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«Os idosos têm todo 
nosso carinho e atenção", 
finalizou Eliane.

Atualmente são mais de 400 
idosos que participam das 
atividades semanais.

A secretária municipal 
de Assistência Social, Eliane 
B a t i s t a ,  d i s s e  q u e  o  
a t e n d i m e n t o  e  
acompanhamento à pessoa 
idosa é prioridade na política 
de assistência social e, essa 
Olimpíada, será um marco que 
entrará no calendário das 
atividades da Secretaria.  

om o objetivo de Cfortalecer e estimular a 
pratica esportiva, a 

Secretaria Municipal de 
Assistência Social em parceria 
com a Secretaria de Esporte e 
Lazer realizam nesta quarta 
feira, 10, a 1ª Olimpíada dos 
Idosos de Cáceres, no Clube de 
C a b o s  e  S o l d a d o s ,  
oportunidade em que 150 
idosos cidadãos da melhor 
idade, estarão competindo em 

v á r i a s  m o d a l i d a d e s  e  
treinamentos prévios.

A Olimpíada tem o 
objetivo de fortalecer os 
vínculos comunitários e 
estimular a prática esportiva, 
visando melhores condições de 
vida e envolve os idosos que 
são assistidos pelo Centro de 
Convivência do Idoso e o 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, 
que acontece nos CRAS. 

sobre câncer de mama (pela 
equipe do Cáceres Mama), 
coleta  do prevent ivo e  

O movimento Outubro 
Rosa existe para estimular a 
participação da população no 
controle do câncer de mama.

ESF Rodei

A intenção também é de 
desmistificar conceitos em 
relação à doença. 

A campanha enfatiza a 
importância de a mulher 
conhecer suas mamas e ficar 
atenta às alterações suspeitas.

T r a t a - s e  d e  u m a  
c a m p a n h a  c e l e b r a d a  
anualmente,  no mês de 
outubro, como evidencia o 
próprio nome, com o objetivo 
de compartilhar informações 
sobre o câncer de mama; 
promover a conscientização 
sobre a doença, proporcionar 
maior acesso aos serviços de 
diagnóstico e de tratamento e 
contribuir para a redução da 
mortalidade, por meio do 
rastreamento e o diagnóstico 
precoce do câncer de mama. 

atualização do cartão de vacina 
d a s  m u l h e r e s .  O  
acompanhamento será da 
enfermeira Laura Filsinger e 
acadêmicas do 9º semestre de 
enfermagem da UNEMAT, a 
partir das 7h30 e até às 16:30 
inclusive no horário do 
almoço.

No bairro Rodeio, os 
trabalhos acontecem no 
p r ó x i m o  d i a  2 0 ,  c o m  
Prevenção do câncer de mama 
no ESF Rodeio, integrando as 
seguintes ações: Realização de 
CCO, Roda de conversa sobre 
a prevenção do câncer de 
mama, 

M é t o d o s  
contraceptivos, Testes rápidos 
e Pesagem do Bolsa Família. 
A s  a t i v i d a d e s  s e r ã o  
a c o m p a n h a d a s  p e l a  
e n f e r m e i r a  D a n y e l l a  
Rodr igues  de  Almeida ,  
responsável pela Unidade, 
acompanhada da equipe da 

 Secretaria Municipal Ade Saúde de Cáceres, 
informa que dentro do 

cronograma organizacional do 
Outubro Rosa, haverá amanhã 
no Bairro Vila Irene, palestra 

Diante disso, o curso de medicina da Unemat e a 
população da região Oeste de Mato Grosso sofrerão uma perda 
irreparável, caso não se reverta a decisão tomada pela 
Diretoria Administrativa do Hospital São Luiz.

 Nossos professores Dra. Cláudia Ap. Marques Landim 
e Dr. Nivaldo Cortela são profissionais de conduta ilibada. 
Apresentam conduta ética, com amor e zelo pelos pacientes e 
sempre com a melhor técnica para tratamento daqueles que 
precisam de cuidados nos leitos de UTI, assim como estavam 
diariamente presentes no hospital. Além de serem 
profissionais altamente qualificados, são exemplos de como 
exercer a medicina para os acadêmicos da Unemat.

OUTUBRO ROSA

Vila Irene e Rodeio integram 
preventivo do câncer de mama

O movimento visa estimular a participação da população no controle do câncer de mama e dentre outros, a intenção é desmistificar conceitos em relação à doença

Assessoria c/ Redação

Campanha celebrada anualmente, no mês de outubro   

POLÍTICA SOCIAL

Cáceres sedia nesta 4ª feira
primeira olimpíada do idoso
Assessoria c/ Redação

Desportos típicos dos entas entram nos jogos da 3ª Idade   

Foto: Divulgação

Nota de apoio do Centro Acadêmico 
Livre de Medicina, representação
dos acadêmicos de Medicina da 

niversidade do Estado de Mato Grosso:

Foto: MT Mama

 
Centro Acadêmico Livre de Medicina

Dona Maria de Oliveira, mãe do conhecido e 
finado político cuiabano Dante Martins de 
Oliveira, tem 97 anos e votou nestas eleições, 
no IFMT, no centro de Cuiabá, ao lado do neto, 
sobrinho de Dante, Leonardo Oliveira. Em uma 
cadeira de rodas e auxiliada pelo neto, ela 
exerceu seu direito como cidadã, apesar de não 
ter mais a obrigatoriedade, já que no Brasil, são 
obrigados a votar os cidadãos entre os 18 e 70 
anos de idade. Um belo exemplo de cidadania e 
civismo, quando tantos adolescentes se abstêm 
deste direito obrigatório.

