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POSSE LEGAL
Uma das metas iniciais é regularizar 5 mil lotes na 1ª fase do projeto e a expectativa é de se completar em 20 meses, o tempo de duração do Convênio

Convênio deverá regularizar
milhares de lotes em Cáceres
Foto: Assessoria

O prefeito Francis Maris Cruz classificou anteontem, (10), de
“histórico” o momento da assinatura de um convênio entre Prefeitura e
Unemat, que pretende regularizar todas as propriedades que ainda não têm
o documento de posse legal em Cáceres, uma parceria que visa a
regularização fundiáriade cinco mil lotes nesta primeira etapa, realizando
um grande sonho da população que agora vai se tornar realidade. Página 03

VILA PICADA

Mula é laçado pelo Gefron
com 12 kg de coca no Uno
Foto: Gefron-MT

Prefeito e reitores da Unemat, firmam o convenio fundiário no Paço

SUSTO E AZAR

Traficante Adivaldo vai passar boa temporada atras das grades

Ralados no choque de motos
na avenida não tinham CNH

Policiais militares do GEFRON em deslocamento pela MT 265,
sentido Porto Esperidião á Vila Picada, avistaram o Uno de placas OAP
3363, cor prata, cujo condutor ao perceber a viatura, realizou uma manobra
brusca e voltou sentido contrario com intuito de fugir da guarnição. Na
perseguição, um deles se evadiu na mata mas Adivaldo Ferreira dos
Santos, não teve a mesma sorte e rodou com 12 kg de cocaína. Página 04

SEM CINTO

Foto: Reprodução

Juvenil de Amorim e
Sebastião Alves de Souza, não
chegaram a ficar internados após o
choque de motos ocorrida na
Avenida Tancredo Neves,
em
Cáceres, apesar das lesões
generalizadas decorrentes do
acidente, mas além do susto e
raladas, tiveram o azar da colisão
resultar em ocorrencia policial, que
constatou nenhum deles ser
habilitado. Além de curativos, vão
penar nas multas pela falta de CNH.

Vitima fatal foi jogada
pra fora da camioneta
Foto: Facebook

Página 03
Vitimas sofreram lesões e vão se ralar também em multas

VILA IRENE

Projeto em escola saboreia
e divulga leitura em Cáceres
Foto: Divulgação

A Escola Municipal Vila Irene, situada
no bairro do mesmo nome em Cáceres,
finalizou no último sábado, 8, o projeto
'Saboreando a Leitura', com objetivo de
disvulgar a leitura e a escrita para além dos
textos, gerando novas ideias e ampliando o
conhecimento de mundo, além de promover a
integração social, proporcionando situações
de convivência e de experiências pessoais,
enfocando a educação.
Página 04

Marcio Buguinho era um grande lider social em Pontes e Lacerda

O lider social Marcio Castedo, popular Buguinho, que
desenvolvia importante trabalho social em Pontes e Lacerda, inclusive na
Guarda-Mirim, foi sepultado anteontem em Pontes e Lacerda sob grande
consternação. A vitima voltava domingo último com amigos de Vila Bela
e num acidente, foi jogado para fora do veículo (não usava o cinto de
segurança) que capotou na BR 174-B. Página 04

Professores e alunos integram projeto valorizado no IDEB
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Adeus, Missionário!
(Abrimos hoje o espaço para as justas
homenagens póstumas ao Frei Mauricio
Oomen – 1.938 - 2018)
No último final de semana, a familia
católica de Cáceres foi surpreendida pela
infausta noticia do desenlace de Frei Maurico
Oomen, aos 80 anos, na Holanda. A
consternação pelo passamento do religioso, se
explica pela sua ilustre presença didático no
Instituto Santa Maria, onde lecionou
matemática, bem como suas obras
filantrópicas no grupo de missionários,
integrado pelos freis Gumaru Sterke, Marino
Vermcer e Matheus Feijen, em mais de meio
século de atuação na cidade, com relevantes
serviços prestados.
Oomen, se foi, mas deixou seu nome
registrado para a eterna posteridade nas várias
obras não só na área educacional, mas na
assistência social e médica, que prestou à
comunidade cacerense, em sua caminhada
iniciada em 1957, quando três missionários
holandeses, Freis Bertrando, Pampjilius e
Giuseppe embarcaram em Anvers, no navio
Charles Tellier rumo ao Brasil, com destino a
cidade de Cáceres para serem professores do
Instituto Santa Maria.
Frei Mauricio Oomen, veio da
Holanda para o Brasil em outubro de 1963,
tendo trabalhado durante 26 anos no ensino
em Formosa, Goiás e no final de 1989 foi
transferido para a cidade de Cáceres. Em 1982
foi fundada a CNEC em Cáceres sem ter um
prédio próprio.
Com ajuda financeira da Holanda, e
somente da Holanda, ele e demais freis,
conseguiram construir a sede própria que foi
inaugurada em 1º de maio de 1992 ( daí o
nome da escola Centro Educacional Cenecista
1º de maio) Inicialmente foi uma creche para
atender crianças cujas mães deviam trabalhar
durante o dia e não sabiam onde deixar seus
filhos.
A creche, que funcionava
integralmente, foi mantida pela Holanda. O

