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QUATRIÊNIO 2020/2024
Conselheiros eleitos serão remunerados com valor correspondente a 50% do cargo comissionado de Coordenador da Administração Pública Municipal

Conselho Tutelar elege os
novos titulares em Cáceres
Foto: Divulgação

Num processo democrático de eleição direta, o Conselho Tutelar
de Cáceres procedeu domingo último, a eleição de seus novos conselheiros
titulares e suplentes. No pleito, 13 candidatos disputaram as vagas para o
quatriênio 2020 a 2024. Escrutinados os votos, foram eleitos, Edileuza
Silva Neves, Viviane Kelly, Cleomar Ribeiro, Ana Rosa Rodrigues e 5º
Vivianny Campos. Página 03

CADEIA NELE!

Vagau fugitivo da colônia
volta pro pote no xilindró

Foto: 17º BPM

Eleição aconteceu na Unemat em clima de tranqüilidade

JUBILEU DA PRINCESA
Premiado, Agnaldo foi recolhido ao cadeião de Lambarí D'Oeste

Festa dos 241 anos de Cáceres
teve caminhada, jantar e museu

Elemento contumaz no submundo do crime, com diversas
passagens pela policia, condenações na justiça e que ultimamente estava
foragido da Colônia Penal das Palmeiras em Leverger, Agnaldo Gomes da
Silva, foi preso no último final de semana e já está de volta ao Lar-DoceLar do xilindró, lugar de pessoas fora da lei e procuradas por seus agentes.
Agnaldo foi preso em Lambarí D'Oeste, região de Cáceres. Página 04

Foto: JCC

Um final de semana festivo, com
multi-atrações e atividades, marcaram o
transcurso dos 241 anos de fundação de
Cáceres, com a inauguração da nova sede
do Museu Histórico Municipal Professora
Emília Darci de Souza Cuyabano na Rua
Riachuelo, o Jantar Popular Comunitário
com 27 bois no rolete na Arena da
Sicmatur e a Caminhada da Natureza no
domingo.

FRONTEIRA EM FOCO

Cáceres sedia instalação de
Câmara Setorial Temática
Foto: Ronivon Barros

Caminhada da Natureza fechou as
festividades dos 241 anos de Cáceres

Página 03

AFOGAMENTO

Acadêmica de direito morre
em cachoeira da Primavera

Lideranças políticas e sociais marcaram presença no evento

Foto: Facebook

Sinara Menandes Porto, acadêmica de
direito da Unemat/Cáceres que residia na cidade de
Mirassol D'Oeste, morreu afogada no fim de
semana, quando se refrescava do forte calor
regional na cachoeira da Fazenda Primavera. Ela
estava com umas colegas e num mergulho não
voltou a tona. De acordo com a Polícia Civil, a
suspeita é de que ela tenha tido um mal súbito e se
afogado em seguida.

Foi instalada ontem (7) em Cáceres, no Sesi local, a reunião de
instalação da Câmara Setorial Temática Faixa de Fronteira. Conforme o
deputado Carlos Avallone, a CST atende a uma solicitação de 28
municípios da faixa de fronteira, encaminhada pelo Sindicato Rural de
Cáceres, para realizar levantamentos técnicos, estudos, pesquisas e
análises sobre a realidade econômica e social da região. Página 06

Vítima fatal Sinara Menandes
Porto tinha apenas 22 anos

Página 03
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Pense na nossa PEC/2020

Café
da

Manhã

Cáceres pode ter dois vereadores
a mais na próxima legislatura a ser eleita
no pleito de 2020, se prosperar a PEC do
deputado Galinho WS Wilson Santos,
que lidera na Assembleia Legislativa um
movimento para colher oito assinaturas
favoráveis a tal proposta que busca
adequar a Constituição de Mato Grosso
ao texto da Constituição Federal.
Trocando em miudos, inserir os
efeitos da emenda federal 58/2009 que
disciplinou a quantidade de vereadores
dos municípios de acordo com o índice
populacional. Neste contexto, consoante
o IBGE, Cáceres com população de
94.376 habitantes, sairia de 15 para 17
vereadores. Como muita gente ignora o
que realmente é ser vereador, para que a
gente paga tão caro à estes ilustres
cidadãos empoderados, segundo o Pai
dos Burros, vereador (substantivo
masculino), é aquele que vereia, o
participio do verbo verear.
Traduzindo, verear é dar uma
andada, uma vereada pela cidade e
vereador seria aquele camarista que nas
ruas, vai ouvir o povo e ouvir os
problemas da urbe. Na nossa
dissimulada democracia, as funções do
ínclito empregado do povo, seriam
atender as demandas sociais, os
interesses da coletividade e dos grupos
na elaboração de projetos de leis
propondo-se benfeitorias, obras e
serviços para o bem-estar da vida da
população em geral e fiscalizar o poder
executivo.
Nem sempre é o que
acontece, mas a gente não vai ocupar
todo este exíguo espaço diário neste
detalhe sabido pela maioria dos patrões
dos vereadores, o povo, que via
impostos, paga seus altos salários e
penduricalhos.
A aludida proposta do Galinho
WS, pode prosperar, pois diz respeito a
ampliação legal, digamos, imoral, de
novos parlamentares, mais empregados
para a gente pagar, e, caro, o que nunca
prosperaria, seria uma limitação de