O atual governador de Mato Grosso, Pedro 
Taques teve mais votos que os outros dois 
candidatos somente em quatro dos 141 
municípios do estado: Chapada dos Guimarães, 
Tesouro, Guiratinga e Ponte Branca. 
Wellington Fagundes saiu vitorioso em nove: 
Rondolândia, Novo São Joaquim, São Pedro da 
Cipa, General Carneiro, Pontal do Araguaia, 
Itiquira, Barra do Garças, Araguaiana e 
Rondonópolis, sua terra natal. Já, Mauro 
Mendes, levou de rodo, vencendo em 128 dos 
141 municípios, daí, a lavada nos adversários.

Se no caso do índio não deu chabu, o ex-
deputado estadual Airton Rondina, o Português, 
dançou o vira na manhã do domingo eleitoral 
em sua cidade, Araputanga, detido, segundo 
consta por estar fazendo boca de urna em um 
colégio e ser flagrado por um juiz eleitoral. Foi 
solicitada a presença de uma equipe do 6º 
Comando Regional, do 17º Batalhão de Polícia 
Militar, ele foi encaminhado para delegacia 
para prestar esclarecimentos. Airton Português 
foi deputado estadual durante os anos de 2007 a 
2015, mas nesta eleição, optou por não disputar.

ANCIÃ EXEMPLO

LIMPA NO GERAL

FOI, NÃO FOI, NÃO DEU!
Nenhuma novidade pra gente, a região de 
Cáceres ficar sem deputado estadual na 
próxima legislatura 2019/2022, afinal 
cansamos a goela de dizer que quantidade 
nunca foi qualidade e a enxurrada de candidatos 
deu no que deu, aliá, não deu e o Dr. Leonardo 
que foi pra federal, sem tanta concorrência 
chegou lá, se brincar, na próxima sai pra 
senador, o carequinha é bom de voto e sua 
ausência na AL-MT vai fazer falta prá gente. 
Com certeza, vai compensar na câmara federal, 
ainda bem, porque se for esperar de gente nossa 
na assembléia legislativa, é bom rezar em outra 
assembléia, pra algum suplente, e temos o Túlio 
na boca de espera. 

ÍNDIO MEGA-ELEITOR
Como sempre nas eleições, tem gente abusada 
que vai pro xilindró, pelo menos, até acabar a 
votação, depois assina um patuá e volta pra 
casa, pra posteriormente responder um 
processinho, que além de dor de cabeça e 
moagem, não chega a levar ninguém prá prisão. 
E tem coisas suis-generis nesta miscelânea 
política, como a detenção de um índio na região 
norte de MT, que estava domingo com 70 títulos 
de eleitores e queria votar em nome de todos da 
sua aldeia. Após uma pequena confusão, as 
forças de segurança conseguiram prender o 
indígena, que mora em Guarantã do Norte, só 
porque ele queria ajudar sua turma e votar por 
atacado, vai ver que é assim, que eles elegem o 
cacique!

CACHIMBO DA PAZ
Falando em índio, outra situação engraçada e 
que seria trágica não fosse cômica, aconteceu 
em Brasnorte, também norte de MT, onde 
militares do Exército foram recebidos a flechas, 
pois os eleitores de penacho e cocar, não 
queriam votar na aldeia e sim na região urbana, 
uma chance de ir à cidade e tomar umas biritas, 
claro. Pra evitar flechadas, os gravatinhas 
decidiram manter a sessão para a aldeia. Um 
magistrado que estava atuando naquela zona 
eleitoral juntamente com pessoal da FUNAI, 
fumou o cachimbo da paz, mas a apuração dos 
votos não será pela fumaça e sim, pelo cartório 
eleitoral da cidade e ao vivo pela TV.

DANÇOU O VIRA
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Pron to ,  t emos  um novo  
governador eleito democraticamente 
pelo voto em Mato Grosso, por sinal, de 
lavada, na base de dois por um no 
adversário e deixando pra trás, um páreo 
duro na queda, que deve agora fazer a 
transição para que em janeiro de 2019 a 
casa esteja em ordem para abrigar o novo 
inquilino do povo e seu staff. Até chegar 
sua hora de ocupar o trono do Paiaguás, o 
democrata Mauro Mendes, terá quase 
três meses para descansar da estafante 
jornada que é uma campanha político-
estadual, enquanto forma seus escalões e 
organiza um sinótico de plano de 
governo. 

Neste quadro, fazer jus ao slogan 
de coligação de sua campanha: Pra 
Mudar Mato Grosso, a começar pela 
seleção de suas promessas, que devem 
s e r  a s s u m i d a s  c o m o  r e a i s  
compromissos, haja vista que o povo 
anda cheio de fala mansa, como aquele 
tal Estado de  Transformação, que no 
dizer de Lavoisier, “na natureza nada se 
perde e nada se cria, tudo se transforma,” 
aqui ficou a dever. Sem ser estilingue em 
vidraça de casa fechada, por aqui, se 
nada se perdeu, nada também se criou e, 
transformação, óbvio, que naturalmente 
ela acontece. 

