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PARCERIA AMBIENTAL
Programa se apoia no tripé da sustentabilidade, uma vez que será conduzido pela combinação de resultado financeiro com equidade social e qualidade ambiental

Rotary e AAAC lançam
projeto que salva vidas
Foto: Divulgação

O Rotary Club de Cáceres está lançando o projeto “Óleo que Salva
Vidas,” visando a destinação adequada ao óleo de cosinha, usado e através
dos recursos arrecadados dar continuidade ao trabalho que a Associação de
Ajuda aos Animais de Cáceres (AAAC) faz ao resgatar animais
abandonados e vítimas de maus tratos, oferecendo tratamento, abrigo e
condições de uma vida digna aos mesmos. Página 03

CADEIA NELE!

Vacilão premiado rodou na
Força Tática de P. Lacerda
Foto: PM-MT

Dr. Reginaldo Bicudo e Severino Paiva com as parceiras da AACC

VAGAS ABERTAS

Curso de técnico agropecuário tem
inscrições grátis no IFMT/Cáceres
Foto: Arquivo

O Instituto Federal de Mato
Grosso, IFMT Campus/Cáceres Prof.
Olegário Baldo está com inscrições
abertas até a próxima segunda feira, 22 ,
para vagas remanescentes do Curso
Técnico em Agropecuária, subsequente
ao ensino médio com ingresso nesse
semestre de 2019/2. O curso é grátis e para
acesso as vagas os candidatos não pagam
taxa de inscrição.

Edicleiton dançou durante abordagens na Ftda PM em Lacerda

Edicleiton Firmino de Rezende, natural de Vilhena (Rondônia),
tendo como residencia Comodoro, (MT) estava premiado pela justiça com
uma Pp em aberto e deu mole ao azar, sendo grampeado por policiais
militares da Força Tática em Pontes e Lacerda, quando caminhava
tranquilamente pelas ruas daquela cidade. Na chave ele tempo de sobra
para aguardar o julgamento da bronca. Página 04

PATUÁS NA CAPIVARA

Foi na delegacia registrar
ocorrencia e caiu em cana
Página 05

Curso será no período noturno em 1 ano
e meio de formação profissionalizante

Página 03

NOITE DO VINHO

Enólogo argentino brinda
os clientes do Grupo Juba
Foto: Esdras Crepaldi

O Grupo Juba, inovou mais uma vez ao
oferecer esta semana uma noite diferente
regada com alguns dos melhores vinhos da
Argentina, aos clientes e convidados no
restaurante do Jubão, conduzido pelo produtor
eenólogo Marcelo Squillario, da Vinícola Los
Haroldos , de Mendoza,Argentina, que está no
Brasil a convite da importadora Obra Prima.
Degustar e conhecer, a pauta da noite.

BLECAUTE NA UFMT

Senador Jayme Campos
taxa Medeiros de babaca
Página 06

BRUTO CAÇAMBA

Idoso morre no choque
de moto com caminhão
Página 04

Diretor Adm. do Grupo Juba Mirko Ribeiro e
o enólogo Squillario, num tin-tin ao paladar

Página 03
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Na sombra de Onças e Ursos

Universalidade da Igreja
A conversão de Saulo de Tarso no
caminho de Damasco é “uma mudança de
página na história da Salvação", é "a porta
aberta sobre a universalidade da Igreja". Foi o
que disse o Papa Francisco na homilia da missa
celebrada na Casa Santa Marta, comentando o
episódio dos Atos dos Apóstolos. No centro da
homilia, portanto, está a figura do Apóstolo dos
Gentios que, cego, permanece em Damasco por
três dias sem comida nem água, até que Ananias,
enviado pelo Senhor, lhe restitui a visão, dandolhe a possibilidade de iniciar o caminho de
conversão e pregação "repleto do Espírito
Santo".
O Papa evidenciou duas características:
Paulo era um “homem forte” e “apaixonado pela
pureza da lei", mas era "honesto" e, mesmo com
um “caráter difícil”, era "coerente": Antes de
tudo, era coerente porque era um homem aberto
a Deus. Se ele perseguia os cristãos era porque
estava convencido de que Deus queria isto. Mas
como é possível? Estava convencido disto. É o
zelo que tinha pela pureza da casa de Deus, pela
glória de Deus. Um coração aberto à voz do
Senhor. E arriscava, arriscava, ia avante. E outra
característica do seu comportamento é que era
um homem dócil, tinha a docilidade, não era
teimoso.
Talvez o seu temperamento fosse
teimoso – acrescentou o Papa -, mas não a sua
alma. Paulo era "aberto às sugestões de Deus".
Com o "fogo interior" prendia e matava os
cristãos, mas, “uma vez que ouviu a voz do
Senhor, se tornou como uma criança, se deixou
levar": Todas aquelas convicções que tinha,
ficam caladas, esperam a voz do Senhor: “Que
devo fazer, Senhor?”. E ele se encaminha e vai
ao encontro em Damasco, ao encontro daquele
outro homem dócil e se deixa catequizar como
uma criança. Se deixa batizar como uma
criança. E depois retoma as forças e o que faz?
Fica quieto. Vai para a Arábia rezar, quanto
tempo não sabemos, talvez anos, não sabemos.
A docilidade. Abertura à voz de Deus e
docilidade. É um exemplo da nossa vida e fico
feliz em falar disto hoje. Obrigado por ouvir a
voz de Deus e obrigado pela docilidade.
Perseverar. E este é um sinal da Igreja. Eu
gostaria de agradecer hoje, através de vocês, a
tantos homens e mulheres, corajosos, que
arriscam a vida, que vão avante, que buscam
inclusive novas estradas na vida da Igreja.
Buscam novas estradas! “Mas, padre, não é
pecado?”. Não, não é pecado! Busquemos
novas estradas, isto nos fará bem a todos! Com a
condição de que sejam as estradas do Senhor.
Mas ir avante: avante na profundidade da
oração, na profundidade da docilidade, do
coração aberto à voz de Deus. E assim se fazem
as verdadeiras mudanças na Igreja, com pessoas
que sabem lutar no pequeno e no grande. O
"cristão", concluiu Francisco, deve ter "este
carisma do pequeno e do grande."
***___ vaticannews.va/pt/papa-francisco.

