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OLHO NAS VAGAS

Partido teria vislumbrado que a mulher no comando das ações tem revelado uma saída para manter a ordem no grande lar Brasil, diante da escalada da corrupção

Tucanato de Cáceres reforça
filiações femininas para 2018
Foto: O Documento

Uma das mais fortes representações femininas na política, o PSDB
Mulher em Cáceres reestrutura seu diretório e inicia campanha de filiação
de mulheres ao partido. A presidente do PSDB Mulher estadual, Euda
Oliveira, destaca a importância que o partido tem na cidade, lembrando a
vice-prefeita, Eliene Liberato, como maior exemplo. O PSDB de Cáceres
obteve o melhor desempenho de candidaturas femininas nas eleições de
2016. De 7 candidatos lançados, 3 foram mulheres, que juntas, somaram
1.346 votos. Página 03

SELECIONADA

Unemat integrará mestrado
ProfÁgua de gestão hídrica
Foto: Arquivo

Força da mulher tucana quer deslanchar em 2018 em Cáceres

MEN-SANA

Parceria Rotary Club/governo
contempla Cáceres com 14 ATIs
Foto: Assessoria

Fruto de uma parceria
entre o Rotary Club Cáceres
(Distrito 4440) e o Governo do
Estado, chegaram ontem, (6) em
Cáceres 14 novas Academias da
Terceira Idade, as tradicionais
ATI's, que serão instaladas em
bairros da cidade e nos distritos
do Caramujo e Sadia. Ontem
mesmo já foi instalada a primeira
delas na COHAB Velha, Para o
Governador Indicado 2019 2020 do Distrito 4440, e
presidente do projeto ATIs,
Washington Calado, o projeto
que começou com a instalação de
9 academias em Cáceres, hoje é
referência e já chega ao estado
todo, tanto que serão 100
academias instaladas em 51
municípios do Mato Grosso.
Página 03

Cerimônia de entrega das 14 ATI's ontem em Cáceres

VIOLÊNCIA URBANA

Professor Rodrigo Zanin, coordenador do curso de mestrado

A Universidade do Estado de Mato Grosso foi uma das oito
Instituições de Ensino Superior público do Brasil a ser selecionada para
integrar o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e
Regulação de Recursos Hídricos em Rede Nacional (ProfÁgua). O novo
curso de mestrado está sob a coordenação do professor Rodrigo Bruno
Zanin, cujo programa é coordenado pela UNESP. Página 05

HERMANO NO FRONT

Policial de San-Matias participa
de curso do Gefron na fronteira
Foto: Gefron-MT

Foto: PM-MT

Golpeado de faca na cabeça
morreu 4 dias depois no HR

Curso chega hoje ao 10º dia na fronteira de Cáceres

Policiais de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná
completam hoje 10 dias de aprimoramento de conhecimentos no
enfrentamento aos crimes fronteiriços, no Curso de Policiamento de
Fronteira ministrado pelo Gefron. Dentre os participantes do curso, o
sargento boliviano Ruben Machaca Vargas, que atualmente trabalha na
fronteira em San Matias. Página 04

Cinco dias após a vitima fatal Juliano Motori
de Oliveira ter sido sepultado, a policia de Cáceres
continua na busca da captura de Emerson, autor do
violento golpe de faca na cabeça do primo, causa de
sua morte dia 1º de novembro no HR. Juliano foi
esfaqueado na cabeça durante uma briga, golpe
desferido pelo seu primo, tendo perfurada a caixa
craniana, com vários vasos sanguíneos atingidos no
cérebro. Página 03
Vitima fatal Juliano M. de Oliveira
foi esfaqueado numa festa
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No Ar: A Era do Rádio
CAINDO PELAS TABELAS
O Brasil caiu para a 90ª posição em ranking do
Fórum Econômico Mundial que analisa a
igualdade entre homens e mulheres em 144
países. No ano passado, o Brasil ficou no 79º
lugar. Na primeira edição da pesquisa, feita em
2006, o Brasil estava em 67º. O país é o pior
colocado entre as economias do continente,
atrás da Argentina (33º), Colômbia (36º), Peru
(48º), Uruguai (56º), Chile (63º) e México
(81º). Entre os 20 mais bem posicionados, há
apenas dois representantes latinos: Nicarágua,
em 6º lugar, e Bolívia, em 17º lugar. Entre os
países do G20, a França (11ª) ocupa a primeira
posição em matéria de igualdade, seguida por
Alemanha (12ª), Grã-Bretanha (15ª), Canadá
(16ª) e África do Sul (19ª) e Estados Unidos
aparece na posição 49ª posição.
TRABALHO ESCRAVO?
Coisa linda, Senhora ministra Luislinda
Valois, que reivindicou do governo o acúmulo
do salário integral da atual função com a
aposentadoria de desembargadora do TJ da
Bahia, que somaria R$ 61 mil e bateu o pé
firme, que trabalhar sem receber contrapartida
"se assemelha a trabalho escravo". Além do
salário de mais de R$ 30 mil, como ministra, a
tal escravinha ainda tem direito a carro,
motorista e viagens de avião da FAB para
compromissos profissionais. Como não colou
a Luislinda, ficou só com a aposentadoria de
R$ 30.471,10 e seu salário de ministra, abatido
em mais de 27.000 reais, caiu para pouco mais
de 3.000 reais.
NOSSA GRANA
Pra quem gosta de sofrer, o governo
apresentou no final da última semana a
proposta de orçamento definitiva para o ano de
2018 e, com isso, indicou os valores que vão
estar disponíveis para serem aplicados em
políticas públicas e investimentos no próximo
ano. Do total de R$ 3,5 trilhões da nossa grana
no tesouro dos marajás, mais de um terço R$
1,77 trilhão foi reservado para o serviço da
dívida, que nós não contraímos; e, outro R$
1,72 trilhão, também mais de um terço, para
gastos com pessoal, despesas correntes,
investimentos e a tal de reserva de
contingência, que é o luxo nababesco dos grãfinos às nossas custas, os políticos do poder.
MÃO GRANDE
Pros masoquistas pobres eleitores que
sobrevivem do suor próprio, pagando mais de
um terço de impostos diários em tudo que
ganha e gasta pra bancar os mais de um terço
do orçamento no luxo da Família Adams
Tupiniquim, atenção: eles vão meter a mão na
agricultura familiar, que terá em 2018, 35,4%
a menos que este ano e quem depende da
merreca do Bolsa Família, melhor sentar pra
ler: o programa vai perder R$ 1. bilhão e sete
milhões em 2018. Vai vendo, que dentre
outros, tem mais: no propalado programa
“Educação de Qualidade para Todos" que
incentiva a formação inicial e continuada para
a Educação Básica nas modalidades
presencial e à distância, o tombo vai ser de R$
3 bilhões e 47 milhões. Égua, que danou-se
tudo.
DO POTE AO PALÁCIO
Depois de passar 40 dias na prisão suspeito de
obstrução à Justiça na Operação Melebolge, o
deputado estadual Gilmar Fabris, quase
assumiu a presidência da Assembléia
Legislativa por dois dias. O “presente”
antecipado de natal de Fabris seria possível em
função do presidente da Casa de Leis,
deputado Eduardo Botelho (PSB), deixar o
cargo para assumir, também por dois dias, o
governo de Mato Grosso em razão da viagem
que o governador Pedro Taques e o vicegovernador Carlos Fávaro sexta última à
China e Alemanha, respectivamente. Autoconstrangido em crise de consciência, ele
decidiu não assumir a “Casa Cidadã”!

