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Sol e Netuno unidos, caminham livres 
em Peixes indicando dias de 
interiorização e necessidade de 
reflexão. Tome cuidado apenas para 
não se deixar por confusões ou ilusões. 
Deixe os exames de rotina para daqui 
uns dias, pois os resultados podem ser 
inconclusivos. Procure meditar e 
respeitar esse estado de espírito.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Sol e Netuno unidos, caminham livres 
em Peixes indicando dias de 
movimento intenso na vida social e 
novos amigos que se aproximam. 
Tome cuidado com as pessoas que se 
envolve, pois podem iludi-lo ou 
enganá-lo. Procure conhecer mais 
profundamente cada uma delas antes 
de entregar-se.

Sol e Netuno unidos, caminham livres 
em Peixes indicando dias de 
m o v i m e n t o  i n t e n s o  n a  v i d a  
profissional e em seus projetos. O 
período pode envolver uma boa notícia 
relacionada a uma promoção ou 
mesmo a um novo projeto que você 
estará totalmente envolvido. Sua 
carreira dá um passo à frente.

Sol e Netuno unidos, caminham livres 
em Peixes indicando dias de maior 
envolvimento com a espiritualidade e 
necessidade de uma nova filosofia de 
vida. Os próximos dias são ótimos para 
a prática da meditação e yoga, assim 
como para qualquer ritual envolvendo a 

vida espiritual. O Sagrado se aproxima de você.

Sol e Netuno unidos, caminham livres 
em Peixes  indicando dias  de 
interiorização e necessidade de fazer 
uma limpeza no mundo emocional. O 
período, que dura alguns dias, pode 
envolver um forte contato com 
emoções mais profundas. Algo ou 
alguém deve ser deixado para trás neste 

período.

Sol e Netuno unidos, caminham livres 
em Peixes  indicando dias  de 
movimento intenso na vida social e 
a p r o x i m a ç ã o  d e  a m i g o s .  O s  
r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais são beneficiados neste 
período. Uma sociedade ou parceria 
comercial pode ser firmada, mas deixe 

para assinar daqui alguns dias.

Sol e Netuno unidos, caminham livres 
em Peixes indicando dias de 
interiorização e necessidade de estar 
mais perto dos seus. Sua vida 
doméstica passa por um período de 
intenso movimento. Um reforma 
pode  começar  ou  mesmo a  
negociação de compra ou venda de 

um imóvel.

Sol e Netuno unidos, caminham livres 
em Peixes indicando dias de rotina 
movimentada, mas com alguma 
c o n f u s ã o  o u  m a l  e n t e n d i d o ,  
especialmente no trabalho. Deixe para 
aprovar um projeto daqui alguns dias. 
Se estiver envolvido com exames 
médicos, os resultados podem ser 
inconclusivos.

Sol e Netuno unidos, caminham livres 
em Peixes indicando dias de 
movimento intenso na vida financeira 
e material. Não é aconselhável um 
novo investimento neste período, 
assim como o pedido de um 
empréstimo. Procure seu dinheiro sob 
controle, pois pode haver gastos 
imprevistos.

Sol e Netuno unidos, caminham 
livres em Peixes indicando dias de 
movimento intenso na vida social e 
aproximação de pessoas diferentes e 
sensíveis. Alguém pode mexer com 
seu coração neste período, caso ainda 
esteja só. Se for comprometido, tome 
cuidado com ilusões e excesso de 
romantismo.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

Sol e Netuno unidos, caminham livres 
em seu signo indicando dias de ilusões 
e excesso de sensibilidade e 
romantismo. O período, que dura 
alguns dias, pode envolver uma forte 
carência emocional, que deve ser 
mantida sob controle. Caso contrário, 
você pode arrepender-se de algumas 

atitudes impensadas.

By Rosane Michels

Sol e Netuno unidos, caminham livres em Peixes 
indicando dias de movimento na vida 
social, mas de possíveis confusões e 
mal entendidos, especialmente entre 
amigos. O período pode envolver uma 
negociação envolvendo um acordo e 
possibilidade de firmar um novo 
contrato. Deixe para assinar daqui 

alguns dias.

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

Um feliz aniversário a Mariangela Reis Giraldelli, que 
comemorou a data ao lado dos familiares e amigos.  Desejo a 
você toda felicidade do mundo, muitos anos de vida sempre 
com saúde, amor, amizade e paz. 

Neste dia quero homenagear meu querido 
irmão Adilson Michels que completa mais um 
ano de vida. Quero parabenizar você por esse 
dia, e mais que isso, quero dizer quanto eu me 
sinto importante por fazer parte da sua vida. 
Quero celebrar com você os sonhos, as 
fantasias e as tristezas do dia a dia.  Quero 
também que todos os seus sonhos se tornem 
reais e possíveis. Que a sua caminhada seja 
de muita luz, que o amor seja o adubo da sua 
vida, que a felicidade reine no seu coração e 
que Deus o proteja e abençoe sempre. 
Felicidades maninho!!!

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

Hoje é sem dúvida um dia especial para nós da 
família do JCC, também completando data nova 
o meu sobrinho Aderbal Michels Neto, filho do 
meu irmão, então a festa é em dose dupla. Torço 
para que todos aqueles desejos de infância 
possam ser concretizados, que siga lutando até o 
fim para alcançar sua profissão tão sonhada. 
Você é um menino muito especial e tenho certeza 
que a vida tem um plano maravilhoso para ti. Que 
nunca lhe falte saúde e que se um dia aparecer 
alguma dificuldade, lembra que estamos sempre 
prontos para ajudá-lo. Grande beijo e feliz 
aniversário.

Destaque VIP aos Rotarianos das regiões V, VI e XV do Distrito 4440 que participaram durante o sábado do PETS, 
Treinamento de Presidentes eleitos e equipe distrital. O encontro favoreceu além da troca de experiências um 
aprendizado ímpar a cada rotariano, que acolheu com responsabilidade e comprometimento sua missão para  o ano 
rotário 2018/2019. Parabéns a todos que não mediram esforços para o sucesso do evento.

ARTESANATO
Turma do artesanato, desde a última sexta 
feira, 1º de março, os integrantes do 
Programa do Artesanato Brasileiro, estão 
na Sicmatur em Cáceres, cadastrando 
vocês, que ganham a vida com dignidade 
criando e produzindo artes na city. De 
acordo com a presidente da Associação 
Pantaneira de Artesões, Suely Tocantins, os 
interessados devem se dirigir a Casa da 
Arte no horário comercial e falar com 
Renata ou Antônio. Se tem uma classe que 
merece respeito especial é a de artesanato, 
ou alguém duvida da importância de um 
souvenir.