Uma onça pesa cerca de 38,349
gramas , igual a um décimo sexto de uma
libra ou 16 dracmas. No sistema imperial
de medidas, as unidades mais comuns de
peso são onça (oz) e libra (lb).
Por exemplo, uma fatia de pão
tem o peso de aproximadamente 111
onça e uma bola de futebol tem o peso de
aproximadamente 111 libras, mas a
gente não está aqui para falar de onça,
que tem de sobra na Reserva Taiamã e
vez por outra migra para a matinha do
Daveron, atrás de um flash do amigo
Kishi.
Veio-nos a tona o felino, por
nominar um tipo de amigo que ninguém
gostaria de ter, assim, como os tais ursos
que no vácuo dos insuspeitos, se
encostam à nossa sombra pra tirar uma
casquinha. Prá quem ainda não caiu a
ficha, hoje é o Dia do Amigo
data
inicialmente adotada em Buenos Aires,
na Argentina em 1999, portanto
registrada há 20 anos, desde sua criação
pelo hermano medico Enrique Ernesto
Febbraro, que considerou a chegada do
homem à Lua em 20 de julho de 1969, no
auge da Guerra Fria, como um símbolo
de união entre todos os seres humanos.
Através das campanhas de
divulgação realizadas por Febbraro, aos
poucos, o Dia do Amigo, passou a ser
comemorado em outras partes do
mundo, e hoje quase todos os países
festejam esta data.
Quase, porque aqui no patropi,
pouco ou quase nada, sugere comemorar
a data, não é mesmo? Dá pra se contar
nos dedos os amigos de verdade,
daqueles que moram no lado esquerdo do
peito e não pagam aluguel, que merecem
nosso respeito e consideração, pois umas
dezenas são apenas conhecidos e a
maioria, bem, a maioria é mesmo
oportunista.

Hoje meio século depois dos
gringos pisarem na lua, (tem quem ainda
não acredita) 20 anos depois que o
hermano criou esta data e 8 anos depois
que a Assembleia Geral das Nações
Unidas reconheceu a importância da
amizade como sentimento nobre e
valioso na vida dos seres humanos de
todo o mundo, (27 de abril de 2011) e
apóia as guerras das grandes potencias na
colonização dos pequenos em roubos de
petróleo e outras riquezas, a gente não
tem muito mesmo que comemorar.
Claro, que precisamos de
amigos, mas nas atuais circunstancias,
diante de tanta traição, falsidades,
falcatruas políticas, poderes podres, fica
dificil a gente confiar nas conversinhas
fiadas de ursos e onças, cujas intenções
sabemos de core salteado, é levar
vantagem às custas alheias. São os fakefriend's que não fazem falta a nossa volta
e devemos sim, cortar voltas deles,
porque amigo, não é o canguinha babaovo que nos acerca com elogios falsos e
sim, aqueles que nos alertam dos perigos,
corrigem nossas falhas e estão sempre
prontos a nos defender.
Estes são poucos, espécies em
extinção, mas felizmente ainda existem e
é para os amigos que a gente conta nos
dedos das mãos, que vai esta nossa
mensagem de fim de semana: “Amigo é
alguém que te dá um pedacinho de chão
quando é de terra firme que você precisa;
ou um pedaço do céu se é sonho que te
faz falta; Amigo é mais que mão
estendida, é mente aberta, coração
pulsante, costas largas... É aquele que dá
e não espera o retorno, porque o ato de
compartilhar já o satisfaz; É quem já
sentiu ou vai sentir o mesmo que você,
que entende o seu desejo de voar e subir”
Bom Dia!