Hoje em dia são poucas as pessoas
nas cidades, que ligam o rádio cedinho pra
saber das horas, ouvir uma musica, (as
sertanejas típicas das manhãs do século
XX, foram devoradas pelas universotárias),
até mesmo a TV está ficando meio fora de
moda, tudo é no digital dos smarts, os
diálogos são nos click's, a vida tornou-se
monótona, uma pena mesmo, que o mundo
se descambe por este meandro dos
modernismos.
Mas, pelo menos hoje, 7 de
novembro, a gente não pode esquecer que
há 95 anos passados, o rádio nascia no
Brasil, oficialmente, num dia 7 de setembro
de 1922, nas comemorações do centenário
da Independência do país, com a
transmissão, à distancia e sem fios, da fala
de Sua Excia, o presidente da república
Epitácio Pessoa na inauguração da
radiotelefonia brasileira.
Só pra lembrar, Roquette Pinto, um
médico que pesquisava a radioeletricidade
para fins fisiológicos, acompanhava tudo e,
entusiasmado com as transmissões,
convenceu a Academia Brasileira de
Ciências a patrocinar a criação da Rádio
Sociedade do Rio de Janeiro, que viria a ser
a PRA-2, a pioneira.
Aqui em Cáceres, a pioneira foi a
Trans-Lider nos anos 70 do século XX
pelas mãos do saudoso casal
Aderbal/Orfélia Michelis. Pois bem, a
gente fez este preâmbulo pra entrar No Ar:
Na Era do Radio, e nela, o personagem mais
importante da história, o cára da
canequinha é o radialista, cujo dia se
comemora hoje, segundo o calendário.
Sim, o nosso amigo radialista, que já foi
astro das tribos jovens (geração Coca-Cola)
nas FM's; os Ted's das AM's - ídolos das
empregadas domesticas -; arautos dos
recadinhos aos produtores rurais; dos
viajantes; o correio das ondas sonoras; e
que tanto ajudou a transmitir boas novas e
também, noticias tristes, mas necessárias

como as notas de falecimento, e nos
noticiários, violência urbana, suburbana e
rural. Porta voz da comunidade, o radialista
na década de 50, 60 e até 80 do século XX
era um profissional de status, não pagava
cinema, teatro, circo e, com um pouquinho
de sorte até arrumava um casamento bão,
sô!, Cidadão respeitado, bom salário,
fusquinha de responsa, grife nos panos,
precisava ver!
Mas, com o advento da TV e mais
ultimamente, da internet, foi relegado a
segundo plano. Na maioria dos casos, se
quer trabalhar, precisa vender propaganda e
seu salário é a comissão da venda,
polivalente, só o trabalho, ele é locutor,
programador, sonoplasta, redator, cobrador
e se vacilar, ainda faz a faxina da radio, isso,
quando consegue um trabalho numa
emissora.
Caso, e esta, é uma realidade de

muitos, vai pra rua ser locutor de porta de
lojas, sendo comum, a gente avistar aquele
sujeito falando grave, articulação
meticulosamente cuidada, formal, se
limitando a locutor de supermercado,
farmácias, e porta de loja. E lá vai ele:"Alô
dona de casa, hoje a salsicha está em
oferrrta hein, muito bem, muito bem,
oferrrta da salsicha por apenas 2,50, é isso
aíããã."
Ahan, sim, companheiro, também
fomos radialista nos anos 70 do século
passado, nas Rádios Piratininga e Difusora
de São Paulo, e neste 7 de novembro,
queremos saudá-lo pela efeméride. Claro,
que a gente não vai citar nomes, pois o
espaço é pequeno e alguns ficariam fora do
ar, mas todos, ativos e inativos, estão
inseridos nesta mensagem: Testando, 1, 2,
3! Parabéns, e toca a banda, que a fila anda e
se tá na agúia, tafuia, né mesmo, compadre?

