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REBORDOSA GERAL
Ações policiais resultaram em 948 pessoas e 459 veículos abordados, 13 armas de fogo apreendidas, 6 veículos recuperados e 67 fiscalizações em casas comerciais

Operação Passo-Marcado
varre o crime na fronteira
Foto: Reprodução

Dentre os presos lideres de quadrilhas, entre pistoleiros e políticos

Forças máximas policiais deflagraram na região, a operação “Passo Marcado,”que teve como alvo um grupo
criminoso atuante nos crimes de roubos majorado, associação criminosa armada, posse e porte de arma de fogo e
comércio ilegal de arma de fogo. Foram cumpridos 31 ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão e
vários bandidos foram pra trás das grades. Página 03

NOVA DIRETORIA

Chapa 1 vence eleição no
sindicato dos servidores

ARAPUCA

Casal golpista em P. Lacerda
roda em Mato Grosso do Sul

Fotos: Itaquiraí-News/Facebook

Foto: Divulgação

A Chapa (1) União, Determinação e
Transparência foi a vencedora da eleição para
renovação da diretoria do do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais (SSPM),
realizada anteontem, na sede sindical de
Cáceres. Com 292 votos, foi eleito o novo
Presidente da entidade, Fábio Luiz dos santois
Lourenço. As abstenções chegam a 638 votos,
mais que o das duas chapas concorrentes.
SSPM elegeu a chapa 1
para a sua nova diretoria

Brasil-Cred era a arapuca do casal Geferson/Adriana (no destaque)

O casal de estelionatários Geferson Marcilon Marques/Adriana da Silva,
foi preso em Itaquiraí, (MS) após aplicação de golpes que teriam rendido cerca de
R$ 500 mil aos vigaristas. Algumas vitimas foram lesadas em Pontes e Lacerda,
via empresa da dupla a Brasil-Cred, que se oferecia para restituir juros abusivos
em empréstimos e abria novas contas limpando os clientes. Página 04
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COLETA DE LIXO

PASSARELA DÚBIA
Limpeza pública reforçada
CNJ instaura inquérito sobre desfile de adoção
com dois novos caminhões
Foto Agência CNJ

Foto: Assessoria

A Autarquia Águas do Pantanal de
Cáceres adquiriu mais 2 caminhões coletores que
irão reforçar a coleta de lixo na cidade. Agora já
são 6 caminhões adquiridos pela Autarquia. O
prefeito Francis Maris disse que a Autarquia vem
realizando uma coleta com melhores resultados
no município depois da descentralização do
serviço e que os investimentos são necessários.
Investimento feito é para dar um serviço
com maior qualidade, diz Francis

Min. Humberto Martins, deu prazo de 15 dias para Corregedoria prestar informações

Página 03

Navegue pelo Rio Paraguai e viaje pelas serras, cachoeiras, lagoas e praias do
paraíso conhecendo toda a beleza da fauna e flora pantaneira em Cáceres.

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, instaurou,
de ofício, pedido de providência para que a Corregedoria Geral de Justiça de Mato
Grosso preste informações a respeito de desfile de crianças que estão na fila de
adoção, realizado em um Shopping Center de Cuiabá. Notas de repúdio sobre o
evento foram emitidas por diversas instituições. Página 05
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Passarela dos Excluídos

O Papa Francisco celebrou a missa na
capela da Casa Santa Marta comentando a
promessa de Jesus aos discípulos: "Deixo-vos a
paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o
mundo". Como é possível conciliar as
"tribulações" e as perseguições que São Paulo
sofre, narradas na página dos Atos dos
Apóstolos de hoje, com a paz que Jesus deixa
aos seus discípulos contidas no Evangelho de
João? A homilia do Papa Francisco se inspira
nesta interrogação. Bem-aventurados quando
vos injuriarem... "A vida de perseguições e
tribulações parece uma vida sem paz" e, ao
invés, é a última das bem-aventuranças,
recordou o Papa: "Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem, e
mentindo, falarem todo mal contra vós por
minha causa": A paz de Jesus caminha com esta
vida de perseguição, de tribulação.
Uma paz que é muito profunda em
relação a todas essas coisas. Uma paz que
ninguém pode tirar, uma paz que é um dom,
como o mar que na profundidade é tranquilo e,
na superfície, existem as ondas. Viver em paz
com Jesus é ter esta experiência dentro, que
permanece durante todas as provações, todas as
dificuldades, todas as “tribulações”.
O cristão carrega a vida nas costas sem
perder a paz. Somente assim, acrescentou o
Papa, pode-se compreender como tantos santos
viveram a última hora sem “perder a paz", a
ponto de falar às testemunhas que estavam "indo
ao martírio como convidados às núpcias". Este é
o dom da "paz de Jesus" – paz que não podemos
ter através de meios humanos, como por
exemplo, citou Francisco, "indo ao médico ou
tomando ansiolíticos".
Trata-se de algo diferente que vem "do
Espírito Santo dentro de nós" e que traz consigo
a "fortaleza". O Papa citou o caso de um homem,
que ele visitou alguns dias atrás, acostumado a
trabalhar tanto e que, de maneira improvisa,
com o avançar da doença, teve que abandonar
todos os seus projetos e mesmo assim conseguiu
ficar em paz.
“Este é um verdadeiro cristão”,
comentou Francisco, que explicou: A paz nos
ensina, a paz de Jesus, nos ensina a ir avante na
vida. Ela nos ensina a suportar. Suportar: uma
palavra que nós não entendemos bem o que
significa, uma palavra muito cristã, que é
carregar sobre os ombros. Suportar: carregar a
vida sobre os ombros, as dificuldades, o
trabalho, tudo, sem perder a paz. Ou melhor,
carregar sobre os ombros e ter a coragem de ir
avante. Isso se entende somente quando há o
Espírito Santo dentro, que nos dá a paz de Jesus.
A paz não faz perder o senso de humor Tendo no
coração o "dom prometido por Jesus" e não
aquele que vem do mundo ou do dinheiro no
banco, conseguimos enfrentar as dificuldades
mesmo as "mais difíceis", ir avante e com uma
capacidade a mais, que faz sorrir o coração",
concluiu oPapa.
***____vaticannews.va/pt/papafrancisco/missa-santa-marta/2019