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para os integrantes do grupo Amigos do Bem e Cia,
na promoção da campanha de arrecadação de roupas
para a APAE, cujas doações estão sendo coletadas
coleta na Loja Bambolê e Juba supermercados,
podendo serem feitas pessoalmente ou pelo telefone
32232563, no horário comercial que o grupo busca a
sua doação. O bazar de venda das doações será no dia
10 de agosto a partir das 9h00, no Hotel La Barca.
PRETAS

Para os sujismundos que não respeitam nenhum
logradouro público, jogando papéis e plásticos no
chão, como no último Festival de Pesca, mesmo a
Sicmatur colocando lixeiras na Arena, pela manhã, o
bloco dos garis tinham aquele servição recolhendo a
sujeira, conforme click deste periódico.
BRANCAS

Para a parceria de qualificação profissional entre
Senai e a Secretaria de Assistência Social de Cáceres,
disponibilizadas cerca de 500 vagas gratuitas para o
curso de operador de computador na modalidade
presencial e Ensino à Distância, com certeza
formando profissionais e contribuindo para a
geração de renda, numa época de desemprego
preocupante. Informações no CRAS 1 DNER e
CRAS 2, Bairro: São Luiz.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Enquanto a midia explorava a pesca adulta,
motorizada, largada dos barcos e demais eventos
especiais do 38º FIPe, o único jornal diário da
região Correio Cacerense, destacou no rescaldo do
festival, (edição de 16/07), aquela que é a futura
geração da pesca em Cáceres, os pescadores
mirins, modalidade especial criada pelo evento,
como forma de incentivo e lição básica de amor à
natureza.

Para a insistência de alguns politicos na proposta de
cota zero para a pesca de peixes nos rios matogrossenses, apoiando projeto de lei que tramita na
Assembleia Legislativa de Mato Grosso e que com
certeza vai causar um impacto negativo no turismo
de pesca, uma das molas propulsoras da economia de
Cáceres. Fica aqui a torcida para que tal medida não
vingue.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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SANTOS ÓLEOS

Projeto trabalha a conscientização da sociedade, ao sensibilizar a população sobre como melhorar a qualidade de vida, além de salvar a fome de animais carentes

Parceria Rotary Club/AAAC
lança projeto que salva vidas
Assessoria

O

Rotary Club de Cáceres está
lançando o projeto “Óleo que
Salva Vidas,” visando a
destinação adequada ao óleo de
cosinha, usado e através dos recursos
arrecadados dar continuidade ao
trabalho que a Associação de Ajuda
aos Animais de Cáceres (AAAC) faz
ao resgatar animais abandonados e
vítimas de maus tratos, oferecendo
tratamento, abrigo e condições de uma
vida digna aos mesmos.
Cediço,
a capacidade
humana de gerar resíduos,
incomparavelmente superior à
capacidade da natureza absorvê-los e
mesmo com o desenvolvimento de
tecnologias no tratamento e disposição
final desses resíduos, apesar do
progressivo avanço, ainda não é capaz
de suprimir completamente seus
efeitos nocivos ao meio ambiente.
Como forma se atenuar este
problema e atento a necessidade de
manter o meio ambiente
ecologicamente equilibrado,
defendendo-o das agressões e
preservando-o às presentes e futuras
gerações, bem como, frente a realidade
de animais em
situação de
vulnerabilidade social, o Rotary Club
de Cáceres decidiu lançar este projeto,
em parceria com AAAC.
Conforme Reginaldo

sustentabilidade seja alcançada,
imprescindível a parceria com a
empresa Biomavi, que irá comprar o
óleo coletado e os recursos
arrecadados repassados a AAAC, que
prestará contas da destinação dos
recursos por meio de balancetes
mensais.
Dessa forma, o Projeto
trabalha a conscientização da
sociedade, ao sensibilizar a população
sobre como melhorar a qualidade de
vida através de hábitos simples com a
coleta e posterior reciclagem do óleo,
empregando-o na produção do
biodiesel e, ainda, auxiliar os animais
abandonados nas ruas, expostos a
inúmeras patologias, as quais refletem
na saúde pública de toda a

INSCRIÇÕES GRATUITAS
Projeto se apoia-se no tripé da sustentabilidade, segundo Pte. do Rotary Severo Paiva ( no detalhe)

Bicuydo, da PanVet, parceiro do
programa, um dos resíduos gerados
pelo homem, o óleo, possui um poder
de contaminação preocupante, pois o
descarte aparentemente inofensivo de
1 litro de óleo contamina 25 mil litros
de água e a simples atitude de não jogar
o óleo de cozinha usado direto no lixo
ou nos ralos das pias pode contribuir
para a preservação do meio ambiente

para as presentes e futuras gerações.
Sobre o Projeto “Óleo que
salva Vidas,” o Presidente do Rotary
Club de Cáceres, Severino Paiva, diz
que ele apoia-se no tripé da
sustentabilidade, uma vez que será
conduzido pela combinação de
resultado financeiro com equidade
social e qualidade ambiental. Ele
conclui que para que a