EDITORIA

ERROU, PAGOU!
Uma servidora do departamento de recursos
humanos do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso foi absolvida de uma acusação de
participar de pagamentos irregulares a
pensionistas e superfaturar valores de
benefícios de magistrados, além de
enriquecimento lícito até o montante de R$
102 mil, utilizando-se até mesmo do nome de
falecidos. A decisão foi proferida em
julgamento no dia 20 do mês passado
proferida pela Segunda Câmara de Direito
Público do TJMT. Sem comentários.
GILMAR MENDES
Dos 11 ministros do STF, o mato-grossense
Gilmar Mendes é, disparado, o mais
polêmico. Seja pelas decisões polêmicas,
seja pelos discursos, inclusive, no Plenário
da Corte , ele chama a atenção e atrai
desafetos. Na última quarta, ele acusou o
ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o
procurador Deltan Dallagnol de
transformarem a prisão preventiva em
instrumento de tortura para obter confissões
dos presos, o que não deve ser novidade prá
ninguem e Mendes, concordem alguns, ou
não, sabe o que fala.
PAI DAS MÚSICAS
Ontem, o calendário registrou o Dia do
Compositor Brasileiro, data criada em 1948
pelo cantor e compositor Herivelto Martins,
que integrou a União Brasileira dos
Compositores na década de 40 e aqui fica a
nossa saudação aos colegas devotos de
Calíope e Euterpe, com ou sem pentagramas,
indepdendente de ritmos criados. O editor do
Correio Cacerense Dannyelvis, recebe da
coluna em nome dos demais compositores da
city, aquela nota em Sol-Maior, pela data.
DESTAQUE 2019
A Associação Comercial e Empresarial de
Pontes e Lacerda lançou ontem, (7) o III
Prêmio Destaque Empresarial Acepl 2019, o
maior evento social reunindo empresários do
comércio, indústria e serviços do município,
que como as anteriores deverá culminar uma
grande festa de confraternização entre os
vencedores da já tradicional pesquisa de
opinião pública realizada pela Unemat,
campus de Pontes e Lacerda e também com a
parceria do Sicredi. Pelo menos, esta, tem
referenciais estatísticos numa parceria de
respeito, ao contrário de alguns eventos
picaretas caça-níqueis que rodam o interior
do estado.
NOVAS CADEIRAS
Se aprovada a proposta de aumento na vaga
do Legislativo Municipal de Cuiabá, a
Câmara poderá gastar mais de R$ 2,2
milhões por ano com o acréscimo de mais
dois vereadores na Casa em Cuiabá, onde só
de salário, o vereador recebe R$ 15 mil ao
mês, o que dá R$ 195 mil ao ano. Por mês, o
vereador recebe cerca de R$ 19 mil de verba
indenizatória, o que dá R$ 228 mil ao ano.
Cada vereador ainda tem a possibilidade de
contratar assessores pessoais e de gabinete, o
gasto com os funcionários gira em torno de
R$ 60 mil, o que dá R$ 720 mil ao ano.
Alguém já fez a conta em Cáceres?
CONTA FAJUTA
Segundo pesquisa do Banco Central feita
junto ao mercado financeiro, divulgada todas
as segundas-feiras pela internet, a previsão
para a inflação, calculada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
passou de 3,43% para 3,42% em 2019. Com
certeza nenhum dos gravatinhas do BC não
fazem compras semanais em mercados, ou
são mentirosos confessos, mesmo.

mandatos aos parlamentares,
com extinção de reeleição legislativa,
assim como acontece no executivo.
Cediço que números infinitos de
reeleição para deputados, senadores e
vereadores, causam prejuízos ao povo
brasileiro, já que, a permanência de ditos
representantes no poder por tempo
indeterminado de reeleições não
favorece a democracia, pois, não
possibilitam a inovação de novos
representantes, bem como de novas
ideias e novas leis.
A possibilidade de ser reeleito
infinita vezes, tem gerado a
continuidade de tais representantes no
poder legislativo por diverso mandatos,
ocasionando grandes prejuízos ao povo,
que é um dos 3 pilares do Estado, que
passa ser uma maquina de interesses
desses supostos legisladores, que
esquecem da sociedade, e passam a
legislar em favor próprio ou em favor de
um pequeno grupo de pessoas. Utopia de
um parlamentar no congresso nacional,