Quando a gente pensa que já viu
de tudo nesta vida marvada, mais uma
surpresa, e convenhamos, desagradável,
senão, asquerosa, quando a mídia
interligada ao país e mundo explode com
a malfadada noticia da realização de um
desfile de crianças e adolescentes, entre
4 a 17 anos de idade, à espera de um lar
adotivo, num shopping center de Cuiabá
na noite da última terça-feira (21), e, que,
como era de se esperar, gerou polêmica,
causando reações negativas nas pessoas
sensatas, diante da exposição antissocial,
só comparada ao episódio em que um exministro da educação, felizmente
exonerado, orientou as crianças a
cantarem o Hino Nacional e serem
filmadas.
Voltando à vexatória exposição
de crianças e adolescentes na passarela
do shopping em Cuia, sem dúvida, foi
uma péssima ideia, uma iniciativa
constrangedora, que além de expor a
situação de extrema vulnerabilidade
social, as crianças e adolescentes na
passarela, mancha além fronteiras o
nome de Mato Grosso, em manchetes
negativas, na mídia nacional e mundial.
Longe de pejorativos e ou, criticar por
criticar, importante que o contraditório
seja justificado, e, imprescindível, com
base em leis e preceitos vigentes.
O artigo 227 da Constituição
Federal diz que é dever do Estado, da
família e da sociedade colocar todas as
crianças, adolescentes e jovens a salvos
de toda forma de negligência,
exploração, crueldade e opressão. A
arguição dos promotores do evento de
que nenhuma criança ou adolescente foi
obrigado a participar do evento e, que
todos eles expressaram aos
organizadores alegria com a
possibilidade de participarem, se esbarra
no artigo 3º do Código Civil que reza,
serem absolutamente incapazes de
exercer pessoalmente os atos da vida
civil os menores de 16 anos, haja vista
serem declarados por lei, absolutamente

incapazes para exercer qualquer
ato da vida civil, necessitando portanto
de alguém para praticar, com validade
legal, os atos da vida civil.
Notem a segunda falha na
arguição dos organizadores do evento:
que o desfile foi para que pretendentes
adotantes pudessem conhecer as
crianças...e logo em seguida, afirmam
que as crianças e adolescentes
desfilaram na companhia de seus
padrinhos ou com pais adotivos, ... para
remendar em seguida, que além das
crianças e adolescentes que ainda
aguardam pela adoção, famílias que já
adotaram, tiveram a chance de mostrar
na passarela, a harmonia entre pais e
filhos;... que pretendentes aptos a adotar,
pudessem conhecer as crianças, ainda
não inseridas na lei 13.509/17, que
instituiu a figura do apadrinhamento.
Sinal confesso de que haviam no
desfile crianças e adolescentes
aguardando adoção e claro, expostas
SMJ como mercadorias numa passarela,
quando o correto e legal em processos
antes, durante e depois da adoção é bem
diferente, estranhando-se que
instituições ligadas ao ECA, guardiões
das leis, tenham apoiado referida
empreitada.
Sem celeumas, que nunca foi
nossa posição jornalística, um
procedimento normal numa adoção, se
inicia pelo cadastro do pretenso adotante
junto à Vara da Infância e Juventude de
sua comarca, podendo o cadastrado
visitar entidades de acolhimento para
conhecer crianças e adolescentes aptos
para adoção, sob orientação de técnicos
afins, do judiciário, precedida de
avaliação e preparação dos envolvidos,
de modo a evitar a criação de falsas
expectativas, que possam gerar
frustração tanto para quem pretende
adotar como para quem espera ser
adotado, caso o processo não se efetive.
In-fine: Nunca jamais, no desfile em uma
passarela.

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para os colaboradores do quadro da Sicmatur
(setor de limpeza) Jailson e Elizeu, que com
dedicação recolhem o lixo descartado pelos
sujismundos na Praia do Daveron e demais
áreas da orla da Baía de Malheiros do rio
Paraguai. Um exemplo, que deveria soar com
tapa na cara dos abusados, infelizmente
impunes, espalhadores de sujeira nos
logradouros públicos
PRETAS

Para alguns proprietários de terrenos inclusive
na área central de Cáceres, que não capinam os
lotes, transformados em matagais, criadouros de
insetos peçonhentos e mocós de bandidos.
Mesmo uma lei municipal intimidando eles,
muitos ignoram e capina que é bom mesmo,
nada.
BRANCAS

Para as equipes do IFMT/Campus Cáceres –
Prof. Olegário Baldo, que fizeram bonito nas
partidas disputadas nos três dias dos jogos da 6ª
edição do JIFMT, encerrados ontem, (24) Barra
do Garças, reunindo atletas estudantes de 19
campi do IFMT. Cáceres participou este ano
com 5 equipes coletivas de Futsal Feminino,
Futsal Masculino, Handebol Masculino, Vôlei
Masculino e Vôlei de Praia Masculino.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Infelizmente, mais uma vez o destaque da semana
refere-se a violência, acerca do duplo latrocínio
cometido por um covarde ladrão assassino
domingo último em Pontes e Lacerda, matando a
tiros o comerciante José Nascimento Silva e sua
esposa Maria Eva Rodrigues da Silva, na sorveteria
onde o casal trabalhava. Praticamente uma semana
após o crime, o famigerado bandido ainda não foi
localizado.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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Para a boca de lobo sem tampa na esquina das
ruas Coronel Ponce com Tapagem, uma
verdadeira e perigosa armadilha para os
transeuntes, sobretudo crianças e idosos, que se
caírem ali, babau, podem inclusive quebrar uma
perna. Com a palavra, o setor de obras e vias
públicas de Cáceres, para que o problema seja
sanado antes que um incidente ocorra.
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NOVO COMANDO

A votação aconteceu durante toda a terça feira, mas dependências do sindicato em cumprimento ao edital disciplinando os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal

Chapa 1 vence eleição no
sindicato dos servidores

Da Redação

Foto: SSPM

E

m eleições realizadas na
última quinta-feira, 23,
foi eleita a nova diretoria
do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais (SSPM),
duas chapas concorreram, na
cabeça respectivamente, os
servidores
Fábio Lourenço
(chapa 1) e Nilson Magalhães,
(chapa 2).
A votação aconteceu
durante toda a quinta-feira, das
8h00 às 17h00 nas dependências
do sindicato em cumprimento ao
edital Nº 006/2019, disciplinando
os cargos da Diretoria e Conselho
Fiscal.
Das duas chapas
concorrentes,
União,
Determinação e Transparência
(1) e Sindicato Para todos, (2)
após apurados os escrutínios,

abstenções, 4 votos nulos
e 9 brancos.
A nova diretoria foi
declarada eleita pela Presidente
da Comissão Eleitoral, Luciana
Nunes, ficando assim composta:
Presidente Fábio Luiz Santos
Lourenço; Vice Elina Monteiro
Rodrigues; Secretário Geral
Agberto Ralfo Guimarães;
Secretário Adjunto Carmem Luci
da Silva Campos;

CIDADE LIMPA

Prefeitura reforça coleta de
lixo com 2 novos caminhões
Fábio Luiz Santos Lourenço, eleito novo Presidente do SSPM de Cáceres

comprovado o quórum
legal para as votações, sagrou-se

a primeira, com 292 votos
contra 109 da segunda,

PASSO-MARCADO

Operação contra o crime
faz um rapa na fronteira
SESP-MT c/ Redação

A

Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp)
deflagrou na manhã de
anteontem, (23), a operação “Passo
Marcado,” integrada para cumprir
31 ordens judiciais, entre
mandados de prisão e busca e
apreensão domiciliar. A operação
teve como alvo um grupo
criminoso atuante na região oeste
do Estado nos crimes de roubos
majorado, associação criminosa
armada, posse e porte de arma de
fogo e comércio ilegal de arma de
fogo.
Os mandados judiciais,
cumpridos nas cidades de Pontes e
Lacerda e Figueirópolis D'Oeste,
foram representados pela Polícia
Civil, sendo expedidas seis ordens
de prisão preventiva contra os
suspeitos, Magdieldo dos Santos
Silva, Arlindo Portilho Sobrinho,
Josué Xavier da Silva, Eliazar
Daniel da Silva, Marcio da Silva
Santos e Vagner Leonel Garcia.
C o m b a s e n a s
investigações da Polícia Civil, a
Justiça também decretou 25
mandados de busca e apreensão

Tesoureiro Laércio Neves
Cardoso; Tesoureiro Adjunto
Lucinalva Carneiro Lima e
Diretor Técnico, Izaias Hurtado
Martins da Rocha.
No Conselho Fiscal, os
membros titulares eleitos foram:
Alexandre Marin, Mery Hasse e
Sérgio Nieczay; Membros
suplentes, Andréia Assunção
Rodrigues, Fernanda Trevisan e
Jair Rodrigues.

domiciliar, nos endereços
dos investigados, de familiares e de
outras pessoas que tem relação
com o grupo criminoso. O material
apreendido durante as buscas ainda
está sendo contabilizado pelas
equipes policiais.
Durante o período, as ações
policiais repressivas resultaram em
948 pessoas e 459 veículos
abordados, 13 armas de fogo
apreendidas, seis veículos
recuperados e 67 fiscalizações do
Corpo de Bombeiros Militar a
estabelecimentos comerciais.
Foram empregados na ação
profissionais da Polícia Militar,
Polícia Judiciária Civil, Corpo de
B o m b e i r o s M i l i t a r, G r u p o
Especial de Segurança na Fronteira
(Gefron) e o Centro Integrado de
Operações Aéreas (Ciopaer).
O grupo criminoso é
investigado há cerca de 6 meses
pela Polícia Civil, apurando-se
que, o bando roubou uma
caminhonete Hilux no dia 28 de
março também na cidade de
Figueirópolis D'Oeste, sendo
identificado como autores de um

crime idêntico no dia
ocorrido no dia 16 de março, em
Pontes e Lacerda, ocasião em que
as vítimas foram mantidas em
cativeiro até o amanhecer tendo o
trabalho iniciado após a
ocorrência.
Foram identificados como
líderes do grupo, Magdieldo dos
Santos Silva, Arlindo Portilho
Sobrinho e Thiago Soares
Nascimento, que tiveram
mandados de prisão expedidos
Justiça. Ainda durante as
investigações, foram presos em
flagrante pela Polícia Militar,
Alessandro Cesar Santos Veiga,
Thiago Soares Nascimento, Elton
Douglas Ferreira dos Santos e
Cristovão Oliveira dos Santos
(executor de três roubos), além de
identificada a participação de
Tiago Fhellype Ney de Almeida
(que continua foragido).
Além dos roubos de
veículos, a Polícia Civil apura o
envolvimento de Thiago Soares do
Nascimento em, pelo menos, dois
crimes de furto a banco com a
utilização de explosivos, fatos
ocorridos em dezembro de 2018 na
cidade de Jauru e fevereiro de 2019
na cidade de Figueirópolis D'
Oeste.

