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FAXINA NO PARAGUAI

Mutirão volta a retirar
toneladas de lixo do rio
Foto: Assessoria

Seis toneladas de lixo foram retiradas do Rio Paraguai, no último
domingo em Cáceres, durante mutirão realizado por mais de 180
voluntários. O lixo coletado foi exposto na Praça Barão, como forma de
conscientizar a população da necessidade de preservar o rio. De acordo
com o coordenador geral do mutirão, Claudionor Duarte Correa, foram
utilizadas seis embarcações de grande porte e 48 de pequeno porte na
retirada do lixo. Página 03

FORA DE CIRCULAÇÃO

Quadrilha roda ao tentar
assaltar Itaú em Cáceres

Fotos: PM-JCC

Montanha de lixo encontra-se exposta na Praça Barão

CONDENAÇÃO

Tribunal mantém sentença
contra ex-prefeito Ricardo
Foto: Arquivo

Com entendimento de que
a divulgação de material
publicitário para autopromoção
de prefeito configura
improbidade administrativa o
Tribunal de Justiça de MT,
manteve a condenação do exprefeito de Cáceres Ricardo
Henry, que terá que ressarcir R$
32 mil, além da suspensão dos
direitos políticos por 3 anos; e
pagamento de multa civil no
valor equivalente a uma
remuneração como prefeito.

Policiais militares e civis de Cáceres conseguiram evitar uma
tentativa de roubo a agencia do banco do Itaú no centro da cidade,
prendendo ao logo das diligencias três bandidos de Cuiabá e dois de
Cáceres, frustrando o roubo. Foram em cana os cuiabanos Jair Dorileo
Neto e Luiz Fernando Leandro da Silva Resplande e William César Pereira
Martins e os cacerenses Paulo Ricardo Cardoso da Silva e André Pascoal
da Costa. Página 03

FLAGRA OBSCENO

Preso quando se masturbava
na piscina infantil da Affemat
Foto: Arquivo

Página 06
Conforme decisão do TJ Ricardo Henry exagerou na direção

BRUXA SOLTA

Mulher e crianças de Cáceres
morrem em 2 graves acidentes
Foto: Reprodução

Suelena Picolominio Ortega e duas
crianças que estudavam na Escola Leopoldo
Ambrosio Filho, constam como vitimas fatais de
acidentes distintos ocorridos no final de semana
em rodovias do interior. A primeira, na MT 358
entre o distrito de Assari e Barra do Bugres,
envolvendo um VW Gol e um Fiat Strada e as
crianças, no KM 540 da BR 070, uma colisão
frontal de veículos.

Affemat é um tradicional clube de lazer e recreação de Cáceres

O individuo A. F. O, foi preso na tarde de domingo último, após ser
flagrado, (boletim de ocorrências nº 2018. 320911), se masturbando dentro da
piscina frequentada apenas por crianças no clube da Affemat, um dos melhores
espaços de lazer de Cáceres, localizado no bairro Garcês. Por pouco, ele não foi
linchado pelos frequentadores do local, revoltados com sua atitude libidinosa em
público. Página 03

Página 04
Suelena morreu prensada nas ferragens do Volks-Gol
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Sonho e Pesadelo dos Zés
Zé, que é o nome de José quando
é pobre, (se é rico, é Doutor José, mesmo
semi-analfabeto), sonha em ser
candidato a deputado federal, alega que
a constituição federal assegura-lhe este
direito. Que está quites com a justiça
eleitoral, votou já duas vezes, tem o
primeiro grau completo, é maior de 21
anos, filiaram ele num partido político
pra complementar números há mais de
um ano, é brasileiro, nunca foi
processado, então truco, o Zé tem
mesmo o direito de ser candidato e
pronto.
Quanto a declarações de bens,
ele só tem a Chiquinha que ele chama de
bem, um salário mínimo de comerciário,
mora com os pais numa casa popular,
então nem contador vai gastar pra
preencher o Candex, basta pegar e
chamuscar seu autógrafo, tá certo?
Errado, Zé, mesmo você tendo todos os
direitos legais pra ser candidato, alguns
requisitos paralelos a isso, obstam seu
sonho de chegar lá, quiçá numa câmara
de vereadores, poderia sonhar em ser
suplente, já um pouco além, por
exemplo na assembléia legislativa, o
bicho pega, afinal, você é pobre, mano!
Um dos problemas que você terá
pela frente, a indicação de um aspone do
tigrão do partido, que seleciona os précandidatos, pobre não entra, exceto, na
cabine da zona eleitoral (nominho
sugestivo, Xo-mano!) a cada dois anos
pra votar nos bacanas; depois, tem outro
problema, no Brasil, pobre não gosta de
pobre, amigo, então complica no
quociente mínimo, a chegada de um Zé
na assembléia legislativa, imagine, na
câmara federal.
Pra não te desanimar, reunimos
aqui, como base na declaração de bens
disponibilizada no TSE, a relação de