OBRA PRIMA

Grupo Juba promove noite do
vinho com enólogo argentino
Assessoria

O

Grupo Juba, inovou mais uma
vez ao oferecer na quarta-feira
(17),
uma noite diferente
regada com alguns dos melhores vinhos
da Argentina. O evento para clientes e
convidados aconteceu no restaurante do
Juba Supermercados (Jubão) e foi
conduzido pelo produtor eenólogo
Marcelo Squillario, da Vinícola Los
Haroldos , de Mendoza,Argentina, que
está no Brasil a convite da importadora
Obra Prima.
Numa interação com o público
presente Marcelo explicou que o
enólogo é o profissional responsável
pelo processo de elaboração do vinho
desde a colheita até o engarrafamento da
bebida já pronta. São dele as decisões da
produção de todas as etapas da bebida.
Ele brindou os presentes com detalhes
marcantes e características dos vinhos
argentinos, em especial várias

coletividade. Numa próxima etapa, a
ideia é levar o projeto para as escolas
do Município para que abracem a
causa, e, assim, fortaleçam o processo
de conscientização.
Inicialmente, serão montados
pelo menos 10 locais de coleta de óleo
usado, que será transportado pela
empresa parceira Curtume Panorama,
com posterior reciclagem feita pela
Biomavi.
Postos de coletas: Jubão
Supermercado; Panvet; CEAF;
Quartel do Corpo de Bombeiros; Casa
das Bikes; Maldonados Lanches;
Quartel do 2º Batalhao de Fronteira;
Quartel do Corpo de Bombeiros;
Restaurante Hispano; Restaurante
Prosa na Orla e Nautica Xô Nei

fabricações, que ele mesmo ajuda a
produzir, desde a análise do terreno, as
mudas, técnicas de manejo, até o
momento ideal da colheita das uvas para
a elaboração de cada estilo de vinho.
De uma forma muito didática
os presentes tiveram a oportunidade
única de conhecer ainda a origem dos
vinhos Los Haroldos, suas plantações de
diferentes uvas, a colheita, o manuseio
até a produção final. Durante a
apresentação, os convidados puderam
degustar oito tipos de vinhos, tudo isso
acompanhado de uma farta mesa de frios
e pães. Vinhos tintos e brancos.
A forma descontraída do
enólogo Marcelo Squillario de se
comunicar com o público se
transformou em um bate papo e muita
interação. “Vocês vão poder apreciar e
degustar bons rótulos de vinho. O Vinho
tem que ser refrescante e nasceu para
Foto: Esdras Crepaldi

harmonizar principalmente a culinária”,
destacou Marcelo.
Ao apresentar cada rótulo de
diversas uvas e tipos, Squillario, sugeriu
a degustação e discorreu sobre o paladar
de cada vinho. Depois o enólogo
percorreu mesa por mesa para responder
as perguntas a ele dirigidas. O Diretor
Administrativo do Grupo Juba Mirko
Ribeiro, comemorou o sucesso do
evento e a qualidade do conteúdo e das
bebidas apresentadas.
“Foi o primeiro evento desse
gênero no Juba Supermercados, e foi
surpreendente a participação de clientes
e amigos. Ter um enólogo do nível do
Marcelo Squillario, a disposição para
apresentar e orientar sobre os vinhos
ideais para cada ocasião e paladar, foi
gratificante”, reconheceu Mirko.
Já o gerente do
Jubão,
Alexandre Veira, avaliou como muito
positiva essa relação social.
“Recebemos pessoas que são
apreciadores de vinhos. Foi uma atração
especial para os amantes do vinho”,
enalteceu Alexandre.

IFMT/Cáceres abre vagas para
curso Técnico em Agropecuária
Assessoria c/ Redação

O

Instituto Federal de Mato
Grosso, IFMT Campus/Cáceres
Prof. Olegário Baldo está com
inscrições abertas até o dia 22 deste mês,
para vagas remanescentes do Curso
Técnico em Agropecuária, subsequente
ao ensino médio com ingresso de
estudantes nesse semestre de 2019/2.
O curso é totalmente gratuito e
para acesso as vagas ofertadas no edital
072/2019 os candidatos não pagam taxa
de inscrição. Voltado para quem já
concluiu o ensino médio, o curso técnico
em Agropecuária no período noturno, é
ofertado em 1 ano e meio de formação
profissionalizante e as pessoas
interessadas em se beneficiar com uma
das 25 vagas oferecidas devem realizar
inscrição, exclusivamente pela internet.
A seleção será feita por meio da

análise do histórico escolar do ensino
médio. Para se inscrever acesse o site
www.selecao.ifmt.edu.br , escolha a
opção 'Edital 072/2019 – Processo
Seletivo 2019/2 – Cursos Técnicos
Subsequentes (vagas remanescentes)' e
preencher a ficha de inscrição anexando
o histórico escolar do ensino médio em
um único arquivo em formato pdf.
Outra opção é acessar o link
direto do seletivo do edital na página do
campus www.cas.ifmt.edu.br e seguir as
orientações descritas. As aulas terão
início imediatamento após as matrículas
que serão realizadas nos dias 26, 29 de
30 de julho.
Informações podem também
ser conferidas na Secretaria de Registros
Escolares do Campus pelo telefone: (65)
3221-2610.
Foto: Edna Pedro

Curso é voltado para quem já concluiu o ensino médio

Um happy hour para apreciar a qualidade do conteúdo e das bebidas apresentadas
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PEIXE-VIVO

Projeto de lei encontra resistência de setores econômicos e também de políticos de Mato Grosso, que vêem na iniciativa uma ameaça às populações ribeirinhas