com certeza, algum novato,
ressurgiu com a idéia de um projeto de
decreto pretensioso, por meio de pressão
popular, para limitar o número de
reeleições no Legislativo federal,
estadual e municipal.
O leitor sabe muito bem a
burocracia que seria para efetivar
eventual medida, já que para isso, exigese a priori, alterar o artigo 14 da Carta
Magna por intermédio de uma Proposta
de Emenda Constitucional. Ou seja,
após passar pela CCJ, a medida
tramitaria em dois turnos no Congresso e
precisaria de uma grande quantidade de
votos (308 deputados e 49 senadores)
para ser aprovada, o presidente poderia
vetar, o congresso caçar os vetos, (sabe
quando? Nunca!) e assim, melhor não
sonhar com sexo dos anjos, e sim, agir.
Em 2020 temos a nossa PEC nas
urnas, nosso direito de patrões, de
demitir maus funcionários e admitir
novos, num processo sem contestações
recursais, pense nisso.

Mané Futrica, Truco: 241!
Cheguei de mansinho, no maior
come-quieto, queném mineirinho, uai,
aquele calor de fazer o jeguinho da Paixão
de Cristo sumir de novo prá molhar a
goela e se banhar no Rio Paraguai, calorão
da bixiga, até cachorrona bunda sua,
chuva, passando prá lá da Corixa e o
baguá aqui num hotelzinho rasga-roupa
da antiga rodoviária, batendo um peéfe na
Filó, sabadão a noite, aquele pratão com
churrasco de São Luiz de Francis,
(Francis mesmo, né seu Cruz?) uma
boiada no rolete, e, mata o bicho, prá
salgar o Figueiredo.
Suór brabo escorrendo no sovaco
do cesso, a virilha, passei uma noite no
Museu, na frente dele, claro, que tinha
acabado de ser inaugurado na quinta feira,
com direito a fantasmas aspones puxasacos de políticos, já cevando prás
eleições de 2020, que vagau não perde
ponto.
Dizem que teve um tira-gosto na

tal inauguração, boca livre nem
jantou no barraco, tirou a barriga da
miséria ali mesmo. Pelas ruas da cidade,
os mesmos analógicos Lalaus
Influencer's, afanando gente de bem prá
comprar paradinhas de farinha boliviana
nas quebradas e sair com as iniciais no
noticiário policial, que bandido pelaqui,
não tem nome, conforme a cára do cára, é
tarja do queixo aos chifres. É sho-mano,
Cáceres não muda mesmo, já tinha me
alertado o implacável Zé Bacuri, lá na
porta da Radio Difusora, esperando o
Faquini prum cafezinho de responsa num
buteco do centro. Sabem, da última?
O Joãozinho parou na frente da
Câmara de Deputados, encostou sua
bicicleta e um segurança logo apareceu e
disse pra ele tirar a bicicleta dali, que os
políticos iriam passar, mas Joãozinho
respondeu que não precisava se preocupar
que ele tinha colocado cadeado na baique.
Falar em cadeado, os malacos estouraram
tres deles na banca do meu amigo Daud,
que ficou no preju, cada coisa, cára que

EXPEDIENTE

não dá pra entender, ele já disse
que ladrão ali só leva susto. Vai ver deve
ser algum querendo ver as noticias do
Correio Cacerense, pode ser, coisa que o
Mané aqui sabe de cór, é só entrar na net e
clicar.
Quando to de vorteio aqui em
Cáceres, passo lá na banca e abraço um
litrão no Juba, porque a noite é uma
criança e não sou pedófilo, então, truco,
que só vim mesmo pro 241 de Cáceres,
ver o papo legal do Esdras na telinha,
curtir as brunetes pantaneiras e saber das
novas in-loco. Dentre elas, fiquei sabendo
que vão aumentar duas cadeiras na
câmara de vereadores, deve ser
brincadeira de pec pecadora com o bolso
do povo, e brincadeira de mau gosto, vôte!
A gente já paga 35% de impostos,
se é crente, mais 10% de dizimo, se é
separado da dona onça, mais pensão, ou
cadeia, e ainda falam em aumentar
vereador pro povo pagar mais duas vagas?
Não dá, né, Mané?
Vou voltar pros meus pagos, onde
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WEEKEND FEST

Final de semana festivo para Cáceres e os cacerenses, teve inauguração do museu histórico, jantar popular na arena da Sicmatur e a caminhada da Natureza.

