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MISTÉRIO MACABRO
Vítima, que segundo seu filho era responsável por buscar criança na escola, foi vista última vez na quinta feira por volta das 14h00, conforme senhorio da vila

Corpo carbonizado de mulher
encontrado na sexta-feira 13
Um mistério ronda a morte da dona de casa Ruthe Santos Libório,
encontrada sem vida, com o corpo completamente carbonizado, na manhã
de ontem, (13), em uma residência no bairro Espírito Santo, em Cáceres,
alvo de um sinistro parcial. O corpo foi encontrado pelo dono da vila que se
comunicou com a policia, que agora, apura se o incêndio foi acidental ou
criminoso. Página 03

CAÇA NATURAL

Expulsas de habitat onças
circulam em área urbana
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Copa, Sexta-13 e Mídia

O Matrimônio é a beleza Cristã
A beleza do matrimônio foi o tema homilia
do Papa Francisco na missa celebrada na manhã de
sexta-feira na capela da Casa Santa Marta. Entre os
fiéis, havia sete casais que celebravam 50 e 25 anos de
casamento. O trecho do Evangelho segundo São
Marcos fala da intenção dos fariseus de colocar Jesus
à prova fazendo-lhe uma pergunta que o Papa define
“casística”, isto é, quando se reduz a fé a “um sim ou
um não”. E explica: Não o grande "sim" ou o grande
"não" dos quais ouvimos falar, que é Deus. Não: se
pode ou não se pode.
E a vida cristã, a vida segundo Deus,
segundo essas pessoas, está sempre no 'se pode' e 'não
se pode'. A pergunta diz respeito ao matrimônio,
querem saber se é lícito ou não que um marido repudie
a própria mulher. Mas, afirma Francisco, Jesus vai
além, eleva o nível e “chega até a Criação e fala do
matrimônio que é talvez a coisa mais bela” que o
Senhor criou naqueles sete dias.
'Desde o início da criação [Deus] os fez
homem e mulher; o homem deixará seu pai e sua mãe e
se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só
carne'. “É forte o que diz o Senhor”, comenta o Papa,
fala de “uma carne” que não se pode dividir. Jesus
“deixa o problema da divisão e vai à beleza do casal
que deve caminhar como um só”. Francisco destaca
que o homem e a mulher devem abandonar aquilo que
eram antes “para começar uma nova estrada, um novo
caminho”. E depois toda a vida realizam este caminho
de “ir avante juntos: não dois, um”. O Papa então
recomenda: “Não devemos nos deter, como esses
doutores, num 'se pode' ou 'não se pode' dividir um
matrimônio. Às vezes, acontece a desgraça de não
funcionar e é melhor se separar para evitar uma guerra
mundial, mas isso é uma desgraça. Devemos ver o
positivo”. Francisco citou um casal que festejava 60
anos de casamento e, diante da pergunta se eram
felizes, os dois se olharam nos olhos, que ficaram
repletos de lágrimas pela comoção, e responderam:
"Somos apaixonados!”.
É verdade que existem dificuldades, que
existem problemas dos filhos ou do próprio
matrimônio, do próprio casal, discussões, brigas...
mas o importante é que a carne permaneça uma e
superam, superam, superam isso. E este não é somente
um sacramento para eles, mas também para a Igreja,
como se fosse um sacramento que chama a atenção,
que atrai a atenção: “Mas olhem que o amor é
possível!”. E o amor é capaz de fazer viver
apaixonados toda uma vida: na alegria e na dor, com o
problema dos filhos e os próprios problemas... mas ir
sempre avante.
Na saúde e na doença, mas ir sempre avante.
Esta é a beleza. O homem e a mulher foram criados à
imagem e semelhança de Deus e o próprio matrimônio
se torna assim Sua imagem. E é por isso, afirma o
Papa, que é tão bonito: “O matrimônio é uma
pregação silenciosa a todos os outros, uma pregação
de todos os dias”.
É doloroso quando isso não faz notícia: os
jornais, os telejornais não vêem isso como notícia.
Aquele casal tantos anos juntos... não é notícia. Sim, a
notícia é o escândalo, o divórcio ou que se separam, às
vezes se devem separar, como disse, para evitar um
mal maior... Mas a imagem de Deus não é notícia. E
esta é a beleza do matrimônio. São a imagem e a
semelhança de Deus.
***___https://www.vaticannews.va/pt/papafrancisco/missa-santa-marta/2018-