Estado se mantém firme na
decisão de aprovar cota zero
A
SEMA/MT c/ Redação

Foto: Ilustrativa

secretária de Estado de
Meio Ambiente (SemaMT), Mauren Lazzaretti,
disse a jornalistas que o Governo
do Estado está “firme” em manter a
proposta de “cota zero” para a
pesca de peixes nos rios matogrossenses – disciplinada pelo
projeto de lei nº 668/2019, que
tramita na Assembleia Legislativa
de Mato Grosso (AL-MT).
Em declaração dada a
jornalistas que foi ao ar numa
reportagem do programa Resumo
do Dia, da última terça-feira (16),
Mauren Lazzaretti revelou que

outros Estados já vem adotando a
política pública, cuja principal
medida é a proibição do
“transporte, armazenamento e
comercialização do pescado
oriundo da pesca em rios de Mato
Grosso” pelo período de 5 anos.
“Há um consenso tanto nos
Estados vizinhos quanto em Mato
Grosso que a pressão pela retirada
do peixe dos rios tem causado a
diminuição do nosso estoque
pesqueiro.
O que nós queremos é que
num período de 5 anos, a exemplo
dos nossos Estados vizinhos, fazer

essa restrição e depois avaliar, de
forma paulatinamente, envolvendo
as demais secretarias, qual é o
modelo que Mato Grosso consegue
comportar de equiparação entre a
pesca, o consumo e o transporte
desse pescado”, explicou a
secretária da Sema-MT.
O projeto de lei encontra
resistência de setores econômicos e
também de políticos de Mato
Grosso, que vêem na iniciativa
uma ameaça às populações
ribeirinhas, que sobrevivem da
pesca de peixes, utilizados tanto
para consumo próprio quanto no

CONVERSÃO FATAL

Sexagenário morre ao colidir
moto em caminhão caçamba
Da Redação

M

ais um acidente fatal foi
registrado na vizinha
cidade de Pontes e

Lacerda, desta vez envolvendo
como na maioria das vezes,
motociclista e caminhão. O fato
Foto: Reprodução

Mauro de Araújo, popular Maurinho, morreu na colisão com caminhão

aconteceu na manhã da última
quarta-feira (17), no anel viário
daquela cidade e segundo
testemunhas, o motociclista Mauro
de Araujo, 69, popular Maurinho, ao
tentar realizar uma conversão na
rodovia, colidiu com um caminhão
caçamba.
A guarnição do corpo de
bombeiros foi acionada e
rapidamente esteve no local, porem a
vítima já estava sem vida.
A Policia Militar também
esteve presente e repassou a situação
aos Policiais da PRF, sendo
solicitada a presença da Politec, que
providenciou os levantamentos
preliminares, removendo o cadáver
de Maurinho, até o IML, para
necrópsia e posterior entrega aos
familiares, para velório e
sepultamento, que aconteceu na
quinta feira.

Para a SEMA não há turismo da pesca se não houver peixe nos rios

comércio. Mauren Lazzaretti,
entretanto, esclarece que o objetivo
do Poder Público Estadual é
“mudar o perfil” sócio-econômico
dessas pessoas, investindo no setor
do “turismo da pesca”.
“O que nós queremos é
mudar o perfil. Não é deixar essas
pessoas fora de qualquer contexto
da sobrevivência. Mas sim incluílas em outro tipo de atividade que é
muito mais economicamente
viável, que é o turismo da pesca.
Mas não há turismo da pesca se não
houver peixe”, analisou.
Atualmente, o projeto de
lei nº 668/2019 tramita na AL-MT

e já possui dois “substitutivos”, ou
seja, dois outros projetos
alternativos à proposição original.
Nenhum deles proíbe a pesca o
transporte de peixes dos rios por 5
anos.
A secretária da Sema-MT
também comentou sobre a
possibilidade da volta da pesca do
dourado – proibida no Estado
desde o ano de 2013.
Mauren Lazzaretti admitiu
que a população da espécie do
peixe cresceu nos últimos anos,
porém, ela também apontou que
não há previsão para o fim da
restrição.

VACILOU, DANÇOU

Força Tática daPM enquadra
na rua procurado pela justiça
Da Redação

D

urante a noite da última
quarta-feira (17), Policiais
da Força Tática da PM de
Pontes e Lacerda,
estiveram
realizando uma ação oriunda das
abordagens em veículos naquela
cidade e além das abordagens
voltadas para suspeita de veículos,
também eprocederam checagens em
pessoas suspeitas que circulavam
pelas ruas.
No decorrer das
fiscalizações, uma equipe do 12°
comando regional, logrou deter o
indivíduo Edicleiton Firmino de
Rezende, 23, natural do município
de Vilhena em Rondônia, tendo
como rersidencia Rua Sibipirunas, n
976-N, bairro Cristo Rei em
Comodoro, MT.
A detenção foi feita por
constar em seu desfavor
um
mandado de prisão em aberto da
comarca de seu domicilio, com a
data de expedição do dia
28/11/2018, decorrente de processocrime sob a tutela do Juiz Antonio

Carlos Pereira de Sousa Junior.
O suspeito foi encaminhado
para a Delegacia de Polícia
Judiciaria Civil Ponteslacerdense e
deverá ser recambiado nos próximos

dias para Comodoro, a fim de prestar
contas com a justiça daquela
comarca, onde consta ele é
processado pelo cometimento de um
crime.
Foto: PM/MT

Edicleiton Firmino de Rezende estava sendo procurado pela justiça
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ATERRO SANITÁRIO