LEGAL/IMORAL
Um juiz entrevistado por um site de 
noticias de Cuiabá, disse acreditar que o 
debate acerca do auxílio-moradia pago a 
magistrados tem motivação política e 
revela a intenção de desmoralizar o 
Judiciário perante a opinião pública, 
alegando que o auxílio-moradia existe 
desde 1979 e só de um ano e pouco para cá, 
está tendo esse debate tão acirrado. Ele 
questiona, qual a explicação se daria para 
isso e embora não fomos argüidos, é 
simples, eminente magistrado: Nem tudo 
que é legal, é moral, já dizia o saudoso 
jurista Helly Lopes Meirelles.

DIREITOS IGUAIS
Justifica ele, que a lei prevê que seja 
ofertada residência oficial a alguns cargos, 
como a magistrados e legisladores; que 
quando não há moradias funcionais, o caso 
de Mato Grosso, o auxílio é pago para 
custear o aluguel. Como exemplo, diz que 
por conta da profissão que exerce, já teve 
que se mudar várias vezes de residência, 
sendo inviável comprar imóveis todas as 
vezes. Realmente Doutor, comprar é fácil, 
difícil é vender, a gente mora em São Paulo, 
trabalha em Cáceres e paga do nosso 
salário o aluguel, tai, a lei não deveria igual 
ser para todos?

DEVEU, PAGOU!
O advogado Zaid Arbid, que defende João 
Arcanjo Ribeiro, afirmou que seu cliente 
tem algo em torno de R$ 200 a R$ 250 
milhões para receber de empréstimos feitos 
a políticos e empresários em Mato Grosso. 
Conforme Arbid, o Comendador não vai 
perdoar nenhuma dívida e passará a cobrar 
assim que receber os títulos, atualmente em 
posse da Advocacia Geral da União. O 
advogado diz que no paraíso, é que se 
aplica o pai nosso, perdoando as dívidas e 
as ofensas, mas na Terra tem que receber 
para poder pagar. Corretíssima a atitude do 
defensor de Arcanjo, pagar é dever de 
inadimplentes e cobrar, de quem tem em 
haver.

IPVA/PLACAS 4 E 5
O IPVA com placas, finais 4 e 5 pode ser 
pago com 5% de desconto até o dia 12 de 
março. O beneficio é concedido para os 
pagamentos realizados à vista. Para emitir 
a guia de recolhimento o contribuinte deve 
acessar o site da Secretaria de Fazenda, no 
banner IPVA, opção "Pague seu IPVA". 
Quem efetuar o pagamento do valor 
integral do IPVA no período de 13 a 20 de 
março terá 3% de desconto. Já no período 
de 21 a 29 deste mês, o recolhimento 
deverá ser integral ou parcelado em até três 
vezes, sem o beneficio dos descontos. Após 
o dia 29 o pagamento terá que ser feito à 
vista, com acréscimo de juros e multa.
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Como aqui em Cáceres os sinais 
de TV são restritos a três em casa que não 
tem antenas especiais, nos 3 canais, a 
plin-plin, acabou a novela quem tem o 
mínimo de bom senso pula dos Big 
Bodes pra outra; as opções acabam 
sendo as duas restantes, ou Simpson na 
Band, ou os roda-roda do camelô Senor 
Abravanel que virou Silvio Santos. 
Parece arroz tipo 1 especial, não tem 
escolha e assim, prá quem não tem cão e 
não curte caçar com gato, o jeito é partir 
pro Ratinho. É o que a gente sempre faz, 
já sabendo que como terapia pra dormir, 
funciona, nem precisa engolir um on-
the-rock's, dependendo do cansaço do 
batente, logo está com Morfeu. 

No final de semana, depois das 
cornices, casa das primas, síndrome de 
Fernão Dias Paes Leme, o sarcasmo da 
Sofia mãos com tesoura, aqui no nosso 
lado do paraíso, Cáceres, claro, a gente 
girou o seletor, para a opção SBT. No 
picadeiro do irreverente Carlos Massa, o 
pé-vermelho Ratinho, desfilam, a 
dentuça caipira Milene Pavorô; a 
carcamana Valentina Francavilla; a 
balzaquiana roliça Rhenata Schmidt; o 
vereador clow Marquito, o fanho 
Zezinho Gasolina; o troteiro nariz de 
embono Santos e o farda de guarda de 
circo, Faxinildo. 

De repente ficamos na duvida se 
voltava pra plin-plin dos Big-Bodes ou 
perdia o tempo do pré-sono, com o boca-
mole Ministro da Fazenda Henrique 
Meirelles, entrevistado no quadro Dois 
dedos de Prosa. Como quem tá na chuva 
é pra se molhar, sem controle terremoto, 
preguiça de levantar da cama pra 
desligar a telinha, truco, que pagar os 
pecados faz parte do jogo. No jogo da 
entrevista do tal Meirelles, ficou mais 

pra pelada. 
O fala mansa não deu uma 

dentro, se embananou com as perguntas 
de rua, falou pouco e não disse nada, 
engasgou ao tentar passar uma farsa de 
deflação quando uma telespectadora o 
convidou a  fazer  compras  no  
supermercado, enfim, mostrou bem o 
motivo de sua gravação, tapar o sol com 
a peneira. 

A entrevista de Meirelles pelo 
que ficamos sabendo era para defender a 
reforma da previdência, mas como deu 
chabu, foi adiada, com novo script 
paroleiro, que não colou. 

Convenhamos, fica complicado, 
um aposentado mensal de R$ 250 mil do 
Bank of Boston, mais os 30 salários 
mínimos/mês como ministro temerário, 
esconder a empáfia ao falar da 
necessidade do governo reduzir 
despesas para poder, em seguida, 

diminuir a a carga tributária no país. 
Mesmo sem óleo de peroba, é difícil um 
marajá falar em contenção, mas ele 
falou. 

Claro, que a entrevista foi 
gravada na última quinta-feira, questão 
de prevenção, que o povo já anda de 
picuá cheio de conversa fiada, sobretudo 
partindo do todo poderoso paladino da 
reforma da previdência. 

Pra finalizar, o queixudo falou e 
não disse nada, de simplificação 
tributária, de acabar com a burocracia, 
aquele papo do Golbery na ditadura, da 
privatização dos presídios, que acabou a 
crise e outras baboseiras. 

Ainda bem, que foi gravação, 
pois ao vivo, roubaria a cena, 
descaracterizando a real descontração 
do picadeiro do Ratinho com suas 
chanchadas massificadas, entendeu, ou 
quer que a gente pingue os is?

Hoje, 7 de março, o calendário 
registra a data alusiva ao Dia do 
Optometrista e fica no ar a pergunta, 
afinal quem é o profissional desta área? 
Como eu também não sabia em detalhes, 
afinal minha formação em bancos de 
universidade, como já dito, refere-se a 
curso bacharelado em geografia, pós em 
turismo e o jornalismo, setor mais amplo 
às pesquisas e onde encontrei o vocábulo 
optometria.

Só pra ilustrar, a palavra 
optometria deriva etimologicamente do 
grego optometron, decomposta em opto, 
que provém de opsis que significa visão 
e de metron que significa medição, 
portanto, uma prática especializada no 
estudo da visão, especificamente nos 
cuidados primários da saúde visual.

