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SOCIAL

Mercúrio deixa Leão, começa 
a caminhar através de 
Virgem, se une a Vênus, 
Marte e Sol em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro, deixando 
sua rot ina  a inda mais  

movimentada. O período pode estar 
relacionado com a negociação de um novo e 
promissor projeto, que trará mudanças 
estáveis e importantes.

Esotérico

Mercúrio deixa Leão, começa 
a caminhar através de Virgem, 
se une a Vênus, Marte e Sol em 
Virgem e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro, 
aumentando ainda mais o 
movimento na vida social e 

trazendo novas oportunidades nos projetos, 
especialmente os criativos. O período 
movimenta também seu coração, prometendo 
o início de um novo romance. Você vai adorar!

Mercúr io  de ixa  Leão ,  
começa a caminhar através 
de Virgem, se une a Vênus, 
Marte e Sol em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
U r a n o  e m  T o u r o ,  

aumentando ainda mais o movimento nas 
relações familiares e na vida doméstica. 
Esta é uma ótima fase para acordos e 
negociações envolvendo imóveis.

Mercúrio deixa Leão, 
começa a caminhar através 
de Virgem, se une a Vênus, 
Marte e Sol em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 

Urano em Touro, aumentando ainda mais 
o movimento na vida social e 
melhorando a comunicação e tudo o que a 
envolve. Ótimo momento para negociar 
um novo contrato.

Mercúrio deixa seu signo, 
começa a caminhar através 
de Virgem, se une a Vênus, 
Marte e Sol em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
U r a n o  e m  T o u r o ,  

aumentando ainda mais as oportunidades 
envolvendo o aumento de seus 
rendimentos. O período é ótimo para 
negociar novos projetos.

Mercúr io  de ixa  Leão ,  
começa a caminhar através 
de Virgem, se une a Vênus, 
Marte e Sol em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
U r a n o  e m  T o u r o ,  

aumentando ainda mais as oportunidades 
de acordos e negociações financeiras. O 
período pode estar relacionado com a 
aprovação de um grande empréstimo.

Mercúrio deixa Leão, começa 
a caminhar através de Virgem, 
se une a Vênus, Marte e Sol 
em Virgem e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro, 
aumentando ainda mais sua 

n e c e s s i d a d e  d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
distanciamento de conversas vazias. Você 
estará mais reflexivo, voltado para si mesmo 
e a manutenção de sua saúde.

Mercúrio deixa Leão,  
começa a caminhar através 
de Virgem, se une a Vênus, 
Marte e Sol em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
U r a n o  e m  T o u r o ,  

aumentando ainda mais o movimento na 
vida social e aproximação de amigos. 
Você estará mais aberto e comunicativo e 
novas amizades serão feitas.

Mercúrio deixa Leão, 
começa a caminhar através 
de Virgem, se une a Vênus, 
Marte e Sol em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 

Urano em Touro, aumentando ainda mais 
o movimento nos projetos de médio prazo 
e que envolvem pessoas e empresas 
estrangeiras. Período ótimo para viajar e 
estudar.

Mercúrio deixa Leão,  
começa a caminhar através 
de Virgem, se une a Vênus, 
Marte e Sol em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
U r a n o  e m  T o u r o ,  

aumentando ainda mais o movimento na 
vida social e aproximação de amigos. Os 
relacionamentos, pessoais e profissionais, 
ganham força e movimento.

Mercúrio deixa Leão, 
começa a caminhar através 
de seu signo, se une a 
Vênus, Marte e Sol em 
Virgem e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro, 

melhorando a comunicação e trazendo 
ainda mais oportunidades de projetos, 
pessoais e profissionais. O período pode 
estar relacionado com viagens e estudos.

Mercúrio deixa Leão, começa 
a caminhar através de Virgem, 
se une a Vênus, Marte e Sol 
em Virgem e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em Touro, 
aumentando as oportunidades 

na carreira. Você estará mais simpático e 
comunicativo, o que pode trazer novas 
oportunidades profissionais. Um projeto 
pode ser apresentado e aprovado.

By Rosane Michels

Com ligeiro atraso, mas em tempo de 
felicitar o médico e amigo José Roberto 
Alvares pela passagem de mais um 
aniversário. Pessoa maravilhosa que 
Deus colocou no mundo para iluminar 
aqueles que tem a felicidade em conhecer 
o ser humano fantástico que é. Que este 
ano venha recheado de coisas boas e que 
realize tudo que seu coração almeja. 
Felicidades! São os votos desta 
coluna...Na foto brindando as data com a 
esposa Olga Alvares.

*******************
Felicidades para você, Pedro Paulo 
Pinto de Arruda, que celebrou mais um 
natalício e festejou a data envolto ao 
carinho dos familiares e rol de amigos. 
Grande amigo Pedrinho, que este 
aniversário seja o início de um ano de 
vida maravilhoso e pleno de saúde.

Abraço especial ao médico Rodrigo 
Perez que foi escolhido como Patrono da 
Turma T4 de medicina da Unemat. 
Quando o trabalho é realizado com amor, 
seriedade e comprometimento o 
reconhecimento é certo. Parabéns 
Rodrigo, justa homenagem.

No rol dos aniversariantes recebendo os parabéns a socialite 
Girlane Costa a quem enviamos votos de felicidades e desejos 
de vida longa com saúde e prosperidades. Feliz Niver!
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parlamentares de Mato Grosso.
Conforme explica o prefeito 

de Cáceres, o recurso será para a 
compra de seis mil placas solares e a 
instalação delas na sede da 
p r e f e i t u r a ,  i n c l u i n d o  u m  
estacionamento coberto, oficina e o 
pátio. Ele ressalta que atualmente a 
prefeitura gasta cerca de R$ 250 mil 
por mês com o consumo de energia 
elétrica. “Com as placas solares este 
custo vai diminuir de forma 
significativa, refletindo direto no 
orçamento municipal”, garantiu.