Foto: Assessoria Sesp/MT

Assessoria

A

Autarquia Águas do
Pantanal de Cáceres
adquiriu mais 2
caminhões coletores que irão
reforçar a coleta de lixo na
cidade. Agora já são 6 caminhões
adquiridos pela Autarquia.
O prefeito Francis Maris
disse que a Autarquia vem
realizando uma coleta com
melhores resultados no
município depois da
descentralização do serviço e que
os investimentos são necessários.
“Queremos manter a
nossa cidade limpa e todo esse
investimento feito é para dar aos
cidadãos cacerenses serviço com
maior qualidade. Os
investimentos nos 6 veículos
passam de 1 milhão e seiscentos
mil reais e todos foram
adquiridos com recursos
próprios”, finaliza.
O diretor da Autarquia,

Paulo Donizete, lembra
dos avanços no setor. “Quando
assumimos a direção da
autarquia, o munícipe tinha uma
carência enorme de qualidade na
prestação de serviço, sendo que
havia bairros que passava dias
sem receber a coleta do lixo, mas
hoje os investimentos feitos no
setor dando celeridade no
trabalho, além de proporcionar
mais segurança aos funcionários
que fazem as coletas”.
Donizete explicou que o
contrato com a empresa será
finalizado logo após a Autarquia
receber e completar a frota dos
caminhões coletores de lixo. Nos
próximos dias irão chegar mais
dois caminhões coletores e
também um caminhão hidro jato
(caminhão com uma bomba e
sugador que serve para
desobstrução de galerias
entupidas).
Foto: Assessoria

Novos caminhões coletores devem estar em operação nos próximos dias

Força máxima das policias partiram de Cáceres para as ações fronteiriças
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VIGARICE PESADA

Em alguns dos casos os vigaristas fizeram o refinanciamento de um empréstimo já existente em nome da vítima e se apoderaram de 40% do valor com a contratação

Preso casal golpista que lesou
aposentados em P. e Lacerda
Redação c/ Midia-Max
Foto: Facebook

D

esde o dia 30 de abril de 2019, a
Polícia Civil de Itaquiraí passou a
efetuar registros de boletins de
ocorrências de pessoas aposentadas e
pensionistas do INSS, que alegavam
terem sido enganadas pelos proprietários
da empresa Brasil Cred, Adriana da Silva
e Geferson Marcilon Marques, situada
naquela cidade. Em Pontes e Lacerda
foram aplicados vários golpes no ano de
2017, os estelionatários fugiram logo após
os golpes serem descobertos.
De acordo com as vítimas, o
casal as procurava e oferecia o serviço
para obter a restituição de juros abusivos
que elas tinham pago em contratos de
empréstimos anteriores. Pelo suposto
serviço, cobravam a importância de 40%
do dinheiro que a vítima recebesse.
Crentes de que seriam

Em alguns dos casos os
vigaristas fizeram o refinanciamento de
um empréstimo já existente em nome da
vítima e se apoderaram de 40% do valor
obtido com a referida contratação. Diante
da situação clara da prática do crime de
estelionato, especialmente contra idosos,
a autoridade policial representou pela
busca e apreensão na arapuca comercial e
residência dos malandros, bem como
representou pela prisão preventiva de
Geferson e Adriana, que se evadiram antes
da chega da policia.
No escritório do casal foi
encontrada uma adolescente, suspeito de
ajudar a dupla na prática das fraudes, o
qual, na delegacia prestou os devidos
esclarecimentos, derrubando o trampo.
Durante diligências, apurou-se que o casal
estaria na casa de parentes em Naviraí/MS

beneficiadas com o suposto
serviço prestado as pessoas forneciam à
dupla os dados bancários e documentos
pessoais, que
de posse desses
documentos, fazia um novo empréstimo
em nome da vítima e, posteriormente,
comunicava à mesma que o banco havia
restituído o valor referente aos juros que
tinha cobrado abusivamente na
contratação anterior e que o dinheiro já
estava depositado em sua conta.
A vítima, então, seguia até o
banco sacava o dinheiro e repassava 40%
do valor para os estelionatários, como
forma de pagamento pelo suposto serviço
prestado por eles. Posteriormente, a
vítima constatava o desconto em seu
benefício previdenciário e, somente nesse
momento, descobria que tinha sido vítima
de um golpe.

APÓS 2 DIAS

Resgatado corpo de pescador
que se afogou no Rio Jauru
Da Redação

(segunda feira - 20, foi encontrado e
resgatado na tarde da última quarta-feira
(22) pelos policiais dos bombeiros.
Fotos: Akitafacil

O

corpo de um jovem que se afogou
no Rio Jauru, no município de
Indiavaí no inicio desta semana,

Jonatham, (destaque) foi encontrado a 1 km das buscas dos bombeiros

De acordo as informações da
corporação, a vitima foi identificada
como Jonatham Matos da Silva, 27, que
estava em um barco com seu Uanderson
Matos da Silva.
Os irmãos estavam pescando nas
águas do Rio Jauru, quando a embarcação
teria se virado e os dois pularam na água
para se salvar, tendo Uanderson
conseguido nadar até as margens, ainda
vendo o irmão se afundar, não
conseguindo salvá-lo.
Ainda na segunda feira, os
integrantes do Corpo de Bombeiros de
Pontes e Lacerda, foi chamado para
começar as buscas pela vítima e dois dias
depois, o corpo da vítima foi encontrado já
na superfície a um quilômetro do local
onde havia submergido.
A Perícia Oficial de
Identificação Técnica (Politec) foi
chamada e a família reconheceu o corpo
do jovem.

Casal vigarista Adriana e Geferson, numa pose em Pontes e Lacerda

e naquela cidade do vizinho
estado, Geferson e Adriana foram presos.
Ambos ocupavam um G.M
Montana de cor prata, placas de Pontes e
Lacerda, sendo detidos e conduzidos até a
carceragem da Delegacia de Polícia Civil

da cidade de Itaquiraí, ficando à
disposição da justiça pública,
enquadrados pelo crime de estelionato.
Adriana ainda é acusada de aplicar golpes
semelhantes nas cidade de Eldorado e
Iguatemi em Mato Grosso do Sul .