CORRIDA/CAMINHADA
No próximo domingo, 16, a partir das
7h00, acontece a 1° Corrida e Caminhada
em prol do Lar das Servas de Maria, em
Cáceres, com percurso de 5 quilômetros e
intuito de arrecadar alimentos para os
idosos. A largada será da Praça São
Miguel. As inscrições serão feitas no link
https://goo.gl/forms/x7kvgr6gwl0WBY
8m2 e a confirmação no dia da corrida
com dois quilos de alimentos não
perecíveis. Ninguém disse se haverá
camisetas padronizadas do evento.
JOGOS DOS SERVIDORES
Começou anteontem, 10, e vai até sextafeira, 14, as inscrições para o 5º Jogos
Recreativos dos Servidores da prefeitura
de Cáceres. Os jogos de bozó e sinuca,
serão realizados no sábado dia 15, a partir
das 8h00. Os três primeiros colocados de
cada competição receberão com prêmio;
1 lugar TV 32", 2 lugar Celular e 3 lugar,
Minisystem (som). O evento terá som ao
vivo, espetinho e bebidas em um bar que
será coordenador pelo servidor Rafael
Fonseca.
MORTES NO TRÂNSITO
Um transito indisciplinado,
ultrapassagens indevidas, muita bebida
alcoólica, altas velocidades e Pimba: a
morte no caminho encurtando vidas. Só
nos últimos dias, foram eSete pessoas
mortas em acidentes de trânsito em Mato
Grosso. O último aconteceu na
madrugada de domingo (9), quando o
servidor público Bruno da Silva Gouveia
e a namorada dele, Lays Cristina da Silva
Santos, morreram após se envolverem em
um grave acidente em Sapezal. Em
Cáceres, foram duas mortes, envolvendo
motociclistas e as suspeitas, são de bebida
alcoólica como ingrediente fatal.
RATOS DE PORÃO
Os servidores públicos federais, alvos da
'Operação Data Leak', deflagrada na
manhã de ontem, (11), pela Polícia
Federal, estão sendo acusados de vender
informações pessoais e financeiras de
funcionários públicos e segurados do
INSS. As cifras, conforme as
investigações, ultrapassariam R$ 1
milhão por base de dados. Há suspeita da
participação de servidores públicos nos
crimes investigados que, tendo acesso a
bancos de dados sobre os quais deveriam
guardar sigilo funcional, auferem
vantagens financeiras no repasse das
informações sigilosas a terceiros. Vejam
que nossos empregados estão vendendo
seus patrões, uma vergonha!
EXEMPLOS SERVIÇAIS
A midia sempre destaca o primeiro
escalão de um governante se esquecendo
da importancia dos subalternos aos
assessores diretos de um govrernador e ou
prefeito e a gente não pode cair na
mesmice, daí, em tempo, registrar o
trabalho dedicado e impecável de
coordenadores de pastas, aqui em
Cáceres. Um claro exemplo disso, Rafael
Loia, lotado numa secretaria, salvo
engano, a cultura e peça fundamental nos
eventos alusivos aos 240 anos de Cáceres.
Ele e toda equipe da Sicmatur, merecem
nossos aplausos pelo denodo
profissional.

prédio, móveis, pintura etc. foram financiados
com recursos da Holanda, através de
entidades e familiares. Mas essa brilhante
missão não foi somente na educação, a
presença dos freis, está registrada nos anais de
Cáceres, em áreas distintas, como a saúde,
principalmente no tratamento de doentes do
fogo selvagem, da hanseníase e da
tuberculose.
Diante do grande número de pessoas
acometidas por estes males os Freis Gumaru e
Bertrando construíram em 1972, com auxílios
de fundações holandesas, o Hospital O Bom
Samaritano e fundaram a Casa de Apoio para
acolher pessoas de baixa renda que vinham de
outros municípios para realizar consultas
médicas na cidade.
Os missionários Gumari, Bertrando e
Oomen, ainda marcam sua presença, dentre
outras obras, a parceria com o Rotary Club, na

fundação em 31 de agosto de 1976, da APAE,
para atendimento social, humanitário e
escolar de crianças com deficiências. Numa
de suas ultimas palestras em Cáceres, em
2017, o Frei Maurício Oomen, representando
os freis em seu discurso citou Elesiástes 3:
"Tudo tem o seu tempo determinado, e há
tempo para todo propósito debaixo do céu:
Há tempo de nascer e tempo de
morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar
o que se plantou. Nós freis nos sentimos muito
gratos na missão que nos foi confiada pela
Igreja e entendemos que servir é uma honra
para quem serve com devoção, com amor e
com justiça.
Temos o privilégio de ter participado
da construção dessa história que marcou a
nossa vida e a de muitas pessoas." Ele se foi,
mas continua entre nós, pelas suas obras e
exemplos de cidadania Cristã em Cáceres.

Entre atos, fantasias e sufoco
Ao passar a tempestade causada pela
colagem “Por Quê Não Nasci”, de John Howard,
retorna à ordem do dia com as rodas de conversa na
porta dos boxes do Mercado Municipal, na Avenida
Coronel Marcondes, no bairro do Bosque. O
sensacionalismo barato estampado nos títulos grandes
do jornal Notícias Populares entrecortado pelas
grandes imagens das revistas Manchete, O Cruzeiro e
Fatos & Fotos, e adocicado pelas fotonovelas
fantasiosas e românticas da revista Sétimo Céu.
Em contraste, aos closes momentâneos e
curiosos de jogadores pelas lentes dos fotógrafos da
Placar, uma publicação mensal sobre futebol, o ópio
do povo. Havia um público mesclado que consumia os
pocket books (livros de bolso) de espionagem, como a
personagem fictícia criada por Lou Carrigan,
pseudônimo de Antonio Vera Ramirez, de Barcelona,
da série Brigitte Montfort – A Filha de Gisele, da
coleção ZZ7, de guerra, e de bang-bang, as
investigações do agente secreto Jackie Douglas, em
quadros no formato fotonovela, entre outros.
Eram rotulados como subliteratura, mas,
pelo contrário, alcançaram recordes de venda no
sistema de bancas no País. Essas publicações também
eram expostas nas revistarias das barbearias, desde a
antiga área comercial até a Vila Marcondes, na zona
leste. A imprensa nanica, representada pelos
semanários Pasquim, Opinião, Versus, Demo e
Tribuna Operária, tenta dar o seu recado, malgrado
todas as dificuldades, como os problemas de
divulgação, de linguagem e da cultura do medo
sedimentada desde 1964.
Outro evento muito frequentado pelo
público era o Salão de Artes Plásticas, no Palácio
Pedro Furquim, na Avenida Washington Luiz, esquina
com a Avenida Coronel José Soares Marcondes,
principalmente com a coordenação de Laerte Bueno