Novembro Azul
Com o fim do mês de outubro e
das comemorações do Outubro Rosa,
inicia-se o mês de novembro com mais um
movimento que objetiva alertar a
população sobre o câncer: o Novembro
Azul. Esse movimento internacional,
comemorado inicialmente na Austrália,
em 2003, volta-se para a conscientização
do público masculino a respeito do câncer
de próstata.
A incidência do câncer de próstata
é muito maior que a do câncer de mama,
porém, o assunto muitas vezes não é
tratado com a devida atenção pelo
homem. A expectativa do Instituto
Nacional de Câncer José Alencar Gomes
da Silva (INCA) é que, somente em 2014,
tenham surgido 68.800 novos casos da
doença no Brasil.
Esse tipo de câncer é o que mais
ocorre em homens em todas as regiões do
nosso país, depois do câncer de pele.
O câncer de próstata está
intimamente relacionado com a idade do
paciente. Mais de 60% dos doentes foram
diagnosticados com a doença aos seus 65
anos ou mais. Com esses dados, é possível

perceber que o aumento da expectativa de
vida em todo o mundo está bastante
relacionado com os aumentos nos
números de ocorrência da doença.
Além da idade, outros fatores
parecem ter relação com o surgimento do
câncer de próstata. Primeiramente
devemos destacar que pacientes que
apresentam parentes que tiveram a doença
possuem risco aumentado de desenvolvêla. Além disso, homens negros possuem
mais chances de desenvolver a doença
que homens brancos, assim como os
obesos apresentam um maior risco.
Aliados a esses fatores, não
podemos deixar de mencionar os hábitos
alimentares pouco saudáveis. Uma
alimentação rica em gordura, carnes e
embutidos pode causar sérios problemas
de saúde, inclusive o desenvolvimento de
câncer de próstata. Sendo assim, controlar
a alimentação, preocupando-se sempre
em inserir vegetais na dieta, pode ajudar
na proteção contra esse câncer.
O câncer de próstata é sempre
tratado com muito preconceito pelos
homens, principalmente em razão da
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realização do exame clínico (toque retal).
Por isso, muitos preferem não procurar o
urologista, fazendo com que o diagnóstico
seja realizado tardiamente.
O diagnóstico é feito pela análise
dos resultados dos exames clínicos e do
exame de sangue, denominado PSA
(Antígeno Prostático Específico). Caso
seja observada alguma alteração, uma
biópsia deve ser realizada.
A recomendação da realização
desses exames depende da avaliação do
médico. Normalmente é recomendado
que eles sejam feitos a partir dos 50 anos
de idade. Em pacientes que apresentam
histórico familiar desse tipo de câncer, a
recomendação é que os exames sejam
feitos a partir dos 45.
Espera-se que as campanhas de
conscientização sobre a doença no
Novembro Azul incentivem os homens a
procurarem o médico regularmente.
Assim como no Outubro Rosa, durante
todo o mês de novembro vários pontos
turísticos do país e do mundo são
iluminados, dessa vez no tom de azul.
***___ Ma. Vanessa dos Santos
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FORÇA DA MULHER

O PSDB de Cáceres obteve o melhor desempenho de candidaturas femininas em 2016. De 7 candidatos lançados, 3 foram mulheres, que somaram 1.346 votos

Diretório tucano de Cáceres
busca reforçar ala feminina
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

U

ma das mais fortes
representações femininas
na política, o PSDB
Mulher em Cáceres reestrutura seu
diretório e inicia campanha de
filiação de mulheres ao partido. A
presidente do PSDB Mulher
estadual, Euda Oliveira, destaca a
importância que o partido tem na
cidade de Cáceres, lembrando a
vice-prefeita, Eliene Liberato,
como maior exemplo.
Com a política nacional em
descrédito, o coletivo de mulheres
tucanas reconhece a necessidade
de aumentar a participação
feminina, nos cargos eletivos. Para
isso, estão organizando,
nacionalmente, uma grande
campanha de filiação de mulheres,
com o objetivo de engrossar as
candidaturas de 2018 e 2020.
Para o vereador Cézare
Pastorello, secretário do PSDB em
Cáceres, é preciso fazer alterações
na legislação eleitoral, para
garantir a presença feminina. O
parlamentar defende o sistema
Zíper, pelo qual a cota de mulheres
no legislativo é observada na
diplomação, e não na candidatura.

1.346 votos. Na Assembléia
Legislativa de Mato Grosso, das
24 cadeiras, apenas uma é ocupada
por uma mulher, a deputada
Janaína Riva.
Já no Congresso Nacional,

NOVAS ACADEMIAS

Cáceres recebe mais 14 ATIs
da parceria Rotary/Governo
Assessoria c/ Redação

O

Vice-prefeita Eliene Liberato, força do PSDB em Cáceres

“Se para cada dois
vereadores diplomados uma
mulher for diplomada, garantimos
um mínimo de participação
feminina aceitável. Com a cota
observada na diplomação, os
partidos passarão a investir, de
verdade, no desenvolvimento das
lideranças femininas. Eu sou um
ferrenho defensor dos direitos das

mulheres, mas, não sou
representante. Só quem pode
representar as mulheres são elas
próprias.”
O PSDB de Cáceres
obteve o melhor desempenho de
candidaturas femininas nas
eleições de 2016. Do total de 7
candidatos lançados, 3 foram
mulheres, que juntas, somaram

BRIGA DE FAMÍLIA

Golpeado a facada na cabeça
morreu na véspera de finados

Da Redação

J

uliano Motori de Oliveira, 23,
que residia na Rua dos
Tu c a n o s e h a v i a s i d o
esfaqueado na cabeça durante uma
briga na noite do dia 28/10, no bairro
Santa Isabel, em Cáceres, golpe
desferido pelo seu primo durante
uma reza de santo, não resistiu as
lesões e veio a morrer quatro dias
depois, ou seja na noite da ultima
quarta feira, 1º de novembro,
véspera do feriado de finados.
Desde a agressão, a vitima
estava internada no Hospital
Regional de Cáceres em estado
grave.
Juliano fora atingido na
cabeça e a facada perfurou a caixa
craniana, atingindo vários vasos
sanguíneos no cérebro; chegou a

dos 513 parlamentares na Câmara
Federal, apenas 55 são mulheres e
no Senado da República integrado
por 81 membros, há 13 senadoras,
mesmo as mulheres representando
a maioria dos eleitores brasileiros.