Segundo o prefeito de Quatro Marcos o município estará preparando nos dias seguintes, materiais orientando a população ao novo formato da Coleta de Lixo

Lixão está com dias contados
na cidade de Quatro Marcos
Assessoria

Foto: Reprodução

próximo.
Segundo o prefeito de
São José dos Quatro Marcos o
município estará preparando
nos próximos dias materiais
ilustrativos orientando a
população quanto ao novo
formato da Coleta de Lixo que
passará a ocorrer no nosso
município, inclusive com
relação ao lixo reciclável.
Ronaldo afirmou ainda
que de setembro a dezembro
deste ano, os valores referentes

à utilização do Aterro Sanitário
serão custeados pelo próprio
município, com recursos do
erário municipal e que a partir
de 2020, o custo será dividido
entre o município e a
população.
“Nesse período de 4
meses, faremos discussões em
audiências para encontrarmos
o menor valor possível para
formalização da Taxa de
Coleta de Lixo,” disse Ronaldo
Floreano.

BAIXOU A CAPIVARA

Procurado vai em cana ao
registrar B.O na delegacia
PJC-MT c/ Redação
Reunião aconteceu na sede do Consórcio Nascentes do Pantanal

O

Lixão Municipal de
São José dos Quatro
Marcos, que fica à
margem da MT 175 e que tanto
incomoda há décadas os que
passam pelo local, mas
principalmente os que residem
nas proximidades, está com os
dias contados para ser
desativado. Em reunião

realizada na sede do Consórcio
de Desenvolvimento
Nascentes do Pantanal, ficou
definido com os prefeitos dos
municípios integrantes do
consórcio, entre eles, o de São
José dos Quatro Marcos,
Ronaldo Floreano, que
anunciou que o prazo previsto
para operacionalização do

Aterro Sanitário será no dia 9
de Setembro de 2019.
A inauguração do
Aterro Sanitário do Consórcio
Nascentes do Pantanal que está
localizado no município de
Mirassol D'Oeste, também
ficou já agendada para a
véspera da Independencia do
Brasil, no dia 6 de Setembro

U

m foragido da Justiça
foi preso pela Polícia
Civil, na última
quinta-feira (18), após
comparecer a Delegacia de
Porto Esperidião para registrar
um boletim de ocorrência. O
suspeito, Caudelino da Silva
Lobato, estava com dois
mandados de prisão em aberto,
decretados pela Justiça de
Pontes e Lacerda e de duas, as
duas, ou perdeu a noção do
perigo ou não acreditou no
azar, pensando que ninguem
iria baixar sua capivara.
A prisão do suspeito
aconteceu dentro da
Delegacia, no momento em
que o procurado acompanhado
de um amigo compareceu na
unidade para registrar um
boletim de ocorrência de
extravio de documento. Em

checagem no sistema, foi
constatado o mandado de
prisão preventiva em aberto
contra o suspeito, expedido em
agosto de 2018, pela Comarca
de Pontes e Lacerda.
Em continuidade as
checagens, os policiais
verificaram que havia outra
ordem de prisão contra o
procurado, também expedida
pela Justiça de Pontes e
Lacerda, em razão de sentença
condenatória por crime de
roubo, com pena a mais de
quatro anos de reclusão.
Diante da situação, sem
lenço e sem documento, como
diz aquela musica do baianao
Caetano, ele foi mesmo pro
fundo do cadeião, morgar no
xilidró, pois a policia fez sua
missão, dando cumprimento
aos mandados de judiciais.
Foto: Ilustrativa

Da delegacia, o premiado Caudelino foi direto pro xilindró
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SEM ENERGIA

Polemico deputado que recorre da cassação de mandato como senador em 2018, queria afastamento da reitora da UFMT pelo blecaute por dívida com a Energisa

Jayme Campos qualificou de babaquice ação de Medeiros
O
Assessoria c/ Redação

senador democrata por Mato
Grosso, Jayme Campos,
classificou como “uma
babaquice” o pedido de afastamento de
Myrian Serra, reitora da Universidade
Federal de Mato Grosso, feito pelo
deputado federal José Medeiros.
A declaração do democrata foi
dada na quinta-feira (18), durante
sessão solene do Pleno do Tribunal de
Justiça, para entrega da medalha do
Mérito Judiciário Desembargador José
de Mesquita, ao presidente do
Supremo Tribunal Federal, ministro
Dias Toffoli.
“Isso não tem fundamento.