Outro projeto da prefeitura 
de Cáceres é a  instalação de ar 
condicionado em 40 escolas 
municipais. “Estamos reformando 
as escolas, notadamente a parte 
elétrica para receber os aparelhos de 
ar condicionado”, argumentou 
Francis. Com a instalação de placas 
nas escolas, o valor do consumo de 
energia ficará em torno de R$ 500 
mil por mês.  Com as placas solares 
este custo vai reduzir na conta de 
energia.

Considerando a vida de útil 
das placas em até 30 anos, a 

 prefeito de Cáceres, Francis 
Maris, assinará um contrato Ocom o presidente da Caixa 

Econômica Federal, Pedro Duarte 
Guimarães, no valor de R$ 11 
milhões, para a aquisição de placas 

solares. A assinatura vai ocorrer em 
Cuiabá, no próximo sábado (31), no 
hotel Deville Prime, na avenida 
Isaac Póvoas, no centro, durante 
uma reunião que terá a presença 
prefeitos da região e de 

 Polícia Civil de Mato Grosso 
comunicou ontem, (28) o Afalecimento do delegado de 

polícia, Israel Pirangi Santos, 40, que 
e ra  t i tu la r  da  Delegac ia  de  
Diamantino, unidade da Regional de 
Diamantino. 

O delegado teve o corpo 
localizado em um apartamento, na 
cidade de São Paulo (SP), na 
madrugada da quarta-feira (28).

Ele foi para São Paulo no dia 
21 de agosto, para retorno de uma 
consulta médica,  referente a 
tratamento de saúde que passava.  Ao 
lado de seu corpo foi encontrada uma 
carta pedindo privacidade e respeito à 
situação.

Sem notícias desde o último 
d o m i n g o  ( 2 6 ) ,  p o l i c i a i s  d e  
Diamantino pediram ajuda à Polícia 
Civil do 78º Distrito Policial de SP, 
que esteve em seu apartamento, 
constando a morte nesta madrugada. 
O corpo foi encontrado já em estado 
de decomposição.

Israel Pirangi Santos era 
natural de Brasília, no Distrito 
Federal, e delegado da Polícia Civil de 
Mato Grosso desde 13 de janeiro  de 
2014, quando tomou posse no cargo. 
Ele atuou como delegado nas cidades 
de Alta Floresta, Guarantã do Norte, 
Nova Monte Verde, Peixoto de 

Azevedo. Por último, estava 
na lotado em Diamantino desde junho 
de 2018. 

O delegado geral da Polícia 
Civil, Mário Dermeval de Resende, 
lamentou a morte prematura do 
delegado e estendeu condolências a 
sua família, colocando à disposição de 
todos os familiares à Polícia Civil de 
Mato Grosso, no auxílio do que for 
necessário, neste momento de dor e 
tristeza. “Era um delegado que desde 

Civil com muita qualidade e 
isso foi marco em breve sua carreira. 
Infelizmente acabou nos deixando e 
fará muita falta à instituição que 
sempre o lembrará pela qualidade 
enquanto ser humano e profissional de 
segurança pública”, lamentou. 

O delegado não era casado, 
deixou pai, mãe e três irmãos, que 
moram em Brasília (DF). O corpo será 
transladado para o Distrito Federal, 
local em que deve ser sepultado.

do nosso meio ambiente”, 
assinalou o prefeito.

Através da irradiação solar, 
as placas geram uma redução no 
custo de energia elétrica de até 90%. 
Os painéis responsáveis por 
converter a luz são geradores de 
energ ia  e le t romagnét ica .  O 
posicionamento das placas é ideal 
para aproveitar a fonte renovável do 
sol abundante o ano inteiro.

p r e f e i t u r a  t e r á  u m a  
economia de R$ 6 milhões por ano. 
Durante 30 anos, a economia gerada 
será de R$ 180milhões para os cofres 
da prefeitura.

Ele frisou que as placas são 
de indústrias brasileiras e deverão 
ser instaladas no próximo ano. 
“Estaremos reduzindo a energia 
poluente, usando uma fonte de 
energia limpa, visando a preservação 

imagens de alta resolução 
espacial, que geram alertas semanais 
de desmatamento.

A Plataforma será muito 
importante para a agilidade no 
combate ao desmatamento e  
otimização do tempo dos técnicos. 
Com o alerta, o proprietário será 
identificado por meio do Cadastro 
Ambiental Rural (Car), notificado 
para cessar o desmatamento e 
autuado, afirma o Superintendente de 
Fiscalização, Bruno Saturnino.

“ A s  o p e r a ç õ e s  s e r ã o  
p l a n e j a d a s  e s t r a t e g i c a m e n t e  
observando o tamanho e local da área 
que está sendo desmatada. As regiões 
de maior pressão de desmatamento 
exigem a presença da Sema in loco, já 
que este é um importante fator 
inibidor. 

A equipe de campo também 
será acionada quando o proprietário 
da área, que está acontecendo o 
desmatamento, ignorar a notificação 
ou não puder ser identificado pela 
secretaria. Desta forma, os técnicos 
irão até o local para que ele receba as 
sanções administrativas e possa ser 
responsabilizado”, explica Saturnino.

 primeira fiscalização em 
campo, baseada nos alertas Aemitidos pela Plataforma de 

Monitoramento com Imagens Satélite 
Planet, foi realizada entre os dias 13 a 
17 de agosto, pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente (Sema-
MT), em Marcelândia. Os crimes 
ambientais de desmatamento ilegal 
geraram multas de R$ 7,5 milhões.

A  á r e a  t o t a l  d e  
desmatamento, apontada em diversas 
propriedades, é de aproximadamente 
1,5 mil hectares em Floresta 
Amazônica, objeto de especial 
preservação. 

To d o s  o s  a l e r t a s  d e  
desmatamento pelo Satélite Planet 
foram confirmados, uma parte com 
sobrevoo e outra por via terrestre.