passar por uma tomografia depois de
ter uma hemorragia cerebral, foi a
óbito.
O corpo da vítima foi
liberado pela policia civil e
encaminhado ao Instituto Médico
Legal para necropsia e posterior
liberação aos familiares para
velório, acontecendo o enterro no dia
de finados, última quinta-feira.
Segundo apurou a policia
junto a testemunhas, houve um
desentendimento entre Juliano, sua
esposa Betânia Mendonça Cardoso,
e uma tia dele, que passou a chamálo de corno. Irritado, o rapaz foi tirar
satisfação com a mulher e neste
ínterim, o filho dela o atacou com um
golpe de faca na cabeça. Na ocasião,
Juliano foi socorrido ao Regional e
Foto: PM-MT

sua esposa esteve no dia seguinte,
domingo na delegacia de policia
para registrar um boletim de
ocorrência da tentativa de
homicídio.
Conforme a bronca
registrada, Betânia disse que há
muito tempo vinha sendo perseguida
por uma senhora e que no sábado, 28,
por volta das 23h00, foi juntamente
com seu esposo Juliano a uma reza
de santo e ao sair do local, a tal
senhora, começou a xingar Juliano
seu marido de chifrudo, qual não
suportando mais os xingamentos
começou a agredir a mulher, quando
o filho dela, Emerson de Oliveira
Motori, pegou uma faca e desferiu
um golpe na cabeça do Juliano, se
evadindo.
A policia deve prender
Emerson, que por sinal é primo da
vitima fatal nos próximos dias e
requerer sua prisão preventiva ao
judiciário.

ntem, (6) chegaram em
Cáceres mais 14 novas
Academias da Terceira
Idade, as tradicionais ATI's, fruto
de uma parceria entre o Rotary
Club Cáceres (Distrito 4440) e o
Governo do Estado. As academias
serão instaladas nos bairros da
cidade e nos distritos do Caramujo
e Sadia.
Para o Governador
Indicado 2019 - 2020 do Distrito
4440, e presidente do projeto ATIs,
Washington Calado, o projeto que
começou com a instalação de 9
academias em Cáceres, hoje é
referência e já chega ao estado
todo, tanto que serão 100
academias instaladas em 51
municípios do Mato Grosso.
“Nosso projeto de ATIs já é
uma realidade dentro do nosso
estado. Neste fim de semana
estivemos reunidos com os
governadores indicados para o
próximo Biênio e todos eles
tentarão levar o projeto para seus
distritos”.

O Prefeito Francis Maris
recebeu os equipamentos em nome
da Prefeitura e da cidade de
Cáceres, destacando que com
essas academias chegando aos
bairros, mais cacerenses poderão
se exercitar nas praças próximas a
suas residências.
Conforme o Presidente do
Rotary Cáceres Gilmar Batista
Marostega, a primeira das 14
novas ATI's, já foi instalada ontem
mesmo na COHAB Velha apesar
do tempo instável, inclusive ele
mesmo participou da limpeza da
área ajudando a escoar a água da
chuva.
Segundo ele, as ATI's, são
uma forma de propiciar às pessoas
com poucos recursos a prática
gratuita e o fácil acesso aos
equipamentos dessas Academias
ao Ar Livre para a pratica de
exercícios físicos e melhoria
decorrentes na saúde, na
socialização entre as pessoas com
ganhos para comunidade como um
todo.
Foto: Assessoria

Presidente do Rotary Gilmar Marostega limpando a área

Juliano Motori de Oliveira morreu 4 dias após a facada
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GEFRON/CPFRON

Curso foi elaborado num planejamento que inclui aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno, realizadas nos municípios de Porto Esperidião e Cáceres

Curso na fronteira completa
hoje 10 dias com 29 policiais
Sesp/MT c/ Redação

Foto: Gefron-MT

Curso reúne 3 policiais de estados e um da Bolívia

P

oliciais de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e
Paraná completam hoje
10 dias de aprimoramento de
conhecimentos no enfrentamento
aos crimes fronteiriços, no Curso
de Policiamento de Fronteira
(CPFron) ministrado pelo Grupo
Especial de Segurança de
Fronteira (Gefron) e tem como
objetivo aperfeiçoar os
conhecimentos dos profissionais

que atuam diretamente no
enfretamento aos crimes típicos
da região de fronteira.
Dentre os participantes do
curso, o sargento Ruben Machaca
Vargas, envergando na farda a
bandeira da Polícia Boliviana,
instituição da qual faz parte há
quatro anos. O militar, que
atualmente trabalha na fronteira
em San Matías, deixou o seu país
de origem para se integrar ao

grupo que terá uma nova missão
nos 35 dias restantes.
Ele e mais 28 agentes das
Polícias Militar e Civil, vem se
dedicando as aulas teóricas e
práticas do Curso. “Já tinha
ouvido falar do curso, o que me
despertou o desejo em participar.
Quero aprender mais
sobre as técnicas de policiamento
na fronteira e levar os
conhecimentos aos meus colegas
de farda”, disse Vargas.
Para o comandante da
Polícia Boliviana em San Matías,
major Edwin Troncoso Zurita, a
troca de informações e parceria
entre as polícias de fronteira é
importante para melhorar o
atendimento ao cidadão e
combater os crimes,
principalmente o tráfico de
drogas.
“A integração entre as
polícias é importante, porque
assim como existem brasileiros
que moram na Bolívia, também
existem bolivianos que moram e
passam por aqui. Então, a troca de
informação e parceria melhora o

contato com o cidadão e o
combate aos crimes”, destacou o
militar.
Para o comandante do
Grupo Especial de Segurança na
Fronteira, tenente-coronel PM
José Nildo Silva de Oliveira, a
capacitação é um ganho para a
Segurança Pública e para a
sociedade.
Após a fase de instruções,
os alunos passarão por um estágio
operacional com duração de dois

meses, na fronteira do Brasil com
a Bolívia, para executar na prática
as técnicas adquiridas ao longo
do curso.
No ano passado, 38
profissionais, sendo 30 policiais
militares do último concurso de
soldados, concluíram o Curso de
Policiamento de Fronteira
(CPFron) reforçando o efetivo do
Gefron nos mais de 900 km de
fronteira entre o Brasil e a
Bolívia.