Assim, o optometrista é o 
profissional da área da saúde, não 
médico, formado em Optometria, 
responsável pela avaliação primária do 

sistema visual e ocular, prescrevendo 
quando necessário, a correção ótica 
adequada (óculos, lentes de contato, 
filtros, terapias visuais) e encaminhando 
as suspeitas patológicas ao medico, o 
profissional especializado.

Com o advento da Caravana da 
Transformação em Cáceres, quando em 
apenas cinco dias foram realizados mais 
de 20 mil atendimentos oftalmológicos, 
nada mais oportuno, mencionar mesmo 
que de forma resumida, (o espaço é 
exíguo), as nossas homenagens aos 
optometristas em sua efeméride.

Não resta duvida que a visão 
desempenha um papel fundamental na 
saúde e boa qualidade de vida, com 
impacto determinante no modo como 
uma pessoa se relaciona e se integra na 
s o c i e d a d e ,  i n f l u e n c i a  o  s e u  
desenvolvimento cognitivo, saúde 
mental, rumo profissional e pessoal; que 
a atenção e cuidado com a saúde visual 

desde a infância, reflete positivamente 
na geração de melhores oportunidades e 
desempenho produtivo; e claro, que o 
profissional optometrista, desempenha 
papel fundamental na garantia de um 
sistema de saúde visual eficiente e 
equitativo, inclusive, a Organização 
Mundial de Saúde tem preconizado que 
a optometria é a primeira barreira contra 
a cegueira evitável no mundo. 

Só pra concluir, experimente 
fechar os olhos mesmo que por 30 
segundos e com certeza ao abri-los, 
sentirá a importância fundamental da 
visão em seu dia a dia. 

Então leitores, nada mais justo 
que neste 7 de março, a gente 
parabenizar a distinta categoria 
profissional pelo seu dia e que Santa 
Luzia, os abençoem hoje e sempre. 
***___Rosane Michelis – Jornalista, 
Bacharel em Geografia e pós em 
turismo.
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Durante o ato de entrega dos 
conjuntos de aparelhos de ginástica, o 
governador Pedro Taques, agradeceu a 
confiança que o Distrito 4440 do Rotary 
depositou no Estado. “Essa parceria irá 
servir de exemplo para diversos 
municípios, é uma honra e orgulho ser 
governador e inaugurar essas obras. 
Obrigado Fernando Dalmolin pela 
confiança. Nossa gestão está aberta para 
parcerias como essa, firmadas com 
pessoas sérias e honestas”, finalizou.

A construção e instalação de 
cada academia ao ar livre têm custo de 
R$ 21 mil e na parceria, o Governo 
realiza o repasse do recurso e a 
implantação fica a cargo do Rotary e da 
comunidade. Os equipamentos são 
i m p o r t a n t e s ,  s e g u n d o  s e u s  
idealizadores, porque faz parte da 
medicina preventiva, contribuindo para 
diminuição de problemas respiratórios, 
reumáticos e cardíacos. Além é claro, de 
proporcionar lazer e estimular maior 
longevidade daqueles que fazem uso dos 
aparelhos.

través de uma parceria entre o ARotary Club de Cáceres, 
(Distrito 4440 do Rotary) com o 

governo do Estado de Mato Grosso, a 
cidade conta atualmente com 14 
academias ao ar livre, somando-se a 
ultima inaugurada pelo governador 
Pedro Taques no final de semana no 
Jardim União, em sua estadia na 
Caravana da Transformação.

Durante a inauguração da 
academia no bairro Jardim União, em 
Cáceres, o secretário das Cidades, 
Wilson Santos, enfatizou a importância 
desse tipo de equipamento público, que 
proporciona saúde e bem-estar da 
população.

Por seu lado, o governador do 
Distrito 4440 do Rotary, Fernando 
Dalmolin, agradeceu a parceria com o 
governo do Estado e lembrou que é 
única em todo país. Além disso, reforçou 
a disponibilidade da entidade para 

outros trabalhos que beneficiem a 
população. “Não há lugar no país onde 
exista essa parceria. Esse projeto é um 
case de sucesso que poderá ser espelho 
para o Brasil e o mundo. Agradeço todo 
empenho do Governo, por meio da 
Secid. Hoje entregamos essas 14 
academias em Cáceres, que compõem o 
primeiro lote de implantações. Ainda 
esse ano vamos completar as 100 
unidades das composições, espalhadas 
em Mato Grosso. O Rotary está à 
disposição para mais parcerias como 
essas”, disse.

O prefeito de Cáceres, Francis 
Maris, parabenizou a iniciativa e 
declarou que o bem-estar das pessoas é a 
principal missão do gestor. “Essa é a 
nossa missão, para isso fomos eleitos, 
buscar proporcionar melhorias e 
qualidade de vida a população. Parabéns 
ao Governador Pedro Taques por mais 
essas obras”.

recebe R$ 78.786.507,88/ano, a maior 
parte aplicada no Hospital Regional, R$ 
63.575.304,48. 

No Hospital São Luiz, o aporte 
foi de R$ 14.029.694,56 para os custeios 
dos serviços de saúde e que a SES deve 
implantar um setor de ortopedia em 
Cáceres e a ampliação de leitos de UTI.

O prefeito de Pontes e Lacerda, 
Alcino Barcelos, disse que numa conta 

retomada da MT-343, obras no 
aeroporto, alteração na lei de pesca, 
plantão fiscal, redução do custo da 
máquina pública e emissão eletrônica de 
nota fiscal para o comércio rural.

Na oportunidade, o prefeito 
Francis Maris pediu atenção do governo 
à saúde pública, pontuando o assessor 
especial da Secretaria estadual de saúde 
Wagner Simplício, que o município 

m uma série de diálogos que Evem rea l i zando  com os  
sindicatos e associações, o 

governador Pedro Taques se reuniu na 
noite da última sexta-feira (1º./3) com 
empresários de Cáceres na sede da 
Associação Comercial e Empresarial do 
município (Acec), destacando dentre as 
obras estaduais na cidade, a ZPE, a 
Escola Técnica Estadual (ETE) e as 
obras de infra-estrutura.

Taques enfatizou que o Estado 
vai trabalhar pela hidrovia no Rio 
Paraguai e há o planejamento de instalar 
uma Escola Militar Tiradentes em 
Cáceres. Além da reforma do aeroporto, 
a cidade deve receber mais R$ 4 milhões 
para fazer o investimento e que sua 
gestão trabalha para dar celeridade nas 
obras da MT-343 e da Avenida Sete de 
Setembro.  

Um dos pontos altos da visita 
de Taques à Cáceres no final de semana, 
a inauguração sábado último (3), da 
reconstrução de 6 quilômetros da 
Avenida Tancredo Neves, (antiga 
reivindicação dos moradores da cidade, 
r e a l i z a d a s  p e l a  S i n f r a .  C o m  
investimentos de R $ 6 milhões, a 
Avenida Tancredo Neves dá acesso a 
mais de dez bairros de Cáceres e também 
liga ao aeroporto da cidade.

