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SOCIAL

Marte deixa Libra e começa a 
c a m i n h a r  a t r a v é s  d e  
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 
movimento nas finanças. 
Tome muito cuidado com 

gastos irracionais e investimentos de risco, 
pois pode haver perda e arrependimento. 
Você estará mais determinado e agressivo.

Esotérico

Marte deixa Libra e começa 
a caminhar através de 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 
e m o ç õ e s  i n t e n s a s  e  

movimento nos relacionamentos. Você 
estará determinado e deve tomar cuidado 
com a energia em seu entorno. Pode haver 
agressividade de ambos os lados.

Marte deixa Libra e começa a 
c a m i n h a r  a t r a v é s  d e  
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando  um pe r íodo  
b a s t a n t e  i n t e n s o ,  

especialmente no trabalho. Prepare-se para 
ser mais exigido e obrigado a assumir mais 
responsabilidades. Cuide de sua saúde, que 
pode ressentir pelo stress.

Marte deixa Libra e começa a 
c a m i n h a r  a t r a v é s  d e  
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 

movimento intenso na vida social e 
aproximação de pessoas interessantes. Sua 
energia vital aumenta consideravelmente, 
assim como sua sensualidade. Uma nova 
paixão pode estar a caminho.

Marte deixa Libra e começa a 
c a m i n h a r  a t r a v é s  d e  
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 
m o v i m e n t o  i n t e n s o  e  

atividades em sua vida doméstica e familiar. 
Fique atento a provocações em família; não 
se deixe levar por elas. Evite brigas e 
discussões desnecessárias. Bom período para 
começar uma reforma.

Marte deixa Libra e começa 
a caminhar através de 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 
i n t e n s a  a t i v i d a d e  

profissional e novos projetos. Você estará 
determinado a alcançar suas metas na 
carreira, que pode trazer um novo ânimo. 
Aumento da responsabilidade.

Marte deixa Libra e começa 
a caminhar através de 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 
movimento intenso nas 

finanças e em assuntos que envolvam o 
aumento de sua renda. Você estará 
determinado a alcançar suas metas 
materiais e financeiras.

Marte deixa Libra e começa a 
caminhar através de seu 
signo, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período em 
que você estará ainda mais 

determinado e até mesmo agressivo. Deve 
tomar cuidado com os excessos, 
especialmente de iniciativa, que pode 
atropelar egos mais frágeis.

Marte deixa Libra e 
começa a caminhar através 
de Escorpião, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro  marcando  um 

período de vida social intensa e muita 
atividade com amigos. É possível que 
você receba um convite para gerenciar 
uma nova equipe de trabalho. Período 
ótimo para exercitar a liderança.

Marte deixa Libra e começa 
a caminhar através de 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 
movimento em projetos de 

médio prazo, especialmente se estiver 
envolvido com viagens e pessoas 
estrangeiras. Você pode decidir mudar-se 
de cidade ou de país.

Marte deixa Libra e começa a 
c a m i n h a r  a t r a v é s  d e  
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 
comunicação ativa e intensa, 

em que você deve tomar muito cuidado com 
a agressividade nas palavras. O período é 
ótimo para firmar novos projetos e 
contratos.

Marte deixa Libra e começa 
a caminhar através de 
Escorpião, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 

queda da energia vital e nervosismos. 
Você estará mais voltado para projetos 
executados somente por você. Vai 
preferir a solitude a qualquer atividade 
social.

By Rosane Michels

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

Destaque VIP de hoje ao advogado Silvio 
Teles, que participou da cerimônia de 
abertura do 1º Simpósio Jurídico da 
FAPAN, encantando autoridades e 
acadêmicos com a  reflexão sobre o tema 
a Presunção de Inocência na véspera do 
julgamento (definitivo) do STF. 
Recebendo elogios em sua rede social 
pe la  b r i l han te  pe r fo rmance  e  
conhecimento. Nossos aplausos...

Parabenizamos a aluna do  6º Ano do Colégio Salesiano Santa Maria, Yasmin 
Calone, que venceu a etapa municipal e estadual do Concurso Cartaz da Paz, 
promovido pelo Lions Club. Ela venceu com o cartaz que  expressou: Paz é algo 
importante para sermos humanos legítimos de respeito. Yasmim já está 
classificada para a etapa Nacional que acontece em Brasília e será a 
representante do Estado de Mato Grosso. Desejamos sucessos nessa nova etapa.

Hoje você Denise Cristina Bodoni inicia 
uma nova jornada, e nesse momento de 
alegria por estar completando mais um 
ano de vida, nós desejamos toda a 
felicidade do mundo, que Deus lhe 
conceda muitos anos de vida. Parabéns e 
feliz aniversário!

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

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

Parabenizamos a querida Maria Alice Campos Mensch que 
hoje esta colhendo mais uma flor no jardim da vida. E neste dia 
especial nós do JCC desejamos os mais sinceros votos de paz, 
saúde, felicidades e muitos anos de vida.
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Nesta quarta-feira, que, espera-se 
seja um dia ensolarado, em diversos 
municípios brasileiros se comemora o Dia 
Nacional da Consciência Negra, em 
homenagem a Zumbi dos Palmares, escravo 
que liderou um quilombo em Alagoas no 
século 17, considerado o maior herói do 
movimento negro brasileiro. Zumbi 
segundo consta, foi assassinado em 20 de 
novembro de 1695, mas a data só foi 
descoberta 275 anos após, em 1970 omitida 
por força da ditadura militar e só em 2003 foi 
incluída no calendário escolar. 

Um dia para comemorar? Pensando 
bem, não, apenas para refletir sobre as 
desigualdades,quando se trata de cor e ou 
raça em nosso país, quando pouco importa 
se somos brancos ou negros, afinal, todos 
deveríamos merecer o devido respeito e as 
mesmas oportunidades, já que cada um tem 
a sua importância, a sua beleza e o seu modo 
de viver. 