Ainda não estamos em agosto,
mês dito aziago, mas tivemos ontem de
consolo, uma sexta-feira 13, pra
compensar o azar da desclassificação na
Copa da Rússia, dentre outras mazelas
que acontecem neste reino tupiniquim,
onde nada, pode ser considerado
surpresa.
Exemplo, o blecaute da quarta
feira, a gente já tinha editado mais da
metade e na volta do almoço, tudo
apagado, redação, comercial,
administrativo e claro, o parque gráfico,
oposto de bônus pra quem paga 35% do
ganho e gasto em impostos.
Já que não temos privilégios
como alguns políticos que foram à
Rússia com dinheiro público assistir
jogos, pegamos o caminho da roça, ver
pela telinha mesmo da plin-plin a
Croácia ganhar dos Ingleses, né mesmo
Seu Renivaldo? Coisas que só
acontecem no patropi, onde os poderes
viraram bagunça e em sua maioria, os
poderosos, irrecuperáveis safardanas.
Veja o caso da Presidenta da
Croácia, a Dona Kolinda GrabarKitarovic, que viajou para a Rússia assim
como a maioria dos torcedores
estrangeiros, em um vôo comercial e
pagou os ingressos do próprio bolso.
Ainda mais, ela tirou dias de folga,
devidamente descontados de seu salário
para acompanhar alguns jogos de seu
país no mundial.
E a gente volta a perguntar pra
quem tem memória fraca, a maioria dos
brasileiros, porque será que não
passamos das quartas de final na
competição? Longe de azar pra quem
quer que fosse, mesmo porque na sexta13 nem teve jogo da Copa, se o grupelho
verde amarelo rodou antes, em parte é
porque o que existe de sobra na gentil
pátria amada Brasil, é enganação,
tapeação e corrupção.
A maioria dos políticos, metendo

a mão no erário, e o povo, coitado, anda
tão na sola, sem grana e alienado pela
nefasta dita grande mídia, que até sua
conversa é fiada. Inflação? Queda di
PIB? Desemprego? Insegurança
pública? Pois é, Mané, alguns imbecis
atribuem as mazelas decorrentes do
desgoverno, à greve dos caminhoneiros e
tem gente que acredita. Infelizmente, é
assim mesmo, amigos, quase a metade da
geração Nem - Nem, (nem trabalha, nem
estuda) só sabe repetir o que os lacaios da
Casa Grande espalha na telinha da
senzala.
A baderna é tão grande, que não
se comemora mais por aqui, o 1º de Abril,
(todos o são da mentira) e as bandeiras
verde e amarela surradas, esquecidas
após as quedas de Neymar estarão
ausentes no dia 7 de setembro, etc. etc. e
tal. A gente nem perdeu tempo na edição
anterior para lembrar a sexta-feira 13,
diante do azarão da comunidade ordeira
e laboriosa, conseqüente do desgoverno
reinante, dos poderes podres e da semiescravidão braçal e mental imposta por
Leviatã e alimentada no dia a dia pelos
arautos em defesa de Macunaíma e seus
títeres.
Não nos incomoda quando taxam
a gente de radical e que problemas não se
resolvem com criticas, desde que
estejamos conscientes de nossa função
como jornalista, como imprensa séria,
ética e compromissada com atos e fatos.
Seria muito cômodo editar um periódico
com fakes, oba-oba de marketing,
fofocas e demais delongas prá encher
lingüiça, como se diz no corriqueiro; ou
seja, encher páginas e que se dane o
mundo, que nem tudo é Raimundo e Pau
no.... como diz o rap não gravado de
Lorde Dannyelvis. Esta linha entretanto,
não nos interessa, pois respeitamos
acima de tudo, o prezado leitor e o
distinto anunciante e toca adiante, que
hoje é dia 14, amanhã, 15 e a fila anda.

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para o descaso de alguns proprietários de imóveis,
especuladores de Cáceres, que não providenciam
a devida limpeza dos mesmos, causando uma má
impressão, além de propiciar locais de criação e
infestação de insetos, bem como mocós para
esconderijos de bandidos e rés-furtivas, num
perigo iminente a transeuntes e moradores
vizinhos. Em pleno centro de Cáceres, este é um
dos maus exemplos.
BRANCAS

Para a segurança interna da Escola Estadual Onze
de Março, tanto no que se refere aos alunos,
(entrada e saída) como a presença de estranhos,
que só tem acesso ao local mediante identificação.
Esta cautela tem evitado maiores problemas a
alunos e professores e merece nosso registro.
PRETAS

Para a condição precária de algumas linhas de
eletrificação de Cáceres, volta e meia se
rompendo e causando prejuízos especialmente ao
comercio, que depende da energia elétrica no
cotidiano. Um claro exemplo disso, o blecaute da
ultima quarta feira das 13h00 ás 17h00 na
Tapagem e transversais, impossibilitando a
edição do Correio Cacerense, único diário e com
parque gráfico próprio.
BRANCAS

Foto da Semana
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Para quem não acreditava, veio de surpresa, o tal
Cavado, derrubando a temperatura em Cáceres e
região no alvorecer da última segunda feira,
chegando a friagem aos 13º pela madrugada e 16º
durante o solzinho do meio dia. Fenômeno efêmero
apesar do inverno, o frio deve se dispersar neste
final de semana.