CONVERSAS AFIADAS

Gefron prende três mulas do
tráco na região de fronteira
Gefron c/ Redação

Foto: Reprodução

ENFORCADO

Tarado que violentou criança
encontrado morto na cadeia

Da Redação

A

cusado de estuprar uma
criança no ano passado,
Caio Gomes Ferreira, 44,
foi encontrado morto na manhã
de quinta feira última, dia de
finados, numa cela da
Penitenciária Central do Estado,
no bairro Pascoal Ramos, em
Cuiabá.
Caio era um problema
para a segurança pública,
transferido três vezes de presídios
em pouco mais de dois meses. A
principal hipótese é de que ele
tenha cometido suicídio.
Segundo agentes, o detento
estava pendurado em uma grade
da cela.
Caio, havia sido preso no
dia 1º de agosto deste ano, pela
Polícia Civil de Confresa (norte
de MT) em ação integrada com a
PJC de Pontes e Lacerda em
cumprimento a um mandado de
prisão preventiva decretado
desde 2016, pelo crime de estupro
praticado contra uma criança de
oito anos no município de P. e

Lacerda.
Interrogado no dia
seguinte pelo Delegado de
Polícia Civil, André Rigonato, o
tarado foi encaminhado para

Cadeia Pública de Porto Alegre
do Norte e posteriormente
ganhou bonde para Penitenciária
Central do Estado, no bairro
Pascoal Ramos, em Cuiabá.
Foto: PJC/Arquivo

Caio Gomes Ferreira, enforcado na penitenciária
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Os três suspeitos foram recolhidos à disposição da justiça

P

o liciais militar es d o
Gefron, realizaram na
última quinta-feira (2),
por volta das 16h00, a prisão de
dois homens e uma mulher R.A.T
38, J.C.S 22, e I.S.S 44, por
tráfico de drogas em Porto
Esperidião.
A equipe fazia o
patrulhamento de fronteira, pela
manhã na rodovia MT 265,
quando foi abordada uma moto
Honda 150 de cor azul, na qual
estavam R.A.T e J.C.S, os quais
disseram ir à comunidade de Vila
Picada visitar amigos e parentes.
Após checagem via base
Gefron, nada de anormal
constando, foram liberados.
Ainda em patrulhamento
já por volta das 16h00, foi
abordado novamente o suspeito
J.C.S com uma Honda NXR
Azul, com uma sacola plástica
sobre o tanque.
A equipe realizou a
revista e foi localizado dentro da
sacola cerca de 6 invólucros de
pasta base de cocaína, pesando
aproximadamente 5,2 kg.

Logo atrás deste, vinha
um veículo Palio Fire Preto placa
OMN 4145, conduzido pelo
suspeito R.A.T, juntamente com
I.S.S 44, proprietária do veículo.
Ao ser abordado, RAT disse que
de manhã havia dado uma carona
para JCS, apenas isso. Quanto a
ISS, a senhora dona do Palio cujo
documento da moto pilotada por
JCS estava em seu nome, afirmou
que realmente vendera a moto
para o tal e aguardava a
transferência do documento.
Disse ainda, que JCS
estivera em sua propriedade e dali
saira com a moto rumo a Bolívia,
não tendo mais contato com ele.
Já JCS abraçou o pau da bandeira
e disse que comprara a cocaína
em Las Petas na Bolívia e levaria
para um desconhecido num posto
de combustíveis em Porto
Esperidião.
Muita estória pra
destrinchar e os policiais levaram
os três suspeitos os veículos e a
droga para Defron de Cáceres,
onde a autoridade de plantão
tomou as demais providencias.
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PISCICULTURA

Esta é a primeira liberação de recursos dos quase 5 milhões conveniados pelo Consórcio para o desenvolvimento da Cadeia da Piscicultura na região

Ministério libera recursos
para Nascentes do Pantanal
O

Assessoria

Foto: Divulgação

Ministério da Integração
liberou recursos federais
do Convênio com o
Consórcio do Complexo
Nascentes do Pantanal, no valor
de R$ 100.000,00 creditado no
último dia 3 na conta convênio (
Banco do Brasil Agência 2505-4,
Conta Corrente 21577-5 ),
referente a parte de custeio do
Convênio com citado ministério.
O objetivo, estruturação
da cadeia produtiva da
piscicultura, através da aquisição
de máquinas e equipamentos e
apoio à produção de pescado na
região do Consórcio
Intermunicipal de
Desenvolvimento Econômico,
Social, Ambiental e Turístico do
Complexo Nascentes do Pantanal
– "Rota do Peixe".
O Convênio que tem valor
total de R$ 1.002.106,00 é
resultado de emenda parlamentar
e contempla a aquisição de duas
escavadeiras, uma prancha e
2.390 sacos de ração para peixe.
O valor ora liberado está
destinado a aquisição de ração
para peixe.

pescado com equipamentos,
fábrica de gelo e administração
com mobiliário.
Com a liberação dos
primeiros recursos o Consórcio
Nascentes do Pantanal já trabalha
junto a EMPAER para efetivação
de parceria para o fornecimento
de alevinos e acompanhamento
técnico dos futuros piscicultores.
O Rota do Peixe, é visto
com alternativa de renda para
centenas de produtores e deverá
fomentar a economia regional.