Refletir que somos todos iguais, 
filhos de Deus não só por dentro, mas por 
fora também e que o problema é político-
social, quando o Brasil, seus governantes e 
parte de sua gente racista não assumida, se 
esquece de que este é um país negro. O negro 
sempre esteve aqui, e sempre estará; em 
nossa história, nossa cultura, nossa 
construção social, nosso sangue, nosso suor, 
nossa luta e nossas conquistas. 

A união e a mistura de todos esses 
elementos, que deram origem à identidade 
brasileira. As contribuições da cultura de 
origem africana para a construção da 
personalidade brasileira são inegáveis. Elas 
estão em toda parte. Na música, além do 
samba, vieram da mãe África, o Maracatu, a 
Congada, a Cavalhada e o Moçambique, 
ritmados pelo afoxé, o caxixi e o atabaque, o 
djembe e o ganzá. 

Na Culinária, o leite de coco, a 

pimenta malagueta, o gengibre, o 
milho, o feijão preto, o vatapá e o caruru, o 
abará, e o abrazô, o acaçá e o bobó de 
Mãinha, deu água na boca! Da boca sai as 
palavras e muitas delas que enriqueceram o 
vocabulário brasileiro vêm do quimbundo, 
língua do povo negro banto. Na Bahia, são 
usadas cerca de 5 mil palavras de origem 
africana, no cuiabanês,vários são os 
vocábulos afros, mukueto leitor, kiri muene, 
embora muita gente não acredite, que nas 
entrelinhas da vida, todos nós temos um 
pouquinho de negro, afinal, a vida  surgiu há 
3 milhões de anos, na África. Sabiam que 
Jesus era negro? 

Pois é, mukueto, enquanto a 
desigualdade perdurar em nossa sociedade, 
teremos, sim, que reservar um mês dentre os 

doze do ano para refletirmos a 
questão racial no país e os avanços por mais 
inclusão e igualdade neste campo.  Que nele 
há 275 anos passados, mataram Zumbi, 
assim, como os poderosos matam nossos 
sonhos no dia a dia.  

Que neste dia, todos nós, negros ou 
brancos, possamos refletir sobre isso e lutar 
por um mundo em que a união reine entre 
nossa sociedade, porque no final somos 
todos carne e osso, todos iguais. 
Consciência é tudo, inconscientes são os que 
não respeitam os direitos de outrem, e 
você,o que é? Oque faz?  Mungueno 
amigos!
Glossário - Mukueto: Camarada; Kiri 
muene:É mesmo verdade;
Mungueno:Até amanhã.

Por muito tempo, não conseguia 
enxergar quando estava diante de um ato 
racista. Até porque uma neblina me impedia 
de ver que era de fato negra. Mesmo sabendo 
que branca não era – uma confusão bem 
comum no Brasil do colorismo. Mas aprendi 
que não é só quando alguém delimita o que é 
ou não coisa de preto que o racismo acontece.

Tomei alguns bons baldes de água 
fria no meio do meu processo de 
entendimento como mulher negra. Com eles, 
veio a percepção de que o racismo sempre 
esteve presente na minha vida: em casa, na 
escola, na aula de dança ou entre amigos. Ele 
sempre esteve lá. Ele é tão enraizado na 
estrutura da sociedade que muita gente não se 
dá conta de suas atitudes racistas. E muitos, 
assim como eu, não percebem quando estão 
sendo vítimas. Mesmo os mais progressistas 
reproduzem estereótipos e contribuem para a 
perpetuação do racismo, até em brincadeiras e 
elogios.

Demorei para entender que “ter tido a 
sorte” de não ter nascido com o “cabelo ruim 
do meu pai” não era uma vantagem. Ou que 
ser “elogiada” pela minha “beleza exótica” de 
“morena cor de jambo” não era nenhuma 
honra. 

Ou, ainda, que ter um “quadril de boa 
parideira” não era sorte alguma. Aliás, nada 

disso impediu que eu não fosse 
convidada para aquela festinha da escola 
particular de alunos brancos em que eu era 
bolsista, de ser vigiada pelo segurança quando 
entro em uma loja, ou de não ser atendida em 
um restaurante (sim, aconteceu).

A s  s i t u a ç õ e s  e s t ã o  s e m p r e  
acontecendo e se repetindo. E sim, é só porque 
sou preta. Neste ano, no período de uma 
semana, me vi em três situações onde o 
racismo se apresentou de forma sutil, pronto 
para passar despercebido, mas ele estava lá. 
Fiquei remoendo o sentimento de desdém e 
analisando o porquê de cada coisa.

Meu falecido avô branco, que 
carinhosamente me chamava de pretão, para a 
loucura de vovó que sempre o lembrava que 
na verdade eu era moreninha, precisou ser 
hospitalizado. Ele teve de passar por um 
determinado procedimento em que precisava 
de acompanhante. Eu, por já ter trabalhado na 
área da saúde e em emergência, me ofereci. 

Entrei na sala empurrando a cadeira 
de rodas e meus tios brancos ficaram 
aguardando no corredor. No meio do 
atendimento me perguntam se fazia tempo 
que eu era cuidadora dele, pois pela afinidade 
ele parecia gostar bastante de mim. Respondi 
que eu era neta. O enfermeiro pediu desculpas 
envergonhado.
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SARAMPO

As mulheres pretas ou pardas continuam na 
base da desigualdade de renda no Brasil. 
No ano passado, elas receberam, em 
média, menos da metade dos salários dos 
homens brancos (44,4%), que ocupam o 
topo da escala de remuneração no país. 
Atrás deles, estão as mulheres brancas, que 
possuem rendimentos superiores não 
apenas aos das mulheres pretas ou pardas, 
como também aos dos homens pretos ou 
pardos.