Rosane Michels - Editora
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Para os evangélicos da Igreja Cristã Evangélica da
Rua Portocarrero em Cáceres, que promove na
calçada do tempo, um Varal Solidário, onde são
penduradas em cabides roupas usadas e seminovas arrecadadas pelos protestantes, destinadas
às pessoas carentes que por ali passam. A escolha
e doação dispensa quaisquer burocracias.
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RECONSTRUÇÃO

Coordenador do projeto diz que relatório síntese é fruto de estudos, das audiências públicas, pesquisas in loco, das oficinas nas escolas e reuniões com a comunidade

Unemat entrega relatório
síntese para plano diretor
Assessoria

Foto: Assessoria

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso entregou
para a Prefeitura de
Cáceres o relatório síntese do
diagnóstico e prognóstico do
município em diferentes frentes
de atuação. Esse documento é
parte do trabalho que vem sendo
realizado junto ao município e
que prevê entre outras ações a
reconstrução do Plano Diretor
municipal.
O relatório com 53
páginas pode ser acessado em:
http://www.caceres.mt.gov.br/do
wnloads/Prognostico%20caceres
_final%20(2).pdf
O professor doutor João
Sanches, da Unemat, que
coordena o projeto do Plano
Diretor explica que é
fundamental que as pessoas
conheçam o documento a fim de
participar e contribuir de forma
ativa para o planejamento da
cidade. “Esse relatório síntese é
fruto de estudos, das audiências
públicas, pesquisas in loco, das
oficinas nas escolas e reuniões
com a comunidade. Ele traduz
como está a cidade hoje e como
ficará se nada for feito nos

elaboração de outros projetos
para a Prefeitura de Cáceres,
como o Plano de Mobilidade

U r b a n a , C a d a s t r o
Multifinalitário e Reestruturação
Fiscal e Tributária.

MOCHILAS CHEIAS

Gefron laça mulas com
quase 40 kg de cocaína
Da Redação

N

o final da tarde de
anteontem, 12, policiais do
Grupo Especial de Fronteira
(GEFRON), apreenderam numa
estrada vicinal, distante cerca de 10
km do assentamento Barranqueira,
próximo à fronteira com a Bolívia.
quatro mochilas, que tinham em seu
interior 38 tabletes e mais um
invólucro menor de pasta base de
cocaína, que pesaram no total, 39,5
KG da droga.
Conforme relato, os
policiais realizavam patrulhamento
de rotina na área de fronteira com o
país vizinho, quando observaram
quatro indivíduos, próximo a uma
cerca, saindo da região de mato para
a estrada, de acesso a Cáceres e Porto
Esperidião.
Os Suspeitos estavam
carregado nos ombros sacos de sal,
ou similares, como se fosse
verdadeiros alforjes utilizados em
mulas para transporte de
mercadoria, modalidade muito
usada em transportes rurais, mas na
verdade, mulas eram eles mesmos.
Na moita, os policiais
aguardaram os reais mulas saírem
para a estrada e deram o bote,

Professor Dr. João Sanches, coordena projeto do Plano Diretor

próximos anos, por isso ele é um
norteador”, explica.
A partir desse relatório, a
prefeitura de Cáceres e a Unemat
vão realizar a partir desse
segundo semestre, novas
discussões com a comunidade
com a realização de novas
oficinas para que então seja
elaborada uma minuta de lei, que
ainda passará por audiências
públicas e pactuação com a
população antes de ser
encaminhada para o poder

legislativo.
“A construção da cidade
que queremos no futuro, passa
por um planejamento que tem que
começar agora. Por isso,
convidamos toda a população
para conhecer e contribuir de
forma participativa e coletiva
dessa discussão”, afirma a
secretaria de Planejamento da
Prefeitura de Cáceres, Nelci
Eliete Longhi.
Além do Plano Diretor, a
Unemat ainda é parceira na