Arguições de que nada se perdeu, 
esbarram-se no nada se criou e as 
aguardadas transformações a partir de 
2015, tiveram apenas um halo de 
caravana em ano eleitoral, louvável, sim, 
mas pouco, para quatro anos de mandato 
e 141 municípios, no compasso de 
espera das inúmeras promessas de 2014, 
dentre os quais nos enquadramos. Foi 
conversa de ZPE, de aeroporto, de 
escolas, asfalto, reestruturação do curso 
de medicina da Unemat, os cambaus e na 

tentativa de reeleição o candidato nato 
acerca de promessas não cumpridas, 
disse que sua gestão tem sido de 
aprendizado e eficiência da gestão, uma 
vez que isso ocorreu em meio a escassez 
de recursos financeiros, o que levou sua 
equipe a reexaminar compromissos. 

Claro, que o peso do Leviatã é 
p e s a d o  m e s m o ,  s ã o  n a b a b o s  
duodécimos e verbas indenizatórias, 
dentre outras regalias aos felizardos 
pródigos da dita Casa do Povo, mas 
segundo o impostômetro, em 9 meses de 
2018, a gestação do erário via impostos 
chegou aos R$ 23 bilhões! Na parição de 
12 meses, deve chegar no mínimo, aos 
R$ 25 bilhões, é grana, que se bem 
gerida, mesmo em tempos de crise 
nacional, dá realmente Prá Mudar Mato 
Grosso,  e  prá  melhor,  porque 
transformação de gato por lebre, a onça 
pega.  

Só pra finalizar, vamos aqui 
desde já, cobrando uma promessa do 
governador eleito: a expansão do 
potencial turístico de Cáceres e a 
melhoria  dos serviços públicos da 
cidade, notadamente, a estrutura do 
Turismo, com a criação da Orla do Rio 
Paraguai, com um espaço de lazer no 
local, promessa registrada em sua ultima 
visita e já cobrada, pelo Correio 
Cacerense, que espera estar como 
parceiro ao seu lado, nos 4 anos de 
governo.

A gente sabe que administrar 
uma unidade da federação não é tocar 
obras numa prefeitura, mesmo sendo 
uma capital, uma metrópole, como 
Cuiabá, que Mauro Mendes vai precisar 
se virar nos 30 pra botar tudo em ordem, 
mas apesar de árdua, a missão não é 
impossível. 

Neste dia 10 de outubro é celebrado o 
Dia Mundial do Lions Clube, uma rede 
internacional com mais de 1,3 milhão de 
homens e mulheres em 200 países e regiões, 
trabalhando juntos para responder às 
necessidades que desafiam comunidades em 
todo o mundo. Conhecidos por seu trabalho 
pelo fim da cegueira evitável, os Leões 
participam de uma imensa variedade de 
projetos importantes para suas comunidades. 
Esses projetos variam da limpeza de parques 
locais até o fornecimento de suprimentos para 
vítimas de desastres naturais. Fundada em 
1917, a Associação de Lions Clubes já 
proporcionou a milhões de pessoas no mundo 
inteiro a oportunidade de retribuir às suas 
comunidades. Visualize a revista LQ (Lions 
Quarterly Vídeo Magazine) na Rede de 
Notícias do Lions para ver como o Lions 
continua a fazer a diferença todos os dias e em 
todos os lugares.

A Associação Internacional de Lions 
Clubes nasceu como o sonho de um 
empresário de Chicago chamado Melvin 
Jones, que acreditava que os clubes comerciais 
locais deveriam expandir seus horizontes de 
preocupações puramente profissionais para o 
bem-estar das comunidades e do mundo como 

um todo. O grupo de Jones, o Business Circle 
of Chicago, concordava com ele. 

A p ó s  c o n t a t o  c o m  g r u p o s  
semelhantes nos Estados Unidos, uma reunião 
organizacional foi realizada em 7 de junho de 
1917 em Chicago, Illinois, EUA. O novo 
grupo adotou o nome de um dos grupos 
convidados, a “Associação de Lions Clubes”, 
e uma convenção nacional foi realizada em 
Dallas, Texas, EUA, em outubro do mesmo 
ano. Um estatuto, regulamentos, objetivos e 
um código de ética foram aprovados. Entre os 
objetivos adotados naqueles primeiros anos 
figurava um que expressava: “Nenhum clube 
deverá ter como meta o desenvolvimento 
financeiro de seus sócios”. Esse apelo ao 
serviço altruísta continua sendo uma das 
principais doutrinas da associação. Apenas 
três anos após sua formação, a associação 
t o r n o u - s e  i n t e r n a c i o n a l  c o m  o  
estabelecimento do primeiro clube no Canadá, 
em 1920. 

A expansão internacional continuou 
com a fundação de novos clubes,  
especialmente na Europa, Ásia e África, nas 
décadas de 1950 e 1960.
Em 1925, Helen Keller discursou na 
Convenção Internacional do Lions em Cedar 

Além dos Programas de Visão, o 
Lions Clubs International tem o compromisso 
de oferecer serviços aos jovens. Os Lions 
Clubes também trabalham para melhorar o 
meio ambiente, construir casas para os 
deficientes, apoiar a conscientização acerca da 
diabetes, realizar programas auditivos e, por 
meio de sua fundação, oferecer auxílio às 
vítimas de catástrofes em todo o mundo.
***___Semanário da Zona Norte – SP.