BAIXINHOS FEST
Na última sexta feira, (circulamos com
edição especial de feriado santo de
Aparecida), várias festinhas alusivas ao Dia
da Criança, 12 de Outubro, foram realizadas
em Cáceres e região, hoje lembradas neste
espaço comunitário dos leitores. No dia
especial dos baixinhos, crianças menores de
6 anos não pagaram o almoço na Fazenda
Jacobina, e se divertiram com pula pula,
saboreando grátis, pipoca, refresquinho e
concorrendo ao sorteio de caixas de
bombom e surpresas.
BAIXINHOS FEST II
Na cidade, aconteceu a Festa promovida
pelos funcionários do fórum da comarca
durante toda a manhã do dia, 11, a quarta
edição do projeto Criança Feliz, este ano,
realizada no bairro Jardim Guanabara, uma
iniciativa que teve como objetivo levar
alegria as crianças carentes dos bairros mais
carentes da cidade, promovendo um dia
diferente, alegre, regados a brinquedos e
muitas brincadeiras. O projete é uma
iniciativa da diretoria do Fórum, sob a batuta
da juíza Hanae Yamamura de Oliveira, e
executado pela gestora geral, Odanil Jara
Gomes Corbelino e conta com a participação
dos servidores, colaboradores e
terceirizados, que juntos proporcionaram
um dia feliz as crianças. Sempre em tempo,
tá dado o recado, Geovana Regatiere.
BAIXINHOS FEST III
Também em Cáceres, o Rotakids
apadrinhado pelo Rotary Club de Cáceres
realizou na última sexta feira, 12, festa
alusiva ao Dia das Crianças, para 200
baixinhos carentes do município,
distribuindo guloseimas, picolés cachorro
quente, presentes, refrigerantes, e animação
de palhaços, pula-pula, tobogã inflável, etc.
BAIXINHOS FEST VI
Festa das crianças foi realizada pela 7° vez
na comunidade Vila Triunfo e já é tradição na
região e durante o evento a equipe do Gefron
participou de gincanas com as crianças,
interagiu com a comunidade, realizando a
integração entre a população e as forças
Policiais. A informação é da assessora de
imprensa Carla Duarte, da briosa corporação
militar que defende a comunidade
fronteiriça contra a violência do crime
organizado, notadamente, os tráficos de
drogas e armas e roubos de carros.
BAIXINHOS FEST V
Também no Alto da Glória em Pontes e
Lacerda, o Dia das Crianças, foi
comemorado na última sexta feira, com
participação de equipes do Lions Clube e
Léo Clube, que realizaram uma manhã de
brincadeiras, com distribuição de picolé e
cachorro-quente, além de vários brinquedos
doados aos pequeninos. Parceira, a Polícia
Rodoviária Federal esteve presente
realizando palestras e os alunos do Projeto
Bombeiros do Futuro participou e contribuiu
com o evento.
CRIANÇAS EXEMPLO
As crianças tem sido exemplo pra muito
marmanjo barbado, veja só, na semana
passada, centenas delas, ajudando jovens e
adultos da Comunidade Santa Luzia no
Bairro Vila Real, arrecadaram alimentos não
perecíveis para serem doados a APAE. A
ação foi possível por conta da primeira
Pedalada Missionária da Paróquia São
Sebastião, que responde pela comunidade
Santa Luzia, um projeto idealizado pela
Catequese e Infância Missionária da
Paróquia, que recebeu a gurizada exemplo
numa missa especial na sexta-feira na Igreja
São Sebastião.

pólitcos eleitos este ano à AL-MT,
nenhum pobre ou classe media, dos 24,
12 são milionários, o resto, classe media.
Dilmar Dal'Bosco, patrimônio de R$
22,2 milhões; Eduardo Botelho, R$
6.693.087,03; Guilherme Maluf, R$
5.147.112,01. Ai vem mais gente rica,
abonada mesmo, de verdinhas aos
montes, Janaína Riva, Nininho, Max
Russi, Engenheiro Sebastião Machado
Rezende, Valmir Moretto, Faissal, Dr.
Eugênio, Silvio Favero e Dr. Gimenez.
João Batista do Sindspen é quem teve a
menor declaração, R$ 63.314,00
dinheiro que você, Zé, não ganha em
cinco anos de trabalho no comercio, é
parada dura, amigo.
Ninguém discute o direito dos
Zés, Bastiãos, a grande questão é que o
eleitorado do patropi não gosta, não vota
e não apóia candidato pobre, prefere
votar num Tiririca, brincar com algo
sério, a apostar no caráter de um similar
de seu bairro. Já dizia o famoso escritor

cearense professor de História, filosofia
e psicologia Randerson Figueiredo, que
pobre não gosta de pobre, isso é um fato,
e rico também não, mas o rico tem lá seus
motivos, afinal, desde que o negro, no
geral, pobre saiu da senzala e foi à casa
grande causou um estardalhaço
tremendo, o rico se sentiu ameaçado.
Cediço, embora contestado pelos
burgueses, o rico nunca admitiu sentar
lado a lado com um pobre na
universidade, fazer academia ao lado da
sua diarista e comprar morangos no
supermercado junto com outra pessoa
menos favorecida para comer com
creme de leite. Esta é uma realidade
impar no reino tupiniquim, Zé,
infelizmente, se pode notar o mesmo
entre os pobres, (financeiramente de
conhecimento), certa ojeriza com os da
mesma classe, na lógica, injustificável,
na pratica, inaceitável. Esquece, Zé,
você nasceu e mora no Brasil, sem
chances.