Os dados fazem parte da pesquisa 
Desigualdades Sociais por Cor ou Raça 
publicada pelo IBGE nesta quarta-feira.O 
estudo aponta ainda como a desigualdade 
está presente na distribuição de cargos 
gerenciais: somente 29,9% deles são 
exercidos por pessoas pretas e pardas. 
Independentemente  do  n íve l  de  
escolaridade, pretos e pardos continuam 
recebendo bem menos que os brancos no 
Brasil, aponta a pesquisa.

Entre julho e setembro deste ano, a taxa de 
informalidade da população ocupada bateu 
recorde da série iniciada em 2012, 
chegando a 41,4% dos trabalhadores. Ou 
seja, a cada 10 trabalhadores, seis têm 
ocupação precarizada. Entre o segundo 
trimestre de 2015 e o segundo trimestre de 
2019, o número desses ambulantes cresceu 
510% subindo de 78,4 mil para 478,3 mil 
pessoas.

Trocando em miúdos, o país tem hoje 38,8 
m i l h õ e s  d e  t r a b a l h a d o r e s  n a  
informalidade, um número recorde. As 
vagas geradas entre 2018 e 2019, quase 
todas informais, pagam menos e são menos 
produtivas, com características de “bicos 
temporár ios” ,  como empregadas  
domésticas, vendedores a domicílio, 
entregadores de aplicativos e vendedores 
ambulantes, segundo mostra um estudo 
inédito do Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getúlio Vargas.

Criminosos voltaram a utilizar as 
mensagens de WhatsApp como ferramenta 
de golpe, que iniciou em 2016 e depois de 
muito alerta feito por meio da Delegacia de 
Estelionato de Cuiabá, os malditos haviam 
sumido das costumeiras armadilhas para 
tomar dinheiro por meio da boa fé. Golpes 
de falsos sequestros, carro quebrado, 
dinheiro emprestado com linha clonada, 
etc, acontecem e podem ser descobertos, se 
a policia rastrear as ligações, basta querer. 
À virtual vitima,  uma dica é ignorar 
simplesmente as ligações.

A segunda etapa da vacinação contra o 
sarampo começou na segunda-feira (18) e 
imunizará, até 30 de novembro, adultos de 
20 a 29 anos que não estão com a caderneta 
de vacinação em dia. Para garantir mais 
efetividade à campanha, além da dose de 
rotina, Mato Grosso recebeu 35 mil doses 
extras como forma de facilitar o acesso da 
população à imunização. A vacina tríplice 
viral é a forma mais segura de prevenir o 
sarampo, protegendo também contra a 
rubéola e a caxumba.

Estava em uma loja na Zona Sul 
carioca dando aquela olhadinha quando uma 
senhora meio ríspida me questiona sobre um 
produto. Fui confundida com uma das 
funcionárias. Um clássico. Não, minha roupa 
não se parecia com o uniforme da loja. Não, eu 
não lembrava nenhuma das funcionárias do 
l u g a r  ( t o d a s  b r a n c a s ,  i n c l u s i v e ) .  
Simplesmente, eu era a mais “escurinha” do 
local. Essa situação já aconteceu tantas vezes 
que já tenho até uma resposta pronta. Em 
todas as vezes me senti agoniada. Só não sabia 
o motivo. 

Mas agora entendo que é pelo 
racismo embutido neste inocente ato de 
confusão. Ao que parece, existe uma regra que 
diz que preto em loja ou é assaltante ou é 
funcionário. Não podemos ter poder de 
compra e precisamos sempre estar na posição 
de quem serve. 

O entendimento do que é ser negro 
passa pela reconhecimento do racismo e, 
consequentemente, das situações em que ele 
ocorre. Repito que precisamos apontar toda e 
qualquer atitude racista. Precisamos deixar de 
negar o racismo. 

***___Juliana Gonçalves, Jornalista,  
Mestranda PPDH-UFRJ.

Onde o Racismo se Esconde

Sejamos Conscientes
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maneiras e conduta do 
cidadão, educação para o trânsito, 
entre outros temas. Uma das 
atuações da Polícia Civil no evento 
aconteceu através do investigador 
lotado na Delegacia de Comodoro, 
Carlos Araújo, que ministrou a 
instrução sobre Educação ambiental 
para os 6 pelotões da Guarda Mirim e 
Bombeiros do Futuro, dos períodos 
matutino e vespertino.

O tema abordado foi a 
“Água”, uma vez que a localidade, 
Cascata do Uirapurú possui o 
recurso natural em abundância. 
Durante a aula, foram abordados 
assunto como: uso da água, ciclo 
hidrológico, problemas relacionados 
a água, poluição dos corpos d'água, 
importância da mata ciliar, bem 
como foi falado sobre a fauna, flora,  
hidrografia e relevo da Parque 

Uirapurú. 
No final da instrução, foi 

confeccionado um filtro artesanal 
para água em caso de  emergência. 
“Conhecer sobre o tema é vital para 
preservar e manter os recursos 
hídricos para as próximas gerações”, 
disse o investigador. Com o segundo 
tema, os alunos aprenderam noções 
de navegação na mata, interpretação 
do terreno e uso de bússola, posterior 
prática com uma pista de orientação 
e navegação. Entre as outras 
atividades realizadas, instrução om o 
Canil da Gefron, tirolesa com o 
Corpo de Bombeiros, instrução com 
a professora, Ana Colle, do IFMT 
sobre  animais  peçonhentos .  
Instrução com a Defesa Civil, 
palestra preventiva ao uso de drogas 
com Polícia Militar de Porto 
Esperidião.

estava sem documentos 
pessoais, entretanto, portava 
diversos documentos em nome de 
outras pessoas que ele disse não 
saber quem é.

O suspeito declarou que 
comprou a motocicleta e enquanto 
trafegava, a motocicleta parou de 
funcionar e por este motivo a jogou 
no lago e seguiu viagem.

a tarde de anteontem, (18), 
um homem foi preso pelo Ncrime de receptação, ao 

a l e g a r  t e r  c o m p r a d o  u m a  
motocicleta e abandonando-a por ela 
ter parado de funcionar, constatando 
os policiais militares de Comodoro, 
que atenderam a ocorrência, que e 
moto era produto de furto.