A ação foi uma parceria da 
Coordenadoria de Fiscalização de 
Flora, da Força Tática do 2º Comando 
Regional de Várzea Grande e do 3º 
Batalhão de Polícia Militar e foi 
realizada na primeira semana de uso 
da Plataforma.

O serviço permite um 
monitoramento ambiental preventivo, 
com detecção em tempo real e 

ENERGIA BARATA

Prefeitura e escolas terão
placas solares em Cáceres

Conforme o prefeito Francis Maris com as placas solares custo de energia vai diminuir de forma significativa, refletindo direto no orçamento municipal

Da Redação

Durante 30 anos, a economia gerada será de R$ 180milhões   

ESTAVA DOENTE

Delegado encontrado morto
em São Paulo deixou carta

Assessoria c/ Redação

Israel Pirangi, (detalhe) era titular da Delegacia da PJC de Diamantino    

Fotos: Reprodução

MULTA MILIONÁRIA

SEMA/MT c/ Redação

SEMA flagra desmatamentos
em 1,5 mil hectares de floresta

Foto: Sugestiva

Todos os alertas aero-terrestre pelo Satélite Planet foram confirmados 

Foto: Assessoria
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A ação preventiva e 
repressiva é coordenada pela 
a d j u n t a  d e  I n t e g r a ç ã o  
Operacional (Saiop) da Sesp e 
contempla as 15 Regiões 
Integradas de Segurança 
Pública (Risps). Compõem o 
e f e t i v o  d a  o p e r a ç ã o  
profissionais da Polícia Militar 
(PM) e Polícia Judiciária Civil 
(PJC).

O secretário da Saiop, 
coronel PM Victor Fortes, 
destaca que a operação 
integrada é para reforçar o 
policiamento na zona rural.

Neste período, as forças 
de segurança vão realizar 
barreiras nas vias de acessos, 
abordagens e visitas as 
propriedades rurais.

“Nosso objetivo é 
fortalecer o policiamento fora 
da zona urbana com ações 
preventivas e repressivas. 
Nossos policiais já atuam de 
forma efetiva nas cidades. 

De forma integrada, a 
Polícia Militar e Polícia 

Judiciária Civil vão 
atuar dentro da necessidade de 
cada município com ações nas 
principais regiões”, enfatiza.

S ã o  d e n o m i n a d a s  
cidades polos de cada Risp, de 
um a 15, Cuiabá, Várzea 
Grande, Sinop, Rondonópolis, 
Barra do Garças, Cáceres, 
Tangará da Serra, Juína, Alta 
Floresta, Vila Rica, Primavera 
do Leste, Pontes e Lacerda, 
Água boa, Nova Mutum e 
Guarantã do Norte.
Operações Integradas - De 
janeiro a julho, a Secretaria de 
Segurança Pública realizou 48 
o p e r a ç õ e s  i n t e g r a d a s  
atendendo 137 municípios.

Foram cumpridos 302 
m a n d a d o s  d e  b u s c a  e  
apreensão, 157 mandados de 
prisão, internação cautelar e 
prisão temporária cumpridos, 
528 flagrantes delitos, 103 
armas de fogo apreendidas, 
147 veículos recuperados e 
604 pessoas conduzidas à 
delegacia ou presas.

exemplo de roubo e furto de 
animais, agrotóxicos, cargas, 
implementos agrícolas, dentre 
outros. A operação integrada 
segue até o mês de setembro.

 Secretaria de Estado 
de Segurança Pública A(Sesp-MT) deflagrou 

nos 141 municípios de Mato 
Grosso a operação “Zona 

Rural I”. 
A ação, que começou na 

terça-feira (20.08), visa o 
enfrentamento aos crimes 
praticados em regiões rurais, a 

AÇÃO INTEGRADA

Sesp deflagra operação na zona rural de
Cáceres e municípios de Mato Grosso

A ação integrada segue até o mês de setembro com fiscalizações nas principais vias de acesso

Patrulhamento rural e urbano nas 15 Risps   

Assessoria
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dia 19 de outubro, a partir das 20 
horas, no Sindicato Rural de Cáceres e 
tem como principal objetivo a 

de outubro o  Jantar Premiado, com 
sorteio de 4 motos 0KM.  

O evento está marcado para o 

 Escola Municipal Vila Irene, 
situada no Bairro Vila Irene, Afinalizou no último sábado, 24, o 

Projeto “Cultura, vídeos, imagens, artes 
e danças”, por entender que o 
aprendizado na escola não pode se 
restringir unicamente ao cumprimento 
de horários, tarefas e exercícios, mas 
deve superar os muros da escola indo 
além do formalismo presente no repasse 
de conteúdos e trabalhos.

Segundo a diretora da Escola 
professora Suzana Aparecida, o ser 
humano é capaz de usar sua criatividade 
e imaginação para produzir diferentes 
tipos de “arte”. Uma vez que desde a 
antiguidade a arte faz parte de nossa 
vida, sempre nos diferenciando dos 
demais seres à nossa volta.

Para a coordenadora Marcele 
Castrilon o projeto surge da necessidade 
de trabalhar a Cultura local e como 
forma de preservação da mesma, pois 
por meio da cultura representamos o 
nosso mundo, bem como oportunizar 
aos educandos a participarem de aulas 
diferenciadas.

Nesse sentido a escola contou 
com a participação de todos os docentes 
e  d i s c e n t e s ,  n a s  a t i v i d a d e s  
desenvolvidas no primeiro semestre de 
2 0 1 9 ,  D e n t r e  a s  a t i v i d a d e s  
desenvolvidas se destacam, as oficinas 

eguindo o mesmo formato das 
edições passadas, o Rotary Club Sde Cáceres vai realizar no mês 

local, evento que marcou muito 
na vida dos alunos, pois a maioria nunca 
tinha tido a oportunidade de ver um 
filme num ambiente apropriado. 
Todavia, isso foi possível, graças a 
coordenação do senhor  Alencar e a 
SME prontamente cedeu os ônibus.

de danças culturais mato-
grossense, como o Siriri, ministradas 
por Lourenço de Fátima com os alunos 
do 5º ano.