Sem direção e faixa etária
Política é uma coisa séria, eleição
outra, onde fatores emocionais
predominam, e quanto pode custar (em
termos de voto) um pequeno erro estratégico
numa campanha eleitoral e como modelar a
imagem de um candidato neste momento e
no século 21 no Brasil. Na verdade, ele não é
muito mais do que um produto a ser vendido.
Enquanto alguns metem as mãos no próprio
bolso, numa tentativa até de comprar voto,
outros usam a cabeça.
E para maior tranquilidade, às
vezes, nem a própria. Esses descobriram o
baú da felicidade do marketing, artefatos
para fins políticos, também. Uma ação de
marketing permanente de qualquer partido
ou candidato, evitaria manifestações do
tipo: “Cambada, eles só aparecem na minha
porta para pedir voto.” O mais importante do
que vender um político, o marketing aqui
deve ser arma engatilhada constantemente,
atirando a posição do partido em todos os
assuntos do cotidiano nacional. O marketing
tem que ser do partido e não só do candidato.
É mais fácil identificar e aproximar o
candidato ao eleitor depois de ficar clara a

posição do partido.
O planejamento não deve ser apenas
eleitoral, mas amplo. Um exemplo que vem
à sua cabeça: o Plano Cruzado. Na hora em
que foi anunciado o congelamento de
salários, tarifas e preços, os partidos que
fossem, deveriam ter outdoors e outras
mensagens com posições contra ou a favor
das medidas. Isso pode reforçar a imagem
do partido, atrair interessados para suas
causas.
Dois pontos básicos que devem ser
permanentes nas campanhas políticas, são:
1) Não contrariar a vocação histórica do
partido nem seu conteúdo pragmático. Se
um partido é nitidamente de empresário, não
tem que fazer campanha com propostas de
esquerda. 2) Aproveitar cada item do
programa e ligá-lo à realidade. Como o
político quer que o eleitor o escolha como
melhor se quem vota não conhece as
dificuldades que o candidato terá de
enfrentar pela frente? Falar com caspa no
ombro e vassoura na mão ou propagar o uso
de armas pela população talvez não seja a
melhor técnica para as campanhas de hoje.
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Artifícios como esses, na verdade,
devem ser renunciados. A pesquisa do perfil
do eleitor jovem, depois dos regimes
militares, consegue exigir de seus
candidatos apenas empregos e casa própria.
Títulos de eleitor à mão, o representante da
classe média assiste a discursos pela TV
colorida à procura de quem defenda a
estabilidade econômica. É uma garantia de
que ele não perderá o emprego e o status
alcançado. A campanha não deve ser
dirigida só aos brasileiros maiores de 18
anos – condição sine qua non para ter em
mãos o título de eleitor. A criança de hoje
tem 300 por cento mais de conhecimento,
porque está na era da internet e dos
dispositivos móveis, do que aquela que
dependia basicamente da informação
escrita.
**___Rubens Shirassu Júnior, 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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TRIGÉSIMA EDIÇÃO

Principal objetivo, retirar lixo, deixado nas praias, águas e barrancos do Rio Paraguai, numa área cerca de 120 km rio abaixo e acima, de margem a margem

Mutirão coleta seis toneladas
de lixo do nosso Rio Paraguai
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

C

om a participação e o
apoio da comunidade
geral, foi realizado no
último domingo com amplo êxito,
o 30º Mutirão. Apesar do grande
volume de lixo coletado, (seis
toneladas) houve uma pequena
redução na quantidade retirada,
como ferragens e pneus,
promovendo com isso uma
melhora na conscientização dos
usuários do rio, com reflexo de
vital importância na
sustentabilidade do Rio Paraguai.
O Mutirão de limpeza do
Rio Paraguai é uma “Ação
coletiva” que envolve toda a
população cacerense, que teve
como idealizador e fomentador, o
capitão militar reformado Renato
Thomas, aposentado da Marinha
do Brasil, empresário do segmento
turístico e de navegação
aquaviária.
O principal objetivo dessa
ação, retirar todo material
considerado lixo, deixado nas
praias, águas e barrancos, ou seja
nas margens do Rio Paraguai, em
u m a e x t e n s ã o d e
aproximadamente 120
quilômetros de rio abaixo e acima,
de margem a margem, numa media
de 240 quilômetros.

Mais uma vez, o prefeito
Francis Maris Cruz determinou
que o lixo coletado no Rio fosse
exposto em praça pública, como
forma de chamar atenção da
população cacerense, pela falta de
respeito que muitas pessoas têm
para com o Rio Paraguai e a

ABUSADO OBSCENO

Sujeito quase foi linchado
por se masturbar em clube
Da Redação

O

Foram coletadas seis toneladas de lixo do velho Paraguai

Neste 30º Mutirão, foram
evolvidos na ação, 6 embarcações
de grande porte, lanchas e barcos
hotéis de apoio, 48 embarcações
de pequeno porte, barcos motores
e piloteiros, para coleta, inscritos
por voluntários, entidades,
associações, órgãos
governamentais e não
governamentais, e instituições, da
iniciativa privada, com a
participação efetiva de 186
pessoas inscritas, distribuídas,
adentrando também do Rio
Sepotuba ao Rio Jauru.