Empresários locais entregaram 
ao governador um documento em que 
pedem atenção do governo ao cidadão, a 

 SENAI Mato Grosso está com Omais de 900 vagas abertas para 
15 áreas técnicas, em 8 unidades 

operacionais de Mato Grosso. Os cursos 
ocorrem na capital Cuiabá e em outros 
seis municípios do interior, dentre os 
quais, Cáceres. As aulas são presenciais 
nos períodos vespertinos ou noturnos, 
com duração média de dois anos.

São cursos nas áreas de 
Administração, Eletrotécnica, Design 
de Interiores, Manutenção Automotiva, 
Recursos Humanos, Segurança do 
Trabalho, Logística, Modelagem do 
Vestuário, Mecânica, Eletromecânica, 
Eletrônica, Mecatrônica, Informática 
para Internet, Edificações e Manutenção 
automotiva.

Para efetivar a matrícula os 
candidatos deverão procurar a unidade 
do SENAI correspondente ao curso de 
interesse, portando os documentos 
pessoais (RG e CPF), Comprovante de 
Residência atual (Conta de água; luz; 
telefone ou outros no nome do aluno) e 
comprovante de escolaridade (para 
alguns cursos é obrigatório). Estudantes 

com menos de 18 anos deverão estar 
acompanhados do responsável legal 
portando documentos. Em caso de 
cursos técnicos é indispensável a 
apresentação do comprovante de 
Escolaridade (para estudantes do Ensino 
M é d i o )  o u  H i s t ó r i c o  e  
Certificado/Diploma de Conclusão 
(para estudantes que concluíram Ensino 
Médio).

Os cursos do SENAI-MT são 
estruturados de acordo com estudos 
sobre a demanda da mão de obra no 
Estado e com base no Mapa do Trabalho. 
A última pesquisa de egressos do 
SENAI revelou um índice de 82% de 
inserção ao mercado de trabalho para 
concluintes de cursos técnicos. “Nossos 
profissionais tem uma formação 
completa que vai muito além do 
conhecimento técnico. 

É por isso que o certificado 
Senai abre tantas portas. Esperamos que 
os mato-grossenses aproveitem essa 
oportunidade e se qualifiquem cada vez 
mais”, pontua a diretora da instituição, 
Lélia Brun.

DIREITOS CIDADÃOS

Caravana de Taques em Cáceres
revela a transformação do social

Maratona comprova que é possível fazer quando se quer, usando o dinheiro do povo em prol de uma política social voltada a este povo que constrói o Estado

Secom c/ Redação

Governador num téte a téte direto com o povo na Caravana   

 Foto: Christiano Antonucci

JARDIM UNIÃO

Parceria do Rotary/Governo
entrega 14ª ATI em Cáceres

Secom c/ Redação

Rotaryanos de Cáceres e Taques durante entrega da 14ª ATI    

Foto: JCC

Mais informações e inscrições, na unidade do SENAI/Cáceres    

Assessoria

VAGAS EM CÁCERES

SENAI/MT abre inscrições para 
cursos técnicos em 6 municípios

rápida, a cidade economizou cerca de R$ 
600  mi l  com a  Ca ravana  da  
Transformação e o representante da 
Associação Estrada do Matão, Luciano 
Barbosa, agradeceu pela doação de óleo 
diesel para a manutenção da estrada.

Parte do pacote de obras do 
governo apresentados em sua visita de 
final de semana, a entrega pelo 
secretário adjunto de Política de Gestão 
de Pessoal da Educação, Édiulen Jesus 
de Arruda, do Núcleo de Qualidade de 

Vida, da Seduc, voltado às ações para 
melhorias na saúde física e mental dos 
servidores. 

O secretário estadual de 
educação Marcos Marrafon, ressaltou 
também, os avanços na área, como 
reforma em todas as escolas, construção 
de novas unidades e quadras escolares e 
a renovação da frota de micro-ônibus via 
emendas parlamentares que vai agilizar 
a aquisição.

Foto: JCC
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urante a madrugada de Dsábado último, (3), a 
Polícia Militar registrou 

uma tentativa de homicídio no 
assentamento Nossa Terra Nossa 
Gente em Pontes e Lacerda, 
logrando grampear o suspeito foi 
levado a Del Pol e autuado em 
flagrante, estando recolhido atrás 
das grades a disposição da justiça.

S e g u n d o  c o n s t a  n o 
Boletim de Ocorrências, uma 

c o n f u s ã o  a c o n t e c e u  n o 
Assentamento, durante uma briga 
e algumas pessoas esfaqueadas  
t i n h a m  s i d o  s o c o r r i d a s  e 
encaminhadas ao Hospital Vale 
do Guaporé, aparentemente, sem 
risco de morte. 

A PM rumou até o local 
onde identificou uma vítima, 
L.R.S, relatando que o suspeito 
L.S, entrou em uma festa que 
a c o n t e c i a  e m  s u a  c a s a 

procurando por uma pessoa de 
vulgo 'Helinho' e quando a vítima 
questionou o suspeito por ele ter 
entrado em seu terreno recebeu 
um golpe de faca na região 
abdominal gerando um corte de 
aproximadamente 18 cm.

As demais pessoas que 
e s t avam na  r e s idênc ia  na 
tentativa de impedir que o 
suspeito continuasse a sua ação, 
entraram em luta corporal e neste 
momento desferiram uma facada 
na perna do suspeito que evadiu 
do local buscando atendimento 
médico.

O baderneiro briguento 
foi localizado no hospital vale do 
Guaporé, onde indagado pelos 
PMS a respeito dos fatos, disse 
que seu objetivo era fazer um 
acerto de contas com "Helinho", 
porém não sabe dizer ao certo 
quem foi atingido pelas facadas. 
A v í t i m a  L . R . S .  r e c e b e u 
atendimento médico e não corre 
risco. 

D i a n t e  d o s  f a t o s  o 
suspeito que levara apenas uma 
facada de raspão numa das 
pernas, foi conduzido ao CISC de 
Pontes e Lacerda, e autuado em 
f lagrante  por  tenta t iva  de 
homicídio.

uliano Fernandes de Souza, J23, foi assassinado na noite 
da última sexta-feira (2) em 

Pontes  e  Lacerda,  na  vi la 
Guaporé, segundo informações, 
golpeado por faca. 
 A Policia Militar chegou 
ao local juntamente com a 
guarnição do corpo de bombeiros 
que realizou os procedimentos 
necessários para reanimar a 
vítima porém não obteve êxito, 
sendo constatado o óbito.

A  v i t i m a  J u l i a n o 
Fernandes de Souza, foi atacada 
segundo testemunhas, por dois 
indivíduos, U.C.F, vulgo Veím e 
outro citado apenas pelas iniciais 
B. O.R que depois de golpear a 
vitima ainda correram atrás dela 
por algumas quadras e na fuga 
ainda recebeu mais golpes, 
atingindo-lhe o abdômen, as 
costas e o pescoço, desistindo da 
violenta agressão dupla, somente 
depois de comprovar que Juliano 
esvaindo em sangue entrou numa 
residência.