Point, Ohio, EUA. Ela desafiou os Leões a se 
tornarem “paladinos dos cegos na cruzada 
contra a escuridão”. Desde então, os Lions 
Clubes têm se envolvido ativamente no 
atendimento aos cegos e aos deficientes 
visuais. 

Ao ampliar sua atuação internacional, 
o Lions Clubs International ajudou as Nações 
Unidas a constituir as seções de organizações 
não governamentais, em 1945, e continua 
mantendo sua posição de caráter consultivo 
junto à ONU. Em 1990, o Lions lançou sua 
mais agressiva campanha para a conservação 
da visão, o SightFirst. O programa de US$ 202 
milhões luta para livrar o mundo de problemas 
de cegueira evitáveis e reversíveis, apoiando 
serviços de atendimento médico aos 
extremamente necessitados. 
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Dia Mundial dos Leões

Prá mudar, vamos Cobrar

de Pontes e Lacerda que deverá 
apurar a responsabilidade civil de 
quem entregou a direção de um 
veículo automotor a um menor, 
para as demais providencias 
legai.

na segunda-feira (8).
Ana Lívia Cavalcante 

Santos cursava o 1º ano do Ensino 
Médio Integrado ao Curso 
Técnico de Controle Ambiental. 
O caso foi entregue à policia civil 
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Ela era estudante do 
Instituto Federal de Mato Grosso, 
campus Pontes e Lacerda, e em 
sua página a escola emitiu uma 
nota de pesar, informando 
também que em decorrência da 
t ragédia  as  au las  ser iam 
suspensas em todos os períodos 

sobreviveram cinco ocupantes, 
que tiveram lesões graves e foram 
levados ao hospital. Ana Lívia 
não resistiu as lesões e foi a óbito.

Rodoviária Federal (PRF), por 
volta das 5h00 de domingo, (7) 
uma equipe foi acionada para 
fazer o atendimento em um 
acidente tipo saída de pista 
seguido de capotamento no 
quilômetro 13 da rodovia BR-
174B.

O veículo, um HB20 com 
placas de Pontes e Lacerda, era 
conduzido por um adolescente de 
17 anos e do capotamento, 

D e  a c o r d o  c o m  
i n f o r m a ç õ e s  d a  P o l í c i a  

 adolescente Ana Lívia ACavalcante Santos, 14, 
morreu em um grave 

acidente registrado na manhã de 
domingo último, (7), na rodovia 
BR-174, na região de Pontes e 
Lacerda, quando o veículo onde 
ela se encontrava saiu da pista e 
capotou. No carro também 
estavam outros seis adolescentes.

1432 casos de dengue, enquanto 
que no mesmo período de 2017 
foram detectados 3544 casos.

Em Rondonópolis ,  o 
número de casos confirmados 
caiu de 441, em 2017, para 131. 
Sinop também registrou queda no 
número de casos de dengue, 
passando de 948 casos para 591. 

egundo boletim divulgado Sna última sexta-feira (5) 
pela Secretaria Estadual de 

Saúde (SES) apontou registro de 
8536 casos de dengue em Mato 
Grosso, bem inferiores aos 12091 
do mesmo período no ano de 
2017, mas ainda preocupantes. 
Em Cuiabá, foram registrados 

O s  c a s o s  d e  Z i k a 
registrados em Mato Grosso 
também registraram queda em 
2018, quando foram confirmadas 
957 pessoas infectadas. No 
mesmo período do ano passado, 
foram registrados 2595 casos. Já 
os casos de chikungunya subiram 
de 3942 para 14050. A SES 
confirmou a morte de quatro 
pessoas em decorrência da 
dengue. Outros dois casos são 
i n v e s t i g a d o s .  Q u a n t o  à 
chikungunya, foram registradas 
sete mortes em 2018, enquanto 
o u t r o s  d o i s  c a s o s  s ã o 
investigados. A SES alerta para o 
combate ao mosquito mesmo no 
período de estiagem, pois as 
larvas são resistentes e eclodem 
n o  p e r í o d o  c h u v o s o , 
proporcionando o aumento do 
número de casos.

Em Várzea Grande, o número de 
pessoas infectadas pela dengue 
passou de 2481, em 2017, para 
1532 em 2018,  não sendo 
divulgados dados referentes à 
Cáceres.

Na opinião de Bianor, os 
maiores vilões do meio ambiente 
têm sido a garrafa pet e o isopor, 
o b j e t o s  e n c o n t r a d o s  c o m 
frequência em todas as edições do 
Passeio. Outra ação já com data 
marcada é a soltura de 3 mil 
alevinos da espécie Cachara. 
Segundo Bianor, a soltura será no 
dia 10 de março, no começo do 
próximo ano. 

preservação de nosso Rio”, disse 
Nenezão, ressaltando que a ajuda 
de voluntários é sempre bem 
vinda.

A  C o m i s s ã o  P r ó 
Ecológica 'Amigos do Rio 
Guaporé' é uma entidade sem fins 
lucrativos e tem por objetivo, a 
preservação dos Rios de nossa 
região,  em especial  o  Rio 
Guaporé.

 isando a preservação do VRio Guaporé  e  seus 
afluentes, a Comissão Pró 

Ecológica 'Amigos do Rio 
Guaporé' projetam mais uma 
edição do tradicional Passeio 
Ecológico. A 18ª edição acontece 
no domingo, dia 14, a partir das 
7h00. A última edição contou 
com quase 150 embarcações.