O resultado da coleta
encheu de lixo, foi seis caminhões
basculantes trucados, com
ferragens, plásticos, lonas, caixas
de geladeiras, fogões, pneus, caixa
d'água rachada, tambores velhos e
uma enormidade de outros
descartes da população que utiliza
o Rio para desova de lixo.
Com isso, se pode afirmar
que este ano, 90% lixo coletado,
referia-se a produto doméstico,
levado pelas pessoas e deixados
nos acampamentos, às margens e
praias, repetidas vezes ao ano.

CINCO PRESOS

PM de Cáceres frustrou
assalto a agência do Itaú

individuo A. F. O, 41, foi
preso na tarde de domingo
último, (14), após ser
flagrado se masturbando no clube
da Affemat ( dos Funcionários da
Fazenda do Estado de Mato
Grosso) um melhores espaços de
lazer de Cáceres, localizado no
bairro Garcês. Por pouco, ele não
foi linchado pelos frequentadores
do local, revoltados com sua
atitude libidinosa em público.
De acordo com a Polícia
Militar, uma equipe foi acionada
por volta das 15h00 e informada
que um homem teria se
masturbado e ejaculado em uma
piscina nas dependências do clube,
na presença de crianças.
Algumas pessoas que
flagraram a situação se revoltaram
e tentaram linchar A.F.O, que teve
que ser levado até uma sala,
enquanto aguardavam a
PM
chegar ao clube. Para conduzir o

C.N c/ Redação

P

oliciais militares e civis de
Cáceres conseguiram
evitar uma tentativa de
roubo a agencia do banco do Itaú
no centro da cidade, durante a
madrugada de anteontem, (16). O
alarme foi acionado e a Polícia
Militar foi chamada por um
cidadão que não quis se identificar
como preservação pessoal, mas
graças à ele, os agentes da lei
chegaram ao local logrando
prender dois suspeitos que
estavam nas proximidades da
agência que fica no centro de
Cáceres.
Os dois suspeitos

cidade. Após a exposição, todo
lixo será encaminhado para o
Centro de Reciclagem,
coordenados pela Autarquia
Águas do Pantanal, para o
processo de reciclagem, com
resultados revertidos em benefício
das Cooperativas de Catadores.

identificados como Jair Dorileo
Neto (22) e Luiz Fernando
Leandro da Silva Resplande (20),
foram encontrados dentro de um
veículo, e com eles, luvas e objetos
usados específicos para a pratica
de roubo.
Em seguida com auxílio
dos policiais da Agência Regional
de Inteligência – ARI, - foi preso
mais um suspeito, Paulo Ricardo
Cardoso da Silva, (19) que haviam
fugido pulando muros nas
proximidades do antigo Clube
Humaitá.
O quarto suspeito, William
César Pereira Martins (23), foi
Foto: JCC

preso nas proximidades da Escola
Estadual Onze de Março, ainda
com um par de luvas usadas na
ação e o quinto suspeito André
Pascoal da Costa, (29) que foi
dedurado pelos comparsas, como
sendo o cabeça da quadrilha, foi
preso em sua residência no bairro
COHAB Nova.
Segundo as informações
da Polícia nenhuma quantia em
dinheiro foi levada do local. No
total, frustrada a tentativa de roubo
na agencia do Itaú, foram em cana,
três suspeitos da cidade de Cuiabá:
Jair Dorileo, William Cesar e Luiz
Fernando, além dois outros,
moradores de Cáceres, Antonio
Pascoal e Paulo Ricardo, que
dariam apoio ao trio cuiabano.

suspeito até a viatura, foi
necessário acionar reforço de
outros militares, pois os presentes
estavam com os ânimos acirrados
e a fim de ralar o tarado.
Conforme boletim de
ocorrência Nº 2018. 320911, o
sujeito foi flagrado por uma
testemunha e por dois
adolescentes em atos libidinosos
dentro da piscina frequentada
apenas por crianças.
Segundo pessoas habitués
do clube, o suspeito já teria sido
denunciado em ocasiões
anteriores, exibindo o órgão
genital, mas nunca havia sido pego
em flagrante.
Desta vez, ao voltar a
delinquir em postura tão abjeta, ele
não teve como fugir e por sorte
dele, a policia contemporizou a
situação, conduzindo-o à Central
de Flagrantes para as devidas
providências.
Foto: Arquivo

Clube da Affemat, localizado no bairro do Garcês em Cáceres

Agencia do Itaú no centro da cidade, alvo dos assaltantes
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COLISÃO FRONTAL

Motorista do Fiat Strada seguia de Barra do Bugres, sentido Tangará, quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e colidiu frontalmente contra o Gol

Mulher de Cáceres morre em
gravíssimo acidente na MT 358
U
Alunas da Leopoldo Ambrósio