FALTA BUZÃO

Ação requer regularização do
transporte escolar em Reserva
MPE-MT c/ Redação

O

Ministério Público do Estado de
Mato Grosso ingressou com ação
civil pública, com pedido liminar,
requerendo ao Poder Judiciário que
determine ao município de Reserva do
Cabaçal o prazo de 10 dias para
regularização do serviço de transporte
escolar.
Conforme o MPMT, os veículos
apresentam péssimas condições e
necessitam urgentemente de adequações,
consertos e até mesmo substituições. Nem
mesmo o ônibus que faz o transporte dos
alunos da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais está regular.
O MPMT cobra a aquisição de
no mínimo mais dois ônibus ou vans
escolares, já que o Município não possui
veículo reserva.
Pleiteia também a realização de
vistoria em todas as estradas destinadas ao
tráfego dos ônibus escolares para
posterior adoção das medidas necessárias.
Os motoristas que realizam o serviço
também deverão por capacitação.
Segundo a promotora de Justiça
Mariana Batizoco Silva, desde 2017 o
Ministério Público vem tentando resolver
a demanda no âmbito extrajudicial, mas
não obteve êxitos.
Nesses dois anos, além de
realizar várias reuniões com os
representantes do Poder Público, o

MPMT também expediu ofícios
e notificações recomendatórias, mas o
município não efetuou o cumprimento
integral das exigências requisitadas.
Na ação, a representante do
MPE destaca que o descaso com o
transporte escolar afronta a dignidade dos
moradores da cidade.
“ Não é a falta de recurso que

inibe esta administração de bem
cuidar de seus estudantes. É sim, a falta de
compromisso com a educação”,
complementou.
A ação civil pública, proposta no
dia 16 de maio, foi recebida pelo Poder
Judiciário que concedeu o prazo de 72
horas para o Município de Reserva do
Cabaçal se manifestar.
Foto: Ilustrativa

MPE cobra aquisição de no mínimo mais dois ônibus ou vans escolares
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Turismo de Cáceres bonito por Natrureza
Da Editoria

Foto: Reprodução

Serras, lagoas e cachoeiras estampam o paraíso de Cáceres

A

localização
privilegiada às margens
do rio Paraguai, faz de
Cáceres um ponto perfeito para
a partida de barcos pesqueiros,
característica que garante à
cidade a realização de um dos
maiores torneios do planeta, o
Festival Internacional de
Pesca, este ano em sua 38ª
edição, de 10 a 14 de julho,
reunindo milhares de
participantes em competições
de pesca embarcada e infantil,
bem como uma selecionada
programação, com atrações
fantásticas, show's regionais e
nacionais, feiras náutica e de
artesanato e gastronomia,
dentre outros.
Durante o ano, várias
são as excursões de visitas e
pescadores, alguns descendo
de barcos e chalanas até a
Reserva Taiamã e demais locais

bons para a pesca, mas o
turismo local é rico
também,para quem não pesca.
Tem passeio de barco para
admirar as belezas naturais do
entorno do rio; e de chalana,
para curtir uma expedição
fotográfica, a fauna e a flora e
em especial, o pôr do sol.
Alguns passeios são
guiados e contam um pouco da
história de Cáceres e do Rio
Paraguai. Com sorte, apreciase os ninhos de pássaros de
diversas espécies ou animais
típicos do Pantanal - 50% da
vegetação da região é
pantaneira. É possível, ainda,
hospedar-se em um barco hotel.
Durante as visitas, os
turistas circulam pelo centro
histórico, apinhado de casarões
dos séculos 18 e 19, suntuosas
construções que remetem à
época em que a cidade abrigava

um dos portos mais
importantes do rio Paraguai.
Nos arredores, observa-se as
fazendas que produziam
açúcar, cachaça e carne.
Algumas propriedades foram
transformadas em hotéis e
oferecem cavalgadas pela
região, entre outras atividades
rurais.
No turismo ecológico,
as lagoas de Gaíva, Mandioré e
Uberaba; além das grutas do
Barreiro e do Quilombo
escondem em seu interior
muitos mistérios e para os
mergulhadores, a bela Dolina
Água Milagrosa, que teria sido
alvo de um gigante meteóro ou
pousada de extra-terestre,
nunca teve seu fundo
alcançado.
Podemos destacar como
pontos turisticos da
Princesinha do Rio Paraguai, o

Parque Nacional do
Pantanal, criado em 1981,
englobando 135.000 hectares.
Na década de 80, a reserva foi
base de operações contra os
caçadores de jacarés, chamados
de coureiros. O parque
incorporou a antiga Reserva do
Cara-cará,
praticamente
dobrando seu território com a
compra de uma antiga fazenda
de gados, que foi inundada em
conseqüência das
transformações da região, por
ações antrópicas diversas.
A região era também
ocupada por índios Guatós,
provavelmente os primeiros
ocupantes pantaneiros foram os
espanhóis vindos da Bolívia
por volta de 1550. As lendas
mais correntes são as do
minhocão (uma enorme
serpente aquática que derruba
os barrancos dos rios), das
lagoas que se enfurecem com a
presença de pessoas gritando e
histórias de onças, sucuris e
aventuras de caça e pesca.
As atividades mais
comuns para quem visita o
Pantanal são: trekkings com
guias, focagem noturna de
jacarés, safári fotográfico,
passeios de barco, cavalgadas e
observação de pássaros. A
infra-estrutura do parque
resume-se a um Centro de
Visitantes com embarcações,
localizado em um platô a salvo
de inundações.
Outra atração, a Estação
Ecológica da Ilha do Taiamã,
numa área de 11.200 hectares,
formada pelas ilhas de Taiamã e
Sareré, circundada pelo rio
"bracinho" e composta por
baías e áreas alagáveis, há, à
100 km de Cáceres. A estação
está aberta somente para
pesquisadores e ações de
educação ambiental.
A
misteriosa Dolina, a Lagoa da
Água Milagrosa, é atualmente
um dos melhores pontos de
mergulho, localizada no meio
do cerrado, onde tem-se que
descer por volta de 100 mts até
chegar à linha d´água, com
diametro aproximado de 50
mts, onde se vê a água verde ou
azul dependendo da época do
ano. A lagoa conta agora com
uma estrutura para receber e
acomodar mergulhadores,
numa pousada com restaurante,
e aluga equipamento para
mergulho. A descida até a lagoa
é feita por escada e chega-se até
uma plataforma que flutua
sobre a lagoa, pois as margens
são muito estreitas.
Na rota de Cáceres, o
Rio Paraguai dá um show para
quem deseja usufruir de suas
águas, formando praias como a
da Chimbúva onde
rotineiramente se reúne
barracas de camping, para
pesca e há 15 km do centro da
cidade, as cachoeiras, com