D e  a c o r d o  c o m  o 
presidente da Comissão Pró 
E c o l ó g i c a ,  B i a n o r  F i l h o 
(Nenezão), a iniciativa começou 
no ano 2000, e a quantidade de 
lixo retirada do Rio tem sido 
menor a cada ano. “Este é um 
bom sinal. Nossa vontade é que 
não tivesse lixo algum, mas 
Graças a Deus, isso mostra que os 
pescadores e banhistas têm se 
c o n s c i e n t i z a d o  q u a n t o  à 

CAPOTAMENTO FATAL

Carro dirigido por menor
capota e mata adolescente

No interior do HB-20 estavam seis menores, um dos quais na direção, quando o 
veículo saiu da pista na BR 174 e capotou, resultando 5 feridos e a menor, morta

PRF c/ Redação

Ana Lívia era estudante do IFMT de Pontes e Lacerda   

Foto: Facebook

BALANÇO 2018

Mato Grosso registra mais
de 8,5 mil casos de dengue

SES-MT c/ Redação

Agentes intensificam visitas preventivas no combate a dengue   

Foto: Divulgação

Voluntários estarão fazendo uma faxina geral no rio   

MUTIRÃO NATURAL

Limpeza Guaporé acontece no 
próximo domingo em Lacerda

Assessoria

Foto: Arquivo
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 fato do grupo partidário Od e  M a u r o  M e n d e s  
(DEM) ter eleito o maior 

número de deputados estaduais 
nas eleições deste ano abre 
caminho confortável para que o 
novo governador consiga uma 
base aliada ampla na Assembléia 
Legislativa. A Coligação “Pra 
Mudar Mato Grosso” fez 9 
parlamentares dentro das 24 
vagas disponíveis.

A tendência agora, é que o 
democrata ainda tente cooptar 
deputados eleitos por coligações 
adversárias. Ainda domingo (7), 
no Centro de Eventos do 
Pantanal, em Cuiabá, local onde 
ocorreu a apuração dos votos, 

Elizeu festejou com o 
colega de partido, Ulysses, a 
ascensão da dupla ao Legislativo 
estadual. Aos 28 anos, Ulysses 
será o deputado mais jovem da 
Assembléia .  Mil i tante  do 
Movimento Brasil Livre (MBL), 
ele ficou conhecido por publicar 
vídeos na internet criticando de 

Mauro Mendes já trocava 
gentilezas com, por exemplo, 
Ulysses  Morais  e  El izeu 
Nascimento, ambos deputados 
eleitos pelo partido Democracia 
Cristã (DC), sigla que compôs a 
coligação “Segue em Frente 
M a t o  G r o s s o ” ,  d o  a t u a l  
governador  Pedro Taques 
(PSDB).

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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

“Os vídeos que eram 
feitos na sala do meu escritório 
agora vão ser feitos na tribuna da 
Assembléia”, disse orgulhoso. 
Em conversa com Mauro, o 
noviço parlamentar parabenizou 
o governador eleito e os dois 
trocaram amenidades.

Janaina Riva (MDB), que 
conseguiu vencer deputados da 
base aliada de Pedro Taques em 
número de votos, desconversou 
sobre qual será sua postura no 
governo de Mauro Mendes. 
Q u e s t i o n a d a  s o b r e  a  
possibilidade de participar das 
eleições da próxima Mesa 
Diretora da AL, disse apenas que 
prefere ser humilde e refletir 
sobre o futuro.

forma generalizada a política e, 
no domingo, disse que pretende 
reduzir  “pr iv i légios”  dos  
deputados e obrigá-los a prestar 
contas.

“O mais importante agora 
é não colocar o carro na frente dos 
bois e não deixar a soberba 
vencer, como venceu no último 
governo do Estado”, comentou. 
“Uma postura independente na 
Assembléia é o que eu quero 
prezar, mas não descarto também 
compor a base governista. Isto vai 
depender muito de como o novo 
governador deseja conduzir o seu 
mandato”, tergiversou.

A idéia cativou muitos 
representantes de diversos órgãos 
do sistema de Justiça, que se 

 Comarca de São José dos AQ u a t r o  M a r c o s  i r á  
comemorar o Dia das 

Crianças de forma bastante 
especial com a colaboração de 
todos os entes públicos do 
município engajados na questão 
da Infância e Juventude, por meio 
da I Copinha do Judiciário. O 
evento esportivo será realizado 
entre os dias 16 e 19 de outubro, 
com a participação de todas as 
crianças das redes de ensino 
pública (municipal e estadual) e 
privada, com faixa etária de 7 a 17 
anos. A projeção é que 200 
crianças participem da Copinha, 
um projeto desenvolvido pela 
Central de Apoio Profissional do 
Fórum de Quatro Marcos, em 
parceria com o Departamento 
Municipal de Esporte, que 
pretende ser um marco de 
referência para as comemorações 
do Dia das Crianças, de forma 
que alcance todos os baixinhos e 
adolescentes do município.

mobilizaram para providenciar 
prêmios, materiais e toda a 
estrutura necessária para a 
realização do torneio. “Nós 
sempre fizemos várias ações no 
Dia das Crianças, mas sentíamos 
que não conseguíamos alcançar 
todas as crianças. 