Redação c/ F.M.N

Foto: Reprodução

m gravíssimo acidente
de trânsito aconteceu por
volta de 18h30 do ultimo
domingo na MT 358 entre o
distrito de Assari e Barra do
Bugres, envolvendo um VW Gol
e um Fiat Strada. resultando em
quatro pessoas com diversos
ferimentos e duas vitima fatais,
dentre as quais, a cacerense
Suelena Picolominio Ortega, cujo
corpo foi liberado pelo IML e
sepultado anteontem.
Conforme informações,
do Corpo de Bombeiros, a
motorista do Fiat Strada Mariele
Bastos Kapp, seguia de Barra do
Bugres, sentido Tangará, quando
perdeu o controle da direção,
rodou na pista e bateu contra o
veículo Gol, que seguia em
direção contrária e decorrente do
violento impacto, ela não resistiu
e foi a óbito no local.
O Fiat Strada que Mariele
dirigia pertencia a fazenda em
que ela trabalhava e estava
carregado com sementes de soja,
já no Gol estava a família do
professor Expedito, coordenador
pedagógico da Escola Estadual

TARDE DE DOMINGO

morrem em acidente na BR-070

PRF c/ Redação

F

Nas ferragens do Gol, estava o corpo de Suelena Ortega

Francisca de Souza Alencar. As
cinco pessoas (três adultos e duas
crianças) sofreram várias
escoriações e duas delas (pai e
filha) tiveram fraturas expostas.
T o d a s f o r a m
encaminhadas para o Hospital de
Barra do Bugres, já a jovem
Suelena Picolominio Ortega
moradora de Cáceres, não resistiu

ao ferimentos e veio a falecer
logo após o grave acidente.
A Polícia Militar de Nova
Olímpia esteve no local, fazendo
a segurança de trânsito enquanto
o Corpo de Bombeiros atendia
aos feridos.
Os carros ficaram
completamente destruídos.
(Fonte Folha do Médio Norte)

LEITURA DE ESPERA

Rotary instala geladeira
literária em prefeitura

inal de semana, feriado
prolongado, viagens,
algo que poderia ser
maravilhoso, as vezes se
transforma em tragédia, como no
acidente ocorrido por volta das
17h20, de domingo último, no
KM 540 da BR 070, em Nossa
senhora do Livramento, uma
colisão frontal de veículos com
duas vitimas fatais, conforme
registro da PRF, uma colisão foi
de forma transversal As duas
vitimas fatais do acidente, eram
crianças que estudavam na
Escola Leopoldo Ambrósio Filho
em Cáceres.
Conforme o registro da
ocorrência atendida pela Policia
Rodoviária federal, uma carreta
Iveco Stralis 460 que seguia no
sentido Cuiabá/Cáceres e um
Chevrolet Classic que seguia no
sentido Cáceres/Cuiabá, se
envolveram neste acidente e as

duas crianças de 9 e 12 anos que
morreram na hora e local,
estavam em companhia de seus
pais no veículo Classic e mais
terceira pessoa. Os demais
ocupantes do veículo sofreram
ferimentos grave, e foram
socorridos pelo Corpo de
Bombeiros.
Ainda segundo os
policiais rodoviários, a motorista
estava no acostamento e não teria
visto o caminhão quando entrou
de forma repentina na rodovia,
tendo o Classic abalroado pelo
pesado veículo, cujo condutor
não se feriu. A condutora do carro
de passeio conforme teste de
aloolemia (teste de bafômetro)
apontou 1,01 mg de álcool por
litro de ar, três vezes mais do que
o máximo permitido em lei, que é
de 0,34 mg de álcool por litro de
ar, e que é determinado como
crime de embriaguez ao volante.
Foto: PRF/MT

Radio Pioneira c/ Redação

F

oi instalada na manhã da
última quinta-feira (11)
no prédio da Prefeitura
municipal de Tangará da Serra, a
primeira unidade do projeto
Geladeira Literária, encetado
pelo Rotary Club local, com a
transformação de uma geladeira
já fora de uso, em guarda livros
para uso da população enquanto
aguarda atendimento em setores
de serviço público.
O idealizador do projeto,
rotaryano Carlos Ramon Melo,
popular Carlito, falou com alegria
da etapa de implantação que está
apenas começando.
“Agradecemos o apoio do
Prefeito Fábio que nos cedeu os

locais para instalarmos esta
geladeira literária. É um projeto
que vem sendo executado há
quase um ano, porque todos os
livros, conseguimos com doações
da comunidade.
E agora, concluindo mais
uma etapa, vamos deixar esta
geladeira aqui na Prefeitura para
que as pessoas tenham acesso. E
de forma livre, porque podem
pegar os livros, levar para casa,
ler e depois devolver.
E quem tiver mais livros
para doar também será bemvindo e estará ajudando toda a
nossa comunidade”.
O Prefeito Fábio Martins
Junqueira elogiou a iniciativa. “É
Foto: Assis Wébio