E n q u a n t o  a  v i t i m a 
buscava socorro, os agressores 
temendo pela presença da policia, 

E n q u a n t o  s e 
providenciava a remoção do 
cadáver ao IML para a devida 
necropsia, os PMS, realizaram 
diligências juntamente com a 
Policia Judiciária Civil  na 
t e n t a t i v a  d e  l o c a l i z a r  o s 
suspei tos ,  mas a  dupla  se 
escafedeu e  ainda não foi 
encontrada.

que a esta altura já deveria ter sido 
chamada por  terce i ros ,  se 
e v a d i r a m  t o m a n d o  r u m o 
ignorado. 

Os donos da casa onde 
Juliano pediu socorros, nada 
puderam fazer pois o jovem 
morreu logo em seguida. Com a 
chegada da policia, foi solicitada 
a presença da Politec para as 
demais providencias.

 o l i c i a i s  d o  G r u p o PEspecial de Fronteira 
(Gefron) prenderam na 

noite de domingo último, (4) em 
Pontes e Lacerda dois mulas 
i r m ã o s  q u e  e s t a v a m 
transportando 50 tabletes de pasta 
b a s e  d e  c o c a í n a  e m  u m a 
caminhonete. 
 De acordo com o boletim 
de ocorrências, os policiais em 
rondas na MT-473 na região 
conhecida como Rio das Pedras 
visualizaram uma caminhonete 
S10 com os dois ocupantes, 
identificados como: Antônio João 
Cardoso, 37, e Luiz Antônio 
Ca rdoso ,  39 ,  em a t i t udes 
suspeitas e ordenou que o 
condutor parasse o veículo para 
abordagem e revista.

Em conversa com os 

irmãos Antônio João e Luiz 
Antônio, ambos mostraram estar 
tranqüilos com a abordagem e 
durante a busca veicular foram 
encontradas duas mochilas no 
b a n c o  t r a s e i r o  c o n t e n d o 
cinqüenta tabletes de pasta base.

A dupla confessou ter 
comprado o entorpecente na 
cidade de San Vicente na Bolívia 
e iriam vender a droga em Pontes 
e Lacerda, porém ainda não 
h a v i a m  e n c o n t r a d o  u m 
comprador. 

Diante dos fatos,  os 
traficantes foram encaminhados a 
Delegacia de Fronteira em 
Cáceres e autuados em flagrante 
delito pelo crime de tráfico de 
entorpecente, já estão atrás das 
grades, à disposição da justiça.

GOLPES DE FACA

Agressores perseguiram
vitima na fuga pra morte

Depois de golpear desafeto, ainda correram atrás dele por algumas quadras e na fuga ainda recebeu mais golpes, atingindo-lhe o abdômen, as costas e o pescoço

P.L c/ Redação

Ensanguentada vitima caiu no solo e morreu logo após   

Foto: Ilustrativa

FORDUNCIO VIOLENTO

Facadas na Bagunça com
cachaça no Assentamento
PM/MT c/ Redação

Assentamento Nossa Terra, Nossa Gente, palco da violência   

 Foto: TVCO

MADE IN BOLIVIA

Gefron prende irmãos mula com
50 kg de coca no Rio das Pedras 
Gefron c/ Redação

As mais de 3 arrobas de coca abasteceriam bocas em Lacerda    

Foto: Gerfon/MT
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sensação de orgulho. Isso mostra 
que estamos no caminho certo”.

A convite do secretário 
Marrafon, a estudante mato-
grossense Clara Santos Vaz, 17, 
que representou o Brasil na 14º 
Conferência Internacional da 
Juventude  pe los  Dire i tos  

Humanos (Youth for Human 
Rights), em Nova York, e é ex-
m o r a d o r a  d o  m u n i c í p i o ,  
participou da reunião com os 
educadores para falar  da 
importância da educação pública 
de qualidade no desenvolvimento 
dos sonhos dos nossos jovens.

 Secretaria de Estado de AEducação, Esporte e 
Lazer (Seduc) entregou 

617 kits escolares para três 
escolas estaduais do município de 
Porto Esperidião. As entregas 
foram realizadas na última sexta-
feira (2), na Escola Estadual 13 de 
Maio, que foi contemplada com 
361 kits, enquanto que a Escola 

Pedro Neca recebeu 217 kits e a 
Escola São Geraldo 29 conjuntos. 
Durante o evento, o secretário da 
pasta, Marco Marrafon, se reuniu 
com gestores e professores das 
unidades escolares para debater 
sobre a Educação estadual.

A diretora da unidade 
anfitriã do encontro, que atende 
atualmente 900 alunos, Edineia 

Maria Teixeira de Paula Campos, 
ressaltou a importância dos 
materiais para a comunidade. 
“Eles vão ajudar muito, gerar 
uma melhoria para os alunos. 
Temos alguns bem carentes e nós 
vamos distribuir os kits de modo a 
atender todo o público alvo”.
 Isaias Lemes, diretor da 
unidade escolar São Geraldo, 
afirmou que os kits representam 
um avanço muito grande para a 
comunidade, que conta com 300 
habitantes e é toda rural.

Ele também ressaltou a 
importância de poder debater 
sobre as necessidades e os 
p r o j e t o s  e d u c a c i o n a i s  
diretamente com o secretariado 
executivo da Seduc. Conforme o 
secretário Marrafon, os materiais 
são resultado de muito empenho e 
negociação do Governo do 
Estado com o Governo Federal e 
vão ajudar no desenvolvimento 
da educação. 

“ E l e s  f a z e m  m u i t a  
diferença na vida das pessoas. 
Muitos que tinham vergonha de 
chegar na escola sem um caderno 
e um lápis terão aumentada a 

 remanejamento de Oprofissionais de uma 
região para outra é um 

processo normal dentro das 
insti tuições de Segurança 
Pública, visando oportunizar 
novas experiências e desafios na 
carreira. Com esse propósito, o 
delegado Gutemberg de Lucena 
Almeida deixou a semana 
passada a Delegacia da Polícia 
Civil de Vila Rica, para atuar na 
fronteira Oeste de Mato Grosso.

Depois de três anos e seis 
meses na titularidade das 
Delegacias de Vila Rica e 
acumulando os trabalhos da 
Delegacia de Santa Terezinha 
(1.312 km a Noroeste) e de Santa 
Cruz do Xingu (1.230 km a 
Nordeste), o delegado foi 
designado para a Delegacia de 
Mirassol D'Oeste (300 km a 
Oeste).

Gutemberg comentou que 
durante o tempo que permaneceu 

em Vila Rica contribuiu para 
resultados positivos, tendo tido 
apoio de toda a equipe da 
delegacia, unidades da região e da 
população  do  munic íp io .  
C o n f o r m e  e l e ,  a  m e s m a  
motivação e compromisso serão 
levados para Mirassol D'Oeste.

