
indícios, a Polícia Civil representou
pelo pedido de busca e apreensão
domiciliar no endereço alvo, o qual foi
deferido pela Justiça

Durante cumprimento do
mandado judicial foram apreendidos
na chácara do suspeito, dois tabletes
de maconha enterrados no fundo da
casa, outras porções da mesma
substância, além de apetrechos para o
tráfico de drogas. Em seguida Kleber
foi conduzido à Delegacia de São José
dos Quatro Marcos, onde foi
interrogado e autuado em flagrante
pelo crime de tráfico de drogas.
As diligências continuam
com objetivo de identificar e prender
outras pessoas envolvidas com o
Foto: PJC
preso.

Tabletes de maconha estavam enterrados no fundo da casa
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ACIDENTE

De acordo com o informado, o motorista
não sofreu graves ferimentos e passa bem

Carreta carregada com soja
tomba no trevo da UNEMAT
Foto: Reprodução

Mônica Martins/TVCO

Carreta tomba e espalha soja na BR

M

ais um acidente foi
registrado na BR
174, próximo a
Unemat, cerca de 13km de
Pontes e Lacerda, na noite
desta quinta-feira (14). Desta
vez envolvendo uma carreta de
soja que tombou.
A Polícia Rodoviária

Federal, que atendeu a
ocorrência, informou o que
aconteceu.
O motorista da carreta
teria freado bruscamente para
não bater em um motociclista
que trafegava na rodovia em
baixa velocidade, com isso ele
acabou tombando no

acostamento.
De acordo com o
informado, o motorista não
sofreu graves ferimentos e
passa bem. A carga se espalhou
no acostamento da pista, o
trânsito ficou impedido até o
término dos procedimentos da
polícia.

SEM DISCUSÃO

Projeto que reduz salário de
vereadores não será votado
Mirassol Urgente

D

ois projetos de Lei, de
autoria dos vereadores
Edson Domingos e
Elton Queiroz que foram
propostos em fevereiro e
tinham o objetivo de reduzir o
salário dos vereadores, viceprefeito e secretários
municipais foram retirados de
pauta e não serão levados a
votação.
Na prática, isto
significa que o assunto não
será discutido pelos demais
vereadores e, ao menos por
enquanto, os salários
permanecem sem alterações. O
motivo que levou a retirada de

pauta foi um parecer
contrário da assessoria jurídica
da Câmara Municipal.
Segundo este parecer,
projetos que alterem o salário
só podem ser apresentados
pela Mesa Diretora e não por
vereadores de forma isolada.
Os dois vereadores autores do
projeto integram a Mesa
Diretora, que é composta por
quatro integrantes.
Agora, para que o
assunto volte a ser discutido, é
necessário que um novo
projeto seja apresentado, tendo
como autores todos os
membros da Mesa Diretora.

Pelo projeto original,
caso aprovado, o salário dos
vereadores, para o próximo
mandato, passaria a ser de três
salários mínimos, enquanto o
do presidente da Câmara, de
cinco salários mínimos.
Em Araputanga, onde a
redução também é discutida, já
se dá como certa a aprovação
da proposta, por contar com o
apoio de todos os vereadores
daquela cidade.
A diferença é que lá a
redução fará com que o
vereador receba um salário
mínimo e presidente da casa,
dois salários mínimos.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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DE VIRADA

O jogo foi disputado na Arena Pantanal, na capital do Estado e foi a estreia da equipe mato-grossense na competição

Cuiabá sofre virada e acaba eliminado
pelo Goiás na Copa do Brasil sub-20
Foto: Assessoria

Só Notícias

O

Jogo terminou 2 a 1 para o Goiás

MULHER NA JOGADA

Mato-grossense Feminino 2019
será disputado por quatro equipes
Redação c/ Assessoria

Foto: Reprodução

Cuiabá Esporte Clube
foi eliminado, da Copa
do Brasil sub-20, após
perder, de virada, por 2 a 1,
para o Goiás.
O jogo foi disputado na
Arena Pantanal, na capital do
Estado e foi a estreia da equipe
mato-grossense na
competição.
Bruno abriu o placar
para o Dourado, ainda no
primeiro tempo, aos 27
minutos. Na etapa final, Heron

cabeceou e empatou o
jogo, no primeiro minuto.
A virada veio aos 15,
com Miguel. Aos 40, o Cuiabá
teve chance de empatar, mas
acabou desperdiçando
cobrança de pênalti.
Nas oitavas de final, o
Goiás irá enfrentar Confiança
ou Cruzeiro, que jogam na
próxima quarta-feira (20).
A partida será disputada
no estádio Batistão, em
Aracaju (SE).

E

Campeonato deve começar no dia 14 de junho

m reunião realizada na
tarde dessa quintafeira (14) no auditório
da Federação Matogrossense
de Futebol, quatro equipes
confirmaram a participação no
Campeonato Mato-grossense
de Futebol Feminino 2019.
Operário F.C LTDA –
atual campeão, Mixto, Cuiabá
e Dom Bosco duelarão pelo
título da categoria.
A fórmula de disputa
será por pontos corridos, com
jogos de ida e volta dentro do
grupo. As duas melhores
equipes farão as finais em dois
jogos. A previsão de início da
competição é para o dia 14 de
junho e a final para o dia 03 de
agosto.
O Campeonato Matogrossense Feminino 2019 dará
vaga ao campeão, para o
Campeonato Brasileiro A2 –
Edição 2020.