Júnior, gestor cultural no governo Paulo Constantino,
que destacava pela presença e valorizava os eventos e
os artistas da cidade, principalmente os músicos, pois
integrou o conjunto
Os Temperamentais, na década de 1960, além de
maior divulgador do abstracionismo lírico de Ikoma,
perseverava também na continuidade do Festival de
Música Popular Brasileira, realizado no Ginásio
Municipal de Esportes, na Rua Prudente de Morais,
no Jardim Aviação.
Todo ano publicava o catálogo da
exposição, incluindo os pintores Cândida Maria
Freire Lemos, Jocame, Kynia Ikoma, Luiz Komoda,
Maria Bonome, de São Paulo, Maria Neuza Rotta,
Morita, além de artistas do Rio de Janeiro, Curitiba,
Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Buenos Aires, na
Argentina. Favoreciam o sucesso os bons contatos e o
extenso círculo de amizades de Bueno Júnior aliados à
divulgação do evento, que alcançava os grandes
centros, através da assessoria e das imprensas escrita e
falada.
Considerado o melhor secretário de cultura,
em razão de sua visão de cultura como produto que
agrega valores impalpáveis, mas imprescindíveis para
a identidade, para a consciência e para a formação da
população. Pela sensibilidade e ciente das
dificuldades da classe artística, Bueno Júnior apoia a
confecção do livro “Poesias”, uma coletânea reunindo
Paulo Trevisani Júnior, Paulo Beloni, Max e Dante
Gatto, produzida na gráfica da Prefeitura de
Presidente Prudente.
Os escritores e dramaturgos, ao lado de
Paulo de Jesus, integravam a companhia de teatro
Sousândrade, distribuíram a publicação no bar e no
xérox do diretório acadêmico de geografia, da Unesp
(ex-Fafi), na Rua Roberto Simonsen, no Jardim das
Rosas, na entrada do teatro Procópio Ferreira e, sem

EXPEDIENTE

esquecer, do maior barzinho que era a Cinelândia, em
frente ao edifício onde se localizava a Delegacia de
Trânsito, a Aliança Francesa do Brasil, junto às salas
de profissionais liberais, na Avenida Coronel José
Soares Marcondes. Naquele local, tive a oportunidade
de ver e ficar próximo às mesas de Plínio Marcos, Tom
Zé, Luiz Gonzaga Júnior, Ney Matogrosso, Hermeto
Paschoal, Miltinho, Magro, Aquiles e Ruy Faria, do
grupo vocal e instrumental MPB4, João Silvério
Trevisan, Roberto Piva, os irmãos Dércio e Dorothy
Marques e o grupo Tarancón, durante a excursão do
show “Bom Dia”. A maioria dos shows ocorreu nas
instalações do Cine Presidente, na mesma via. Apenas
o espetáculo “Jimi Renda-se & Bob Dica”, de Tom Zé,
no Procópio Ferreira, no térreo da Prefeitura.
Um grupo de jovens investe com seus
versos-palavras-imagens, contra o sufoco da censura
e repressão implantadas a partir de 1968 e contra os
valores morais e culturais. Não constituem,
entretanto, um movimento unificado. Trata-se antes
de um pipocar literário-social de gente e ideias jovens,
no oeste do Estado de São Paulo. Com essa juventude
do final dos anos 70, a poesia perde a pompa e a
solenidade. Explora todas as possibilidades do papel –
folhetos, jornais, revistas e manuscritos.
Chega aos muros, sobe aos palcos, a
exemplo das peças teatrais “Milagre na Cela”, do
dramaturgo Dante Gatto e “Outubro de Homem”, da
companhia Sousândrade. Inesperadamente, os poetas
vão aos barzinhos ler suas poesias de mesa em mesa,
sempre num clima do mais alto astral.
***Rubens Shirassu Junior - escritor, pesquisador e
pedagogo de São Paulo. Autor, entre outros, de
Religar às Origens (ensaios e artigos, 2011) e Sombras
da Teia (contos, 2016)
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POSSE E DOMINIO

Uma das metas iniciais é regularizar 5 mil lotes na 1ª fase do projeto e a expectativa é de se completar em 20 meses, tempo de duração do Convênio

Parceria Prefeitura/Unemat
visa regularização fundiária
Assessoria
Foto: Assessoria