No sábado, 24, os mais de 200 
alunos foram para uma aula diferenciada 
no centro histórico da cidade e, logo 

arrecadação de fundos para apoiar as 
ações e projetos do clube.

De acordo com o atual  
presidente, Severino Sobrinho Paiva, 
(Ano Rotário 19/20), o Jantar 
Premiado além de fortalecer o elo do 
Rotary com a comunidade,  também é 
a principal fonte de arrecadação para a 
sustentação dos inúmeros projetos de 
inclusão social realizados pelo clube, 
entre eles: o Banco Ortopédico 
(empréstimos de cadeira de rodas, 
andadores e muletas), Academias ao 
ar livre, Alfabetização de Adultos, 
Vózinha, Som da Vida, Judô, Lobo 
Guará, Combate a Pólio, etc.

"Esse ano mantendo a 
tradição realizaremos o Jantar 
contando sempre com apoio da 
comunidade, uma vez que o trabalho 
desempenhado pelo clube é muito 
importante para a cidade e  envolve a 
transformação de vidas. 

Além disso, nossos  projetos 
possuem impacto direto nas vidas de 
centenas de pessoas,” enfatiza 
Severino.

Como acontece todos os 
anos, além da comunidade que 
participa adquirindo as cartelas, o 
jantar conta com patrocinadores e 
nesta  edição são apoiadores do 
evento: Grupo Cometa,  Juba 
Supermercados, Unimed, Petra Puro 
Malte, Construtora Providência, 
Aliança, EJGL, JR Móveis, Contar 
Contabilidade, Word Print, Papel 
Magia, Seguralta, Atacadão da 
Madeira, Sicredi, Brasil Química, 
Nicole Joias, Maria Maria, Gráfica 
Tigre, Multi Informática, TV 
Descalvados, Radio Difusora, 
Cáceres Notícias e Jornal Correio 
Cacerense. O valor da cartela é de R$ 
300,00 para duas pessoas e podem ser 
adquiridas com os rotarianos.

vítima para o cobrar, não 
havendo recebido o dinheiro, 
retornaram horas mais tardes e 
efetuaram o crime. Segundo o 
Delegado Dr. Gilson Silveira, os 
envolvidos alegaram ser inocentes, 
entretanto, ele garante que todos 
estavam no local e participaram do 
crime.

Com os suspeitos foram 
apreendidos cerca de R$ 60,00, quatro 
t a b l e t e s  d e  m a c o n h a ,  
aproximadamente 20 porções prontas 
para venda e a arma de fogo calibre 
38. Também há a informação de que a 
arma usada, ( P.H.C.B seria o autor do 
disparo) tenha sido roubada na 
Agência de Segurança que prestava 
serviços para o Banco do Brasil, sendo 
utilizada em outros crimes na cidade.

S o b r e  a  t e n t a t i v a  d e  
homicidio, os policiais afirmaram que 
ela aconteceu na madrugada da terça 
feira, por volta das 1h30 no Jardim 
Morada da Serra, e o baleado vulgo 
Marquinhos ,  t eve  o  pro jé t i l  
transfixado em sua cabeça. Socorrido 
pór policiais dos bombeiros ao 
Hospital Vale do Guaporé, Marcos 
Carvalho continua internado em 
estado grave. A amasia da vítima 
confirmou a cobrança de divida por 
parte dos desconhecidos, alegando 
também que usava drogas com 
Marquinhos, como qual vivia a pouco 
tempo.

Civil os suspeitos (apenas 
iniciais P.H.C.B, R.S.R., J.C. S e o 
menor W.M.C)  foram localizados em 
casa dormindo tranquilamente. As 
primeiras pistas averiguadas, partem 
para as suspeitas de um acerto de 
contas, pois informações preliminares 
davam conta de que a vitima  a devia 
R$ 20,00 para o suspeito e devido a 
demora para o pagamento, o valor 
passou a ser R$ 100,00. Há a 
informação de que os suspeitos foram 
horas mais cedo na residência da 

uatro elementos envolvidos na 
t e n t a t i v a  d e  h o m i c í d i o  Q
registrada na madrugada da 

última terça-feira (27), no Jardim 
Morada da Serra em  Pontes e 
Lacerda, quando o individuo Marcos 
Carvalho de Souza, 36,  vulgo 
Marquinhos foi baleado na cabeça, 
foram presos na tarde do mesmo dia 
pela Policia Civil daquela cidade, 
após intensas diligencias.

De acordo com informações, 
a Guarnição da Polícia Judiciária 

SUBSÍDIOS SOCIAIS

Rotary Club de Cáceres realiza
em outubro o jantar premiado

Reportagem Local

Além de fortalecer o elo com a comunidade, evento também é a principal fonte de  arrecadação para sustentação dos vários projetos sociais realizados pelo clube

Evento é a principal fonte de arrecadação para sustentação dos projetos 

Foto: JCC

CHUMBO NA CUCA

Usuário de droga é baleado
por uma dívida de R$ 20,00
Da Redação

No violento submundo do crime o preço de uma vida tem pouco valor  

Foto: Ilustrativa

VILA IRENE

Projeto busca ampliar o ensino
da cultura cacerense na escola

Assessoria

Projeto vai trabalhar a Cultura local e como forma de preservação  

Foto: Assessoria
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Você já se perguntou ou arguiu à 
outrem a importância da educação na 
vida humana? Nem precisa, claro, pois 
ela possui impacto em todas as áreas de 
nossa vida. 