Museu, boi no rolete e caminhada
marcaram os 241 anos de Cáceres

Da Redação

Foto: JCC

U

m final de semana
festivo, com multiatrações e atividades,
marcaram o transcurso dos 241
anos de fundação de Cáceres, a
Princesinha do Rio Paraguai,
comemorações abertas na noite
da última quinta feira, com a
inauguração da nova sede do
Museu Histórico Municipal
“Professora Emília Darci de
Souza Cuyabano”, localizado na
Rua Riachuelo, junto ao
Complexo Turístico do
Sangradouro, no Bairro
Cavalhada.
Após a pausa festiva da
sexta-feira que foi de trabalho
normal, no sábado, aconteceu a
partir das 18h00, o grandioso
jantar comunitário,
Boi no
Rolete na Praça de Eventos da
Sicmatur, presença de dezenas de
milhares de pessoas para saborear
o cardápio fast-food de carne,
arroz, farofa e vinagrete. Para o
regalo dos milhares presentes,
foram assados 27 Bois no rolete e
a festança foi longe, com muitas
atrações culturais.
O prefeito de Cáceres,

numa parceria que
resultou mais uma vez em uma
comemoração à altura da cidade.
As festividades fecharam com
chave de ouro na manhã de
domingo, quando de mais uma
edição da Caminhada da
Natureza, evento credenciado

CONSELHO TUTELAR

Cáceres elege cinco titulares
para o quatriênio 2020/2024
Da Redação

N

o domingo último, (6)
Cáceres escolheu mediante
eleição direta, os 5 novos
conselheiros tutelares do município,
bem os suplentes. Conforme
anunciado pelo JCC na semana
passada, 13 candidatos disputaram
as vagas no Conselho Tutelar, para o
quatriênio 2020 a 2024. Conforme
dados gerais escrutinados pelo
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(CMDCA), 1957 pessoas
compareceram às sessões instaladas
na Unemat, Campus Jane Vanini.
No computo dos votos, o 1º
lugar coube à Edileuza Silva Neves,
que obteve 418 votos; seguida de
Vi v i a n e K e l l y, n a s e g u n d a
colocação, com 292 votos. Na
sequencia, 3º Cleomar Ribeiro, 205
votos; 4ºAna Rosa Rodrigues, 202
votos e 5º Vivianny Campos, com
144 votos.
Na suplência pela ordem, 6º
Cláudio Tenório, (109 votos) 7º,
Jane Rodrigues da Cruz Marques,
(101 votos), 8º Niuara Artiaga, (96
votos), 9º Edileuza Cadidé, (94
votos) e 10º Berê Huszcza, (83
votos). A posse e diplomação dos

Jantar popular teve milhares de pessoas, saboreando 27 bois no rolete

Francis Maris, destacou
ter muitos motivos para
comemorar o aniversário da
cidade, pois a Prefeitura está
estruturada, com planejamento
para os próximos 20 anos,
lançamentos de importantes
obras, como a Orla do Rio, o
funcionamento do Porto, abertura
do comércio internacional
através da cidades Gêmeas,

UBS e tantas outras
conquistas.
Conforme o secretário de
Turismo e Desenvolvimento
Econômico, Junior Trindade,
notável em tudo isso é que o
município não teve nenhum custo
com o evento, graças as doações
de empresários, agropecuaristas e
entidades que em contrapartida a
seriedade do governo Francis e

PRIMAVERA FATAL

Aluna de direito da Unemat
morre afogada em cachoeira
Da Redação

O

calor, mormaço após
chuviscadas, tem levado
muita gente a se refrescar
em águas de rios e lagoas e a
imprudencia por vezes tem sido
fatal, geralmente nos finais de
semana, quando aumenta-se a
demanda, como o ocorrido na
manhã de sábado ultimo, na
Fazenda Primavera, municipio de
Cáceres, quando a acadêmica do
curso de direito da Unemat,
Sinara Menandes Porto, 22, que
residia na cidade de Mirassol
D'Oeste, pereceu afogada quando

Federação Internacional
de Esportes Populares e
praticadas em 50 países do
mundo, por mais de 20 milhões
de caminhantes, em mais de 500
circuitos nas cinco regiões do
Brasil, dentre estes, o Circuito
Pantanal de Cáceres.

tomava banho com amigos numa
cachoeira.
A submersão do corpo da
jovem e sua demora em emergir,
causou pânico em seus colegas
que de imediato se comunicaram
com o corpo de bombeiros de
Cáceres, sendo igualmente
comunicada a polícia civil e a
Politec, com deslocamentos até a
fazenda e ainda na parte da
manhã, foi possivel localizar o
corpo da afogada, que foi
resgatado e levado ao IML para
necrópsia e posterior liberação

aos familiares para
sepultamento que aconteceu
domingo em Mirassol D'Oeste.
De acordo com a Polícia
Civil, a suspeita é de que ela tenha
tido um mal súbito e se afogado
em seguida. Não havia sinais de
ferimentos no corpo dela.
Amigos da vitima fatal
relataram aos policiais que
estavam em quatro pessoas no
local e todos pularam na
cachoeira, incluindo Sinara, a
única que não voltou a tona após o
mergulho, batendo o desespero e
a procura em vão dela, quando
decidiram buscar socorros aos
bombeiros, mas já era tarde
demais.