N

a manhã de anteontem, (10),
o prefeito Francis Maris Cruz
classificou de “histórico” na
manhã de anteontem, 10, o momento
da assinatura de um convênio entre
Prefeitura e Unemat, que pretende
regularizar todas as propriedades que
ainda não têm o documento de posse
legal em Cáceres, uma parceria para
Regularização Fundiária foi assinada
entre as duas entidades, em reunião do
prefeito com a Universidade,
representada pela atual reitora,
professora Ana Maria Di Renzo e o
reitor eleito, professor Rodrigo Bruno
Zanin, equipe técnica da Unemat.
Conforme um dos técnicos da
Unemat e coordenador do Núcleo de
Redes Inteligentes de Sistemas
Computacionais da Universidade,
professor Robson Gomes de Melo, é
grave a situação legal de inúmeros
lotes na cidade de Cáceres e a intenção
dessa parceria é dar celeridade na
regularização. “A ideia é de que a
Universidade realize estudos e
pesquisas para criar uma metodologia
dentro de uma plataforma integradora
de regulamentação fundiária. E isso já
está acontecendo pelo Convênio
assinado hoje”, garante Robson.
Rodrigo Zanin explica que
será um trabalho árduo, envolvendo
áreas jurídicas e administrativas,
desenvolvido por equipes que irão

seus 240 anos e que se trata de um
trabalho que precisa transcender a
pessoalidade.
O reitor eleito, professor
Rodrigo Bruno Zanin, que assume a
reitoria da Unemat no próximo ano,
confirmou que irá continuar
utilizando a estrutura da Universidade
com a parceria com os munícipios do
Estado, a exemplo de Cáceres.
Conforme o presidente da Câmara,
Domingos Oliveira dos Santos, o
Legislativo Municipal tem

SEM HABILITAÇÃO
Prefeito e reitores da Unemat assinam convenio no paço

fazer um diagnóstico da real situação
e o que deve ser feito para legalizar
cada terreno ilegal. Outras parcerias
deverão ser estabelecidas para se
chegar ao objetivo. Uma das metas
iniciais do Convênio é regularizar 5
mil lotes na primeira fase do projeto e
a expectativa é de se completar no
espaço de 20 meses, tempo de duração
do Convênio.
O prefeito Francis Maris
Cruz explicou que o momento é
histórico porque o Convênio ora
assinado é uma ação que deveria ter
tomado forma há muitos anos, mas
não ocorreu porque gestores do
passado não tiveram a mesma

iniciativa. “Quando encerrar nosso
governo, quero deixar um legado de
benefícios ao município e as parcerias
têm sido muito importante nas nossas
conquistas. A Unemat faz parte dessa
história”, enalteceu Francis.
A reitora Ana Maria Di Renzo
agradeceu ao prefeito Francis e a viceprefeita Eliene Liberato pelo trabalho
realizado frente ao Executivo,
classificando como “grandioso” e
“gestão de trabalho”. Agradeceu
ainda ao secretariado municipal e aos
vereadores pelo apoio dado à Unemat.
Sobre o Convênio, Ana Di Renzo
disse que Cáceres merece uma
revisitação nas leis para comemorar

MARCAS DE FELINOS

Encontradas pegadas de onça
nas proximidades da aeronave
G1-MT c/ Redação

A

equipe de resgate do piloto
John Cleiton Venera e do copiloto Marcelo Balestrin,
sobreviventes a um acidente de avião
na última semana, refez o trajeto onde
a aeronave caiu e encontraram
pegadas de onça no local. O trajeto foi
realizado domingo último (9).
O monomotor Cessna
Aircraft (PT-ICN), em que as vítimas
estavam, caiu devido as condições do
tempo na região e bateu em uma copa
de árvore, no último dia 30 de
novembro. Marcelo e John ficaram
quatro dias aguardando resgate em um
local de mata fechada.
De acordo com o policial
federal Edson Ribeiro, ele outro

contribuído grandemente para as
diversas parcerias do município e vai
continuar dando apoio porque elas
beneficiam a população.
Um pensamento partilhado
durante a reunião é de que a
Regularização Fundiária é um grande
sonho da população que agora vai se
tornar realidade. Para o secretário
municipal de Fazenda, Júlio César
Borges, a concretização será um dos
maiores legados da Administração do
prefeito Francis.

agente, um guia e o proprietário do
avião que caiu, Osmar Favalessa,
fizeram o trajeto e identificaram que o
local em que a aeronave caiu, de
difícil acesso e se trata de um trecho de
área de preservação ambiental, um
local, quase impossível se locomover.
“Foi possível constatar no
local pegadas de onça sobrepostas às
marcas feitas pelo toque da aeronave
ao solo, o que nos fez concluir a
proximidade desses animais ao local
em que os pilotos ficaram aguardando
o resgate”, descreveu o policial
federal.
Após refazer o trajeto, os
agentes federais e o empresário foram
até o local onde mora o senhor
Foto: Divulgação

Edivino, conhecido como “Bebinho”,
para entregar a recompensa pelas
informações dadas no momento do
resgate.
O piloto Marcelo Balestrin e
o co-piloto John Venera, já voltaram à
Rondônia, onde residem, na cidade de
Pimenta Bueno.
Conforme noticiado á época,
Marecelo e John, seguiam para Santo
Antonio de Leverger, procedente de
Pimenta Bueno, quando o piloto
precisou fazer um pouso forçado.
Após alguns dias a equipe do
Centro de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)
confirmou a queda da aeronave.
Marcelo Balestrin e John Cleiton
Venera ficaram desaparecidos por
quatro dias em uma mata na Serra do
Mangaval sendo resgatados.