A Guarnição Policial foi 
acionada com informações de que na 
BR-174 sentido à Comodoro na 
proximidade do lugar denominado 
“Seu Geraldo” um indivíduo de 
estatura mediana, cor parda, com 
capacete preto, usando uma calça 
escura e camisa verde escura, havia 
arremessado uma motocicleta Fan 
preta em um lago na margem da BR, 
seguindo a pé ́ pela rodovia sentido a 
Vilhena-RO.

Os Policiais retiraram a 
moto que estava submersa e após 
checagem, foi constatado que se 
tratava de uma Honda Fan de cor 
preta, placa NJH-5377 Vila Bela da 
Santíssima Trindade que havia sido 
furtada em Pontes e Lacerda. 
Enquanto a Guarnição Policial ainda 
estava no local compareceu uma 

de segurança. Durante o 
encontro, as crianças participam de 
instruções teóricas e práticas com 
noções de primeiros socorros, 
prevenção de acidentes no lar, os 
malefícios das drogas lícitas e 
ilícitas, nós e amarrações, meio 
ambiente, consumo racional de 
energia elétrica, hinos e canções, 

anos, iniciou no dia 15, após o desfile 
da Proclamação da República.

O acampamento idealizado 
pela Guarda Mirim de Nova Lacerda 
teve o objetivo de reforçar a 
a u t o c o n f i a n ç a ,  d i s c i p l i n a ,  
responsabil idade,  superação,  
p e r s i s t ê n c i a  a t r a v é s  d a s  
características das profissões da área 

 olícia Judiciária Civil, 
através do Programa De Cara PLimpa Contra as Drogas, 

participou do 2º Acampamento 
Regional de Projetos Mirins, 
realizado entre os dias 15 a 17 de 
novembro, em Nova Lacerda. O 
encontro, que reuniu mais de 300 
crianças com idades, entre 10 a 16 

guarnição da PRF de 
Vilhena, que estava nas imediações e 
em apoio diligenciou e efetuou a 
p r i s ã o  d o  s u s p e i t o  a  
aproximadamente 10 km do local 
que estava a motocicleta.

Os Policiais encaminharam 
o suspeito para a central de 
operações para registrar o Boletim 
de  Ocor rênc ia .  O  suspe i to  

2018 e julho de 2019. 
A área desmatada representa 

um aumento 13% em relação ao 
levantamento anterior, realizado 
entre julho de 2017 e agosto de 2018. 
É o quinto ano consecutivo que Mato 
Grosso apresenta uma taxa superior 
a 1.480 quilômetros quadrados.

O estado ocupa a segunda 
c o l o c a ç ã o  n o  r a n k i n g  d e  
desmatamento, atrás apenas do Pará, 
que concentrou quase 40% das 
derrubadas no mesmo período. Mato 
Grosso foi responsável por 17% total 
de desmatamento verificado Inpe. 
Em 2018, segundo o Inpe. cerca de 
90% do desmatamento nos biomas 
Amazônia e Cerrado no Estado foi 
ilegal.

Os dados são do Projeto de 
Monitoramento do Desmatamento 
na Amazônia Legal por Satélite 
(Prodes). O desmatamento na 
Amazônia foi de 9.762 km² de 
agosto de 2018 a julho de 2019, e os 
quatro estados responderam por uma 
área desmatada de 8.213 km².

julho de 2019, o Pará liderou o 
desmate da floresta, seguido por 
Ma to  Gros so ,  Amazonas  e  
Rondônia.

De acordo com o Inpe, Mato 
Grosso perdeu 1.685 quilômetros 
quadrados de floresta entre agosto de 

uatro estados da Amazônia 
Legal foram responsáveis por Q
84,13% do desmatamento na 

região, segundo o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe). No 
levantamento divulgado na segunda-
feira (18), entre agosto de 2018 e 

PROJETO MIRINS

Acampamento regional tem
participação da polícia civil

Durante encontro, as crianças participam de instruções teóricas e práticas em  primeiros socorros, prevenção de acidentes no lar, malefícios das drogas, etc

PJC/MT c/ Redação

Acampamento teve objetivo de reforçar autoconfiança e disciplina 

Foto: PJC-MT

CONSTRANGEDOR

Inpe registra Mato Grosso
como 2º em desmatamentos
Assessoria c/ Redação

Mato Grosso perdeu 1.685 km quadrados de floresta no período 

Foto: SEMA-MT

INTRUJÃO NO POTE

Suspeito vai em cana após
jogar moto furtada no lago

PRF/MT c/ Redação

Motoca foi retirada das águas e suspeito foi levado pro xilindró   

Foto: PRF/MT
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Pantheras, é pantaneiro e 
p a s s o u  m e t a d e  d a  v i d a  
testemunhando a caça da onça-
pintada, uma vez que a prática já foi 
permitida no Brasil antigamente. Ele 
acredita que a mudança de 
comportamento é algo a ser 
conquistado. “Agora, temos que 

ameaça, não é inimigo. Há 
muito o que fazer, mas já vemos 
alguns avanços na região. Existem 
fazendeiros que têm nos procurado 
para entender a onça-pintada, 
perceber que ela pode ser uma forma 
de turismo, ao mesmo tempo que 
protegemos a espécie”, diz Elizeu.

das onças-pintadas no 
Pantanal. Diferentes práticas para a 
permanência do felino no meio 
ambiente são adotadas, como o 
t u r i s m o  n ã o  i n v a s i v o ,  a  
conscientização das comunidades 
locais e a instalação de cercas que 
separem a onça do gado, além do 
estudo da espécie para conhecer o 
comportamento do felino.