Foto: Facebook

titulares e suplentes,
acontecerá no dia 10 de Janeiro de
2020.
Como provento por sua
função titulares no Conselho Tutelar,
os conselheiros, serão remunerados
com valor correspondente a 50% do
cargo comissionado de Coordenador
da Administração Pública
Municipal, atualmente fixado em R$
2.327,02 acrescidos dos direitos
previdenciários, como, férias anuais
remuneradas, acrescidas de 1/3 do
salário, licenças maternidade e ou,
paternidade, bem como gratificação
natalina.
Conforme a Secretaria
Municipal de Assistência Social,
Eliane Batista, a pasta prestou amplo
apoio o processo eleitoral, desde a
organização feita pelo Conselho
Municipal de Direitos da Criança e
do Adolescente, tanto pelo
compromisso como agentes
políticos da gestão Francis, como
por acreditar na politica social do
Conselho Tutelar, um órgão
articulado em suas ações, com a
Assistência Social, formando um
conjunto de trabalho que se fortalece
na proteção e defesa dos direitos
das
Foto: Divulgação

Pleito transcorreu na maior tranquilidade, da recepção ao escrutinio

Sinara Menandes Porto era aluna do curso de Direito da Unemat
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ISCA DE LAMBARI

Curva de rio, figurinha carimbada na polícia, meliante estava de pinote da Colônia das Palmeiras em Leverger e desfilava tranquilo, mas voltou pro seu doce-lar

Foragido de colônia é preso
com preventiva por tráfico
Da Redação

O

Foto: 17º BPM

individuo Agnaldo
Gomes da Silva,
elemento contumaz no

submundo do crime, com
diversas passagens pela policia,
condenações na justiça e que

ultimamente estava foragido da
Colônia Penal das Palmeiras em
Santo Antonio de Leverger,

NA PONTE DO JAURU

Lalau e truta são encanados
com S-10 roubada no nortão

S.N c/ Redação

U

m jovem, de 20 anos, foi
preso e um adolescente,
de 16 anos, apreendido
na tarde de sexta-feira última, por
policiais militares trafegando, na
rodovia federal, próximo a ponte
do rio Jauru, na região de
Mirassol D'oeste, com uma GM-

s10 branca, com placas de Sinop.
De acordo com o registro
no boletim de ocorrência, os
policiais tentaram fazer a
abordagem, mas o condutor
evadiu em alta velocidade.
Com isso, começaram o
acompanhamento tático do

veículo que fez diversas
ultrapassagens em locais
proibidos, transitando pelo
acostamento.
No entanto, próximo a
ponte foi possível fazer a
abordagem da caminhonete.
Durante a checagem, foi
constatado que o veículo foi
roubado em Sinop, na última
terça-feira.
Durante a fuga os dois
ocupantes dispensaram aparelhos
celulares, sendo encontrado pelos
policiais, que precisaram efetuar
disparos com a finalidade de
parar a caminhonete e pegar os
dois envolvidos.
A caminhonete foi
encaminhada à delegacia de
Polícia Civil juntamente com os
dois suspeitos.
O proprietário deve ser
comunicado sobre a recuperação
do veículo.

Foto: Ilustrativa

No corró da Del-Pol todos malandros evitam mostrar a cara

Agnaldo Gomes da Silva, deve voltar ao regime mais gravoso pela fuga

baixada cuiabana, foi preso no
último final de semana e já está de
volta ao Lar-Doce-Lar do
xilindró, lugar de pessoas fora da
lei e procuradas por seus agentes.
Agnaldo foi preso na
Avenida Boa Vista em Lambari
D'Oeste, região de Cáceres, por
policiais militares do 17º BPM
que realizavam rondas pelas ruas
da cidade e estranharam o
comportamento do transeunte
que ao avistar a Radio Patrulha,m
tentou se evadir.
Alcançado, ele foi detido
e aparentemente, numa revista
pessoal, nada de ilegal foi
encontrado em seu poder, mas

MOCÓ DE GAFANHATOS

Desbaratada quadrilha que
desmatava área na Tabuleta

numa checagem Infoseg,
constatou-se que ele estava
premiado, ou seja, procurado pela
justiça.
Conforme o mandado de
prisão de nº 000095207.2018.8.00053 01-003-14, o
distinto era foragido da Colônia
Penal, condenado por tráfico de
entorpecentes.
Levado a
Del-Pol,
Agnaldo foi recolhido ao cadeião
de Lambarí D'Oeste e já se
encontra há alguns dias, à
disposição da justiça, devendo
retornar ao seu presídio de
origem, para cumprimento de sua
pena.