Com a Copinha, nós 
vamos alcançar todas as crianças 
que  que i ram par t i c ipa r” ,  
destacou a agente de Infância e 
Juventude Sandra de Lima 
Longhi.

BASE ALIADA

Com maioria na AL-MT novo
governador terá ampla aliança

Com nove deputados da coligação eleitos, a tendência agora é que mesmo com maioria simples, democrata tente cooptar novos aliados em alas tidas adversárias

G.D c/ Redação

Adesões ao governo devem acontecer fortalecendo gestão   

COPINHA DO JUDICIÁRIO

Justiça promoverá festa das
crianças em Quatro Marcos

TJ/MT c/ Redação

Troféu será disputado pelas 
crianças participantes do torneio   

Foto: TJ-MT

Foto: Gazeta-Digital

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE

CAVALHADA -  ESCRITURADO
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615 DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 
SITUADO NESTA CIDADE SENDO 

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE

A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 
FUNDOS COM A RUA MARECHAL 

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 

IATE - ESCRITURADO

VENDE-SE

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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m  j u l g a m e n t o  d e  ETomada de Contas para 
a p u r a r  s u p o s t a s  

irregularidades no contrato da 
Prefeitura de São José dos 
Quatro Marcos com a JS 

Na mesma sessão da 
referida Câmara, ocorrida em 
26 de setembro, o ex-prefeito de 
Quatro Marcos havia sido 
c o n d e n a d o  a  d e v o l v e r  
137.460,00 ao município por 
sobrepreço  em obra  de  
recuperação asfáltica.

Construtora e Locadora Ltda., a 
1ª Câmara do Tribunal de 
Contas de Mato Grosso voltou a 
condenar o ex-prefeito do 
município, Carlos Roberto 
Bianchi, a restituir os cofres 
públicos municipais. Desta vez, 
solidariamente com a empresa, 
o ex-gestor terá que devolver 
R$ 377.500,49 ao erário, além 
de pagar multa de 10% sobre o 
valor atualizado do dano. 

O Contrato nº 21/2015 
firmado entre a Prefeitura de 
São José dos Quatro Marcos e a 
JS Construtora e Locadora 
Ltda. é resultado da Tomada de 
Preços nº 03/2015, que tinha por 
objeto a contratação de empresa 
para fornecimento de mão de 
obra para execução de serviços 
de obra em microrrevestimento 
asfáltico, no total de 150.000 
m².

No entanto,  houve 
pagamento por parte da 
Prefeitura por outros itens, tais 
como: tanque de estocagem de 
asfalto; mini usina; caminhão; 
mobilização e desmobilização, 
que não estavam previstos na 
licitação.

"Observa-se, portanto, 
que a  Prefei tura jamais  
pretendeu contratar algo além 
da mão-de-obra especializada, 
pois ,  conforme servidor  
municipal, ela dispunha dos 
equipamentos necessários à 
execução dos serviços" ,  
destacou o relator do Processo 
nº 70580/2016, conselheiro 
interino Luiz Carlos Pereira. 
Por esse motivo, as contas da 
Tomada de Contas forma 
julgadas irregulares. 

Além do ressarcimento 
ao erário e aplicação de multa, o 
conselheiro relator determinou 
o envio dos autos ao Ministério 
Público Estadual, para a as 
medidas cabíveis.

IRREGULARIDADE

Ex-prefeito de Quatro Marcos é condenado a 
devolver mais de R$ 377 mil aos cofres públicos

O ex-prefeito já havia sido condenado a devolver 137.460,00 ao município por sobrepreço em obra de recuperação asfáltica

Assessoria TCE

Luiz Carlos Pereira - Conselheiro Interino   

Foto: TCE-MT
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Copa FMF garante vaga na Copa do Brasil, do ano que vem.

 Cuiabá Esporte Clube em Oboa ascensão se prepara para 
fazer bonito na Copa 

federação e nos certames de 2019, 
providenciando a regularização de 
seu plantel. Na segunda feira, o 
volante Rinaldo Damasceno Mello 
Júnior e o atacante Max Jesus dos 
Santos, ambos de 18 anos, foram 
r e g u l a r i z a d o s  n o  B o l e t i m  
Informativo Diário (BID) da 

Confederação Brasileira de Futebol 
e já estão à disposição do técnico 
Eduardo Henrique para as partidas 
afins.

Ontem, o Cuiabá enfrentou 
o Poconé, na Arena Pantanal, às 
20h10, oportunidade em que o 
comandante do Dourado manteve o 
mesmo esquema tá t ico  que 
enfrentou os outros adversários, 
confiante em um jogo favorável, 

T a m b é m  o n t e m  s e  
enfrentaram na Copa Federação, 
União de Rondonópolis e Operário, 
às 20h10, no Luthero Lopes, 
fechando a 3ª rodada. O campeão da 

sobretudo depois que o Dom Bosco 
vendeu o Araguaia por 2 a 0 
passando o Cuia provisoriamente na 
tabela. O jogo Cuiabá X Poconé 
ainda não havia se iniciado até o 
fechamento desta edição.