Um direito fundamental que 
ajuda não só no desenvolvimento de um 
país, mas também de cada indivíduo, a 
educação  vai além do aumento da renda 
individual ou das chances de se obter um 
emprego, pois somente através dela, 
aprendemos a nos preparar para vida, 
conforme leciona a socióloga e 
pesquisadora da Fundação Carlos 
Chagas, Sandra Unbehaum. 

Os impactos da Educação são 
extensos e profundos, senão vejamos: 
combate a pobreza, já comprovou 
relatório de Monitoramento Global de 
Educação para Todos; melhora a 
economia de um país, já disse o nobel da 
Economia e professor da Universidade 
de Nova York, Paul Romer; promove a 
Saúde, c/f monitoramento idem  Global, 
já provou que uma criança cuja mãe sabe 
ler tem 50% mais chances de sobreviver 
depois dos cinco anos de idade; diminui 
a violência, ao reduzir a desigualdade 
social um dos fatores relacionados ao 
crime; enfim, garante acesso a outros 
direitos; conscientiza à proteção do meio 
ambiente; fortalece a democracia e a 
cidadania e com elas, amplia a 
felicidade. 

C o m  t a n t o s  a rg u m e n t o s  
factíveis, infelizmente a gente tem de 
concordar que este direito constitucional 
ao cidadão nato no reino tupiniquim, 
está em fase de extinção e com ele, os 
benefícios decorrente. 

E x e m p l o s  d o  d i t o ,  o  
remanejamento de R$ 3 bilhões do 
orçamento pelo governo, dos quais, o 
cancelamento de R$ 1 bilhão e R$ 16 

milhões da educação pelo MEC; 
Com isso,   foi igualmente suspensa a 
edição 2019 do Prêmio Professores do 
Brasil, iniciativa anual que premia em 
dinheiro, viagem e troféu, docentes que 
atuam em todos os níveis da educação 
básica. 

A decisão foi publicada na 
edição de anteontem, (27) do Diário 
Oficial da União. Em sua 12ª edição, o 
Prêmio valoriza iniciativas e práticas em 
salas de aula pelo Brasil e deveria 
premiar quase 500 professores nas três 
etapas de avaliação, prevendo distribuir 
R$ 278 mil em prêmios em 28 de 
novembro, em uma cerimônia em 
Cuiabá. 

Sabem quem banca estas e outras 
despesas? É a gente, neném, com 35% de 
impostos aos cofres públicos, gastos 
estes, no tocante ao programa do MEC, 

uma lei aprovada de 2014 com 
20 metas para a educação, como 
expansão de matrículas, formação de 
p r o f e s s o r e s  e  a m p l i a ç ã o  d o  
financiamento para a área, como 
m e n c i o n a d o ,  r e f é n s  d e  
contingenciamentos, cortes, suspensões 
e os cambaus. 

Constrições que como citado 
supra, restringem aos cidadãos, os 
benefícios diretos de uma boa educação 
e que os poderes constituídos, pelo 
cabresto imposto para manter o 
analfabetismo político, usam e abusam 
nas malversações.

 Pra finalizar, não por acaso as 
sagradas escrituras, o código dos 
códigos, sem emendas e remendos, 
ilustra em suas páginas: João : 8-32, “a 
verdade, e, a verdade vos libertará,” algo 
mais a acrescentar?  

Os historiadores econômicos há 
muito visto nas tábuas de argila cobertos 
em caracteres cuneiformes, surgiu a 
partir da IV ª  milênio na Mesopotâmia, 
não só a origem da escrita, mas também a 
prova da existência, desde o os tempos 
históricos mais remotos da economia de 
mercado. 80% destes comprimidos não 
alinham o número da quantidade de gado 
ou alqueires de trigo armazenado ou 
comercializado, empregados e soldados 
a pagar ... Adições e subtrações destas 
quantidades não são instalações de 
contabilidade, essenciais para o 
estabelecimento de contratos de 
confiança entre comerciantes e clientes?

Grégory Chambon, diretor de 
estudos do EHESS, propôs outra leitura 
durante uma sessão, em maio, em Lyon, 
do seminário interdisciplinar sobre 
história econômica. 

O pesquisador adverte contra a 

tentação de levar as figuras da 
Mesopotâmia ao pé da carta. Ele cita um 
tablet de 1.300 aC, dando a área precisa 
de campos localizados em Emar, ao 
longo do Eufrates: um verdadeiro 
cadastro alinhando quadrados à linha, 
precioso para historiadores empenhados 
em medir a produtividade agrícola de o 
tempo. 

Mas, aplicados à paisagem real 
reconstruída pelos arqueólogos, essas 
áreas parecem totalmente incoerentes. 

O pesquisador, portanto, vê 
nessas figuras um padrão de unidade 
econômica ou capacidade de produção, 
assim como o "espaço vital" dos salões 
parisienses tem pouco a ver com sua 
"superfície real". 

Em outras palavras, a figura 
reflete o consenso de uma sociedade 
sobre o tempo em um valor, não em sua 
extensão real. Outro exemplo: as tábuas 
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SEGURANÇA

DESEMPREGADOS

SEM CAMISAS

GATO E CANA

Mato Grosso atingiu a marca de 77,5% dos 
eleitores cadastrados biometricamente. Do 
total de 2,11 milhões de eleitores, 1,63 
milhão possuem identificação biométrica. 
Neste momento, 13 municípios estão 
realizando a revisão do eleitorado com 
cadastro biométrico, situação onde quem 
não comparecer terá o título eleitoral 
cancelado. Todos os eleitores, inclusive os 
que possuem mais de 70 anos e os 
a n a l f a b e t o s ,  e s t ã o  o b r i g a d o s  a  
participarem da revisão.

É necessário levar um documento de 
identidade oficial (RG, Carteira de 
Trabalho, Carteira profissional, CNH e 
outros definidos em lei), comprovante de 
endereço e, caso tenham, CPF e título de 
eleitor. No caso de emissão do primeiro 
título eleitoral para homens com mais de 18 
anos, é necessário também apresentar 
comprovante de quitação militar.