Entrega da Geladeira Literária no Paço Municipal Tangarense

uma parceria celebrada com o
Rotary que planejou esta ação
muito importante, que é a
geladeira literária.
A intenção é utilizar uma
peça que já não seria possível usar
para sua função normal como
geladeira, mas adaptada, se torna
um recipiente para acomodar
livros, revistas, bibliografia
apropriada para leitura dos
cidadãos enquanto esperam
algum atendimento”, disse.
S e g u n d o o g e s t o r, o
projeto do Rotary gera um
processo de conscientização
sobre o que é reutilizável e deve
ser reaproveitado pelos cidadãos
e ao mesmo temo um estímulo ao
conhecimento.
“Algo que nossa
sociedade está carente.
Precisamos implementar projetos
e ações para estimular leitura
reflexiva e crítica, aquela que
amplia conhecimentos, enfim, o
ócio prazeroso. Aproveito para
agradecer ao Rotary que tem sido
muito parceiro.
Outras “Geladeiras
Literárias” serão instaladas no
prédio da antiga Prefeitura onde
funciona hoje o SAMAE, o
PROCON e o Sine. O Hospital
Municipal e a Rodoviária
também serão beneficiados.
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Classic onde estavam as vitimas ﬁcou semi-destruído na pista
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TRABALHADORA GESTANTE

Com negativa de Moraes
STF confirma estabilidade
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

De acordo com a
Constituição, é “vedada a dispensa

arbitrária ou sem justa causa da
empregada gestante, desde a

confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto".

OPERAÇÃO RETOMADA

Gefron reforça bolivianos no
combate ao crime organizado
Assessoria c/ Redação

O

Ministro Alexandre Moraes foi único a votar contra direito

O

Supremo Tribunal Federal
(STF) confirmou hoje (10)
que trabalhadoras gestantes
têm estabilidade no emprego e não
podem ser demitidas durante o
período de gestação. Apesar de o
direito estar previsto na
Constituição, a confirmação foi
necessária diante de um recurso de
uma empresa que contestava a
concessão do benefício quando a
mulher descobre a gravidez após ser
demitida, estando a gestante em préaviso demissional.
Por 8 votos 1, seguindo voto
divergente do ministro Alexandre de
Moraes, o colegiado entendeu que o
direito à estabilidade durante a
gravidez foi positivado na

Constituição como um dos primeiros
direitos sociais para proteger a
maternidade. “O prazo é da
confirmação da gravidez é de até
cinco meses após o parto, ou seja, um
período em que se garante uma
estabilidade econômica.
Comprovadamente pela medicina,
pela ciência são os meses mais
importantes de proximidade da mãe
com o filho”, disse o ministro.
O entendimento foi
acompanhado pelos ministros Edson
Fachin, Rosa Weber, Luís Roberto
Barroso, Luiz Fux, Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes e o
presidente, Dias Toffoli. O relator do
caso, ministro Marco Aurélio, ficou
vencido.

Grupo Especial de
Segurança de Fronteira
(Gefron) trabalha em
parceria com a Polícia Nacional
boliviana na operação “Retomada”.
O objetivo é reestabelecer a ordem
na cidade de San Matias (7 km da
fronteira com o Brasil), onde em
junho deste ano narcotraficantes
queimaram o posto policial e
assumiram o controle da região.
A colaboração brasileira é
para evitar que criminosos que estão
em San Matias tentem fugir para o
Brasil após a ação policial intensiva.
A ação do lado boliviano teve início
no último sábado (13), com reforço
da segurança pública e participação
da Fuerza Especial de Lucha Contra
el Narcotráfico (Felcn).
No lado brasileiro da
fronteira o monitoramento diário foi
intensificado, com mais agentes de
plantão, além de revistas em carros e
pessoas que trafegam pelo local.
“Foi solicitada a parceria da
Segurança Pública de Mato Grosso
através do Gefron por causa da

possibilidade de fuga de criminosos
para o Brasil.
Estamos checando todos os
que passam pela fronteira e até o
momento ninguém foi detido, mas
esse trabalho mais intenso prossegue
por tempo indeterminado.
No sábado fomos a San

Matias para nos reunirmos com as
autoridades locais e em breve eles
estarão em Cuiabá para que
possamos compartilhar informações
e experiências sobre essa operação”,
afirma o comandante do Gefron,
tenente-coronel PM José Nildo Silva
de Oliveira.

Foto: Gefron/M

Gefron faz parceria com Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico

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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AUTOPROMOÇÃO

De acordo com o processo, o ex-prefeito teve configurada a promoção
pessoal ao publicar no boletim informativo intitulado de 'Cáceres Melhor'

Mantida a condenação de
ex-prefeito Ricardo Henry
TJ/MT
Foto: Arquivo

Ricardo Henry foi prefeito de Cáceres de 2005 a 2008

C

om entendimento de que a
divulgação de material
publicitário para autopromoção
de prefeito configura improbidade
administrativa os magistrados da
Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo mantiveram a condenação do
ex-prefeito de Cáceres Ricardo Henry.
Segundo consta no processo, o gestor
feriu os princípios da impessoalidade,
legalidade e moralidade administrativa
ao publicar material publicitário
enaltecendo sua atuação. O político terá
que ressarcir o dano causado, no valor de
R$ 32 mil; teve a suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de 3 anos; e o

pagamento de multa civil no valor
equivalente a 1 remuneração como
prefeito.
O desembargador e relator do
caso, José Zuquim Nogueira, esclareceu
que o representante da administração
pública, precisa respeitar os princípios
da impessoalidade e da moralidade, bem
como a norma contida no art. 37, § 1º, da
Constituição Federal, que trata da
promoção pessoal, por ato voluntário,
desvirtuando da finalidade estrita da
propaganda pública. “Não há dúvidas de
que o apelante atentou contra os
princípios constitucionais, bem como
cometeu ato ímprobo ao veicular sua