Motoqueiros ficaram ralados
em colisão frontal na avenida
Da Redação

N

ão chegaram a ficar
internados os dois elementos
vitimados numacolisão de
motos ocorrida na manhã de domingo
último, (9), na Avenida Tancredo
Neves, Cavalhada, em Cáceres,
apesar das lesões generalizadas
decorrentes do acidente, que envolveu
Juvenil de Amorim Costa, 29,
condutor da Honda CB 300R, cor
vermelha e placas OBA 3114 e
Sebastião Alves de Souza (50) que
estava em uma Honda Biz de cor prata
e placa KAU 9712.
Conforme testemunhas, o
primeiro seguia em sentido Avenida
Tancredo Neves/Ccentro de Cáceres e
veio a colidir com outro motociclista
que, inopinadamente, saira da Rua dos
Funcionários Públicos, entrando de
repente na via.
Os bombeiros solicitados,
marcaram presença no local,
providenciando socorros às vitimas
que sofreram escoriações pelo corpo e
foram encaminhados ao Hospital

Regional de Cáceres Dr. Antônio
Fontes, sem perigo de fraturas,
apenas, ralações.
A ocorrência foi atendida
também, pelos policiais militares do
6º Batalhão e a presença dos fardados
da barca complicou a situação dos
motoqueiros, ambos, sem portar CNH
e como os majuras não passam
manteiga na boca do gato, as multas
foram lavradas.
Juvenil, que já é adulto, disse
que estava trafegando pela avenida e
foi surpreendido pelo outro
motociclista de repente, não tendo
como evitar a cacetada, pois o piloto
Biz entrou com tudo na avenida,
inadvertidamente e a colisão não pode
ser evitada.
Resultado, danos regulares
nos dois cavalos de aço e os dois
motoqueiros ralados, curativados no
HR e voltando a pé pra casa e com
uma boiada, pois as motos foram
entregues a familiares, já que não
havia guincho disponivel.
Foto: Reprodução

Choque maior mesmo, foram as multas pela ausência de CNH

Equipe de resgate volta ao local da quedas do Cessna
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ALTA VELOCIDADE

Grupo voltava de um jogo em Vila Bela, condutor estaria em alta velocidade e vitima fatal, que não usava cinto, foi arremessada para fora do veículo

Um morto e 4 feridos em
acidente de caminhonete

Da Redação

Foto: Facebook

U

m gravíssimo acidente
registrado na noite de
domingo último, (9) na
BR-174B,
proximidades do
Balneário Barreiro, zona rural de
Pontes e Lacerda, ceifou a vida de
Marcio Castedo, resultando em
mais quatro vitimas com lesões
generalizadas.
Segundo informações, o
grupo ocupava uma camioneta S10 que seguia sentido àquele
municipio, quando o motorista
perdeu o controle e capotou o
veículo.
A Vitima fatal,
popularmente conhecida como
Buguinho, gravemente ferido, foi
encaminhado para o Hospital,
mas não resistiu e foi a óbito.
Conforme os policiais que
atenderam a ocorrência,
as
vitimas, 4 adultos e uma criança,
estavam voltando de um torneio
de futebol no município de Vila
Bela da Santíssima Trindade, e,
Marcio Castedo foi arremessado
para fora do veículo, um dos
possiveis motivos de sua morte,
já que segundo se apurou, era o
unico a não usar cinto de

quando após deslizar na pista,
bateu em uma arvore e veio a
capotar, numa curva, nas

proximidades do Balneário
Barreiro.

DROGA NO CARRO

Gefron enquadra mula com
12 kg de cocaína na MT 265
Gefron/MT c/ Redação

E

Marcio Castedo, o Buguinho, foi arremessado para a morte

segurança na viagem.
A morte de Castedo, que
causou grande consternação na
vizinha Pontes e Lacerda, onde
Buguinho, quer deixou esposa e
filhos, era bem conhecidoe
prestigiado pelo seu trabalho
social, trabalhando no meio

político e no projeto social
Guarda Mirim.
Os outros ocupantes do
veículo foram encaminhados
para hospital e passam bem e
informações prévias, dão conta
de que a caminhonete trafegava
em alta velocidade na rodovia,

NA CONTRAMÃO

Caminhão esmaga cabeça
de motociclista em acidente

m patrulhamento da MT
265 policiais militares do
GEFRON na VP 09, em
deslocamento sentido Porto
Esperidião á Vila Picada,
avistaram um veiculo
Uno
suspeito, de placas OAP3363, cor
prata, cujo condutor ao perceber a
viatura, realizou uma manobra
brusca e voltou sentido contrario
com intuito de fugir da guarnição.
Após um breve
acompanhamento quando a barca
se aproximou do veiculo os
suspeitos pararam o veiculo e
dois indivíduos adentraram na
mata. Em ato continuo a
guarnição realizou buscas no
local e obteve êxito em localizar
um dos indivíduos, identificado
como Adivaldo Ferreira dos
Santos, 36.
Com o elemento detido,
foi feita uma varredura no veículo

e nessa busca veicular, foi
apreendido no interior do banco
traseiro do Uno, um saco de nylon
contendo dentro dele 12 tabletes
de substância análoga a cocaína,
aproximadamente doze kilos e
trezentos gramas. Perguntado
sobre a droga e e, Adivaldo
assumiu a propriedade, dizendo
que tinha comprado a cocaína na
Bolívia de um cidadão ,
conhecido por
Don Rose,
pagando uma quantia de 32 mil, e
que seria revendido em Cuiabá.
Diante dos fatos, o mula
suspeito e os materiais foram
conduzidos para a delegacia de
Polícia Federal de Cáceres,
lavrando-se os autos de
apreeensão e flagrante, com a
recolha do preso ao cadeião do
Nova Era, a disposição da justiça,
enquadrado no de tráfico
internacional de entorpecente.
Foto: Gefron/MT

Da Redação

M

ais uma vitima fatal em
a c i d e n t e
motociclístico nos
ultimos dias, vem mostrar a
indisciplina no transito, seja por
uso de bebida alcoólica,
ultrapassagens indevidas, alta
velocidade e demais infrações.
Desta feita, o acidente
aconteceu no município de Salto
do Céu, na manhã da última
segunda-feira dia 10 quando o
motociclista Jotair Zacarias da
Silva, 51, residente na Cohab Boa