O governador Mauro Mendes sancionou 
no último dia 20, a Lei 10.930/2019 que 
obriga bancos e instituições financeiras a 
instalarem dispositivos de segurança em 
suas agências, postos de atendimento e 
caixas eletrônicos. A lei determina que 
bancos oficiais ou privados, sejam 
equipadas com portas de segurança em 
todos os acessos públicos, incluindo o 
espaço de autoatendimento. Todas devem 
ter detector de metais, travamento e retorno 
automáticos e vidros laminados resistentes 
à bala de calibre até 45 milímetros.

Pedidos de seguro-desemprego crescem 
5% em Mato Grosso. No 1º semestre, 
56,626 mil trabalhadores solicitaram o 
benefício, contra 53,889 mil em 2018. 
Também é maior a quantidade de 
trabalhadores que comprovaram ter direito 
ao seguro. Passou de 50,602 mil em 2018 
para 52,974 mil este ano, alta de 4,7% no 
mesmo intervalo. Os números são da Base 
de Gestão de Dados do Seguro-
Desemprego, informados pela Secretaria 
de Estado de Assistência Social e 
Cidadania.

Já dizia nossa avó Genoveva que Deus a 
tenha, que azar nunca vem só, sempre 
acompanhado de outra mazela e foi o que 
aconteceu ao Luverdense, rebaixado das 
séries B e C, amargando a D do desespero, 
vitima de ladrões fora dos gramados ao ser 
visitado pelos famigerados amigos do 
alheio. Os gatunos entraram num dos 
vestiários do estádio Passo das Emas, 
furtando camisetas oficiais do clube, cerca 
de dez pares de chuteiras, bermudas e 
calças de moletom, usadas pelos jogadores 
para viajar e treinar. Ainda bem que não foi 
em véspera de jogo senão o trem ficaria 
mais cosquento ainda.

Roubar água em Cuiabá já está dando dor 
de cabeça, inclusive cadeia, para os 
gatunos. Em um mês houve, a requisição de 
30 perícias para constatação de fraudes no 
abastecimento de água em bairros na 
capital. Somente no primeiro semestre, 
cerca de 500 registros de furtos de água 
foram comunicados à Polícia Civil. Se a 
fiscalização bater pesado em Cáceres, com 
certeza muito gato vai miar.

EDITORIA

de Umma, que datam do final da 
primeira metade do terceiro  milênio até 
o final do milênio, registram fielmente 
as distribuições de grãos feitas no 
pagamento do pessoal do palácio real. 

S é c u l o s  d e  " r e c i b o s  d e  
pagamento" são um tratamento para os 
historiadores, que notaram um declínio 
significativo nos salários no final do 
período. Colheita ruim, fome, mesmo 
fome? Ou ... mudar a definição da 
unidade de medida? Ou a diversificação 
da renda da equipe real de outros 
empregadores? 

Os padrões contábeis são 
primariamente a expressão das relações 
sociais entre os atores econômicos e as 
preferências sociais dos mais poderosos 
deles - dos reis mesopotâmicos aos 
acionistas californianos.
***___ Antoine Reverchon, exclusivo 
do Le-Monde – France.

A Economia aos Pés de Barro

Impactos na Educação
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m a  q u a d r i l h a  
especializada em roubos Ude veículos na região de 

fronteira foi desarticulada, e 
quatro integrantes presos, pela 
Polícia Judiciária Civil, na última 
terça-feira (27), no município de 
Cáceres, resultando na apreensão 
de duas armas de fogo, uma 
motocicleta, munições e diversos 
produtos recuperados.

Klayver Felipe Santana 
Vieira de Souza, 19, Genilson de 
Souza Figueiredo, 26, e a jovem 
Rhademilla Bianca de Almeida 
Leal, 20, foram presos por posse 
irregular de arma de fogo e 
munição de uso permitido, 
associação criminosa, corrupção 
de menores e maus-tratos a 
animais silvestres, domésticos ou 
domesticados. O adolescente, 
K.B.C, 16, responderá ato 
infracional análogo aos mesmos 
delitos.O grupo criminoso é 
responsável por vários roubos de 
veículos na cidade, que tinha 
c o m o  a l v o  p r e f e r e n c i a l ,  
caminhonetes e automóveis 
modelo Corola. Um dos assaltos 
praticado pelos investigados 
ocorreu no dia 4 de agosto, em 
uma propriedade, nas 

C o r o l a .  D u r a n t e  
diligências para identificar e 
prender os autores, os policiais 
civis descobriram que os 
envolvidos estariam reunidos em 
uma casa no bairro Jardim cidade 
Nova. De posse das informações, 
os investigadores passaram a 
monitorar o local. Na terça-feira 
(28),  a  equipe conseguiu 
surpreender os dois rapazes, a 
moça, e o menor infrator no 

p r o x i m i d a d e s  d a  
comunidade do Facão, na zona 
rural do município de Cáceres.Na 
ocasião, indivíduos encapuzados 
e armados renderam toda família 
que foi amarrada e trancada em 
um dos cômodos. As vítimas 
ficaram cerca de duas horas em 
cárcere privado, enquanto os 
suspeitos subtraiam diversos 
produtos eletrônicos e dois 
veículos, sendo uma Hilux e um 

Polícia  de Cáceres ,  
interrogados e autuados em 
flagrante e ato infracional 
respectivamente, por posse 
irregular de arma de fogo e 
munição de uso permitido, 
associação criminosa, corrupção 
de menores e maus-tratos a 
animais silvestres, domésticos ou 
domesticados.  O grupo também 
re sponde rá  pe los  roubos  
cometidos. Após a confecção dos 
autos, os conduzidos foram 
colocados à disposição da 
Justiça.

Foram apreendidos dois 
revólveres, onze munições, uma 
moto Honda Biz, uma sacola com 
brincos e  pulseiras ,  uma 
televisão, dois macacos de 
automóvel, casados, pares de 
tênis, camisas, mochilas, bolsa 
com ferramentas, entre outros 
itens. No local também foi 
encontrado e resgatado um galo-
de-briga, da raça Índio.