O delegado acrescentou 
que  de ixa  a  reg ião  com 
sentimento de dever cumprido e 
também levará consigo os muitos 
amigos que conquistou na 
localidade. “É uma saída difícil 
porque a gente acaba ficando 
ligado a todos. Tenho carinho 
especial aos servidores, que tanto 
me apoiaram e fez esse trabalho 
dar resultados positivos. Isso 
deve continuar com a nova 
gestão. Só agradeço esse período 
que passei em Vila Rica. Foi 
muito bom, muito produtivo e 
vou levar boas lembranças de 
toda a equipe”.

O delegado destacou 
ainda que no período que esteve à 
frente da delegacia, desde agosto 
de 2014, procurou dar celeridade 
nos procedimentos acumulados 
na unidade policial. Em seu lugar 
assumiu o delegado Renato 
Resende do Nascimento, que será 
novo titular de Vila Rica.

m grupo de estudantes Uuniversitários fez um 
protesto em frente à 

Prefeitura de Araputanga na tarde 
da última quinta-feira (1º) e o 
motivo segundo eles, a redução 
do auxílio transporte concedido 
aos universitários que estudam na 
cidade de Cáceres e São José dos 
Quatro Marcos.

A estudante Mayara 
Pacheco, que é uma das líderes do 
movimento disse que o objetivo é 
reduzir o custo do transporte. 
Segundo ela, a maioria dos 
universitários trabalha e ganha 
em torno de um salário e meio, o 
que torna impossível pagar pelo 
transporte. 

Cristiano Cyrilo também 
à frente do movimento observou 
que nos últimos anos aumentou o 
número  de  univers i tá r ios  
estudando em São José dos 
Quatro Marcos e Cáceres.

Conforme ele, há a 
necessidade de mais veículos e 
apoio do poder público municipal 
para o transporte, ressaltando que 
o objetivo do manifesto é que o 
poder público municipal assuma 
o compromisso do pagamento de 
50% do transporte universitário.

Segundo a secretária de 
Educação de Araputanga,  

Lindinalva de Souza Andrade, 
não cabe ao município subsidiar 
transporte escolar para o ensino 
s u p e r i o r ,  u m a  v e z  q u e ,  
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e ,  s u a  
obrigação é com a educação 
básica. 

Mas não afetando a 
educação básica, o município 
poderá auxiliar como vem 
fazendo, com dois ônibus e 
motorista para o transporte dos 
alunos para São José dos Quatro 
Marcos e um ônibus e motorista 
para os alunos que estudam em 
Cáceres.

Contatado o prefeito Joel 
Marins de Carvalho informou 
que a licitação feita pelo 
município para transporte escolar 
do ensino básico tem o custo de 
R$ 4,20 por quilômetro. 

«O Estado nos prometeu, 
desde janeiro do ano passado que 
iria pagar R$ 3,00 por quilômetro 
e no entanto está pagando apenas 
R$ 1,90 e nós estamos correndo 
para todos os lados para 
conseguir dinheiro e pagar este 
t ransporte que também é 
responsabilidade do Estado", 
disse, ressaltando que o poder 
público está ajudando conforme a 
possibilidade financeira do 
município.

REDE ESTADUAL

Escolas de Porto Esperidião
recebem 600 kits escolares

Diretora da unidade anfitriã que atende atualmente 900 alunos, Edineia M.T. de Paula Campos, ressaltou a importância dos materiais para a comunidade

Secom c/ Redação

Diretora, alunos e professorees agradeceram as doações    

XERIFE NA FRONTEIRA

Delegado de Vila Rica assume
a central em Mirassol D'Oeste
Assessoria | PJC-MT

Gutenberg Almeida é novo titular em Mirassol D'Oeste    

Foto: PJC-MT

FALTA DE BUSÃO 

Universitários fazem protesto pra 
pedir transporte em Araputanga

P.O.L c/ Redação

Foto: Secom/MT

Secretaria de Educação Lindinalva de Souza Andrade    

Foto: Folha de Araputanga
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tirando tinta da trave de Diego Silva.
Aos 14 minutos, saiu Renan 

Oliveira e entrou Maurício para o 
time de Lucas do Rio Verde. Aos 16, 
Marcos camisa 13, dominou, entrou 
na área, Diego Silva saiu, mas sem 
chances deixou o Araguaia ampliar: 
2 a 0. Além de levar o gol o Verdão 
ainda perdeu Caxambu, que foi 
expulso aos 18.

Aos 26, Igor chutou forte no 
gol do Luverdense, mas Diego Silva 
fez a defesa com tranqüilidade. Igor, 
novamente, chegou na cara do 
goleiro de Diego, mas Rafael chegou 
para tirar a jogada evitando o 3º gol 

do Galo da Serra. Mendes do Verdão 
foi derrubado dentro da área e o 
árbitro marcou pênalti para o 
Luverdense. Elton, cobrou de perna 
esquerda, deslocou o goleiro Mário e 
descontou para o Verdão: 2 a 1.

Nos acréscimos Elton, 
dominou, dividiu a bola com o 
goleiro, driblou e deixou tudo igual 
para o Luverdense: fim de jogo 2 a 2.

O próximo desafio do 
Araguaia é contra o Operário, no 
Zeca Costa. Já o Luverdense pelo 
Estadual pega o Sinop na disputa 
pela vice-liderança, no Gigante do 
Norte. Ambos no domingo às 16h.

 Dom Bosco goleou o Poconé Opor 4 a 1 na 5ª rodada, que 
havia  s ido adiada,  do 

Campeona to  Ma to -g ros sense  
Eletromóveis Martinello. Com o 
resultado o Azulão da Colina foi a 11 
pontos e ocupa a sexta colocação, se 
mantendo na briga para se classificar 
na próxima fase. Já o Poconé fica na 8ª 
colocação continua com 6 pontos em 
'estado de alerta' na briga para não ser 
rebaixado. Os gols saíram dos pés de 
Nenê, Geílson e Paulinho. Echaporã 

descontou para o Poconé.
O Dom Bosco começou 

pressionando o Poconé e já abriu o 
marcador aos 4 minutos do 1º tempo. 
Nenê, pegou de primeira, não perdoou 
e mandou no fundo do gol, aos 16 
minutos Geílson de dentro da área, 
ampliou para o Azulão da Colina. 
Geílson, brilhou novamente, recebeu 
cruzado na área e chutou forte, sem 
chances para o goleiro do Poconé: 3 a 
0.

No segundo o Poconé reagiu 

com Echaporã, que descontou aos 7 
minutos. 3 a 1. Os 27, o árbitro 
concedeu parada médica. Aos 29, 
Geílson, com câimbras, saiu e entrou 
João Pedro. Aos 30 minutos Paulinho, 
recebeu livre na área e sem trabalho 
fez 4 a 1 para o Azulão. Aos 31 Diego 
Souza recebeu vermelho e foi expulso 
dificultando ainda mais o Poconé.