AÇÃO DENTAL

Projeto é visto como alternativa de renda na região

Esta é a primeira
liberação de recursos dos quase 5
milhões conveniados pelo
Consórcio junto ao Ministério da
Integração para o
desenvolvimento da Cadeia da
Piscicultura na região do
Complexo Nascentes do Pantanal
- Projeto Rota do Peixe.
Os recursos conveniados

são parte do trabalho para a
liberação dos recursos
conveniados que contemplam a
aquisição de máquinas, caminhão
prancha, camionete de apoio,
caminhão frigorífico,
equipamentos topográficos,
projetos executivos das
pisciculturas, ração para peixes, a
construção do frigorífico de

PROFÁGUA

Unemat é selecionada para
mestrado em gestão hídrica
Assessoria c/ Redação

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso foi uma
das oito Instituições de
Ensino Superior público do
Brasil a ser selecionada para
integrar o Mestrado Profissional
em Rede Nacional em Gestão e
Regulação de Recursos Hídricos
em Rede Nacional (ProfÁgua). O
resultado final da proposta foi
conhecido no final de Outubro
último.
O novo curso de mestrado
está sob a coordenação do
professor Rodrigo Bruno Zanin,
cujo programa é coordenado pela

No Consórcio Nascentes
do Pantanal beneficiará
preferencialmente agricultores
familiares em áreas de
assentamento nos municípios
consorciados de Araputanga,
Cáceres, Curvelândia,
Figueirópolis D'Oeste, Glória
D'Oeste, Indiavaí, Jauru,
Lambari D'Oeste, Mirassol
D'Oeste, Porto Esperidião,
Reserva do Cabaçal, Rio Branco,
Salto do Céu e São José dos
Quatro Marcos.

Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho, a
UNESP.
A partir do edital de
expansão da Rede Nacional,
foram abertas oito vagas, sendo
duas para a região norte, duas
para a região Nordeste, duas para
a região Centro-Oeste, uma para
o Sudeste e uma para o Sul. A nota
final da Unemat no edital, 7,9
pontos, a deixou em terceiro lugar
entre todos os concorrentes em
primeiro lugar na região CentroOeste, ficando à frente da
Universidade de Brasília,
Foto: Arquivo

Professor Rodrigo B. Zanin, coordena curso de mestrado

Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul e da Universidade
Federal de Mato Grosso, e
empatada com a Universidade
Federal de Rondônia. Em Nível
Nacional ficou atrás somente da
U n i v e r s i d a d e Te c n o l ó g i c a
Federal do Paraná e Universidade
Federal de Campina Grande.
O mestrado profissional
tem duas áreas de concentração:
Instrumentos da política de
recursos hídricos, com as linhas
de pesquisa: Ferramentas
aplicadas aos instrumentos de
gestão de recursos hídricos, e
Metodologias para
implementação dos instrumentos
de gestão de recursos hídricos.
A outra área de
concentração: Regulação e
governança de recursos hídricos
tem as seguintes linhas de
pesquisa: Planejamento e gestão
de recursos hídricos, e Segurança
Hídrica e usos múltiplos da água.
O pró-reitor de Pesquisa e
Pós-graduação da Unemat e
também coordenador do
ProfÁgua, professor Rodrigo
Zanin, afirma que com o mais
esse mestrado profissional, a
Unemat vem se consolidando em
pesquisa e contribuindo para o
desenvolvimento de Mato Grosso
e do país de forma sustentável.

Araputanga sediará a edição
do CRO Itinerante no dia 13

Assessoria c/ Redação

M

ais uma edição do
CRO Itinerante será
realizada em
Araputanga, na próxima
segunda-feira (13). Promovido
pelo Conselho Regional de
Odontologia de Mato Grosso
(CRO-MT), o evento acontece na
Câmara Municipal a partir das
13h00 e a entrada será um kg de
alimento não-perecível.
Com o tema “Normas,
Regulamentos e Condutas em
Serviço de Saúde”, a palestra será
ministrada pela cirurgiã-dentista
Samara Valêncio de Melo, que
também é especialista em Saúde
Coletiva, especialista em
Odontologia do Trabalho e
mestranda em Saúde Coletiva
pela Unicamp (Universidade
Estadual de Campinas).
Durante o encontro será
abordada a biossegurança,
controle de infecção nos serviços
de saúde e gerenciamento de
resíduos sólidos de saúde.
Isto, a partir das
determinações das resoluções da
A N V I S A , n o r m a s
regulamentadoras do Ministério
do Trabalho
O CRO Itinerante é uma

promoção do Conselho Regional
de Odontologia, que visa
fortalecer a classe e avançar em
prol da proteção da saúde bucal
da população.
Intensificado em 2015, o
projeto vem percorrendo Mato
Grosso garantindo assim o
compromisso assumido pela
diretoria do Conselho de
interiorizar as ações, bem como
aproximando a classe e os futuros
profissionais.
Segundo Samara, o
trabalho que o Conselho tem
realizado com o CRO Itinerante é
de extrema relevância para o
segmento no Estado.
“O CRO-MT tem
desenvolvido um trabalho
magnífico de educação
continuada em todo o Estado,
promovendo, além da atualização
profissional, também um
momento de socialização e união
da classe.
São essas ações que
fortalecem e valorizam a
Odontologia de Mato Grosso”,
reforça o Cirurgião dentista
Marcio Vieira representante do
CRO em Araputanga.
Foto: Márcio Vieira