Ainda assim, a prática ilegal 
acontece no País, segundo Rafael. 
“Pecuaristas ainda não tem 
conhecimento destas técnicas para 
que o gado e a onça-pintada 
convivam em harmonia, por isso 
ainda vemos crimes como os da 
semana passada”, ele diz ao se referir 
ao abate de três onças-pintadas no 
município de Cocalinhos, na divisa 
com Goiás, na última terça-feira 
(12).

A Polícia Civil do Estado, 
com apoio de órgãos como o 
Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente (Ibama) e o Instituto 
Chico Mendes de Conservação e da 
B i o d i v e r s i d a d e  ( I C M B i o ) ,  
identificou a propriedade em que os 
animais foram mortos, bem como as 
pessoas envolvidas no crime 
ambiental, mas o caso ainda segue 
em investigação.

Elizeu Evangelista da Silva, 
que também é colaborador da ONG 

ais conhecido pela prática 
da pesca, atualmente o MPantanal é uma referência 

no turismo de contemplação e 
apenas na região de Porto Jofre, onde 
termina a estrada Transpantaneira, 
US$ 7 milhões são movimentados 
anualmente com a visitação de 
brasileiros e estrangeiros para ver a 
fauna e flora pantaneiras. Isso é o 
que garante Rafael Hoogesteijn, 
supervisor da ONG Panthera Brasil, 
que trabalha diretamente na 
preservação das onças na fazenda 

Jofre Velho.
“Apenas aqui, são US$7 

milhões, mas o Pantanal inteiro 
movimenta muito mais. Sem falar na 
compra de passagens, hospedagens, 
aluguel de carros e toda a logística 
que está envolvida para que o turista 
chegue aqui. O Brasil precisa 
investir nisso e perceber que a 
preservação da onça, além de ser 
benéfico à fauna, beneficia a 
economia”, ele explica.

A ONG Pantheras Brasil 
trabalha desde 2014 na preservação 

m depoimento prestado na 
Delegacia de Homicídios e EProteção a Pessoa na 

segunda-feira (18), o detento 
Luciano Mariano da  Si lva ,  
conhecido como “Marreta” ,  
confessou ter sido o autor do 
assassinato do líder do Comando 
Vermelho, Paulo César dos Santos, o 
Petróleo. O crime ocorreu na noite 
de 26 de outubro, na Penitenciária 
Central do Estado.

Inicialmente, “Marreta” 
negava a morte do colega de cela. 
To d a v i a ,  n e s t a  s e g u n d a ,  
acompanhado do advogado Rafael 
Winck do Nascimento, decidiu 
prestar novo depoimento e admitir 
ter matado o colega.

Ambos, segundo a Polícia 
Civil, eram líderes do Comando 
Vermelho dentro da cadeia e 
chegaram a ser apontados como 
responsáveis pela entrada de 86 
celulares dentro de um freezer na 
unidade de prisional. Na ocasião, 
diretores do presídio e dois policiais 
militares também foram detidos na 
Operação Assepsia.

No novo depoimento,  
“Marreta” informou que, dois dias 
antes de matar o colega de cela 
descobriu que ele estava repassando 
informações sobre “seus negócios 
fora da cadeia” para agentes da 
Rotam (Ronda Ostensiva Tático 
Móvel). 

Desta forma, os policiais 
faziam apreensões de armas e 
drogas, além de prender os 
comparsas dele que estavam na rua.

A descoberta  ocorreu 
durante audiência da Operação 
Assepsia. Segundo “Marreta”, 
depoimentos de testemunhas 
continham informações que apenas 

“Petróleo” sabia. 
No caminho do Fórum de 

Cuiabá à PCE, o detento confrontou 
o amigo sobre o fato dele estar lhe 
entregando aos policiais. Petróleo 
lhe respondeu que eles conversariam 
depois da visita na cadeia, que 
ocorreria no sábado.

Durante os dois dias, eles 
não se falaram e passaram a se 
encarar como inimigos. No sábado, 
depois da visita, “Marreta” disse que 
ambos ficaram “se cuidando com os 
olhos”. 

Ele contou que, quando 
“Petróleo” descuidou, foi ao 
banheiro e fez uma trança com um 
lençol. Em seguida, se aproximou do 
colega de cela e lhe enforcou com o 
lençol, seguido de um golpe de arte 
marcial. 

Em seguida, fez ele inalar 
um perfume. Para concretizar o 
crime, o detento pendurou o desafeto 
a cerca de 25 centímetros do chão. 
Ele garante que não teve ajuda de 
nenhum dos outros três presos que 
estavam na cela.

Somente no outro dia, por 
volta das 6h00, ele chamou por 
Petróleo na cela, mas este não 
respondeu. 

Foi ao banheiro e viu o 
companheiro de cela pendurado. Ele 
criou uma cena para falar que o ex-
companheiro de crime se suicidou. 

“Marreta”, que negou ser 
líder ou membro do Comando 
Vermelho em Mato Grosso, afirmou 
que matou “Petróleo” por temer que 
ele tirasse sua vida, em virtude do 
diálogo que tiveram no caminho 
entre o fórum e a PCE. 

Ele disse que, antes da 
audiência, considerava a vítima 
“como um irmão”.

CONTEMPLAÇÃO

Turismo do pantanal fatura 
milhões de dólares com onças

Conforme Ong Panthera Brasil, o país precisa investir neste nicho e perceber que a preservação da onça, além de ser benéfico à fauna, beneficia a economia

Assessoria

Safaris ecológicos são rentáveis com o turismo não invasivo  

 Foto: Divulgação

VINGANÇA FATAL

Bandido Marreta confessa
execução de rival Petróleo
Da Redação

Luciano, o “Marreta”, envenenou e enforcou Paulo César, o “Petróleo”  

Foto: Reprodução
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 segunda e tapa da  
vacinação contra  o  Asarampo começou na 

segunda-feira (18) e imunizará 
até 30 de novembro, adultos de 20 
a 29 anos que não estão com a 
caderneta de vacinação em dia.