Diante do flagrante, os 
qua t ro  envo lv idos  fo ram 
conduzidos para Delegacia de 

 Tr ibunal  Super ior  
Eleitoral (TSE) enviou ao Opresidente Jair Bolsonaro 

(PSL) a lista tríplice com os 
nomes de três advogados que irão 
ocupar o cargo de juiz substituto 
no Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso (TRE-MT). 

Os candidatos ao posto 
são Armando Biancardini  
Cândia, Nestor Fernandes 
Fidelis, e Dilceu Roberto 
Rodrigues Cardoso.

A lista com os advogados 
foi enviada no dia 27 de junho de 
2019. O despacho informando o 
ato é assinado pela ministra e 
presidente do TSE-MT, Rosa 
Weber, além dos Ministros Luís 
Roberto Barroso, Edson Fachin, 

J o r g e  M u s s i ,  O g  
Fernandes, Tarcisio Vieira de 
Carvalho Neto e Sérgio Banhos. 
O presidente Jair Bolsonaro deve 
agora optar por um advogado 
dentre os três enviados pelo TSE.

Segundo informações do 
TRE-MT, a Corte Eleitoral é 
composta por sete magistrados: 
d o i s  d e s e m b a r g a d o r e s ,  
escolhidos dentre os membros do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso, dois juízes de 
direito também do TJ-MT, um 
juiz Federal do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, e dois 
advogados, nomeados pelo 
presidente da República. Cada 
um desses cargos possui um 
substituto.

É vedada ainda a vinculação 
do nome do candidato a ocupantes 
de cargos eletivos, como vereadores, 
prefeitos, deputados, senadores e 
governador.

"O conselheiro tutelar em 
exercício também não pode 
promover sua campanha ou de 
terceiros durante o exercício da sua 
jornada de trabalho. Os membros do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente não podem 
promover campanha para qualquer 
candidato", acrescentou. 

O transporte de eleitores no 
dia da eleição ou oferta de vantagem 
pessoal de qualquer natureza ao 
e l e i t o r ,  a t a q u e s  p e s s o a i s ,  
aliciamento de eleitores também 
estão proibidos.

 Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso Opromoveu na última terça-

feira (27), em Cáceres, reunião com 
os candidatos a conselheiros 
tutelares para esclarecer as dúvidas 
sobre a Resolução nº 26/2019, que 
estabelece as diretrizes que deverão 
ser observadas no processo eleitoral. 
No  re fe r ido  munic íp io ,  13  
candidatos disputam as cinco vagas 
existentes.

A promotora de Justiça 
Taiana Castrillon Dionello, que atua 
na defesa da Criança e do 
Adolescente ,  expl ica que a  
campanha eleitoral iniciará no 
próximo domingo (1º/9). 

"Na reunião esclarecemos 
os principais pontos da Resolução, 
principalmente no que se refere às 
vedações relacionadas à campanha 
eleitoral", destacou a promotora de 
Justiça. 

Segundo ela, a Resolução 
26/19 proíbe a realização de 
qualquer tipo de propaganda para 
eleição dos conselheiros tutelares, 
seja por meio de veículos de 
comunicação, faixas, outdoor ou 
outros meios. 

Também é proibida a 
v i n c u l a ç ã o  d o  n o m e  d e  
patrocinadores, financiadores ou 
similares no material de divulgação 
das candidaturas. 

LADRÕES VIOLENTOS

Desarticulada quadrilha que 
roubava carros em Cáceres

O grupo criminoso é responsável por vários roubos de veículos na cidade,  que tinha como alvo preferencial, caminhonetes e automóveis modelo Corola

PJC/MT c/ Redação

Armas, uma moto e muamba de roubo foram apreendidos com os larápios 

CONSELHO TUTELAR

MP reúne candidatos para
esclarecer regras de eleição
Assessoria c/ Redação

São 13 candidatos disputando as 5 vagas existentes no Conselho Tutelar  

Foto:Assessoria

Nestor Fernandes Fidelis é um dos indicados na lista tríplice  

Assessoria

LISTA TRÍPICE

Advogado cacerense cotado
para o TRE de Mato Grosso

Foto: Arquivo

Foto: PJC/MT
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e Alex fizeram para o 
Sinop.

Na próxima rodada, o 
Operário Ltda encara o 
Araguaia em Barra do Garças; 
enquanto o Sinop recebe o 

marcando quatro gols 
no Galo do Norte. 

Os gols da vitória do 
OFC LTDA foram anotados 
por Pedro Erick, Guilherme, 
Luiz e Hector. Marco Antônio 

o i s  j o g o s  
movimentaram no Dú l t i m o  f i n a l  d e  

semana a terceira rodada da 
Copa FMF 2019, competição 
que vale vaga na Copa do 
Brasil de 2020. 

Clube Esportivo Dom 
Bosco e Operário Futebol 
Clube Ltda venceram pela 
primeira vez na disputa, ambos 
com estréias dos técnicos no 
cargo.

No sábado (24), o Dom 
Bosco tirou a invencibilidade 

do União no CT do 
Brasil Central. Na estreia do 
técnico Odil Soares, o Azulão 
bateu o Colorado por 4 a 1, com 
gols de Jangada(2) e Vitor(2). 
Marcelinho descontou para o 
time de Rondonópolis, de 
pênalti. VEJA OS GOLS!

Foi o segundo jogo do 
Dom Bosco na Copa FMF 
2019, que havia perdido na 
estreia, para o Cuiabá. 

Já o União, tinha duas 
vitórias seguidas, contra 
Araguaia e Operário Ltda, mas 

acabou conhecendo sua 
primeira derrota.

Na noite da segunda-
feira (26), na Arena Pantanal, o 
Operário Ltda conquistou uma 
virada impressionante para 
cima do Sinop Futebol Clube.