Vista, naquela cidade, teria
perdido o controle da moto XLR
125 de cor vermelha com placa
JYX- 3831 e caído debaixo das
rodas de um caminhão leiteiro.
O fato ocorreu por volta
das 9 h00, na rodovia MT-170
próximo a fazenda Pala Verde,
localizada entre Salto do Céu e o
Distrito de Vila Progresso, no
mesmo município.
Os Policiais Militares do
núcleo local, se deslocaram para a
rodovia e ao chegar ao km do
Foto: PM/MT

Motocicleta estava na contramão e foi parar debaixo da roda do caminhão

acidente, constataram que a
vítima já estava morta caída atrás
do caminhão, com a cabeça
aparentemente esmagada, o
capacete quebrado, muito sangue
e parte do corpo ainda sobre uma
moto.
As primeiras informações
obtidas pelos policiais foram de
Lourenço Laurindo de Souza, 60,
condutor do caminhão. Ele,
informou que deslocava com seu
caminhão tipo leiteiro MercedesBenz, placas GLS 3270, da
Fazenda Pala Verde, sentido a
Salto do Céu, e que visualizou
uma motocicleta trafegando em
sentido contrário, cujo piloto,
teria perdido o controle da
direção, caindo em baixo do
caminhão que passou com as
rodas traseiras sobre a sua cabeça.
O s p o l i c i a i s
providenciaram o isolamento do
local, comunicando o fato à
Delegacia de Polícia Civil de Rio
Branco, sendo também solicitada
a presença da perícia técnica para
os devidos trabalhos e liberação
do cadáver ao IML.
O caso foi registrado na
Delegacia de Polícia Civil de Rio
Branco que apura as causas que
levou a um acidente e
consequentemente a morte do
motociclista.
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Adivaldo Ferreira dos Santos, flagrante de pó na fronteira
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PROJETO DIDÁTICO

Projeto surgiu da necessidade de melhorar o ensino-aprendizagem ampliando os conhecimentos de forma significativa e contextualizada e a integração social

Escola Vila Irene saboreia
a leitura com os seus alunos

Assessoria

Foto: Divulgação

grande participação efetiva dos pais
e comunidade local.
Nesse sentido enfocamos
que a educação em direitos humanos

via além de uma aprendizagem
cognitiva, incluindo o
desenvolvimento social e emocional
de quem envolve no processo

ensino-aprendizagem. A educação,
nesse entendimento, deve ocorrer na
comunidade escolar em interação
com a comunidade local.

PARCERIA SICREDI

Araputanga realiza com sucesso
campanha de doação de sangue
Popular On Line

E

Projeto é desenvolvido pelos professores e alunos da escola Vila Irene

A

Escola Municipal Vila Irene,
situada no bairro do mesmo
nome em Cáceres, finalizou
no último sábado, 8, o projeto
'Saboreando a Leitura', com objetivo
de divulgar a leitura e a escrita para
além dos textos, gerando novas
ideias e ampliando o conhecimento
de mundo, além de promover a
integração social, proporcionando
situações de convivência e de
experiências pessoais, uma vez que a
leitura é um dos meios pelo qual se
obtém conhecimento das mais
diversas áreas.
O projeto saboreando a
leitura surgiu da necessidade de
melhorar o ensino-aprendizagem
ampliando os conhecimentos de
forma significativa e
contextualizada.
Esse projeto e desenvolvido
por todos os professores e alunos da

escola com a orientação e
acompanhamento da coordenadora
pedagógica. Desde a implantação
desse projeto o IDEB da escola
obteve um aumento significativo.
A diretora Isabel Cristina do
Nascimento e a coordenadora
pedagógica Susana Aparecida Silva
de Jesus, destacam a importância da
leitura desde a infância, para tal além
da leitura no âmbito escola é
importante a participação da família
no processo ensino aprendizagem.
Na realização do projeto
cada professor escolhe um tema a ser
trabalhado e um livro que é o
norteador das atividades, o resultado
final do projeto se deu na
culminância com apresentação dos
trabalhos realizados por alunos e
professores, apresentação culturais e
outras atividades.
Neste ano, houve uma

m parceria com a Prefeitura
Municipal, por meio da
Secretaria Municipal de
Saúde, e Sicredi Noroeste MT e
Acre, a Unidade de Coleta e
Transfusão do Hospital Regional
Dr.º Antônio Fontes, de Cáceres –
MT, realizou a triagem e coleta de
sangue, em Araputanga, no último
sábado (8). Ao todo, 91 munícipes
compareceram para realizar a
doação.
Segundo o Ministério da
Saúde, o sangue é insubstituível e
sem ele é impossível viver. Dessa
forma, é reforçada periodicamente a
importância de os brasileiros
adotarem a cultura solidária da
doação regular e espontânea de
sangue.
O objetivo é manter os
estoques sempre abastecidos e não
apenas em datas específicas ou
quando algum conhecido precisar.
“Após o processo de
triagem, conseguimos coletar 58
bolsas de sangue que beneficiará e
salvará outras vidas. Por isso, não

mediremos esforços para manter
essa parceria e colocar a campanha
de doação de sangue no calendário
de ações de saúde de 2019”, frisou

Maria de Fátima Neves, Diretora de
Planejamento da Secretaria de Saúde
de Araputanga.
Foto: Assessoria

Voluntários participaram da doação apoiada pelo Sicredi

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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MEDIDA CAUTELAR

Benefício havia sido cortado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes em 2017, quando atendeu ao pedido do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot

STF pode restituir pensão para
dependentes de ex-parlamentares
O

STF c/ Redação

Foto: Arquivo

ministro do Supremo
Tribunal Federal,
Alexandre de Moraes,
apresentou relatório favorável à

restituição do pagamento de
pensão aos dependentes de exdeputados estaduais já falecidos.
Ele é o relator do caso que

julga a extinção do Fundo de
Assistência Parlamentar (FAP) a
deputados estaduais de Mato
Grosso.