SEXTA-FEIRA 13

Cadáver de mulher encontrado
carbonizado no Espírito Santo

ordenando mãos ao alto, deitar no
chão, mas um dos suspeitos, de
posse de uma pistola não acatou a
ordem, e efetuou vários disparos
com os militares, que revidaram.
Durante a troca de tiro, dois
suspeitos conseguiram se embrenhar
mato adentro e outros dois foram
presos, que um deles, baleado na
troca de tiros.
Os mulas presos foram
identificados:Anderson B.C, 30, o
Neném, e Hugo H.C. M, 21, o
baleado e que foi socorrido ao Posto
de Saúde familiar (PSF) de Porto
Esperidião e posteriormente ao
Hospital Regional, em Cáceres.
Num papo reto com os
mulas presos, eles disseram ser
brasileiros e que estavam com dois
bolivianos, os que lograram fugir e a
droga, seria entregue a um terceiro
próximo ao Cacho. Cada um deveria
receber R$ 200,00 pelo transporte.
Ressalte-se que na perseguição e
prisão dos mulas, além das mochilas
com cocaína, os policiais ainda
apreenderam dois rádios de
comunicação tipo HT, que os
criminosos utilizam para se
comunicarem com batedores.
Foto: Gefron/MT

Da Redação

U

m mistério ronda a morte
da dona de casa Ruthe
Santos Libório, 43,
encontrada sem vida, com o
corpo completamente
carbonizado, na manhã de ontem,
(13), em uma residência no bairro
Espírito Santo, em Cáceres, que
havia sido alvo de incêndio
parcial. Segundo informações
dos investigadores da Polícia
Judiciária Civil, o cadáver foi
encontrado pelo dono da Vila
onde Ruthe vivia, o qual,
assustado pelo encontro macabro,
acionou a Polícia Militar.
No local a porta da
residência da vítima estava

fechada, e de acordo com o
proprietário da vila a vítima,
havia sido vista última vez no
local na quinta feira, (12) por
volta das 14h00.
Conforme um filho de
Ruthe, sua mãe era responsável
em buscar sua filha na escola
todos os dias, porém na quinta
feira, ela não compareceu para
este afazer e realizando várias
ligações para ela, não obteve
respostas, mas que não chegou a
se alarmar.
O incêndio teria ocorrido
entre 3 e 4 horas e o fogo se
concentrou no quarto e atingiu
parte da cozinha da casa, sendo
Foto: Reprodução

apagado pelos Bombeiros,
acionados pela vizinhança. A
Polícia Técnica investiga para
chegar a origem do incêndio, se
foi acidente ou proposital, se
criminoso, o autor pode ser
enquadrado no crime de
homicídio e a policia busca
encontrar elementos que tenham
causado a sua morte carbonizada,
depois do levantamento
preliminar da Politec.
O corpo após remoção do
local pelo Instituto Médico Legal
de Cáceres, foi liberado aos
familiares para sepultamento e o
caso corre agora por conta da
divisão de homicídios da 1ª
Delegacia de Cáceres.

Mulas transportavam a droga na fronteira em mochilas

Morte de Ruthe Santos Libório é um mistério para a polícia
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CONECTADA

Programa objetiva aproximar a comunidade e atrair novos usuários para esses equipamentos culturais, em especial jovens em situação de vulnerabilidade social

Programa nacional contempla
biblioteca municipal de Cáceres
Da Redação

Foto: JCC

Biblioteca Profa. Leonídia, espaço de saber e cultura em Cáceres

A

Biblioteca Pública
Municipal Professora
Leonídia Avelino de Moraes,
localizada na rua Rua 6 de Outubro,
esquina com a Padre Casemiro em
Cáceres, foi contemplada com o
Conecta Biblioteca, um programa
nacional de estímulo à
transformação social por meio de
bibliotecas públicas, recursos vitais
para o desenvolvimento de
comunidades.
Conforme as coordenadoras
da biblioteca Divina Aparecida
Santos Cochev e Carla Kruger, o

programa tem o objetivo de
aproximar a comunidade da
biblioteca e atrair novos usuários
para esses equipamentos culturais,
especialmente jovens de 14 a 29
anos, em situação de vulnerabilidade
social.
Para isso, promove apoio e
formação continuada a uma rede de
profissionais de bibliotecas,
estimulando-os a aprofundarem sua
atuação como agentes de
transformação.
Sintonizado com as políticas
públicas para o setor, o Programa

está orientado pelas metas
estabelecidas no Plano Nacional do
Livro e Leitura (PNLL), Plano
Nacional de Cultura (PNC) e
também pelos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas (ODS). O Conecta
Biblioteca tem o apoio do Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas
(SNBP) e da Diretoria do Livro,
Leitura, Literatura e Bibliotecas
(DLLLB) e patrocínio da Fundação
Bill & Melinda Gates.
A biblioteca municipal
Professora Leonidia, tem um acervo
de cerca de 5 mil volumes, oferece o
empréstimo de até três livros por vez
mediante cadastro prévio e prazo
para entrega e de segunda a sexta
feira encontra-se aberta das 7h30 às
11h30 e das 13h30 as 17h30 a
disposição de freqüentadores e
interessados numa boa leitura e
pesquisas.
Conforme destacou a
coordenadora Divina Cochev, este
ano, a biblioteca estará promovendo
em seu 38º aniversário, dia 20 de
outubro, uma semana especial de
leituras e eventos, alusivos aos 240
anos de Cáceres.
Conclui ela, que é simples se
tornar sócio da biblioteca, basta
comparecer à sede da mesma no
endereço supra, levando o CPF, RG e
comprovante de residência e fazer a
carteirinha.