PM/MT c/ Redação

Q

uatro homens foram
presos no final de semana,
por desmatando ilegal de
área no distrito da Tabuleta, em
Glória D'Oeste, na região de
fronteira com a Bolívia e
conforme a Polícia Militar, o
local, nas proximidades da antiga
escola agrícola do município,
também servia de esconderijo
para um deles, que estava
foragido.
Edson Pereira dos Santos,
31, conhecido como Edinho,
estaria utilizando um dos
barracões da região para se
esconder. Ele possui passagem
criminal por roubo, de acordo
com a PM. Clodoaldo Carvalho,
46, Carlos Domingos Silva de
Oliveira, 25, e Valdeci Rodrigues
dos Santos, 46, também estavam
no local e foram levados para a
delegacia do município, sendo
que o último responde por
tentativa de homicídio e ameaça.
Os suspeitos foram
autuados por desmatar, explorar
economicamente ou degradar
floresta em terras de domínio
público e transformar madeira de
lei em carvão. De acordo com o
BO, a PM foi acionada após

denúncia anônima de que
os barracões abandonados
serviam como esconderijo para
Edinho, porém, quando os
policiais chegaram no local,
encontraram os suspeitos
construindo uma cerca no
entorno de uma área recém
desmatada.
Os homens estariam
usando motosserras para cortar as
árvores, porém, não possuíam
licença e registro para realizar

Conforme a PM, foram
encontradas lascas de aroeiras,
sendo 12 de dois metros. Os
suspeitos teriam afirmado que
trabalhavam para Sérgio Martins,
que não estava no local no
momento da apreensão.
Uma espingarda de pressão sem
nota fiscal e carcaças de tatu
também foram encontradas pela
PM.
O caso deve ser
investigado pela Polícia Civil.
Foto: Arquivo

Edson Pereira dos Santos, vulgo Edinho usava acampamento para se esconder
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CONQUISTA D´OESTE

Amplitude do projeto iniciado com Setembro Amarelo, abrange ativamente o Outubro Rosa e prossegue com o Novembro Azul, em prevenção pela vida

Projeto atua em prevenção
a doenças mentais e câncer
Assessoria
Foto: Divulgação

Três metas num projeto preventivo em defesa da vida

O

“Projeto Vida em Forma
de Arco-Iris”,
desenvolvido em três
etapas pela Escola Estadual
Conquista D'Oeste, localizada no
município com o mesmo nome e
iniciado na última terça-feira (1º),
deu sequencia ao Setembro
Amarelo e prossegue ativo
durante todo o mes, adentrando

novemnbro, com o foco de
ampliar o conhecimento dos
alunos a respeito da prevenção a
doenças mentais, câncer de mama
e câncer de próstata, além de
outros assuntos relacionados à
saúde física e mental dos alunos.
“Pela amplitude da
proposta, iniciamos em outubro
(Outubro Rosa) a segunda etapa.

Vai até o dia 31 de outubro
quando teremos o fechamento, e a
terceira etapa será realizada em
novembro (Novembro Azul).
A primeira etapa terminou
em setembro (setembro amarelo)
e com muito sucesso”, destaca a
diretora Mônica Veira.
As professoras
responsáveis pela ação, Vilma

Rodrigues de Abreu,
Rosani Gonçalves Rosa,
Elizabeth Maringues e Titiane
Cordeiro de Souza, explicam que
tiveram a ideia do projeto a
pedido dos alunos do 7º ano,
lembrando que no ano de 2018
ocorreram na escola alguns casos
de mutilação.
Foram trabalhados em
sala de aula temas positivos sobre
ai mportância da vida,
conseguindo que muitos alunos
desistissem de pensamentos
negativos.
Na última segunda-feira
(30.9), os alunos, profissionais da
educação e comunidade escolar
realizaram a 1ª Caminhada Pela
Vida pelas ruas da cidade,
encerrando a primeira etapa do
projeto. “Foi um grande sucesso a

participação efetiva da
comunidade”, comemorou a
diretora.
A estudante Eduarda
Maria, foi uma das mais
animadas com a passeata. “Foi
divertida, com muita gente, mas o
bom mesmo é que as pessoas
participaram da palestra. A escola
está de parabéns pela iniciativa”,
assinala.
A aluna se referia a
palestra, realizada na sequência,
com a psicóloga clínica Pâmela
Rinaldi que abordou o suicídio.
Para encerrar o Setembro
Amarelo, a escola fez uma
exposição dos trabalhos
realizados sobre os temas
desenvolvidos pelos alunos
durante o mês. Agora, a meta é o
outubro rosa e o novembro azul.