P a r a  g a r a n t i r  m a i s  
efetividade à campanha, além da 
dose de rotina, Mato Grosso 
recebeu 35 mil doses extras como 
forma de facilitar o acesso da 
população à imunização.

Ciente de que a vacina 
tríplice viral é a forma mais 
segura de prevenir o sarampo, 
protegendo também contra a 
rubéola e a caxumba, o secretário 
estadual de Saúde, Gilberto 
Figueiredo, reforça o pedido à 

p o p u l a ç ã o  m a t o -
grossense para que procurem o 
posto de saúde mais próximo para 
vacinar. “Até o momento, Mato 
G r o s s o  n ã o  t e m  c a s o s  
confirmados de sarampo e não 
queremos que a doença, que 
chegou a ser erradicada no Brasil, 
volte a circular no Estado”, disse 
o secretário.

Conforme dados do 
Ministério da Saúde, um total de 
68.814 mil mato-grossenses, 
entre 20 e 29 anos, não estão 
imunizados contra a doença e a 
proposta da campanha é diminuir 
esse número. 

Para isso, o Ministério 
deve enviar para o Estado, enviou 
nesta semana, novas doses da 

Diferentemente dos anos 
anteriores, essa faixa-etária foi 
selecionada porque apresentou, 
em outros estados com casos 
confirmados de sarampo, uma 
gravidade no acometimento da 
doença, evoluindo, muita das 
vezes, para internações. Esse 
grupo precisa ter duas doses da 
vacina para ser considerado 
imunizado. 

É importante buscar uma 
unidade de saúde e levar o cartão 
vacinal para que possa ser 
v a c i n a d o .  S e  n ã o  p u d e r  
comprovar que já recebeu alguma 
dose da vacinação, a pessoa vai 
tomar a primeira dose da vacina 
normalmente e 30 dias depois irá 
tomar a segunda dose.

SEGUNDA ETAPA

Vacinação contra sarampo
prossegue até o fim do mês

Dados do Ministério da Saúde, apontam 68.814 mil mato-grossenses, entre 20
e 29 anos, não imunizados  e a proposta da campanha é diminuir esse número

SES c/ Redação

Nesta etapa devem ser imunizadas pessoas de 20 a 29 anos  

Foto: Arquivo
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Copa Verde e a vaga na 
Copado Brasil em 2020.

Os cuiabanos sabem da 
aroeira, foram vendidos 19 mil 
ingressos para o Mangueirão, a 
torcida está acesa, o Papão com a 
vantagem, pode retrancar, se o 
Dourado não se fechar e sair pro 
ataque, pode ser surpreendido e 
levar um gol, aí, a coisa se 
complica, então, o jeito é manter a 
defesa e se arriscar no ataque, sem 
desguarnecer o meio de campo.

Pantanal no 1º jogo, 
resultado que complica a situação 
do Dourado na finalíssima no 
estádio Mangueirão.

O Cuiabá já sabe que não 
poderá contar com o lateral 
direito Léo, expulso, após receber 
o segundo cartão amarelo, aos 50 
do segundo tempo no jogo de 
casa. 

A ordem de Chamuska 
hoje é uma só,não levar gol e, 
fazer pelo menos um em cada 
etapa,para garantir o titulo da 

 gerente de futebol do 
Sinop Futebol Clube OMarcos Birigui, pode ser 

anunciado hoje, como treinador 
do Galo do Norte para disputar o 
Campeonato Mato-grossense do 
ano que vem. 

A  i n f o r m a ç ã o  f o i  
confirmada, pelo presidente do 
clube, Agnaldo Turra, lembrando 
que o clube já tem oito atletas 
fechados com o time da capital do 
soja, no entanto, os nomes ainda 
serão divulgados. A intenção da 

diretoria e ter uma folha mensal 
em torno de R$ 75 a 80 mil.

O presidente deixou claro 
que Birigui é um bom nome como 
opção e outro profissional está em 
negociação. 

O passe do treinador é do 
Pará e caso Birigui não assuma 
será contratado imediatamente, 
mas a pauta é cpm ele. “Birigui é 
funcionário público, coordenador 
municipal de Esportes do São 
Cristóvão. 

Então, trabalha meio 

período, o restante da 
tarde pode fazer o que quiser. 
Conversei com a prefeita (Rosana 
Martinelli) e estou aguardando 
um posicionamento, deve dar 
uma resposta até amanhã”, disse.

O presidente expôs ainda 
que as contratações serão feitas 
com cautela, dentro do orçamento 
da diretoria. “Este ano as 
d e s p e s a s  d e  t r a n s p o r t e s ,  
arbitragem ficarão com a 
Federação (Mato-grossense de 
Futebol -FMF) estão ficará mais 
fácil para ter boas contratações.

Se tivermos uma boa 
estréia, o público comparece, 
com isso temos bilheteria, então 
poderemos ter uma folha maior”, 
acrescentou. 

O Sinop estreia no mato-
grossense da primeira divisão em 
casa, no dia 21 de janeiro, às 
20h10, contra o Araguaia.

Birigui foi treinador do 
S inop  e  po r  duas  vezes  
consecutivas finalistas do 
Campeonato Mato-grossense 
garantindo o Galo do Norte 
também em duas participações 
consecutivas na Copa do Brasil e 
Campeonato Brasileiro da Série 
D em 2018 e 2019.

om foco total na segunda 
partida da final da Copa CVerde nesta quarta-feira, 

contra o Paysandu, em Belém, o 
Cuiabá, que já tem a permanência 
garant ida na Sér ie  B do 
Campeonato Brasileiro da Série 
B  e  q u e  n ã o  t e m  m a i s  
possibilidades de subir para a 
pr imeira  d ivisão,  poupou 
praticamente um time inteiro no 
empate contra o Figueirense, pela 
36ª rodada da segundona. 