Porque atrasou, não pagou a conta e
cortou a luz? Acho uma puta
babaquice”, disse Jayme Campos,
revelando sua indignação com o
parlamentar mato-grossense,
afirmando sobre o absurdo do pedido
de Medeiros que quer mandar apurar os
motivos pelos atrasos e levar a reitora
para a Justiça.
"Agora dizer que vai mandar
apurar os motivos pelos quais as
dívidas não foram pagas, imagina se a
reitora deixaria cinco campus ficar sem
luz, se tivesse dinheiro em caixa.
Imagina levar para o campo político
uma dificuldade financeira, isto é um

absurdo, uma babaquice de quem quer
levar um problema financeiro, como se
ele fosse político".
Conforme noticiado pela
midia, Medeiros havia solicitado ao
Ministério da Educação, que fosse
realizada uma auditoria na UFMT.
O parlamentar encaminhou
requerimento na quarta-feira (17), ao
MEC, após a instituição ter a energia
cortada por falta de pagamento,
inclusive pedindo o afastamento de
Myrian Serra do cargo, “para que a
auditoria fosse realizada sem qualquer
interferência.
O ministro da Educação

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Abraham Weintraub se posicionou no
fim da tarde da terça-feira (16), sobre a
crise econômica que causou o corte de
energia elétrica na UFMT, realizada
pela concessionária Energisa,
afirmando ter liberado recursos
financeiros e solicitado o imediato
religamento da energia elétrica na
universidade.
Em coletiva de imprensa, a
reitora Myrian Serra assegurou que já
havia agendado com a Energisa uma
reunião na quinta-feira (18), para
negociar, em definitivo, as dívidas
pendentes com a concessionária e,
claro, evitar o corte de energia.

No entanto, ela conta que
estava em cumprindo agenda nos
campus do interior quando recebeu a
notícia que a luz já havia sido cortada
na Capital, quase em seguida nos
outros campus, ao todo cinco.
Ao admitir ter recebido o
repasse do MEC, Serra explicou que,
no entanto, o recurso do Ministério da
Educação (MEC) de R$ 4,5 milhões
para UFMT, anunciado pelo ministro
da Educação, Abraham Weintraub,
após divulgação do corte de energia foi
repassado na forma de limite de
empenho, uma espécie de cheque.

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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DUELO EM CASA

Com uma vitória fora de casa frente ao caçula Nova Mutum, a Fera volta a jogar em casa, diante do também caçula Grêmio Sorriso, atrás de mais 3 pontinhos

Cacerense encara amanhã o
Grêmio Sorriso no Geraldão
Da Redação

Foto: Arquivo

F

inal de semana com mais
uma rodada do
campeonato estadual de
futebol de Mato Grosso na
segunda divisão de acesso à elite
e o Cacerense com 3 pontosem
dois jogos, (derrota na estréia e
vitóriacontra o Nova Mutum em
Lucas do Rio Verde), pega o
Grêmio Sorriso no final de
semana.
Para esta partida amanhã
no Geraldão, o técnico Odil
Soares deve fazer apenas uma
alteração no time, escalando
Mendes que veio do Luverdense
deve entrar em lugar de Igor.
Em busca do acesso, o provável
time deve ser formado por Naldo;

Gera Gato, Lucão, Odair Junior,
Gabriel; Ericson, Maranhão e
Mendes; Lolo, Eltinho e
Romarinho. O ingresso custa R$
10. Meia paga R$ 5.
Para o Grêmio Sorriso, o
duelo contra o Cacerense é sua
estréia no certame e na última
quarta feira, em sua fase de
preparação final, a equipe, que
havia regularizado novos
reforços para a competição,
teráem campo, o volante Tiago
Etges (ex-Cuiabá), o zagueiro
Marinho (ex-Dom Bosco) e o
atacante Wagner Junior, que
disputou o campeonato mineiro
deste ano pelo Atlético Muriaé,
fazendo oito jogos e dois gols.

Conforme o comandante
técnico do Grêmio Clayton
Padilha,, o time começa forte e
além dos craques já
mencionados, tem no plantel,
Tiago Etges, volante canhoto
considerado moderno, com
qualidade na saída de bola e
articulação das jogadas.
Ele foi bicampeão matogrossense pelo Cuiabá (2017 e
2018) e jogou pelo Sinop, em
2016 e na Série D de 2017 e
Ipatinga, no Modulo II do
Campeonato Mineiro.
Outro conhecido do
futebol mato-grossense
contratado pelo Sorriso é o
zagueiro Marinho, experiente de

JOGÃO NA ARENA

Cacerense e Grêmio Sorriso voltam a se enfrentar após longa temporada.

Ação e Nova Mutum buscam
se reabilitar hoje na Pantanal
Da Redação

D

ois times que buscam
reabilitação neste final
de semana em mais uma
rodada da segundona de futebol
de MT-2019, o Ação, que perdeu
para o Poconé por 1 a 0 no estádio
Neco Falcão, sábado último e o
Nova Mutum, que debutou na
competição, perdendo para o
Cacerense, também por 1 a 0, no
estádio Passo das Emas, em

Lucas, vem com tudo.
Neste sábado(20), os dois
se enfrentam na Arena Pantanal, a
partir das 15h30 e o jogo promete,
pois nenhum dos dois pode perder
movamente.
O Ação vem com um time
mesclado por atletas experientes
e jovens conhecidos no estado de
Mato Grosso, como o goleiro
Neneca, o atacante Geílson, os
Foto: Arquivo

Caçula Mova Mutum precisa de pelo menos um empate fora de casa

meio-campistas Jackson, Gabriel
Orro, Lucas Mutante e Éder Jr,
sob o comando técnico de Dino
Portes. Mesmo com ausencias do
volante Lopes, (lesão no
tornozelo), zagueiro Lizão e
atacante Juninho Soldado,
(expulsos na estreia e com
suspensão automática), o azulão
busca sua primeira vitória.
Por seu lado, o Nova
Mutum, com um elenco formado
na maioria por atletas de outros
estados e alguns jovens regionais,
pela primeira vez disputando uma
competição profissional, teve um
bom investimento, na busca pelo
acesso e o técnico Dema espera
ter superado o nervosismo da
estreia, para surpreender o time
do Ação na capital.
Enquanto isso o Poconé,
que torce por empates nos dois
jogos de fim de semana, descansa
em seus dominios, na ponta da
tabela, rumo à elite do futebol
mato-grossense após dois jogos e
duas vitórias, (na estréia diante do
Cacerense no Geraldão e em casa
no Neco Falcão diante do Ação),
liderando com 6 pontos.