FEIRÍSSIMA FINAL DE SEMANA
JUBA SUPERMERCADOS
Dias 16 e 17-03-2019
Ou enquanto durarem nossos estoques!!!
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BETERRABAKG............. . . DE R$ 3,99
UVA BENITAKA KG........... DE R$ 15,39
CENOURA KG . .................DE R$ 4,49
TOMATE CARMEM KG . . DE R$ 3,99
MAÇÃ SANJOKG.......... ....DE R$ 6,29
CEBOLA PERA KG............ DE R$ 4,99

www.jornalcorreiocacerense.com.br

PARA R$
PARA R$
PARA R$
PARA R$
PARA R$
PARA R$

2,99
9,99
2,99
2,99
3,79
3,69
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*****************
Parabenizamos neste dia a
encantadora Fabíola Campos
Lucas que ontem trocou de idade e
recebeu o carinho mais que
especial dos colegas, amigos e
familiares. Que esse, e todos os
outros dias da sua vida sejam
maravilhosos, repletos de saúde,
paz e alegrias. Você merece o
melhor. Feliz Aniversário!!!

By Rosane Michels

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

Esotérico
A Lua continua em Câncer,
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de enfrentamento de
problemas e dificuldades em
sua casa, vida doméstica ou
na família. O momento pede
interiorização e discernimento. Procure
manter a calma, pois algumas mudanças
são inevitáveis.

A Lua continua em Câncer,
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de enfrentamento de
problemas e dificuldades no
trabalho. Um projeto pode ser
adiado ou cancelado, assim como uma
promoção. Uma forte insatisfação
profissional pode tomar conta de seu
espírito. Não se deixe levar pelo pessimismo
do dia.

A Lua continua em Câncer,
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de pressão e
comunicação difícil. Se
estiver entre familiares, tome
cuidado com o que fala, pois pode haver mal
entendidos e mal estar. O dia é bom para a
interiorização, mas também para a
concretização de projetos e contratos.

A Lua continua em Câncer,
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de desânimo e
pessimismo, que devem ser
combatidos, pois essa
energia é passageira. Se puder, tire o dia
para si mesmo, para um contato mais
profundo com a espiritualidade. Procure
meditar.

A Lua continua em Câncer,
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de maior
envolvimento com sua vida
financeira. O momento pede
cuidados redobrados com gastos
excessivos, pois você pode enfrentar
atrasos em pagamentos. Evite novos
investimentos.

Lua continua em Câncer,
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de promover
mudanças mais profundas em suas
emoções. O momento pode envolver
baixo astral e pessimismo, que devem ser
combatidos, pois essa energia é
passageira.

A Lua continua em seu
signo, recebe um tenso
aspecto de Saturno e
Plutão, indicando um dia de
interiorização e tensão.
Procure não se deixar levar pelo
pessimismo deste dia, pois a energia é
passageira. O dia pode estar relacionado
com o enfrentamento de problemas
emocionais.

A Lua continua em Câncer,
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de enfrentamento de
problemas e dificuldades
nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. Você pode se sentir
intensamente insatisfeito com um
relacionamento pessoal. No entanto, essa
energia é passageira.

A Lua continua em Câncer,
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de distanciarse da vida social. O
momento pode envolver o enfrentamento
pessoal de um problema emocional. Dia
ótimo para cuidar de sua saúde.

A Lua continua em Câncer,
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de enfrentamento de
problemas no trabalho. O
momento pode estar
relacionado com uma forte frustração e
necessidade de mudar sua rotina. Procure
avaliar caminhos para que seu desejo seja
realizado.

A Lua continua em
Câncer, recebe um tenso
aspecto de Saturno e
Plutão, indicando um dia
de interiorização e
necessidade de distanciar-se da vida
social. O momento pode envolver o
enfrentamento pessoal de um problema
emocional. Dia ótimo para cuidar de
sua saúde.

A Lua continua em Câncer,
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de problemas e
dificuldades em um
romance ou namoro. O
momento pode estar relacionado com uma
frustração ou necessidade de ficar só. O
relacionamento com os filhos passa pelo
mesmo momento.

*****************
Completou mais um ano de vida o jovem
Felippe Ruann, que celebrou a data ao
lado dos pais Julio e Vânia, dos amigos
e colegas do Salesiano. Que Deus lhe
proteja e lhe presenteie com um ano
repleto de alegrias, saúde e vitórias. Na
foto com os pais.

***********

Enviamos votos de
felicitações a linda Ana
Paula que festejou data
natalícia ontem. Que
seu caminho seja
sempre abençoado por
Deus.
Sucessos a Denner Guilherme, Mister
Cáceres 2019, que representará nossa
cidade no concurso Mister Mato Grosso
CNB 2019 neste sábado em Cuiabá.
Denner que disputará o titulo com 15
candidatos, tem 27 anos, é cabeleireiro
e técnico florestal. Estamos na torcida
por você!

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