Equipe organizadora do CRO Itinerante de MT
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3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE
CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE
PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE
CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES
PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS
PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO
DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR
OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO
INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU
DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A
RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO
APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de
10/09/97. A
#190748 DEVEDOR: RODMARCIO DUARTE DA SILVA CPF.: 536.133.921-00
- RUA. A QD 2 CS 18 VIT.REGIA CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME - Favorecido:
COSTA ALVES & ALVES LTDA ME Valor do titul Item F da
tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM
INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N°
767 - CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR
PAGAMENTO OU OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA
DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, NO HORARIO DAS
09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 06 de novembro de 2017
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BALANÇANDO

Verdão do Norte tem levado vantagem fora de casa, mas continua patinando em casa, perdendo pontos importantes para escapar de vez da zona da morte

Luverdense vence lanterna
mas continua preso na zona
S.N c/ Redação
Foto: Globo Esporte

N

a noite de sexta feira última, o
Luverdense venceu por 1 a 0
o ABC, diante de mais de 4
mil torcedores no estádio Frasqueirão,
em Natal (RN), na partida válida pela
33ª rodada da Série B do Brasileiro,
mas mesmo com a vitória o time de
Mato Grosso permanece no Z4,
porque não dependia só de si para sair
da zona de rebaixamento.
O ABC começou a partida
estudando o Luverdense, tocando a
bola no meio de campo. O alviverde
criou uma oportunidade com Sérgio
Mota pelo lado esquerdo, mas
Douglas Baggio foi desarmado na
seqüência. O time continuou
insistindo pela lateral, só que dessa
vez pela direita, com Moacir, que
tentou sair para o meio, mas foi
desarmado.
Na seqüência mais uma
tentativa do verdão do Norte, Alfredo
recebeu lançamento na frente e
obrigou o goleiro Edson a sair da área
para evitar o passe. A cada minuto a

pressão do Luverdense em cima do
time da casa aumentava, aos 8,
Marcos Aurélio cobrou escanteio na
área, mas a bola foi desviada de
cabeça e foi para fora. Aos 9, Rafael
Ratão avançou rápido, mas foi
derrubado e o árbitro marcou falta. Na
cobrança Marcos Aurélio cobrou com
categoria e abriu o placar para o
Luverdense: 1 a 0.
Com a vantagem a pressão do
Luverdense ficou ainda maior. Aos
17, a zaga do ABC se atrapalhou e
Alfredo aproveitou para o alviverde,
mas Tonhão conseguiu se recuperar e
fazer o corte. No contra-ataque
Matheus carregou a bola pela direita e
chutou forte, mas ela explodiu na zaga
do time mato-grossense.
O ABC tentou mais uma
reação com Fessin, que recuperou a
bola no campo de ataque, mas não
conseguiu dar seqüência. O time de
Natal continuou em busca do empate,
Daniel Nazaré cruzou, Berguinho
ganhou da defesa e quase deixa a

marca dele. A bola passou muito perto
do gol de Diogo Silva.
No segundo tempo o ABC foi
mais ofensivo, já no primeiro minuto
Daniel Nazaré cruzou, a zaga do
Luverdense deu bobeira e Erivélton
chutou forte. A bola saiu por cima do
gol. A resposta do Luverdense veio
aos 6 minutos, Tonhão errou na saída
de bola e Marcos Aurélio recuperou,
tocou para Sérgio Mota, que lançou
para Alfredo, que chutou cruzado
levando perigo para o goleiro Edson.
O jogo esteve movimentado,
com as duas equipes criando boas
oportunidades. Aos 9, foi a vez do
ABC se aproximar do empate. Após
falta, Arez cruzou na área, Matheus de
cabeça mandou por cima do gol. Na
seqüência mais uma tentativa dos
donos da casa. Arez fez uma jogada
com Matheus, que girou para cima de
Pablo e chutou. A bola passou perto do
gol.
A resposta do Luverdense
veio com Rafael Ratão, que recebeu

COPA FMF

Dourado belisca empate
do Galo na terra do soja
S.N c/ Redação

N

a primeira partida válida para
a semifinal da Copa FMF
realizada sábado a noite, o
Sinop empatou em 0 a 0 com o Cuiabá,
no estádio Gigante do Norte e com o
resultado, a classificação para final da
competição está em aberto. A vaga
será decidida na partida de volta,
marcada para o próximo sábado, na
Arena Pantanal em Cuiabá.
No primeiro tempo o Cuiabá
impôs o ritmo de jogo e dominou boa
parte do jogo. Criou boas
oportunidades, mas não conseguiu
finalizar as jogadas. O Sinop com um
time desfalcado segurou bem a
pressão sem sofrer gol. No segundo
tempo Galo do Norte teve um pouco
mais de pegada, mas não foi suficiente
para anular a atuação do Cuiabá, que
dominou as jogadas.
O Dourado pressionou desde
o início da partida e arrancou uma
seqüência de três escanteios, além de
boas chances. Mas foram barrados
pelo time sinopense na conclusão dos
lances. O jogo foi até os 47 minutos e
terminou sem gol. Compareceram no
estádio 438 torcedores, 288 pagantes,
o que gerou uma renda de pouco mais
de R$ 3,3 mil.