 Dom Bosco voltou aos treinos Ofísicos, na manhã da última 
segunda feira, 8, , em uma 

academia após a vitória por 2 a 0, contra o 
Araguaia, no estádio Zeca Costa, em Barra 
do Garças, no sábado passado à noite, pela 

Copa Federação. O comandante do Azulão 
da Colina, Giane Freitas, disse que durante 
esta semana serão corrigidos alguns erros 
técnicos que ocorreram no confronto 
contra a Fera do Pantanal.

José Igor e Fernando Kaian 
fizeram os gols que garantiram mais três 
pontos para o Azulão. Com a vitória o Dom 
Bosco foi a seis pontos e está 
provisoriamente na liderança da tabela, 
pelo saldo de gols, passível de uma nova 
formação, devido aos jogos de ontem, 
Cuiabá e Poconé na Arena Pantanal e 
União contra Operário no Estádio Luthero 
Lopes em Rondonópolis.

“ E r r a m o s  e m  a l g u n s  
posicionamentos técnicos e tivemos o 1º 
primeiro tempo difícil. No segundo, 
troquei algumas peças, colocamos a 
cabeça no lugar e conseguimos 
encaminhar o jogo. Agora, durante a 
semana, vamos trabalhar nossos erros para 
corrigi-los”.

JOGO SÉRIO

Dourado reforça plantel para
Federação e jornada de 2019

Na série B do Brasileirão, o Cuiabá joga a Copa Federação para manter ativo seu plantel, mas vai se reforçando para a maratona do próximo ano cheio de batalhas

Da Redação

Meia estação mantém Cuiabá ativo pra esquentar time   

CISCANDO PESADO

Azulão da Colina perturba
grandes na tabela da Copa
Da Redação

Foto: Assessoria CEC

No vai e vem das partidas, Dom Bosco vai se arredondando    

Foto: David-Murba
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A Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres, informa que dentro 
do cronograma organizacional do Outubro Rosa, haverá amanhã na Vila 
Irene, palestra sobre câncer de mama (pela equipe do Cáceres Mama), 
coleta do preventivo e atualização do cartão de vacina das mulheres. No 
Rodeio, os trabalhos acontecem no dia 20, com apoio do curso de 
enfermagem (9º semestre) da Unemat. Página 03

A adolescente Ana Lívia 
Cavalcante Santos, 14, morreu 
em um grave acidente registrado 
na rodovia BR-174, região de 
Pontes e Lacerda, quando o 
veículo onde ela se encontrava 
saiu da pista e capotou. No carro 
também estavam outros seis 
adolescentes, um dos quais na 
direção. A adolescente vitima 
fatal no acidente cursava o 1º ano 
do Ensino Médio Integrado ao 
Curso Técnico de Controle 
Ambiental, no IFMT. 

Com o objetivo de fortalecer e 
estimular a pratica esportiva, a Secretaria 
Municipal de Assistência Social em parceria 
com a Secretaria de Esporte e Lazer realiza 
hoje, 10, a 1ª Olimpíada dos Idosos de 
Cáceres, no Clube de Cabos e Soldados, 
oportunidade em que 150 idosos cidadãos da 
melhor idade, estarão competindo em várias 
modalidades e treinamentos prévios. 

Página 03

O fato do grupo partidário de Mauro Mendes ter eleito o maior 
número de deputados estaduais nas eleições deste ano abre caminho 
confortável para que o novo governador consiga uma base aliada ampla na 
Assembléia Legislativa. Sua coligação fez 9 parlamentares dentro das 24 
vagas disponíveis e a tendência agora, é que ele ainda tente cooptar 
deputados eleitos por coligações adversárias. Página 05

Visando a preservação do Rio Guaporé e seus afluentes, a 
Comissão Pró Ecológica 'Amigos do Rio Guaporé' projetam mais uma 
edição do tradicional Passeio Ecológico com mutirão de limpeza no 
próximo domingo, em sua 18ª edição. A iniciativa começou no ano 2000, e 
a quantidade de lixo retirada do Rio tem sido menor a cada ano. Outra ação 
é a soltura de 3 mil alevinos da espécie Cachara.  Página 04

Página 04

Outubro Rosa promove ações
preventivas ao câncer de mama

VILA IRENE E RODEIO
Evento na periferia de Cáceres, conta com acompanhamento da enfermeira Laura Filsinger e acadêmicos do 9º semestre de enfermagem da Unemat

Campanha visita bairros da periferia conscientizando as mulheres   

Foto: Divulgação

MENOR NO VOLANTE

Carro sai da pista, capota
e mata adolescente na BR

No veículo, danos de grande monta e a morte de Lívia, (destaque)

Foto: Reprodução

OLIMPÍADA DO IDOSO

Competição desportiva reúne
melhor idade hoje em Cáceres

Aquecimento e alongamento antecedem as competições    

Foto: Arquivo

AMIGO DO REIO

Maioria na base aliada acena
bons ventos na gestão Mendes

Mauro Mendes assume o Paiaguás em janeiro de 2019   

Foto: Reprodução

LIMPEZA GERAL

Domingo é dia de mutirão
nas águas do Rio Guaporé

Voluntários estarão ativos na coleta de lixo ao longo do rio   

Foto: Arquivo
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By Rosane Michels

Mercúrio e Lua deixam 
L i b r a  e  c o m e ç a m  a  
c a m i n h a r  a t r a v é s  d e  
Escorpião, eles recebem um 
tenso aspecto de Urano em 
Aquário, marcando um 

período de acordos e negociações 
relacionadas à uma nova sociedade ou 
parceria financeira. Todo dinheiro 
compartilhado é beneficiado.