Ministro Alexandre de Moraes volta atrás e pugna pelo direito

O pedido foi feito pela
própria Assembleia
Legislativa.
Em seu entendimento, o
ministro alegou que a liminar
concedida em abril de 2017,
que suspendeu todos os
pagamentos do FAP, não deve
se estender a seus dependentes,
uma vez que o benefício foi
extinto devido ao prejuízo aos
cofres públicos.
“Primeiramente,
quanto à concessão de
benefício a dependente de
pensionista falecido, entendo
que não haveria propriamente
a fruição de uma relação
jurídica nova, mas a
continuidade do vínculo
titularizado pelo de cujus em
favor de seus dependentes.
Ao deferir a medida
cautelar, impossibilitando a
concessão ou majoração de
novos benefícios, buscou-se
conciliar a necessidade de
adoção de limite à ampliação
das regras de transição do
extinto Fundo de Assistência
Parlamentar, considerando o
prejuízo ao erário daí
decorrente, e a preservação da
segurança jurídica, em vista do
periculum in mora inverso
decorrente de eventual
reversão da decisão por
ocasião do julgamento de
mérito”, explicou.
Alexandre de Moraes
também analisou o pedido de
reajuste no valor do benefício.
A Assembleia requereu que o

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

valor da pensão sofresse as
mesmas correções aplicadas à
remuneração dos deputados.
Ao analisar o caso, o
ministro votou por sua
rejeição, compreendendo que
sua concessão iria contra a
liminar concedida no ano
passado e acabaria por resultar
em prejuízos aos cofres
públicos. Por fim, o ministro
pediu data para julgamento
pelo Plenário do STF acerca
dos pedidos feitos pela
Assembleia.
Antes da suspensão do
p a g a m e n t o d o FA P, o s
dependentes dos deputados já
falecidos têm direito a 80% da
pensão que o parlamentar, ou
ex-parlamentar, recebia na
época de sua morte.
O benefício foi cortado
pelo próprio ministro
Alexandre de Moraes no ano
passado, quando atendeu ao
pedido do ex-procurador-geral
da República, Rodrigo Janot.
A ação foi ajuizada após
a constatação de que em alguns
Estados da Federação, entre
eles Mato Grosso, possuíam
leis estaduais que concediam o
pagamento de aposentadoria a
seus parlamentares e exparlamentares.
Na época, Janot alegou
que tais leis eram
inconstitucionais e que
afrontavam os princípios de
isonomia, moralidade e
impessoalidade.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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VOLANTE NA ÁREA

Éder Júnior fez parte da delegação portuguesa, formada por atletas representantes de vários clubes, que participou do disputado Torneio Internacional de Saigon

Eder Júnior volta da Europa
para reforçar o Luverdense
O

Assessoria LEC c/ Redação

volante Éder Júnior, que
atuava pelo Olímpico da
cidade de Montijo em
Portugal está de volta ao futebol
mato-grossense, desembarcando
na semana passada e se
apresentando à diretoria do
Luverdense Esporte Clube, como
mais um reforço para o elenco do
na temporada 2019.
"Venho para ajudar a
equipe e posso garantir que irei
me empenhar ao máximo por uma
temporada de muito sucesso",
disse o garoto cuiabano que é
formado como lateral direito
avançado nas divisões inferiores
do mato-grossense Mixto, clube
no qual se profissionalizou.
Júnior é filho do ex-

Foto: Arquivo

presidente do Mixto, Éder
Moraes e em sua carreira acumula
passagens pelo clube Ação e uma
curta experiência no futebol da
República Tcheca, tendo atuado
recentemente também pela Série
B do Brasileirão 2018,
defendendo o Oeste de Barueri
(SP), em contrato que terminou
ao final do campeonato, em
novembro.
Em 2018 Éder Júnior fez
parte da seleta delegação
portuguesa, formada por atletas
representantes de vários clubes,
que participou do Torneio
Internacional de Saigon (Vietnã).
O torneio em Saigon é
uma vitrine do futebol
internacional e acontece

anualmente no Vietnã, na mira e
atenção de olheiros dos principais
clubes de futebol do mundo.
Éder Junior foi o único
atleta do Olímpico de Montijo
escolhido para participar.
O jogador foi destaque no
futebol português em 2018,
atuando como lateral avançado.
Outa novidade do LEC
para a temporada 2019 e já
anunciada por esta coluna diária,
é a volta do técnico Júnior Rocha,
que retorna ao Luverdense um
ano após ter sido desligado do
time.
A informação foi
confirmada pela diretoria do
clube, que, no próximo ano,
buscará o Estadual e o acesso à

MULTI-ATIVIDADES

Galo do Norte prepara plantel
pensando na maratona de 2019
S.N c/ Redação

O

primeiro dia de trabalhos
do Galo do Norte teve
a v a l i a ç ã o
antropométrica (análise de
tamanho, forma e composição do
corpo do atleta), seguindo por
corrida ao redor do campo,
comandado pelo preparador
Jackson Lourenço.