MADE-IN BOLÍVIA

Aeronave interceptada
com 300 kg de cocaina

G1-TO c/ Redação

M

urillo Ribeiro de Souza
Costa, 32, e Lucas de
Oliveira Penha, da mesma
idade, foram presos anteontem (12),
na zona rural de Formoso do
Araguaia, na região sul do Tocantins,
ao transportarem 300 quilos de
cocaína em uma aeronave, durante
operação conjunta entre as polícias
de Tocantins, Mato Grosso e Goiás.
A droga teria vindo da fronteira da
Bolívia com Mato Grosso.
A Polícia Federal,
juntamente com a Polícia Militar e o
Centro Integrado de Operações
Aéreas (Ciopaer-TO) interceptaram
a aeronave em um campo de pouso
na zona rural de Formoso do
Araguaia.
Segundo a Polícia Federal, a
investigação começou após uma
denúncia anônima.
Depois
disso, os policiais de Tocantins,
Goiás e Mato Grosso começaram a
trocar informações e a aeronave foi
interceptada em um campo de pouso
na zona rural de Formoso do
Araguaia. Os dois presos Murillo
Ribeiro de Souza Costa e Lucas de
Oliveira Penha, e a droga apreendida
foram levados para sede da Polícia

SUBSISTÊNCIA

Federal, em Palmas, onde a dupla foi
autuada em flagrante por tráfico
internacional de drogas.
O piloto Murillo Ribeiro de
Souza Costa, já havia sido detido no
dia 20 de fevereiro de 2016 no
Paraguai, quando a aeronave Cessna
210 matrícula brasileira PR-ATL,
que teria sido contratada para
transportar um carregamento de
armas, desde o aeroporto de Pedro
Juan Caballero, à capital do
departamento de Amambay, fora
interceptada. Como nada de
irregular havia sido constatado e ou
provado na época, ele foi liberado.
Dois anos após, ele volta a
cena, desta vez, preso com seu
nmoivo comparsa Lucas Penha. A
Agência Nacional de Aviação Civil
informou que a matrícula do avião
apreendido não consta na base de
dados do Registro Aeronáutico
Brasileiro e que isso significa que ela
não está regular.
Os dois presos e a droga
apreendida foram levados para sede
da Polícia Federal, em Palmas (TO),
e devem responder por tráfico
internacional de drogas.
Foto: CIOPAER-TO & ABC Color

Pesquisador da Unemat analisa
passeio de onças na área central
C.N c/ Redação

D

ois aparecimentos de onças
pintadas (Panthera onca) na
área em frente à Praça
Barão do Rio Branco em Cáceres
chamou a atenção da população e de
pesquisadores da Universidade
Estadual de Mato Grosso
(UNEMAT). Os animais foram
vistos por duas vezes no local, uma
no último dia 10, quando pessoas
que estavam no restaurante Kaskata
Flutuante avistaram e fotografaram
o animal.
Na quinta-feira (12) o
animal desfilou pela área em frente
ao cais da Praça Barão do Rio
Branco em Cáceres e foi avistada por
diversas pessoas que estavam no
local. A onça pintada, segundo as
pessoas que a viram, não se
incomodou com os barulhos da
cidade e continuou caminhando pela
área da baia do Malheiros.
Segundo o professor
Manoel dos Santos filho, doutor em
Ecologia, e que estuda as onças
pintadas há mais de 20 anos, é
preocupante o aparecimento do
animal nas áreas próximas da cidade.
“Há duas possibilidades, uma pode
ser que esta onça seja um animal
jovem, pois quando elas se
encontram nesta idade elas são
expulsas pelos pais para evitar
endogamia e elas acabam indo para
novos territórios, e o fato é que
existem poucos locais para esses

novos animais.
A segunda alternativa e que
pode ser a mais plausível, é que
parece ser um animal velho, e bem
magro, e nesse caso o animal se torna
perigoso, pois onças nessa idade
acabam perdendo os dentes e por
isso não conseguem mais caçar,
tornam-se perigosos, pois podem
atacam qualquer coisa”, alertou o
pesquisador.
Ainda de acordo com o
professor Manoel, há poucos dias
um bando de queixada atravessou o
rio Paraguai e invadiu a área urbana

de Cáceres, e isso pode ter relação
com o aparecimento de onças no
local em a busca de alimento, o que
afugentou os queixadas. “Esses
animais vão perdendo o habitat
natural, pois os seres humanos vão
desmatando e invadindo áreas que
seria das onças pintadas. Orientamos
a todos para que tenham muito
cuidado e não permaneçam sozinhos
nestes locais”, ressaltou.
As maiores populações de
onças-pintadas concentram-se no
Pantanal e na Amazônia brasileira.
(Fonte Cáceres Noticias)