imagem pessoal em propaganda
institucional do Município de Cáceres”,
pontuou o desembargador.
De acordo com o processo, o
ex-prefeito Ricardo Henry teve
configurada a promoção pessoal ao
publicar no boletim informativo
intitulado de 'Cáceres Melhor' e na
reportagem 'A Força da Parceria'. O
gestor se referiu as 30 obras em
execução e ao final assinou a
reportagem, ainda trouxe foto sua
estampada no boletim. “Estamos
atualmente com mais de 30 obras em
execução. Isso resultou em mais asfalto,
mais conservação de estradas, mais e
melhores escolas”, dizia parte da
publicação assinada pelo ex-prefeito.
Por conta dessas informações,
o magistrado ponderou que a
propaganda governamental deve
obrigatoriamente harmonizar-se com o
princípio da impessoalidade, ou seja,
“jamais poderá ser utilizada para a
promoção pessoal do administrador. E
não apenas isso: as ações deverão ter
caráter educativo, informativo ou de
orientação social. Assim, a veiculação
de publicidade institucional com
objetivo de promoção particular
configura desvio de finalidade e
desrespeito aos princípios da legalidade,
moralidade e impessoalidade.
É possível observar que o
conteúdo do informativo não se presta a
simples publicidade governamental; na
verdade, noticiam sobre as atuações do
requerido como Prefeito, trazendo sua
imagem e, ressaltando a sua
identificação em vários tópicos
noticiados. De fato, a comunicação
empreendida pelo apelante, em
realidade, limita-se a exaltar a sua gestão
para sua promoção pessoal”, pontuou
Zuquim em seu voto.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

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

Cáceres-MT, quarta-feira 17 de outubro de 2018

COPA TUCA MAIA

Adversários não reagiram e dois minutos depois do 1º gol, time de Cáceres ampliou o placar. Agora é aguardar sorteio que define rival da próxima fase

União Cacerense vence Florais
e avança para quartas-de-finais
Assessoria

Foto: William Reis

A

Equipe de Cáceres segue firma na copinha de futebol society

AMADORZÃO

Taça Cidade de Cáceres abre
1º arbitral na próxima 2ª feira
Assessoria

A

prefeitura municipal de
Cáceres, através da
Secretaria de Esportes,
começa a se preparar para a
realização da 2ª edição da Copa
Taça Cidade de Cáceres. Para
tanto, o secretário Marcos
Antonio do Nascimento, está

convidando a todos os donos de
equipes do nosso município, para
o primeiro arbitral que será
realizado na próxima segundafeira (22), as 19h00, no Centro
Municipal de Cultura.
Segundo o secretário
Marcão, por enquanto a intenção
Foto: Arquivo

Certame reúne a nata do futebol periférico de Cáceres
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é realizar a competição somente
na categoria adulta, e a previsão
para o início da mesma é para o
final deste mês.
O valor da premiação a ser
entregue este ano as equipes
melhores colocadas, de acordo
com o secretário, será o mesmo
valor do ano passado que foi de
R$ 5.000,00. Em 2017, a Taça
Cidade de Cáceres, foi disputada
com 10 equipes, e a campeã foi o
São Lourenço que levou para casa
o troféu em homenagem ao exgoleiro, Jony Garcia Fontes, que
faleceu naquele ano.
A vice campeã, foi o
Juventude de Clarinopolis.
“Espero contar com um bom
número de equipes participantes
este ano, para termos uma grande
competição, até porque a edição
deste ano será especial, porque
iremos homenagear a nossa
cidade de Cáceres, que está
completando 240 anos”, finalizou
Marcão.

última vaga para as
quartas-de-finais da
Copa Tuca Maia foi
disputada no final de semana
entre o Florais dos Lagos e o
União Cacerense. A equipe do
interior levou a melhor, e usou
do seu entrosamento e
eficiência para se garantir entre
os oito finalistas da
competição.
O destaque ficou por
conta de Ronald, autor de dois
gols. Didica completou o
placar. Agora a equipe de
Cáceres aguarda o sorteio que
irá definir o se adversário na
próxima fase.
Apesar de se tratar de
um duelo de mata-mata, e a
expectativa de grande
equilíbrio no confronto, a
primeira etapa foi
completamente dominada pela
equipe azulina, que manteve a
posse de bola e usava de
triangulações para envolver os
atletas do Florais. Aos 8,
Didica abriu o placar com um
golaço.

Ao receber um
lançamento no campo de
ataque, o atacante não deixou
nem a bola cair, e emendou um
"pombo sem asa", sem chances
para o goleiro Diego Muller.
Os atletas do Florais
não esboçaram reação, e
apenas dois minutos depois do
primeiro gol, o União
Cacerense ampliou o placar.
Ronald tabelou com Didica, e
invadiu a área para fazer o
segundo.
O camisa 10 teve uma
atuação de destaque, e ainda
antes do intervalo anotou o seu
segundo tento, o terceiro do
União. O meio-campista
recebeu assistência livre na
área, e finalizou para o fundo
da rede.
Se despedindo da
competição com honra, o
Florais diminuiu com Japão,
mas na segunda etapa não
conseguiu converter as
oportunidades em gols, e deu
adeus a maior competição de
futebol society do CPA.
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By Rosane Michels
Celebrou em grande estilo a maioridade a
linda Gabi Fornanciari que na
oportunidade recebeu os familiares e
amigos. Que esse novo ano venha
recheado de conquistas, saúde e muitas
felicidades são os votos da família do
JCC.