A atividade foi em dois
períodos e a programação prevê o
primeiro contato com bola,
somete na semana que vem.
Os primeiros sete dias
serão voltados para
condicionamento físico,
intercalando os trabalhos no
estádio Gigantão e na academia.
Foto: Assessoria LEC

Preparação está a todo vapor com caras novas no Luverdense
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No último sábado, 12
atletas se apresentaram, fizeram o
exame médico e assinaram
contrato para a temporada. Já
estão à disposição do clube
Guilherme, 33 anos, goleiro,
Gustavo Henrique, 29 anos,
zagueiro, Kazu, 24 anos,
zagueiro, Daniel Lucini, 27 anos,
meia, Deivisson, 24 anos, meiaatacante, Nathan, 28 anos,
volante, Cleyson, 21 anos, lateral
direito, Jeferson Arroz, 29 anos,
lateral esquerdo, Riquelme, 25
anos, meia-atacante, Fabiano, 27
anos, segundo volante, Luan, 23
anos, centroavante e Léo Colman,
23 anos, volante.
São aguardados ainda o
goleiro Jeferson, o volante
Claudeci e o meia atacante
Fernando Kaian que estão no
Dom Bosco disputando a final da
Copa FMF e devem chegar na
quinta-feira. O grupo deve ser
composto por 22 atletas.
Os cinco restantes
deverão vir do time Sub-20, que
disputará a Copa São Paulo em
janeiro.

Éder Junior vai reforçar o Verdão do Norte em 2019
Série B (o retorno, na verdade).
Rocha comandou o LEC
no ano passado, mas aceitou
convite do Santa Cruz e foi para
Pernambuco.
Não foi bem e acabou
treinando o Clube de Regatas
Brasil, o CRB, das Alagoas. Na
semana passada o Luverdense

cogitou da sua volta e confirmou
a iniciativa consolidada nesta
semana.
O treinador é um velho
conhecido do futebol matogrossense com o Luverdense,
subindo da Série C para a Série B
e é ex-jogador do Sinop FC.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Aquário recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de movimento agradável e
tranquilo na vida social, com
aproximação de amigos,
novos e antigos. Um projeto em equipe é
executado com equilíbrio e os resultados
são os esperados. Um bom contato
comercial pode ser feito.

A Lua em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de movimento agradável
na vida social e aproximação
de pessoas interessantes.
Um romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo. O
relacionamento com os filhos passa por
um ótimo momento.

A Lua em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de boas notícias
relacionadas a seus projetos
profissionais e/ou um plano
de negócios, que podem dar um passo a
frente. Uma boa proposta de trabalho ou
um convite para participar de um novo
projeto pode surgir.

A Lua em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de interiorização e
necessidade de maior
envolvimento com sua vida
doméstica e os relacionamentos
familiares. Uma negociação envolvendo a
compra ou venda de um imóvel não está
descartada.

A Lua em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de boa comunicação e
possibilidade de firmar
negócios com pessoas e/ou
empresas estrangeiras. Uma viagem
internacional pode ser marcada ou
realizada. O dia é ótimo para meditar.

A Lua em Aquário recebe
um ótimo aspecto de
Júpiter em seu signo,
indicando um dia de
movimento na vida social
e aproximação de amigos, novos e
antigos. O momento pode envolver um
acordo ou negociação envolvendo um
novo projeto ou a concretização de um
contrato comercial.

A Lua em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de interiorização e
necessidade de intimidade.
O dia pode envolver um acordo ou
negociação de uma sociedade ou parceria
financeira, envolvendo uma grande soma
de dinheiro. Sua capacidade estratégica
estará bastante aflorada.

A Lua em Aquário recebe
um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
movimento positivo em
suas finanças. Você pode ser convidado
para fazer parte de um nova equipe de
trabalho ou empresa. Um projeto ou
contrato envolvendo o aumento de seus
rendimentos pode ser firmado.

A Lua em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de movimento intenso e
positivo na vida social e
aproximação de amigos. Os
negócios ganham força e você pode
receber um convite para participar de uma
nova parceria ou sociedade comercial.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de abertura e boas
novidades em todos os
setores de sua vida, que
passa por um momento de equilíbrio. O
dia pode envolver o retorno de um amigo
e/ou a abertura do coração para um novo
romance.

A Lua em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de movimento positivo,
especialmente no trabalho.
O momento pode indicar a chegada de
um novo e promissor projeto, que você
estará diretamente envolvido. Dia de
boas novidades, caso esteja
desempregado.

A Lua em Aquário recebe um
ótimo aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
de interiorização e
necessidade de distanciar-se
da vida social. O momento
pode envolver o início do planejamento de
um novo projeto. Dia ótimo para estar com
os seus, para meditar e praticar atividades
que unam mente e corpo.

Alô especial de hoje é endereçado aos nossos
leitores Dr. José Roberto Alvares e Dra Olga,
que todas as manhãs acompanham nosso
trabalho. Agradecemos sempre a preferência.

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

O cupido acertou em cheio o coração do casal Marco
Antonio Fioroto e Nilza Helena Rodrigues que esbanjam
alegria por onde passam. Que Deus conserve esse
relacionamento sempre pautado no respeito e
companheirismo. Felicidades!!!

Flores multicoloridas a aniversariante do dia,
Samira Sakr Bisinoto. Um ano pleno de
alegrias, saúde e conquistas é o que lhes
desejamos. Feliz Niver!!!

Uma das melhores coisas que podemos levar dessa vida
são as amizades que passam pelos nossos caminhos, e
algumas até nos ajudam caminhar, você Ronilma da
Cunha Martins é uma dessas pessoas que exalam alegria.
Grande beijo e uma excelente quarta-feira.