Cáceres-MT, 20 e 21 de julho de 2019

33 anos, com passagens pelo
Sinop, pelo futebol rondoniense e
pelo Dom Bosco, por último no
Campeonato Mato-grossense
2019. Finalmente, a direção do
time da terra do soja lança o
zagueiro Rafael Carioca, que
jogou pelo Juara no estadual e os
jovens Luan Sena e Matheus

Rosas, foram regularizados e
estão aptos a estrear diante do
Cacerense.
A equipe é formada
principalmente por atletas das
categorias de base, somado com
essas contratações pontuais. Um
dos nomes relevantes é do meia
Rubinho, ex-Luverdense.
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Brindou data nova a elegante Juliana Alves
Ribeiro, que recebeu ao lado do maridão
Mirko os cumprimentos e felicitações. Nós da
família do JCC brindamos com você e
enviamos os mais sinceros votos de saúde,
paz, amor e realizações.

By Rosane Michels

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

Num tour pelo nordeste curtindo merecidas férias no Estado
Potiguar RN, o casal Felintho Dias e Eliene Liberato, que
aproveitam para descansar e recarregar as energias.
Registramos na agenda de
eventos da city a
FeijoLina, feijoada
beneficente do Lar Servas
de Maria, que acontece no
domingo, dia 28. As mesas
estão sendo vendidas em
vários pontos da cidade
por apenas R$ 100,00 (4
pessoas). Vale conferir,
além de muita animação e
aquela deliciosa feijoada,
você tem a oportunidade
de ajudar essa instituição
séria que cuida com
carinho dos nossos
idosos. Fica a dica.

Completando mais um ano de vida o amigo de longas datas
Edmilson Tavares. Felicidades, saúde, paz, amor e prosperidades
é o que lhes desejamos para esse novo ano

Aniversaria neste domingo a querida
Luciana Gattass Crepaldi, recebendo
cumprimentos de seus amigos e o carinho dos
familiares, que são presentes nesta grande
data. Parabéns lindona!

Esotérico

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia em que você vai
preferir as atividades junto a
pessoas de sua intimidade.
Você pode até estar mais agitado, mas
distante das atividades sociais. O momento
é ótimo para começar ou dar andamento ao
planejamento de um projeto.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em seu signo,
indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
pessoas diferentes e interessantes. Um
projeto em equipe dá um passo à frente. O
dia é ótimo para fazer um novo contato
comercial.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia de movimento
positivo em projetos
profissionais e planos de
negócios, que podem passar por algumas
mudanças. O momento é ótimo para
apresentação de projetos, palestras e
pedidos de promoção.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia de movimento em
projetos de médio prazo,
especialmente os que envolvem viagens e
publicações. O contato com pessoas
estrangeiras é altamente beneficiado. O
momento é ótimo para dedicar-se à
meditação.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando um dia em
que você vai preferir a
intimidade a qualquer
atividade social. Você estará
em contato mais profundo com seus
sentimentos e vai sentir uma forte
necessidade de fazer uma limpeza
emocional.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia de movimento
positivo na vida social e
aproximação de amigos, novos e antigos.
O momento pode estar relacionado com a
negociação de uma sociedade ou
parceria comercial. Um namoro pode
começar a ser desenhado.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando um dia de
movimento positivo,
especialmente no trabalho. O
momento pode estar relacionado com a
chegada de um projeto inovador. Você
estará mais dinâmico e comunicativo,
mais voltado para seu crescimento
profissional.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando um dia de
movimento positivo na vida
social e aproximação de
pessoas interessantes. Uma entre tantas
pode começar a mexer com seu coração.
Um romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando um dia em
que você vai trocar qualquer
compromisso social por um dia de
intimidade e aconchego em sua casa. O
momento é ótimo para estar pero dos
seus. Aproveite a boa energia deste dia e
cuide com mais carinho de suas
emoções.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de amigos. O dia pode estar
relacionado com uma boa negociação ou
acordo, relacionada a um novo projeto ou
contrato. Dia ótimo para começar um
novo curso.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando um dia de
boas novidades relacionadas
às suas finanças. O dia é ótimo
para um novo investimento. É um bom
momento para organizar ganhos e gastos.
Um novo projeto ou contrato envolvendo
o aumento de sua renda pode ser
aprovado.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia de movimento positivo,
com boas novidades e notícias que
podem trazer algumas pequenas
mudanças em sua vida. O momento é
ótimo para deixar para trás pessoas e
sentimentos que já não fazem mais
sentido.