Pelas circunstâncias, o 

treinador do Dourado, Marcelo 
Chamusca, considerou o 1 a 1 um 
resultado justo para as duas 
equipes e aposta todas as fichas 
para a partida desta noite no Pará.

Sem se enfrentar após 
cinco anos, Paysandu e Cuiabá 
irão fazer a decisão da Copa 
Verde da temporada 2019, depois 
duelos importantes ao longo da 
história. 

Papão x Dourado já se 
enfrentaram quatro vezes, todas 
elas pelo Campeonato Brasileiro 

da Série C e a vantagem 
no histórico é do time do Mato 
Grosso, que venceu dois jogos, 
sendo um deles dentro do estádio 
da Curuzu.

Por outro lado, o Papão 
venceu o primeiro confronto da 
história por 2 a 1, em agosto de 
2012. 

Um empate foi registrado 
no duelo entre as duas equipes e 
nesta briga de logo mais em 
Belém, leva a vantagem por ter 
vencido o adversário na Arena 

COPA VERDE

Dourado busca superação
contra Papão em Belém

Derrotado por 1 a 0 na Arena Pantanal no primeiro jogo, o Cuiabá decide hoje no Mangueirão paraense o titulo precisando tirar a desvantagem de gols no placar

Da Redação

Cuiabá precisa vencer o Paysandu hoje, por 2 gols de diferença   PAU-RODADO

Xerife Birigui cotado prá
comandar o Galo do Norte
S.N c/ Redação

Velho conhecido Marcos Birigui vai e volta prá terrinha  

Foto: Arquivo

Foto: Globo-Esporte
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 Prefeitura de Cáceres 
através da Secretaria de ATurismo e Cultura finaliza os 

últimos detalhes das peças de 
decoração para o lançamento das 
'Luzes de Natal' e do cenário da 
'Encenação Teatral Jesus Cristo, o 
presente de Deus', cujo lançamento 
será no dia 6, de dezembro ás 20:00 
horas, na Praça de Eventos da 
Sicmatur, com entrada gratuita.

O secretário de Turismo e 
Cultura, Junior Trindade, explicou 
que todo esse trabalho começou no 
mês de Janeiro, com reuniões entre 
os empresários locais, produção do 
projeto de desiger, projeto de custo, 
parceiros entre outras ações. 

“Graças a Deus esse ano 
com mais  experiência  e  já  
conhecendo todos os tramites 
burocráticos, começamos no início 
do ano os preparativos para oferecer 
um grande espetáculo e atrair turista 
de todas as regiões,” pontuou.

Ele aproveita para agradecer 
todas as parcerias em especial ao 
cenógrafo, Marcio Nei Miranda, a 
Câmara Municipal, o Jornal Correio 
C a c e r e n s e ,  o  C e n t r o  d e  
Ressocialização, Conselho da 
Comunidade, a Vara de Execução 
Penal e a cada reeducando que 

iluminada de Mato Grosso 
neste Natal.

O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, disse que o 
teatro será o maior espetáculo a céu 
aberto do Estado, com a peça 
'Encenação Teatral Jesus Cristo o 
presente de Deus', que contara com 
mais de 100 participantes, do Grupo 
de Oração Santa Terezinha, Paróquia 
São Luiz de Cáceres e a decoração a 

t r a b a l h o u  d u r o  
transformando lixo em arte. 
Trindade destacou que a maioria das 
peças são confeccionadas com 
matérias recicláveis, garrafas pets, 
isopor que iriam para o lixo poluir 
nossa natureza. Agradeceu ainda  ao 
Governo do Estado, a Assembléia 
Legislativa e a todos que estão 
contribuindo para transformar 
Cáceres, na cidade mais bela e 

todos venham prestigiar a 
nossa cidade e assim vamos 
fomentar o nosso comércio, a nossa 
cultura, que é um orgulho para todos 
nós”, finalizou Francis.

iluminação da Catedral, das 
Praças e de algumas Ruas vão estar 
ainda mais bonita do que no ano de 
2018.

“Venham prest igiar  o  

Especial de Segurança na 
Fronteira (Gefron), até o outubro 
deste ano.

“O Seminário tem como 
objetivo refletir sobre a questão da 
violência na fronteira do estado de 
Mato Grosso e temas transversais, 
como a questão da soberania de 
território, o espaço-território, a 
circulação de pessoas e mercadorias, 
os mercados (i) legais e como as 
cidades da faixa de fronteira sofrem 
os reflexos dessa problemática”, 
explica o coordenador do NIEVCi, 
professor Francisco Xavier Freire 
Rodrigues.

Serão abordados ainda os 
t e m a s  “ V i o l ê n c i a  e  
conflitualidades”; “Fronteiras, 
tensões, conflitos e integrações”; 
“Criminologia e diretos humanos”; 
“Violência, gênero e emoções”, 

om foco na segurança 
pública da região de fronteira Cde Mato Grosso, o Núcleo 

Interinstitucional de Estudos da 
Vi o l ê n c i a  e  C i d a d a n i a  d a  
Universidade Federal de Mato 
Grosso realizará o Seminário 
“Segurança Pública e Violência,” 
nos dias 10 e 11 de dezembro, nos 
Institutos de Ciências Humanas e 
Sociais e de Geografia, História e 
Documentação.

A 10ª edição terá como tema 
principal “Violência e Segurança 
Pública na Fronteira Oeste do Mato 
Grosso – Brasil: tensões, conflitos e 
integração regional”. 

O evento conta com o apoio 

dos Programas de pós-
graduação em Sociologia, em 
Política Social e Antropologia Social 
e da Ouvidoria Geral de Polícia de 
Mato Grosso, vinculada à Secretaria 
de Estado de Segurança Pública.