Murillo Ribeiro de Souza Costa estaria pilotando a aeronave

Foto: Ilustrativa

Onças estariam entrando na cidade atrás de alimentos

Cáceres-MT, 14 e 15 de julho de 2018

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

PROJETO INOVAÇÃO

A equipe trabalhou cerca de um ano no projeto, o que permitiu o desenvolvimento técnico de cada um dos integrantes e também o crescimento emocional

Fatec SENAI-MT conquista
3ª lugar em prêmio nacional
Assessoria

Foto: Assessoria

Estudantes Shedy Sinkoc, Guilherme Marcial, João Wictor e Josemar Anacleto

A

estação micrometeorológica
de baixo custo, desenvolvida
pelos estudantes da Faculdade
de Tecnologia SENAI Mato Grosso,
conquistou o terceiro lugar na
categoria processo inovador do Inova
SENAI 2018.
O projeto atende as
necessidades dos agricultores,
fornecendo informações mais
precisas, que podem auxiliar na
tomada de decisão sobre a melhor
época de plantio, combate às pragas e
correção de solo.
O software, que usa técnicas

de inteligência artificial, redes e
sensores, participou de uma banca online durante a Olimpíada do
Conhecimento e ficou em terceiro
lugar entre os 25 projetos apresentados
por regionais de todo país. Fazem
parte da equipe o professor do curso de
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas da Fatec SENAI MT, Fahin
Elias Rihbane, e os estudantes Shedy
Sinkoc, Guilherme Marcial, João
Wictor e Josemar Anacleto.
Para Guilherme, o projeto
superou as expectativas do grupo e
revelou o quanto uma idéia tem força

quando se busca fazer a diferença na
vida das pessoas. “Às vezes a gente
fica esperando por uma grande idéia,
mas quando se propõe fazer o simples
bem feito, o resultado aparece. Meu
olho brilha quando vejo um agricultor
agradecendo por algo que criamos e
realmente vai fazer a diferença para
ele”, afirma. A equipe trabalhou cerca
de um ano no projeto, o que permitiu o
desenvolvimento técnico de cada um
dos integrantes e também o
crescimento emocional. “Estamos
mais maduros, tanto na parte
profissional como no pessoal.
Tivemos que aprender a lidar com
erros e acertos, nem sempre as coisas
saíam como o esperado, no entanto a
persistência e a vontade fizeram com
que a gente chegasse até aqui”.
O professor Fahin disse estar
muito satisfeito com a participação
dos estudantes nos projetos de
iniciação científica. “Isso mostra o
ensino sendo colocado em prática o
que pode resultar em novos produtos e
processos para o mercado. Ver esse
desenvolvimento é gratificante e
mostra que estamos no caminho
certo”.
O Inova SENAI, tem como
objetivo desenvolver a capacidade
empreendedora, a criatividade e o
raciocínio, por meio da geração de
projetos de inovação desde a
concepção, planejamento, execução e
apresentação para possíveis clientes.
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BAFÃO DE MATRIZ

Ciumenta bêbada desfere
golpe de faca no marido
Da Redação

U

embriagada e iniciou uma discussão o
m idoso identificado com as
acusando de traição. Em determinado
iniciais L.N.L. 66, foi
momento da briga, a mulher pegou uma
esfaqueado pela própria esposa
faca e feriu o companheiro.
na tarde de anteontem, (12) em uma
O Corpo de Bombeiros foi
residência localizada na Rua Radial I, no
acionado e encaminhou o idoso ferido
Bairro Garcês, em Cáceres. O motivo da
ao Hospital Regional de Cáceres para
agressão segundo a vítima seria que a
receber atendimento e a mulher acusada
esposa desconfiava de uma traição,
da tentativa de homicídio foi
alegando que o companheiro não batia
encaminhada a delegacia para as
mais o ponto e com certeza estaria
medidas cabíveis. Depois de curada a
pulando a cerca.
ressaca, ela foi enquadrada em tentativa
De acordo com as informações
Foto: Ilustrativa
locais, a Polícia Militar
foi acionada para
atender uma ocorrência
de desentendimento
entre casal com
tentativa de homicídio,
e chegando ao endereço
constatou o idoso com
um ferimento na região
da costela causado por
uma faca, sem contudo
atingir região
letal.
Em conversa
com a vítima depois
desta ser medicada no
Hospital regional, o
mesmo relatou que sua
Ciúmes e álcool não formam uma boa mistura entre pares
de homicídio e liberada.
esposa R.P.S., 61, chegou em casa
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VAGA NACIONAL