No terceiro jogo de 
ambas as equipes, o Rubro-
negro do técnico estreante 
Geílson terminou o primeiro 
tempo perdendo por 2 a 0. 

No segundo tempo, em 
menos de 25 minutos, o time 
mandante conseguiu a virada, 

 Cuiabá Esporte Clube 
buscou mais um ponto Ofora de casa na Série B 

do Campeonato Brasileiro, 
jogando na noite de anteontem, 
(27),diante do  Vila Nova de 
Goiás, e empatando sem gols, 
no estádio Olímpico, em 
Goiânia. 

Com o empate, o 

Cuiabá chegou aos 30 pontos 
em 19 jogos e terminou o 
primeiro turno na quinta 
colocação, a apenas um ponto 
do G4, atrás de Sport (PE) e 
A t l é t i c o  ( G O ) ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  q u e  
empataram entre si na rodada e 
ambas chegaram aos 31 
pontos.

No jogo diante do Tigre 
da Vila, o Cuiabá não se 
encaixou, criando poucas 
oportunidades de gols. 

P o r é m ,  s o u b e  
neutralizar as principais ações 
dos mandantes e com boas 
atuações do goleiro Victor 
Souza e do zagueiro Ednei, 
saiu de campo sem sofrer gol.

Até o momento, o 
Dourado comandado pelo 
técnico I tamar Schülle ,  
conquistou oito vitórias, teve 
seis empates e sofreu cinco 
derrotas, com 52,6% de 
aproveitamento na Série B.

Nesta maratona da série 
B, puxada por sinal, uma luta 
para os estreantes, o Cuiabá 
volta a campo já amanhã na 
Arena Pantanal diante do 
Criciúma (SC) pelo primeiro 
jogo do returno, a partir das 
20h30. 

No primeiro turno, o 
time da capital mato-grossense 
venceu o time catarinense por 1 
a 0, em Santa Catarina.

COPA FEDERAÇÃO

Chicote e Azulão vencem
estreando novos técnicos

Dom Bosco derrotou o Colorado de Roo comandado pelo ex-Cacerense Odil Soares  e o Operário VG de virada fritou o Galo do Norte estreando o técnico Geilson

O.E c/ Redação

Técnicos Odil e Geilson começaram com pé direito em seus novos clubes  

ACELERADO

Dourado arranca empate
do Vila Nova no Olímpico
O.E c/ Redação

Torcida espera por um novo triunfo do Dourado frente ao time sulista  

Foto: Sala de Imprensa

Foto: O.E/Operário
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Uma quadrilha especializada em 
roubos de veículos foi desarticulada, e 
seus integrantes presos em Cáceres, 
resultando na apreensão de armas de fogo, 
uma motocicleta, munições e diversos 
produtos. As feras: Klayver Felipe 
Santana Vieira de Souza, Genilson de 
Souza Figueiredo, e a jovem Rhademilla 
Bianca de Almeida Leal, são acusados de 
roubo de Corollas e Hilux. 

Página 03

Seguindo o mesmo formato das edições 
passadas, o Rotary Club de Cáceres vai realizar no 
mês de outubro o  Jantar Premiado, com sorteio de 4 
motos 0KM.  O evento será no Sindicato Rural de 
Cáceres e tem como principal objetivo a arrecadação 
de fundos para apoiar as ações e projetos do clube. O 
valor da cartela é de R$ 300,00 para duas pessoas e 
podem ser adquiridas com os rotarianos. 

O prefeito Francis Maris, assina sábado (30) contrato com a Caixa 
Econômica Federal no valor de R$ 11 milhões, para a aquisição de placas 
solares. recurso será para a compra de seis mil placas solares e a instalação 
delas na sede da prefeitura, incluindo um estacionamento coberto, oficina e 
o pátio. Projeto integrará tambem as escolas e em 30 anos, vai gerar 
economia gerada de R$ 180milhões. Página 06
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O Tribunal Superior Eleitoral enviou ao presidente Jair Bolsonaro 
a lista tríplice com os nomes de três advogados que irão ocupar o cargo de 
juíz substituto no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Dentre os 
candidatos indicados ao posto, está o advogado de Cáceres  Nestor 
Fernandes Fidelis. O presidente deve agora optar por um advogado dentre 
os três enviados pelo TSE. Página 03

JUIZ SUBSTITUTO

Lista tríplice para TRE-MT
consta advogado de Cáceres

Despacho informando o ato é assinado pela ministra e presidente do TSE-MT, Rosa Weber e o presidente Bolsonaro deve optar por um advogado dentre os três

Advogado Nestor Fidélis cotado para uma das vagas no TRE-MT  

 Foto: Arquivo

CARRO & CANA

Bando que roubava carrões
foi desbaratado em Cáceres

Com os ladrões foram apreendidos armas, 
motos e demais bagulhos roubados  

Foto: PJC-MT

EM OUTUBRO

Jantar premiado é a grande
pedida do Rotary de Cáceres

No jantar, participante concorrer a premios 
e contribui para campanhas rotárias 

Foto: Arquivo

O usuário de drogas Marcos Carvalho de Souza, 36, vulgo 
Marquinhos, morador em Pontes e Lacerda foi baleado na cabeça durante 
acerto de uma divida de R$ 20,00 com quatro elementos e encontra-se 
internado em estado grave no Hospital Vale do Guaporé. A tentativa de 
homicidio aconteceu na casa do viciado no bairro Morada da Serra na 
madrugada de anteontem. Página 04

VALOR R$ 20,00

Cobrou divida de droga com 
balaço no quengo de usuário

Nos desacertos do mundo das drogas uma vida vale pouca coisa  

Foto: Ilustrativa

Com placas solares custo vai diminuir de forma significativa   

Foto: Sugestiva

PLACAS ECONÔMICAS

Governo Francis adere fase
de energia solar em Cáceres
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