A programação inclui 
minicursos e apresentação de 
trabalhos, cujas inscrições podem 
ser feitas até o dia 8 de dezembro. No 
dia 10, logo após a abertura, às 
20h00, será realizada mesa-redonda 
com o tema “Segurança pública na 
fronteira e integração regional”, que 
contará com a participação do 
comandante do Comando Regional 
de Cáceres, coronel PM José Nildo 
de Oliveira, que comandou o Grupo 

 casa de acolhimento Lar 
Servas de Maria recebeu no Aúltimo sábado (9) os frutos 

da Campanha Dia de Cooperar 
realizado pela Agência do Sicredi de 
Cáceres. 

Foram doadas a instituição 
dezenas de fraldas geriátricas e 
materiais de limpeza arrecadados 
pelos cooperados e associados 
durante o mês da campanha.

A c a m p a n h a  D i a  d e  
C o o p e r a r,  é  a  m a i o r  r e d e  
cooperativista de voluntariado do 
Brasil, integrando milhares de 
cooperativas de todo o país, que 
formam uma grande corrente do 
bem. 

Os  co l abo radores  do   
Sicredi Cáceres por mais um ano, 
abraçaram essa causa unindo-se a 
milhares de pessoas para fazer o bem 
e proporcionar a transformação 
social na comunidade.

De acordo com o gerente do 
Sicredi em Cáceres, Elson Alves 

Ribeiro, a campanha é 
desenvolvida pelas cooperativas 
através de atividades de saúde, 
educação, cultura, lazer, cidadania e 
sustentabilidade, e tem como 
objetivo prestar auxílio a entidades 
filantrópicas da comunidade. 

Ele ressalta que nessa 
edição a instituição escolhida foi o 
Lar Servas de Maria, contemplada 
pela segunda vez com a campanha 
em Cáceres, lembrando que o 
Recanto Fraterno João Gabriel, já foi 
agraciado anteriormente.

Ribeiro explicou que ação é 
determinada após  levantamento das 
necessidades  da instituição 
escolhida e somente depois, é 
lançado aos cooperados o foco da 
campanha. 

No caso do Lar, foram 
arrecadados materiais de limpeza e 
f r a l d a s  g e r i á t r i c a s ,  c o m  a  
participação também de muitos  
associados que se solidarizam com a 
causa.

FESTA DE LUZES

Prefeitura ultima os detalhes
para mega Natal de Cáceres

A exemplo do ano passado, a maioria das peças são confeccionadas com matérias recicláveis, garrafas pets, isopor que iriam para o lixo poluir nossa natureza

Assessoria

Cidade cenográfica palco do auto de Natal na Sicmatur        

TENSÕES E CONFLITOS

Seminário abordará violência e 
segurança pública na fronteira

Secom/MT c/ Redação

 Foco é segurança pública na fronteira e integração regional   

Foto: Gefron/MT

Foto: JCC   

SOLIDARIEDADE

Dia de Cooperar do Sicredi
contempla Servas de Maria
Da Redação

Colaboradores do Sicredi/Cáceres, voluntários da campanha   

Foto: Divulgação
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A casa de acolhimento Lar Servas 
de Maria foi contemplada na última 
semana com a Campanha Dia de 
Cooperar realizado pela Agência do 
Sicredi de Cáceres. Foram doadas 
dezenas de fraldas geriátricas e materiais 
de limpeza arrecadados pelos cooperados 
e associados. De acordo com Elson Alves 
Ribeiro, gerente do Sicredi em Cáceres, o 
Lar foi contemplado pela segunda vez. 

Com foco na segurança pública da região de 
fronteira o Núcleo Interinstitucional de Estudos da 
Violência e Cidadania da Unemat realizará o 
Seminário “Segurança Pública e Violência,” nos 
dias 10 e 11 de dezembro, nos Institutos de Ciências 
Humanas e Sociais e de Geografia, História e 
Documentação. Seminário tem como objetivo 
refletir sobre a questão da violência na fronteira e 
temas transversais.
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A Prefeitura de Cáceres através da Secretaria de Turismo e Cultura 
finaliza os últimos detalhes das peças de decoração para o lançamento das 
'Luzes de Natal' e do cenário da 'Encenação Teatral Jesus Cristo, o presente 
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da Sicmatur. A encenação contara com mais de 100 participantes, do Grupo 
de Oração Santa Terezinha. Página 03

Mais conhecido pela prática da pesca, atualmente o Pantanal é uma 
referência no turismo de contemplação e na região de Porto Jofre, US$ 7 
milhões são movimentados anualmente com a visitação de brasileiros e 
estrangeiros para ver a fauna,(onça) e flora pantaneiras. Segundo a ONG 
Panthera Brasil, a preservação da onça, além de ser benéfico à fauna, 
beneficia a economia. Página 05

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50
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BRILHO CRISTÃO

Luzes e cenas de Natal serão
lançadas no dia 6 em Cáceres

Reciclando do lixo ao luxo, todos contribuem para transformar Cáceres mais  bela e iluminada neste Natal, brilhando a encenação do auto da natividade Cristã

Na contagem regressiva, organizadores ultimam detalhes das luzes   

Foto: Arquivo 

Gerente do Sicredi/Cáceres Elson 
Ribeiro, destaca a campanha  

Foto: Divulgação

DIA DE COOPERAR

Campanha do Sicredi/Cáceres
contempla Lar Servas de Maria

SEMINÁRIO

Violência e segurança pública
serão debatidos na fronteira

Gefron combate o crime na faixa 
de fronteira, alvo da violência    

Foto: Gefron/MT

ANIMAL-INFLUENCER

Onças do pantanal são estrelas
do rico turismo contemplativo

ONG trabalha na preservação das onças na fazenda Jofre Velho   

Foto: Divulgação
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Mato Grosso é o 2º lugar
no ranking do INPE em
desmatamentos no país

Bandido de facção foi
envenenado, espancado
e enforcado no presidio

Aberta segunda etapa de
vacinação contra sarampo
prossegue até final do mês
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