União de Roo disputará a vaga com Mixto, Poconé, Operário Várzea-grandense, Araguaia e Dom Bosco. Mantendo o mesmo regulamento do ano anterior

Colorado busca reforços para
disputar a Copa FMF de 2018
S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

A

Base do União começa se preparar para vaga na Copinha

CUIABÁ & LUVERDENSE

Dourado tranqüilo é oposto do
Verdão nas batalhas da Série C
S.N c/ Redação

D

epois de quatro vitórias
consecutivas, o Cuiabá
ocupa o segundo lugar no
Grupo B, da Série C do Brasileiro,
com 25 pontos em 13 jogos
disputados. Se vencer o Joinville,
lanterna da chave com 10 pontos
somados, não poderá ser
alcançado pelas equipes que estão
fora do G-4 e brigam por vagas na
próxima fase do campeonato. O
primeiro time fora da faixa de

classificação é o Luverdense, com
15 pontos conquistados.
Além da classificação, o
Cuiabá coloca em campo a
manutenção dos 100% de
aproveitamento no segundo turno
da competição. No último jogo, em
Juiz de Fora (MG), o time bateu o
Tupi por 3 a 1, com dois gols de
Eduardo Ramos e um de Marino.
Com isso, a dupla chegou a seis
gols cada, e ocupa a artilharia da
Foto: Arquivo

Cuia pode sair de campo hoje classificado na 2ª fase do grupo

competição. A partida entre
Cuiabá e Joinville será hoje, às
15h30 (horário de MT), na Arena
Pantanal.
Em situação adversa, jogando fora
e precisando vencer para subir na
tabela, o Luverdense enfrenta
neste sábado o Volta Redonda no
Rio de Janeiro e além do fator
longe da torcida, ainda terá
desfalque de dois titulares,
Rubinho e Tiarinha, precisando de
uma vitória, para se manter vivo na
competição.
Apesar da distancia parta
chegar ao G-4, o técnico Luizinho
acredita num milagre. “A
diferença para o 4º colocado,
Bragantino é de 9 pontos. Como a
gente ainda tem o confronto direto
com eles (Bragantino) essa
diferença cai para seis, faltando
quatro jogos. Em futebol tudo é
possível e por isso nós
acreditamos”, afirmou o treinador.
A partida entre Volta
Redonda e Luverdense,
anteriormente marcada para
15h00, foi adiada para às 17h
(horário de MT) no estádio
Raulino de Oliveira.

Copa Federação está
programada para iniciar
no dia 22 de setembro,
faltando pouco mais de dois
meses, o União de
Rondonópolis se movimenta
em busca de até oito reforços
pela briga ao título de campeão
que garante vaga na Copa do
Brasil, do ano que vem.
De acordo com a
diretoria do time, serão
contratados, atacantes,
zagueiros e meia. O Colorado
ainda conta com alguns
jogadores da copa anterior e
pode pedir o retorno de atletas
que estão emprestados.
“Estamos em buscas de atletas
conhecidos, de boa qualidade e
que atendam as nossas
necessidades. Os que não
conhecemos estamos buscando
informações para fazermos
boas contratações. Em breve
esperamos fechar o quadro”,
disse o presidente, Edicarlos
Olegine, sem apontar nomes
sondados pela diretoria.

O colorado disputará a
vaga com Mixto, Poconé,
Operário Várzea-grandense,
Araguaia e Dom Bosco.
Mantendo o mesmo
regulamento do ano anterior, a
competição será disputada por
atletas Sub-21, podendo ser
escalados cinco jogadores com
até 23 anos.
A Copa FMF vai ser
dividida em três fases. Na
primeira, as sete equipes
jogarão todas contra todas em
turno único. Os quatro melhores
times ao fim da primeira fase
avançam para as semifinais, que
serão no sistema mata-mata em
jogos de ida e volta. Quem
passar disputa a decisão
também em duas partidas. A
final está prevista para o dia 25
de novembro.
O Cuiabá, atual campeão
e o Sinop, vice-campeão
estadual, estão com as vagas
garantidas na Copa do Brasil. O
Galo do Norte não disputará a
copa neste ano.
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Esotérico
A Lua entra em Leão, recebe
um tenso aspecto de Marte
em Aquário e de Urano em
Touro, indicando um dia de
movimento intenso na vida social e
paixões mal administradas. O dia pode
trazer tensão e dificuldades em um
romance ou no relacionamento com um
filho. Procure respirar antes de reagir.