Marcos Paulo, camisa 6 do 
Poconé, chegou forte em cima do 
Azulão e levou amarelo. Aos 44, João 
Pedro com velocidade, chegou dentro 
da área, chutou forte, mas só foi linha 
de fundo.

O jogo foi a 47 minutos. Nos 
acréscimos o Dom Bosco tentou o 5ª 
gol, mas não consegui entrar na área a 
bola saiu pela linha de fundo. Fim de 
jogo 4 a 1 Dom Bosco. “É a segunda 
derrota que sofremos, mas vamos 
treinar forte esta semana para 
vencermos na próxima rodada. Estou 
feliz pelo gol, não saímos com a 
vitória que era o desejado, mas vamos 
trabalhar firme. Não vamos sair do 
foco vamos persistir até o final”, disse 
o jogador Echaporã, autor do único 
gol do Poconé.

O próximo desafio do Poconé 
é contra o Mixto, no domingo às 15h, 
no Nego Falcão. Já o Dom Bosco 
enfrenta o Ação, na Arena Pantanal às 
16h00.

 Araguaia carimbou a Op a s s a g e m  p a r a  o  
rebaixamento no final de 

semana  ao  empata r  com o  
Luverdense, em 2 a 2, no estádio 
Zeca Costa pela 6ª rodada do 
Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello que havia 
sido adiada. Com o resultado o 
Araguaia fica apenas com dois 
pontos e selou seu destino, na degola 
e joga em 2019 na segundona, ao 
passo que seu algoz, o Luverdense 
com o pontinho fora de casa,  é vice-
líder e está classificado para a 
próxima fase.

O jogo começou com o 
Araguaia pressionando mais porque 
precisava da vitória para continuar 
c o m  c h a n c e s  d e  f u g i r  d o  
rebaixamento. Aos 8 minutos, 
Iguinho recebeu pela direita subiu, 
cabeceou, mas não conseguiu abrir o 

marcador para o Araguaia. Aos 14, 
Guilherme em jogada trabalhada, 
chegou rápido pelo setor ofensivo, 
mas não passou da zaga do 
Luverdense.

Aos 17 minutos, Xingu, em 
cobrança de escanteio, levantou a 
bola e Daniel subiu livre da 
marcação, meteu a cabeça e bola que 
foi no canto esquerdo, sem chances 
para o goleiro Diego Silva. 1 a 0 para 
o Araguaia e pouco depois com sol 
muito forte, houve parada técnica 
para  que os  dois  t imes se  
refrescassem um pouco.

Aos 34, saiu Iguinho do 
A ragu a i a  com o  t o rn oze lo  
machucado, e entrou Igor. Caxumbu, 
aos 37, recebeu amarelo em uma 
entrada muito forte em cima do 
Araguaia. Em cobrança de falta em 
Lucas Braga, do Verdão, Renan 
Oliveira bateu muito mau de perna 

direita e não conseguiu tirar da 
barreira.

Quase no final da partida, 
Mendes chutou colocado, de fora da 
área no goleiro Mário que fez uma 
linda defesa salvando o gol de 
empate para o Galo da Serra. Logo 
em seguida, Elton também de fora da 
área, meteu por cobertura e Mário de 
novo salvou o time de Barra do 
empate. Fim de primeiro tempo: 1 a 0 
Araguaia.

No 2ª tempo, não houve 
mudanças nas equipes. Natan, aos 
três minutos, chegou com perigo ao 
gol de Diego Silva mais não 
conseguiu ampliar o placar do Galo. 
Natan, aos 5, sofreu falta, Xingu 
cobrou, de perna esquerda, mas sem 
perigo. 

Aos 11, no contra-ataque, 
Willian dominou, partiu com 
velocidade e mandou uma bomba 

REBAIXADO

Galo da Serra marca dois
cede empate e cai na zona

O Araguaia jogou tudo, saiu na frente com dois gols de vantagem, mas sucumbiu a força do visitante na 2eֹtapa, que em menos de 20 minutos empatou o peleja

S.N c/ Redação

Carrasco Luverdense derrubou o Araguaia pra segundona   

Foto: David Murba

Poconé não aguentou o repuxo do Dom Bosco em Cuiabá  

Foto: Peterson Campos

GOLEADA

Azulão da Colina galopa
Cavalo na Arena de Cuia
S.N c/ Redação
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Completados 10 dias da Caravana da Transformação em Cáceres, 
vários são os benefícios contabilizados pela comunidade, através dos 
diversos atendimentos sociais e a presença do governador Taques 
cumprindo agenda cheia em Cáceres e região, reforça os compromissos do 
governo com a coletividade. Saúde, educação e infraestrutura urbana e 
rural, são alguns dos segmentos abrangidos pela política solidária do atual 
governo.  Página 03

TRANSFORMAÇÃO

Caravana resgata direitos
da cidadania em Cáceres

Milhares de atividades sociais, atendimentos oftálmicos, inaugurações, investimentos em infra-estruturas, etc., nas marcas do mega-evento

Reconhecimento popular de gratidão ao governador Taques  

Foto: Christiano Antonucci

AULAS PRESENCIAIS

Inscrições abertas para cursos
técnicos no SENAI de Cáceres

O SENAI Mato 
Grosso está com mais de 
900 vagas abertas para 15 
áreas técnicas,  em 8 
unidades operacionais de 
Mato Grosso. Os cursos 
ocorrem na capital Cuiabá e 
em outros seis municípios 
do interior, dentre os quais, 
Cáceres. As aulas são 
presenciais nos períodos 
vespertinos ou noturnos, 
com duração média de dois 
anos. Para efetivar a 
matrícula, é só procurar a 
unidade do SENAI  

  Página 03Cursos nas unidades do SENAI abrangem 14 áreas  

 Foto: Arquivo

RIO DAS PEDRAS

Irmãos mulas dançam
com 50 kgs de cocaína

P o l i c i a i s  d o  G e f r o n  
prenderam em Pontes e Lacerda, 
Antônio João Cardoso e Luiz Antônio 
Cardoso, dois mulas irmãos que 
estavam transportando 50 tabletes de 
pasta base de cocaína em uma 
caminhonete na MT-473, região 
conhecida como Rio das Pedras. Os 
50 qui los  de cocaína foram 
encontrados em duas mochilas no 
banco traseiro do veículo. Página 04 Os tabletes de coca estavam mocozados na camioneta dos manos    

Foto: Gefron/MT

JARDIM UNIÃO

Parceria do Rotary/Governo
entrega 14ª ATI em Cáceres

Flash da inauguração da ATI no Jardim União   

Foto: Jaime Ferreira

Através de uma parceria entre o Rotary Club de Cáceres, (Distrito 
4440 do Rotary) com o governo do Estado de Mato Grosso, a cidade conta 
atualmente com 14 academias ao ar livre, somando-se a ultima inaugurada 
pelo governador Pedro Taques no final de semana no Jardim União, em sua 
estadia na Caravana. Fernando Dalmolin, governador do Distrito 4440, 
reforçou a disponibilidade para outros trabalhos que beneficiem a 
população. Página 03