são bem freqüentadas,
sendo que, pra quem deseja
tranqüilidade o recomendado é
visitá-las durante a semana.
Mão se pode ignorar no
roteiro outras cachoeiras, como
a da Fazenda Primavera, na
antiga estrada para Cuiabá,
onde o ribeirão Jacobina
atravessa a Serra da Primavera,
formando várias quedas
d´água, corredeiras e uma
deliciosa piscina natural; ou a
do Córrego Cachoeirinhas, que
atravessa a Serra da chapada e
depois a Serra Branca,
formando duas belas
cachoeiras que têm grande
potencial ecoturístico.
A primeira cachoeira
tem cerca de 15m de largura por
5 de altura, possui grande
piscina natural e encontra-se
em bom estado de conservação.
A segunda, que fica 100m
acima da primeira, tem cerca de
35m de altura e também
apresenta grande piscina
natural. Seu estado de
conservação é excelente,
estando virgem até o momento.
Tem ainda a Estação
Ecológica da Serra das Araras,
uma área de preservação criada
em 1982, com 28.700 hectares;
a Praia da Chimbuva, o Rio
Jauru, fluente do Paraguai,
altamente piscoso, o Cabaçal,
afluente idem, propicio para a
pesca de dourado e o Aquário
Natural Progresso, em cuja
nascente de água calcária e
cristalina, se forma um
pequeno lago, habitado por
piraputangas e curimbatás.
Pra finalizar nosso
roteiro, o Córrego Água Doce,
na região da Serra de Santana,
o Morro Pelado/ Fazenda Santo
Antônio das Lendas, um
monumento natural rochoso
isolado na margem esquerda do
rio Paraguai, no final da serra
do Descalvadinho, com seu
sítio arqueológico cerâmico e
sítio histórico com restos de
uma trincheira defensiva
construída de pedra, na época
da guerra do Paraguai; o Salto
do Rio Bravo, adequado para a
prática do ecoturismo e banho;
a Serra do Boi Morto, com
trilhas de onde é possível
avistar trechos da região
serrana; a Serra do Fundinho/
Cortado do Monjolo, entre
paredões areníticos de até
590m de altura com uma trilha
pela floresta que cruza um
córrego sazonal chamado
Tembé junto a uma cachoeira e
a Serra Ponta do Morro em
cuja parte superior nascem
duas cachoeiras, considerado
um mirante natural fantástico
de onde se vêem trechos da
região serrana, a cidade e o rio
Paraguai.
Gostaram? então,
curtam nosso turismo numa
boa.
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ADOÇÃO EM CUIABÁ

Conforme o Art. 189 , inciso III do CPC, os atos processuais tramitam em segredo de justiça, quando haja dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade

Instituições repudiam desfile
com crianças e adolescentes
Assessorias
Foto: Divulgação

Desfile de adoção em Cuiabá, tem sido alvo de criticas por todo o país

A

Secretaria Nacional dos
Direitos da Criança e do
Adolescente manifesta
repudio com o desfile promovido
pela Comissão de Infância e
Juventude (CIJ) da Ordem dos
Advogados do Brasil do Mato
Grosso (OAB-MT), na terça-feira
(22).
O Estatuto da Criança e do
Adolescente atribui à sociedade e ao
Estado o dever de proteger
integralmente crianças e
adolescentes, o que inclui a proteção
à exposição de sua identidade e as
suas emoções.
O Ministério reafirma seu
compromisso com a garantia dos
direitos da criança e do adolescente,

dentre eles, o direito à
adoção por meio de ações que
assegurem, prioritariamente, o bemestar da criança e do adolescente
nessa situação.
Na mesma esteira critica, a
Sociedade Brasileira de Pediatra
(SBP) divulgou na quinta-feira (23)
emitiu acerca do evento, uma nota
de alerta à população sobre a
necessidade de cautela no momento
de se promoverem ações de estímulo
à prática da adoção no País. Para a
SBP, todas essas iniciativas devem
respeitar a legislação vigente, em
especial o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), e o respeito à
integridade física e emocional dos
jovens.

Membro da Academia
Mato-grossense de Letras (AML), o
advogado Eduardo Mahon criticou o
desfile e classificou o evento como
ação equivocada. Para Mahon, a
exposição das crianças no shopping
é uma experiência negativa para
elas. "Do meu ponto de vista, não é
permitido esse tipo de exposição,
envolvendo uma questão legal, que
eu não quero entrar.
Quero falar do trabalho de
eficiência que eles estão querendo
imprimir. É preciso uma certa
delicadeza para projetar o que é que
fica aparecendo e projetar também
como é que fica a cabeça dessas
crianças daqui a 15 anos. Um
shopping é um local essencialmente
comercial", disse Mahon.
A Defensoria Pública do
Mato Grosso afirmou que o evento
expôs os jovens ainda mais à
situação de extrema vulnerabilidade
social e para a Associação Nacional
dos Defensores Públicos Federais
(Anadef) o ato foi uma grave
violação aos direitos humanos ao
tratar as crianças como um objeto de
apreciação, podendo ocasionar
graves efeitos psicológicos devido à
exposição, parecer semelhante ao da
Associação Juízes para a
Democracia que em nota de repudio,
disse que o evento expôs de forma
duvidosa, para não dizer desumana,
às graves situações de extrema
vulnerabilidade emocional e social a
que estão expostos.