Esotérico

Mercúrio e Lua deixam 
L i b r a  e  c o m e ç a m  a  
c a m i n h a r  a t r a v é s  d e  
Escorpião, eles recebem um 
tenso aspecto de Urano em 
Aquário, marcando um 

período de intenso movimento na vida 
social e aproximação de amigos novos e 
antigos. O período pode envolver acordos 
e negociações de parcerias comerciais.

Mercúrio e Lua deixam 
Libra e começam a caminhar 
através de Escorpião, eles 
recebem um tenso aspecto 
de Urano em Aquário, 
marcando um período de 

movimento intenso na vida social e 
aproximação de amigos novos e antigos. 
Você estará mais aberto, criativo e 
comunicativo.

Mercúrio e Lua deixam Libra 
e começam a caminhar 
através de Escorpião, eles 
recebem um tenso aspecto de 
Urano em Aquário, marcando 
um período de movimento na 

vida doméstica e nos relacionamentos 
familiares. Com Vênus, Mercúrio e Lua em 
Escorpião, sua casa passa a ser ponto de 
encontro entre amigos e parentes queridos.

Mercúrio e Lua deixam 
Libra e começam a caminhar 
através de Escorpião, eles 
recebem um tenso aspecto 
de Urano em Aquário, 
marcando um período de 

movimento na vida social e bons contatos 
comerciais ,  que podem resul tar  
rapidamente em novos contratos. A 
comunicação melhora significativamente.

Mercúrio e Lua deixam 
Libra e começam a caminhar 
através de Escorpião, eles 
recebem um tenso aspecto 
de Urano em Aquário, 
marcando um período de 

movimento em projetos de médio prazo, 
tanto na vida pessoal como profissional. O 
período é ótimo para realizar uma longa 
viagem.

Mercúrio e Lua deixam seu 
signo e começam a caminhar 
através de Escorpião, eles 
recebem um tenso aspecto 
de Urano em Aquário, 
marcando um período de 

movimento e boa comunicação. Você 
estará mais agitado e falante, mais 
simpático e acolhedor. O período é ótimo 
para a criação de novos projetos.

Mercúrio e Lua deixam Libra e 
começam a caminhar através 
de Escorpião, eles recebem um 
tenso aspecto de Urano em 
Aquár io ,  marcando um 
período de interiorização e 
necessidade de se distanciar de 

conversas vazias. Na verdade, você estará 
emocionalmente mais profundo. Ótimo 
momento para o planejamento de um projeto.

Mercúrio e Lua deixam 
L i b r a  e  c o m e ç a m  a  
c a m i n h a r  a t r a v é s  d e  
Escorpião,eles recebem um 
tenso aspecto de Urano em 

Aquário, marcando um período de boa 
comunicação, especialmente envolvendo 
projetos de trabalho. Um novo plano de 
negócios pode ser apresentado. Uma 
promoção pode ser aprovada.

Mercúrio e Lua deixam 
Libra e começam a caminhar 
através de Escorpião, eles 
recebem um tenso aspecto 
de Urano em Aquário, 
marcando um período em 

que a necessidade de se aprofundar em 
suas emoções, que passam por um 
momento de equilíbrio, fica mais intensa. 
Você pode apaixonar-se neste período.

Mercúrio e Lua deixam 
Libra e começam a caminhar 
através de Escorpião, eles 
recebem um tenso aspecto 
de Urano em Aquário, 
marcando um período de 

movimento em acordos e negociações que 
envolvam o aumento de seus rendimentos. 
O dinheiro chega mais fácil nas próximas 
semanas.

Mercúrio e Lua deixam 
L i b r a  e  c o m e ç a m  a  
caminha r  a t r avés  de  
Escorpião, eles recebem 
um tenso aspecto de Urano 

em Aquário, marcando um período de 
movimento intenso, mas agradável na 
vida social com aproximação de pessoas 
interessantes e novas amizades. Um 
novo contrato pode ser firmado.

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

Bom dia ao nosso leitor assíduo ao médico 
oftalmologista Dr. Rafael Mendonça 
Vilela, que há muitos anos prestigia nosso 
trabalho. Agradecemos a preferência e 
desejamos uma ótima quarta-feira a toda 
equipe da Clínica Santa Luzia.

Grande abraço a humorista Bastiana Cacerense, que 
arrastou grande público com o espetáculo teatral Bastiana 
quer casar, com texto e direção de Luciano Paullo. Parabéns 
pelo maravilhoso trabalho social, uma vez que parte da 
renda foi destinada a APAE. Sucessos sempre!

O parabéns de hoje ao querido José 
Carlos Menacho, com desejos de saúde, 
muito amor e sucessos. Você merece 
mui tas  f e l i c idades  pe la  pessoa  
maravilhosa que é. Feliz Aniversário.

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

Alunos da Escola Duque de Caxias, de Cáceres, 
coordenados pela Professora Marisa, numa pose no Marco 
do Jauru, na Praça Barão, mostrando suas pinturas em 
homenagem aos 240 anos da cidade. Loas à mestra, é assim, 
que se forma uma geração cívica e cidadã.

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