OURO E BRONZE

Alunos do Judô e Vida
conquistam 1º e 3º lugar
Assessoria

A

equipe do Projeto Judô e
Vida, desenvolvido pela
Polícia Judiciária Civil de
Pontes e Lacerda, fez bonito na
participação nos Jogos Escolares
da Juventude em sua fase
estadual, realizado em Várzea
Grande. Os alunos competiram
na última sexta-feira (4)
conquistando o 1º e 3º lugar em
diferentes categorias. O evento
foi realizado, entre os dias 3 a 5 de
outubro, no Ginásio
Poliesportivo, Júlio Domingos de
Campos (Fiotão), reunindo
atletas de 32 municípios, em
diferentes modalidades
esportivas, entre elas o judô.
Com apoio da Prefeitura
Municipal de Pontes e Lacerda,
quatro alunos do projeto Judô e

Vida participaram da
competição. A aluna Kaylen
Perninha foi a campeã da fase
estadual e se classificou para os
Jogos Escolares Etapa Nacional,
que acontecerá no mês de
novembro em Florianópolis
(SC). O aluno Arthur conquistou
o terceiro lugar na sua categoria.
Para o coordenador do
projeto, investigador Hélio
Garcia, o resultado da
competição demonstra o
comprometimento e dedicação
dos alunos com o esporte. “Os
alunos do projeto estão de
parabéns, não só pelos excelentes
resultados, mas também pelo
empenho e responsabilidade
adquirida através da prática
esportiva”, disse.
Foto: Reprodução

Campeões disputaram com atletas de 32 cidades em diferentes modalidades
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SHOW DE PRÊMIOS

Conforme Rotarianos, o clube realiza muitos eventos para custear, projetos sociais e ações beneficentes que são revertidas para as pessoas carentes da comunidade

Rotary divulga ganhadores
e enfatiza trabalhos sociais
O
Assessoria

Foto: Assessoria

Rotary Club Nobres
divulgou no final de
semana, os vencedores do
Show de Prêmios realizado no dia 15
de setembro último, na sede da
instituição no bairro Jardim Paraná,
onde foram sorteados R$ 15 mil em
dinheiro.
Os 20% da renda líquida do
evento, serão revertidos ao Hospital
do Câncer em Cuiabá, que atende
milhares de pessoas ao ano, de todos
os municípios do Estado.
Com esforço de todos os
diretores e mobilização de várias
pessoas, foram vendidas ao todo
2.668 cartelas, e no balanço do valor

arrecado, foram pagos R$ 350,00
para seguranças, R$ 15 mil em
premiações e R$ 3.380,00 com a
confecção das cartelas,
totalizando,R$ 18.730.
O Rotary realiza muitos
eventos para custear, projetos
sociais e ações beneficentes que são
revertidas para as pessoas carentes
da comunidade.
Segundo Daniel Dalmolin,
ao longo dos últimos anos a entidade
doou mais de 50 cadeiras de rodas
para pessoas com necessidade
especiais, 100 colchões, 500
cobertores, aparelhos para
Ambulância Semi Uti, como um

v en tilad o r p u lmo n ar, u m
desfibrilador e um monitor
multiparâmetro, para a pastoral do
Menor foram destinados uma TV,
ventiladores de teto, reforma de
móveis.
Os rotarianos construíram o
escovódromo e formataram parceria
para reforma de acessibilidade aos
banheiros na APAE, além de doar
cama de parto, bomba de infusão e
aparelho de anestesia para o
Hospital Laura de Vicunã,
Conforme Dalmolin, desde
que foi criado, o Rotary segue alguns
princípios básicos, desenvolvidos
para que os rotarianos atinjam seu

FAIXA DE FRONTEIRA

Instalada ontem em Cáceres
a Câmara Setorial Temática
Assessoria

F

oi instalada ontem (7) em
Cáceres, nas dependencias
do Sesi local, a reunião de
instalação da Câmara Setorial
Temática Faixa de Fronteira, com a
finalidade de realizar levantamentos
técnicos, estudos, pesquisas e
análises sobre a realidade econômica
e social da região fronteiriça,
sistematizando e articulando
soluções estratégicas para o
desenvolvimento dos municípios.
A Câmara Setorial Temática
é um mecanismo de
aperfeiçoamento do processo
legislativo, integrando agentes
públicos dos três poderes e da
sociedade civil, através das
entidades, sindicatos e organizações.
Ao justificar a criação da CST, o
deputado Carlos Avallone destacou
que atende a uma solicitação dos
representantes de 28 munícipios da
faixa de fronteira, encaminhada pelo
Sindicato Rural de Cáceres.
Conforme deputados
presentes à instalação, o objetivo da

reunião, visa analisar
informações técnicas, integrar os
gestores brasileiros e bolivianos, as
prefeituras e as Câmaras Municipais
para subsidiar ações de superação
dos desequilíbrios regionais,
geração de emprego e renda e a meta
maior de melhorar a qualidade de
vida da população fronteiriça.
A expectativa é reunir a
maioria dos prefeitos, presidentes de
Câmaras e vereadores, além de
autoridades bolivianas e federais. As
articulações das ações voltadas para
as áreas de Saúde, Educação,
Segurança, Trabalho, Migrações,
Meio Ambiente e Infraestrutura,
serão desenvolvidas nas esferas
federal, estadual e municipal de
governo, juntamente com a
sociedade civil organizada.
Entre as propostas de ações
da Câmara Setorial de Fronteiras
estão o fortalecimento institucional,
desenvolvimento econômico dos
municípios da faixa de fronteira,
ações voltadas para as áreas de
Foto: Ronivon Barros