O corregedor nacional de
Justiça, ministro Humberto Martins,
instaurou, de ofício, pedido de
providência para que a Corregedoria
Geral de Justiça do estado de Mato
Grosso preste informações a respeito
de desfile de crianças que estão na
fila de adoção, realizado em um
Shopping Center de Cuiabá.
A o i n s t a u r a r o
procedimento, o ministro Humberto
Martins considerou a competência
da Corregedoria Nacional de Justiça
para receber e denúncias de qualquer
interessado relativas aos
magistrados e tribunais e aos
serviços judiciários auxiliares
(artigo 8º, I, do Regimento Interno
do Conselho Nacional de Justiça). A

corregedoria local tem um
prazo de 15 dias para prestar as
informações.
As manifestações
acontecem por conta da realização
do evento promovido pela
Associação Mato-Grossense de
Pesquisa e Apoio à Adoção
(Ampara), em parceria com a
Comissão de Infância e Juventude
(CIJ) da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seccional Mato Grosso
(OAB-MT), “Adoção na Passarela”
sob a justificativa de dar visibilidade
a crianças e adolescentes de 4 a 17
anos a espera de uma família.
Fontes:(CNJ.jus.br/MDH.gov.br/S
BP.com.br/academiadeletrasmt.com
.br/Anadef.org.br/adj.org.br e

VISITA AO GRUPO

Vice-Presidente da Honda
elogia Cometa em Cáceres
Assessoria

N

a última quarta-feira, 22, o
Grupo Cometa recebeu a
visita do vice-presidente
Honda América Latina, Shingo
Kimata, acompanhado do diretor
comercial Honda, Alexandre Cury e
outros executivos da empresa. A
visita teve como destino as
instalações da concessionária
Cometa Motocenter e o Escritório
Central, ambas localizadas em
Cáceres. A concessionária Cometa
Motocenter pertence ao Grupo
Cometa, que reúne atualmente 19
concessionárias estrategicamente
localizado em 5 estados brasileiros,
atendendo a mais de 200 cidades.
Kimata foi recebido pelo
proprietário e prefeito Francis Maris
Cruz, diretor presidente do Grupo
Cometa Cristinei R. Melo, e
diretores da empresa. O objetivo da
visita foi conhecer a empresa, do
grupo Cometa que é uma das
maiores revendedoras de
motocicletas do país.

O vice-presidente Honda
América Latina, Shingo Kimata
elogiou muito as instalações, os
processos e resultados, e a equipe do
Grupo Cometa após sua visita.
Colaborando com a conservação do
meio ambiente, ele participou do
projeto Cometa Frutificar e ajudou
com o plantio de uma das mudas que
o projeto disponibiliza aos clientes
que adquirem veículos, acessórios
ou serviços. O projeto Cometa
Frutificar tem o objetivo de
contribuir para preservação do meio
ambiente, a sensibilização e
conscientização por meio da
educação ambiental.
Referência no mercado pela
qualidade no atendimento, gestão de
processos, inovação e gestão de
pessoas, o Grupo Cometa acrescenta
ao seu histórico de premiações, mais
um reconhecimento importante que,
com certeza, vai impulsionar ainda
mais líderes e equipes pela sua
Paixão em servir.
Foto: Assessoria

Shingo Kimata cumprimenta Francis Maris, do Grupo Cometa

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
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AMADORZÃO

Coordenador geral do evento esportivo, Manga Rosa, deixou em aberto a possibilidade do Distrito de Vila Aparecida, também receber alguns jogos da copa

Copa Difusora agita neste
fim de semana o Caramujo
D
F & N c/ Redação

Foto: Wilson Kishi

iferentemente, do que
o c o r r e
constantemente, com
a grande maioria dos jogos da
Copa Difusora de Futebol de
Base, sendo disputados no
estádio Geraldão, á
coordenação da competição,
achou por bem levar a rodada
deste final de semana, que terá
4 jogos, para o Distrito do
Caramujo.
“ Essa é uma forma que
encontramos, para prestigiar á
comunidade do Caramujo, e
também a Escolinha Meninos

d a Vi l a , q u e e s t á
disputando a copa este ano, e
também nas edições anteriores.
Acredito, que vamos ter
um público prestigiando a
rodada.”, disse manga Rosa,
coordenador geral do evento
esportivo. Ele, deixou em
aberto á possibilidade do
Distrito de Vila Aparecida,
também receber alguns jogos
da copa, já que o projeto social
Grêmio Gefron, está
disputando a competição,
representando aquela
comunidade.

Confira a rodada deste
sábado (25), no caramujo: às
14h00, Furacão de 4 Marcos x
Porto Esperidião – categoria
2004; às 15h00, Colégio
Salesiano Stª Maria x Porto
Esperidião – categoria 2006; às
16h00, Meninos da Vila x
Furacão de 4 Marcos –
categoria 2007 e às 1700,
Meninos da Vila x Furacão de 4
Marcos – categoria 2009.
Os últimos resultados,
foram: Verde Oliva 6 x 0
Grêmio Gefron – categoria
2004; Brasilzinho 1 x 2

DUELO DE INVICTOS

Cuiabá se prepara para jogo
duro contra o Coritiba hoje
Da Redação

O

jogo do Cuiabá, diante
do Coritiba, em Curitiba
neste sábado às 10h00, é
encarado pelo treinador do
Dourado, Itamar Schülle, como
um dos mais difíceis da
temporada. O comandante
cuiabanista encara o Coxa como
um dos favoritos título em
virtude do alto investimento em
atletas como Rafinha, vindo do
Cruzeiro, pela força da torcida e

pela experiência do clube na
Série A.
“Vejo o Coritiba como
uma das melhores equipes da
Série B. O elenco tem muita
qualidade e o investimento é um
dos maiores da divisão. É uma
equipe muito forte, vai jogar nos
seus domínios com o estádio
lotado. Será um jogo com grau
de dificuldade muito alto”,
analisou Schulle.
Foto: Geraldo Bubniak

Coritiba é um dos mais cotados para voltar a elite do futebol brasileiro

Pelo lado do Coritiba o
respeito também existe. Com
cinco pontos, o time ocupa a 9ª
posição na tabela e sabe que
precisa vencer em casa para não
se afundar numa crise. O clube
faz promoção de ingressos e
espera mais de 30 mil pessoas
no Couto Pereira. Nos treinos, o
técnico Umberto Louzer já
treinou com o meia-atacante
Rafinha, citado por Schülle, e o
atleta já pode estrear no sábado.
A equipe realizou
atividades em campo e também
na academia. O elenco foi
dividido e quem participou dos
trabalhos com bola no gramado
realizou um treino em campo
reduzido, que teve a
participação de atletas das
categorias de base do Coritiba,
no CT da Graciosa e, na sextafeira, o último trabalho antes da
partida foi no Alto da Glória.
A única vez que o time
paranaense enfrentou uma
equipe mato-grossense foi
contra o Operário, em 1984,
pelo Campeonato Brasileiro
daquele ano. Foram dois jogos:
um em Curitiba e outro em
Várzea Grande, região
metropolitana de Cuiabá.