Esotérico
Vênus e Mercúrio em
Escorpião recebem um tenso
aspecto de Marte em
Aquário, indicando dias de
movimento emocional
intenso, que pode levar à
ansiedade e nervosismo. Se estiver
envolvido na negociação de uma parceria
financeira ou empréstimo, pode receber
uma boa notícia. Procure manter-se
equilibrado.

Vênus e Mercúrio em
Escorpião recebem um tenso
aspecto de Marte em
Aquário, indicando dias em
que você deve estar bastante
atento a gastos
desnecessários, pois o impulso de gastar
pode ficar bastante intenso. Procure
organizar suas finanças e seguir o passo a
passo da economia.

Vênus e Mercúrio em
Escorpião recebem um
tenso aspecto de Marte em
Aquário, indicando dias de
movimento intenso nos
relacionamentos pessoais e
profissionais. O período, que dura alguns
dias, pode envolver encontros agradáveis
com amigos ou a negociação de uma
parceria comercial.

Vênus e Mercúrio em seu
signo recebem um tenso
aspecto de Marte em
Aquário, indicando dias de
agitação e nervosismo. Você
deve manter a calma e a
tolerância, pois suas emoções podem estar
à flor da pele. Evite brigas e discussões,
mesmo as que aparentemente não
envolvam riscos.

Vênus e Mercúrio em
Escorpião recebem um tenso
aspecto de Marte em
Aquário, indicando dias de
movimento intenso e
mudanças em sua rotina.
Tudo anda meio desorganizado em seu dia
a dia e a tendência é que continue. Tome
cuidado com brigas e discussões com
colegas de trabalho.

Vênus e Mercúrio em
Escorpião recebem um
tenso aspecto de Marte em
Aquário, indicando dias em
que você vai preferir se
distanciar da vida social e de conversas
vazias. O momento é ótimo para cuidar
da saúde e do espírito, através da
meditação e de atividades que unam
mente e corpo.

Vênus e Mercúrio em
Escorpião recebem um tenso
aspecto de Marte em Aquário,
indicando dias de movimento
intenso e mudanças em sua
vida social. Se for
comprometido, seu romance pode estar um
pouco conturbado, no entanto, deve ter
paciência. Se estiver só, um romance
diferente pode começar.

Vênus e Mercúrio em
Escorpião recebem um
tenso aspecto de Marte em
Aquário, indicando dias
de movimento intenso na
vida social e aproximação de amigos
novos e antigos. Bons contatos
comerciais com grandes empresas,
clubes e instituições podem ser feitos
neste período.

Vênus e Mercúrio em
Escorpião recebem um tenso
aspecto de Marte em
Aquário, indicando dias em
que sua casa passa a ser
ponto de encontro com
amigos íntimos e parentes queridos. O
momento é bom para começar uma grande
reforma ou mesmo para negociar a
compra ou venda de um imóvel.

Vênus e Mercúrio em
Escorpião recebem um tenso
aspecto de Marte em seu
signo, indicando dias de
movimento intenso no
trabalho. Um projeto ou uma
promoção pode ser aprovado, trazendo as
mudanças esperadas para este momento.
Procure se manter equilibrado diante de
imprevistos.

Vênus e Mercúrio em
Escorpião recebem um tenso
aspecto de Marte em
Aquário, indicando dias que
podem envolver acordos e
negociações relacionadas a
projetos que podem envolver a
comunicação ou tecnologia. Uma viagem
rápida pode trazer as mudanças esperadas
para as próximas semanas.

Vênus e Mercúrio em
Escorpião recebem um
tenso aspecto de Marte em
Aquário, indicando dias
em que seu espírito de
aventura fica mais intenso e uma viagem
diferente e exótica pode ser planejada ou
marcada. O período pode envolver
também a busca de um novo caminho
espiritual.

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

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

Na city curtindo merecidas férias Erni
Pinheiro Saravy, que aproveita os dias de
folga para rever familiares e amigos, além
é claro de apreciar as belezas da
Princesinha. Desejamos ótima estada e
bom descanso.

Com ligeiro atraso mas em tempo de desejar felicidades ao
professor Elvis Sacramento, que na oportunidade recebeu o
carinho dos alunos do Q.I Centro Educacional, dos amigos e
familiares. Que essa data se repita por muitos anos são os
nossos mais sinceros votos. Feliz Niver!

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

Flores multicoloridas a aniversariante Monique Aparecida
R. Cintra que celebrou data nova no dia 12. Em ritmo de
festa apagou mais uma velinha e recebeu as homenagens dos
alunos do Q.I que em coro cantaram o tradicional Parabéns
a Você. Muita luz, sabedoria e felicidades é o que lhes
desejamos.