Conforme já informado pela
crônica esportiva no final de semana,
o jogo entre União e Dom Bosco que
seria realizado domingo, às 10h00, no
estádio Luthero Lopes, em
Rondonópolis foi adiado. A medida
foi anunciada na sexta-feira última, e
tem o objetivo de aguardar o
julgamento da ação imposta pelos

Luverdense joga melhor fora que em seus domínios

passe de Alfredo e ficou cara a cara
com o goleiro que fez uma bela
defesa. Ele ainda conseguiu ficar com
a sobra, mas desperdiçou a chance. No
contra-ataque, Fessin recebeu
cruzamento e chutou pra fora da
pequena área.
No final do tempo normal o
Luverdense teve mais uma
oportunidade de ampliar. Ricardo

recebeu de Alfredo em contra-ataque,
chutou forte, mas a bola foi na trave. O
jogo foi até os 50 minutos e o
Luverdense conquistou uma
importante vitória fora de casa. Ontem
a noite, o Luverdense recebeu o líder
Internacional de Porto Alegre no
Passo das Emas, mas até o fechamento
desta edição, o jogo ainda não havia
começado.

times do Mixto, Cacerense e Dom
Bosco que notificaram TJD sobre uma
possível irregularidade do União
quanto ao regulamento da Copa FMF.
A denúncia ficou de ser
analisada em sessão extraordinária
ontem, mas até o fechamento desta
edição não havia novidade sobre o
julgamento.
Foto: Olímpio Vasconcelos

Dom Bosco x União teve partida adiada pelo TJD da FMF
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By Rosane Michels
Comemorando o resultado
positivo de teste de gravidez o
casal Diego Vaz e Grasiele
Constantino. Enviamos votos de
felicidades ao casal e que esse
bebê venha com muita saúde.
Parabéns!!!

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

****************
*********************************
Saúde, Paz, Amor
e Prosperidades é
o que desejamos a
querida Mirian
Soares, que ontem
festejou data nova
envolto as
manifestações de
carinho dos
familiares e
amigos. Muitas
conquistas nesse
novo ano.

Trocando de idade hoje a professora Jocineide Macedo
Karim a quem enviamos os votos de felicidades e muitos anos
de vida. Que Deus lhe conceda muitas bênçãos e conquistas.

*******************************
Áries

Leão

Mercúrio deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário marcando
o início de um período de movimento em
projetos pessoais e profissionais que
envolvam viagens, publicações e contato
com pessoas e empresas estrangeiras. O
período, que dura aproximadamente 4
semanas, envolve boa comunicação e
novos conhecimentos.

Mercúrio deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de um período de
movimento intenso em sua vida social e
aproximação de amigos. O período, que
dura aproximadamente quatro
semanas, envolve prazer e
divertimento, especialmente com os

amigos.

Mercúrio deixa Escorpião e começa
sua caminhada através de Sagitário
marcando o início de um período de
interiorização e capacidade de
estratégia em acordos, negociações e
contratos envolvendo uma parceria
financeira. O período, que dura
aproximadamente quatro semanas, é
ótimo para pedir um empréstimo.

Virgem

Mercúrio deixa Escorpião e começa sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de um período de
maior envolvimento com sua vida
doméstica e os relacionamentos
familiares. Sua casa torna-se o melhor
lugar para encontros entre amigos e
parentes mais próximos para boas

conversas.

deixa Escorpião e começa
Capricórnio
Sagitário Mercúrio
sua caminhada através de seu signo
marcando o início de um período de
boa comunicação e possibilidade de
acordos e negociações que envolvam
a possibilidade de concretizar e
assinar um novo contrato. A vida
social torna-se mais movimentada e
os amigos se aproximam.

O encontro marcado para
este domingo, 12, será no
Lar Servas de Maria, onde
acontece o tradicional
almoço dançante. O
evento de cunho
beneficente visa angariar
fundos para a manutenção
do lar que abriga 36
idosos. As mesas e convites
individuais estão sendo
c o m e rc i a l i z a d o s e m
diversos pontos da city. A
dupla Cleomir e Cleomar
estará animando a festa.
Vale conferir e colaborar.

meditação.

Filhos são bênçãos em nossas vidas. Com
tudo pronto e, em clima de contagem
regressiva para a chegada de José, o casal
Leudson Melo Naco e Thais Sabino. A futura
mamãe desejamos um bom parto e que José
chegue com muita saúde. Grande beijo ao
casal.

Gêmeos

Libra

Mercúrio deixa Escorpião e começa
sua caminhada através de Sagitário
marcando o início de um período de
movimento intenso e agradável na vida
social e aproximação de amigos, novos
e antigos. O período, que dura
aproximadamente quatro semanas,
pode envolver a negociação de uma
parceria ou sociedade comercial.

Mercúrio deixa Escorpião e começa
sua caminhada através de Sagitário
marcando o início de um período de
movimento intenso e excesso de
informações. Você estará mais aberto
para novos conhecimentos e estudos.
O momento é ótimo para negociações
e acordos que possam resultar em um

Câncer

Mercúrio deixa Escorpião e começa
sua caminhada através de Sagitário
marcando o início de um período de
movimento intenso em sua rotina,
especialmente a de trabalho. O
período, que dura aproximadamente
quatro semanas, pode envolver melhora na
comunicação e aprovação de um novo projeto.

Escorpião Mercúrio deixa seu signo e começa
sua caminhada através de Sagitário
marcando o início de um período de
um período de maior envolvimento e
movimento em sua vida material e
financeira. O Período, que dura
aproximadamente quatro semanas,
pode envolver o aumento de seus
rendimentos.

novo contrato.
Mercúrio deixa Escorpião e começa
sua caminhada através de Sagitário
marcando o início de um período de
interiorização e distanciamento da
vida social. O período, que dura
aproximadamente quatro semanas,
pode envolver o planejamento de um
novo projeto de trabalho. Pratique a

Mercúrio deixa Escorpião e começa
Aquário sua
caminhada através de Sagitário
marcando o início de um período de
movimento intenso na vida social e
aproximação de amigos, novos e
antigos. O período, que dura
aproximadamente quatro semanas,
pode envolver novos e importantes
contatos comerciais.

Peixes

Mercúrio deixa Escorpião e começa
sua caminhada através de Sagitário
marcando o início de um período de
maior envolvimento com projetos
profissionais e planos de negócios, que
devem ser colocados rapidamente em
prática. Você estará mais aberto e
comunicativo, mais voltado para a
apresentação de projetos.