5 ª FEIRÍSSIMA
JUBA SUPERMERCADOS
Dias 25 e 26-05-2019
Ou enquanto durarem nossos estoques!!!

Cáceres-MT, 25 e 26 de maio de 2019

Garotada amadora joga sério nas quatro linhas da várzea

Meninos da Vila –
categoria 2005 e CTN 8 x 0
Meninos da Vila – categoria
2009
A coordenação da copa
Difusora, agradece o quadro de
árbitros, pela parceria, na

agradecimento,
também é extensivo aos
dirigentes das escolinhas, e
principalmente a
Coordenadoria municipal de
Esportes, sob o comando do
desportista, Marcos Antônio

UVA BENITAKA KG........... DE R$ 14,99 PARA R$ 8,99
CEBOLA PERA KG............. DE R$ 4,99 PARA R$ 4,29
REPOLHO VERDE KG..... DE R$ 3,49 PARA R$ 2,99
MaÇÃ SANJO KG............ DE R$ 4,99 PARA R$ 3,29
BATATA COMUM KG..... DE R$ 5,29 PARA R$ 3,49
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Flores multicoloridas a ilustre aniversariante do
dia Maria Madalena Souza Pinto, que recebe os
calorosos abraços da família e amigos. Curta o dia
de hoje com mais intensidade, pois a celebração da
vida é uma data importantíssima que deve ser
festejada com muita alegria! Espero que a
felicidade esteja sempre transbordando na sua
vida, que nunca lhe falte saúde e muitas outras
conquistas. Feliz aniversário! Tenha um excelente
dia!

By Rosane Michels

Boas vindas ao mais novo cacerense Ellan Gabriel que
veio ao mundo para completar ainda mais a felicidade
na vida dos papais Ellan dos Santos Dias e Thainá
Ribeiro. Desejo que este lindo menino cresça com muita
saúde e com certeza dará a vocês muitas alegrias.
Parabéns por este presente de Deus!

Parabéns e muitas felicidades a você Thais Carvalho Sabino, que com
esse seu jeitinho, consegue transmitir alegria conquistando a todos ao
seu redor. Que neste aniversário, você consiga descobrir muito mais
ideais, do que aqueles já conseguidos. Desejo a você tudo de ótimo que
a vida pode lhe oferecer, porque você merece! UM SUPER FELIZ
ANIVERSÁRIO! Grande abraço da família do JCC.

No rol dos aniversariantes o rotariano Arci
Rezende que recebe os cumprimentos dos
companheiros do Rotary, dos familiares e amigos.
Nossos votos que a saúde, a paz e a prosperidade
estejam presentes nesse novo ano de vida.
Felicidades sempre grande companheiro!

Esotérico

Quem colheu mais uma rosa no jardim da vida ontem foi
a Professora Maria Cristina Pinheiro, que recebeu na
oportunidade o carinho especial do esposo, filhas e
amigos. Que a felicidade seja uma constante e que os
dias futuros sejam de harmonia e realizações. Feliz
aniversário!!!

Marte em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando dias de
maior envolvimento com
sua vida doméstica e
familiar. Você estará cada
vez mais envolvido com sua casa e os
seus. É possível que decida começar uma
reforma ou pensar em uma nova
decoração.

Marte em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando dias de
movimento na vida social e
aproximação de amigos.
Este é um período de bons
contatos comerciais, de acordos e
negociações importantes, que trarão
mudanças efetivas em sua vida e
trabalho.

Marte em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando dias de
maior envolvimento com
questões que envolvem suas
f i n a n ç a s . Vo c ê e s t a r á
determinado a alcançar suas metas e
objetivos financeiros. Tome cuidado
apenas com o excesso de gastos, pois você
estará mais impulsivo do que nunca.

Marte em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Urano
em Touro, indicando dias de
movimento intenso e
necessidade de promover
mudanças em sua vida. Você estará mais
assertivo e voltado para a construção de
uma nova vida, pessoal e profissional. É
hora de colocar seus projetos em prática.

Marte em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando dias em
que você pode estar mais
envolvido com o
planejamento de um novo projeto. No
entanto, como sua energia vital está mais
baixa, você deve diminuir o ritmo,
especialmente de trabalho. Cuide-se.

Marte em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando dias de
movimento na vida social e
bons contatos comerciais.
Você estará mais assertivo e pode ser
convidado a gerenciar uma nova equipe
de trabalho, que pode estar relacionado
com um projeto social ou político.

Marte em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando dias de
movimento e mudanças em
projetos que envolvem sua
carreira e profissão. É bastante possível
que você comece algo novo, que
promoverá inúmeras e positivas
mudanças em sua vida, pessoal e
profissional.

Marte em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando dias de
movimento em projetos que
envolvem viagens e
publicações. O momento é ótimo para
contatos com pessoas e empresas
estrangeiras. O momento envolve
renovação da fé e aumento do otimismo.

Marte em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando dias de
interiorização e necessidade de
aprofundamento emocional, seguido de
transformações intensas. O momento é
de renovação, fechamento de um grande
ciclo e abertura de um novo. Fique atento
à novas oportunidades que surgirão.

Marte em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando dias de
movimento intenso na vida
social e nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode estar
relacionado com uma nova parceria ou
sociedade comercial. Cuidado com o
excesso de energia. Mantenha o
equilíbrio.

Marte em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando rotina
movimentada, especialmente
no trabalho. O período pode
estar relacionado com a chegada de um
novo projeto ou de um novo emprego. O
momento é bastante positivo e promete
mudanças importantes em sua vida.

Marte em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro, indicando dias de maior
envolvimento com sua vida
social e aproximação de pessoas
diferentes, que chegam para trazer
mudanças importantes e definitivas em
sua vida. Um romance com muita
liberdade pode começar.