A Lua entra em Leão, recebe
um tenso aspecto de Marte em
Aquário e de Urano em Touro,
indicando um dia de
movimento intenso na vida social e em
contatos comerciais. É preciso
organizar sua agenda e priorizar
atividades, pois elas podem ser muitas e
prejudicar seu equilíbrio emocional.

A Lua entra em Leão, recebe
um tenso aspecto de Marte em
Aquário e de Urano em
Touro, indicando um dia de
movimento intenso na vida doméstica e
relacionamentos familiares. Procure
não se envolver em provocações; evite
brigas e discussões desnecessárias. Dia
bom para mudar a decoração da casa.

A Lua entra em Leão, recebe
um tenso aspecto de Marte em
Aquário e de Urano em Touro,
indicando um dia de
movimento intenso no trabalho, com
possibilidade de atritos, que devem ser
evitados, com colegas ou superiores. O
momento pode envolver a chegada de
um novo e desafiador projeto.

A Lua entra em Leão, recebe
um tenso aspecto de Marte em
Aquário e de Urano em Touro,
indicando um dia de pressão e
dificuldades na comunicação, pois pode
haver mal entendidos. Procure relaxar
sua mente antes de tomar qualquer
decisão definitiva, especialmente
relacionada a um contrato.

A Lua entra em Leão, recebe um
tenso aspecto de Marte em
Aquário e de Urano em Touro,
indicando um dia de
enfrentamento de problemas e
dificuldades relacionadas a um projeto
de médio prazo. Sua fé pode passar por
um momento de dúvidas e fragilidade.
Procure meditar e encontrar um ponto de
equilíbrio.

A Lua entra em Leão, recebe
um tenso aspecto de Marte em
Aquário e de Urano em Touro,
indicando um dia em que você
deve tomar cuidados redobrados com
gastos desnecessários, pois podem
surgir acontecimentos inesperados
relacionados ao seu dinheiro. Este é um
momento que deve envolver economia.

A Lua entra em Leão, recebe um
tenso aspecto de Marte em
Aquário e de Urano em Touro,
indicando um dia de
interiorização e necessidade de fazer
uma limpeza mais profunda em
situações e emoções que já não fazem
mais sentido em sua vida. O momento
pode indicar uma difícil negociação ou
acordo.

A Lua entra em seu signo,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e de Urano
em Touro, indicando um dia de
pressão e nervosismo, em que você terá
que respirar muitas vezes para não tomar
decisões impulsivas. Procure não ficar
ansioso ou tentar controlar
acontecimentos que, na verdade, você
não tem nenhum controle.

A Lua entra em Leão, recebe um
tenso aspecto de Marte em
Aquário e de Urano em Touro,
indicando um dia de tensão e
nervosismo nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. Na verdade, o
ideal é que hoje, você prefira distanciarse das pessoas em geral, priorizando a
intimidade. Sua paciência está a zero.

A Lua entra em Leão, recebe
um tenso aspecto de Marte em
Aquário e de Urano em Touro,
indicando um dia em que sua
paciência e tolerância podem ser
colocadas em teste. O momento pode
envolver uma forte necessidade de
interiorização e dificuldade em
distanciar-se da vida social, que é o seu
maior desejo neste dia.

A Lua entra em Leão, recebe
um tenso aspecto de Marte em
Aquário e de Urano em Touro,
indicando um dia difícil, com
enfrentamento de problemas e
dificuldades, especialmente no
trabalho. O momento pode envolver um
difícil projeto que chega para desafiá-lo.
Cuide com mais carinho da saúde.

By Rosane Michels

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

Abrimos nossa High Society parabenizando a
jornalista Mayara Michels Cunha que festeja
mais um aniversário envolto as
manifestações de carinho dos familiares. Que
seu dia seja cheio de alegrias do início ao fim,
e que a felicidade permaneça sempre do teu
lado. Feliz Niver!!!

Sempre atentos as notícias da Princesinha nas
páginas do JCC o finess casal João Guilherme
Turini e Fernanda Cavalari, proprietários da
Óticas Karol que está com as melhores
promoções em comemoração ao primeiro
aniversário em Cáceres. Vale conferir. Grande
abraço ao casal e toda a equipe com votos de um
excelente fim de semana

Os parabéns ao ilustre magistrado e amigo
Geraldo Fidélis que comemora data nova
ao lado da esposa Fernanda e da filhinha
Luisa. Que Deus lhe conceda muita saúde e
muitos anos de vida. Felicidades hoje e
sempre!