Juliano Fernandes de Souza foi assassinado na noite da última 
sexta-feira (2) em Pontes e Lacerda, na vila Guaporé, golpeado por faca. A 
vitima fora atacada por dois indivíduos que depois de golpeá-la a correram 
atrás dela por algumas quadras, recebendo na fuga mais golpes no 
abdômen, costas e pescoço, entrando em uma casa, esvaindo em sangue, 
onde morreu. Página 04

ÚLTIMO SUSPIRO

Esfaqueado corre sangrando
até cair morto em residência

Vitima correu sangrando agonizante até cair morta   

Foto: Ilustrativa
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 Governo de Mato Grosso, Opor meio da Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos 

Humanos (Sejudh), inaugurou 
ontem, (5), em Cáceres, o Centro 
Estadual de Referência em Direitos 
Humanos – CRDH no município. 
Participam do evento o governador 
Pedro Taques, o secretário da pasta, 
Fausto Freitas, e autoridades locais.

O Centro de Referência atua 
como mecanismo de defesa, 
promoção e acesso à justiça e aos 
direitos individuais e coletivos. 
Conforme a coordenadora do CRDH 
de Cáceres, Polianna de Souza 
Corrêa, o trabalho envolve três 
frentes de atuação, que são: 
a co lh imen to  d e  d en ú n c i a s ,  
e n c a m i n h a m e n t o  e  

acompanhamento; educação em 
direitos humanos; e articulação com 
a Rede.

“A implantação desse 
espaço considera que Cáceres está 
localizada em uma região de 
fronteira com a Bolívia, sendo nessa 
perspectiva uma zona de confluência 
e conflitos passíveis de violação de 
direitos, o que exige efetiva atuação 
do poder público e articulação da 
rede de direitos”.

Entre os problemas mais 
freqüentes estão tráfico de drogas, de 
pessoas, prostituição infantil, 
trabalho análogo à escravidão, 
violência contra a mulher, proteção 
da infância e juventude, homofobia e 
outras formas de violência.  
“Trabalhar com acesso a direitos é 

primordialmente buscar a mudança 
da mentalidade das pessoas que 
ainda julgam as mulheres e meninas 
pelo tipo e tamanho da roupa”.

Para ter acesso os serviços, o 
cidadão pode ligar para o CRDH: 
(65) 3223-3401, pelo e-mail 
crdhcaceres@sejudh.mt.gov.br; ou 
ir pessoalmente até o local na Rua 
dos Tuiuiús, 526 A, Vila Mariana, 
Cáceres. As denúncias podem ser 
anônimas.

A equipe multidisciplinar de 
atendimento oferece serviços de 
a s s i s t ê n c i a ,  o r i e n t a ç ã o ,  
e n c a m i n h a m e n t o  e  
acompanhamento jurídico, social e 
psicológico. Entre eles estão 
informações sobre direitos e 
serviços, atendimento jurídico, 
s o c i a l  e  p s i c o l ó g i c o ,  c o m  
a s s i s t ê n c i a ,  o r i e n t a ç ã o ,  
e n c a m i n h a m e n t o  e  
acompanhamento jurídico, social e 
psicológico; formação e capacitação 
em direitos humanos e cidadania de 
lideranças locais, agentes públicos e 
estudantes.

O centro também atua na 
produção de  conhecimento:  
publicações, vídeos, cartazes, 
banners, folders, mídias digitais na 
á r e a  d e  d i r e i t o s  h u m a n o s ;  
capacitação direcionada à produção 
de conhecimento e interface com as 
instituições públicas de ensino; 
articulação dos diversos atores 
públicos e dos movimentos sociais 
na construção de uma rede que 
permitirá trocas de experiências e 
conhecimentos.
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 inte e cinco pessoas, dentre Vjornalistas estrangeiros e nacionais, 
integrantes da 'World Wildlife Fund' 

(WWF) do Brasil, Reino Unido, Estados 
Unidos, Paraguai e Bolívia, representantes 
da Unesco, do Ministério do Meio Ambiente, 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
(SEMA), representantes políticos do 
Pantanal e integrantes do Pacto em Defesa 
das Cabeceiras do Pantanal, além do cantor 
Gabriel Sater, a cantora Ana Rafaela e o ator 
João Campos, participaram ontem, (5) até a 
próxima quinta-feira (8) da 'Jornada da 
Água', no Pantanal mato-grossense, com o 
objetivo de observar o risco que o bioma 
corre, com 55% de sua área já desmatada.

Organizada pela primeira vez na 
África do Sul, a 'Journey of Water', 
promovida pela WWF, tem por objetivo 
promover a conscientização sobre a 
importância da água doce para a 
sobrevivência dos seres humanos, animais e 
plantas e para o desenvolvimento 
sustentável. 

Em Mato Grosso a expedição será 
realizada ao longo do rio Paraguai, rio que é 
emblemático não só para o Brasil, mas 
também para Bolívia, Paraguai e Argentina. 

O roteiro do grupo passará por Diamantino e 
Cáceres. 

De acordo com a assessoria da 
WWF-Brasil, a idéia é conhecer "ao vivo" os 
problemas que ameaçam o rio Paraguai, seus 
afluentes e o Pantanal como um todo.  As 
ameaças ao rio Paraguai e ao Pantanal são 
muitas, como desmatamento, nascentes 
degradadas, construção de hidrovias mal 
planejadas e mal executadas, falta de 
saneamento básico e péssimas práticas 
agropecuárias.

Os  temas  abordados  pe la  
expedição são inúmeros: necessidade de 
união de forças entre Brasil; Paraguai e 
Bolívia na conservação do Pantanal 
(Pantanal Challenge), relação entre o 
planalto e a planície para a conservação do 
Pantanal e de seus pulsos hidrológicos; 
conexão entre uma nascente e um rio e a 
conexão entre uma nascente e a água que 
utilizamos no nosso dia-a-dia (nas casas, na 
produção agropecuária e industrial); 
desafios atuais para a conservação do 
Pantanal, sua biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos; ações e resultados do 
trabalho do WWF-Brasil no Pantanal; lei do 
Pantanal que ainda está em andamento.

REDE DE SERVIÇOS

Governo inaugura Centro de
Direitos Humanos em Cáceres

Proximidade com a fronteira torna região vulnerável, dentre outros crimes, ao 
tráfico de drogas e de pessoas, prostituição infantil e violência contra mulher

Sejudh c/ Redação

O CRDH está atualmente na Rua dos Tuiuiús, Vila Mariana    

Foto: Assessoria

WWF NO PANTANAL

Jornalistas estrangeiros, políticos
e artistas participam de expedição
Assessoria

Equipes descem de barco pelo Rio Paraguai em Cáceres  

Foto: dayusemt
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