Para o deputado Carlos Avallone, CST atende solicitação de 28 munícipios

Segurança, Saúde,
Educação, Trabalho, Migrações,
Meio Ambiente e Infraestrutura.
A Câmara Setorial Temática
Faixa de Fronteira, foi instalada para
abordar também a regularização
fundiária, a hidrovia ParanáParaguai, os investimentos na
logística de rodovias e ferrovias,
ampliação do comércio através do
Mercosul, consolidação da Zona de
Processamento e Exportação e
desenvolvimento do turismo
regional.
Fizeram parte ainda da
agenda de trabalhos a criação do
Comitê de Fronteira Brasil-Bolívia,
a consolidação do Porto Fluvial de
Cáceres - que a partir de agora será
gerido pelo governo estadual em
parceria com a prefeitura - e a
construção de postos alfandegários
da Receita Federal, entre outros
temas.
O presidente da CST Faixa
de Fronteira será o ex-deputado José
Esteves de Lacerda Filho, profundo
conhecedor dos problemas e
necessidades da região Oeste. A CST
terá um prazo inicial de 180 dias,
prorrogáveis por igual período.
Prestigiando o evento, o
prefeito de San Matias, Fábio Lopez
Olivares - acompanhado de
vereadores daquela cidade
boliviana, do presidente da Câmara
de Comércio Brasil-Bolívia, Jorge
Vaca Pereira Velasco, do Cônsul da
Bolívia em Cáceres, Abraham
Cuellar Araújo, do Vice-presidente
da Fecomércio, Manoel Procópio da
Silva Filho, do comandante do Sexto
Comando Regional da PMMT,
Ten.Cel. Antônio Nivaldo de Lara
Filho, de delegados da Polícia
Federal e Civil, representantes de
sindicatos industriais e de outras
entidades da sociedade civil
organizada.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Rotarianos de Nobres entregam o cheque premiado a um felizardo

ideal de prestação de serviços e altos
padrões de ética.
Formulado em 1910 para
definir resumidamente o propósito
da organização e as
responsabilidades dos rotarianos, o
objetivo do Rotary foi adaptado

sempre que a missão da entidade se
expandiu.
O Objetivo do Rotary é
estimular e fomentar o ideal de
s e r v i r, c o m o b a s e d e t o d o
empreendimento digno,
promovendo e apoiando.

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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PENALIDADE MÁXIMA

Derrota em casa para o Londrina na 26ª rodada da série B do Brasileiro afasta pretensões do Cuiabá que rondava a turma do G-4 e cai 3 posições na tabela

Tubarão fritou o Dourado na
Arena com gol de bola parada
O.E c/ Redação

Foto: Globo Esporte

O

Cuiabá Esporte Clube
sofreu uma derrota
amarga na noite de
sábado último na Arena
Pantanal, que deixou o clube
mais distante do G4. O
Dourado buscou o gol por 90
minutos, mandou bola na
trave, chutou diversas vezes,
mas acabou sofrendo revés
para o Londrina(PR), por 1 a 0,
pela 26ª rodada da Série B do
Brasileiro. O único gol do jogo
foi marcado de pênalti,
cometido pelo lateral-direito
Toty, onde o atacante Léo

Passos, aos 39 minutos do
primeiro tempo, garantiu a
vitória londrinense. Com o
resultado, o Dourado fica em
11º lugar, com 35 pontos. Já o
Londrina, chega aos 31, na 15ª
colocação. O detalhe é que o
Londrina vinha de três derrotas
consecutivas, mas com a
estreia do técnico Mazola
Júnior no comando, a equipe
voltou a vencer na competição.
Mazola foi técnico do Cuiabá
em 2013, quando assumiu a
equipe em situação delicada no
segundo turno e conseguiu

livrar o Dourado do descenso,
em uma batalha histórica
diante do Brasiliense em
Taguatinga(DF). Pelo lado do
técnico Itamar Schülle, que
vive momento difícil com
muitos jogadores no
Departamento Médico, a
situação começa a complicar,
pois são duas derrotas
consecutivas, porém, a equipe
tem um jogo a menos, que será
reposto contra o Coritiba, dia
29 de outubro.
Na próxima rodada, o
Cuiabá visita o Atlético(GO) e

NOVO MODELO

CBF amplia disputas da
série D a partir de 2020
Da Redação

A

Confederação
Brasileira de Futebol
(CBF) divulgou o
calendário do futebol nacional
para 2020.
Além da novidade de
não haver jogos em datas-fifa,

a entidade também estendeu a
Série D de 16 para 26 datas e o
certame será disputado entre 3
de maio e 22 de novembro.
Para efetuar o aumento, a CBF
mudou a fórmula de disputa,
que terá uma fase preliminar
Foto: Arquivo

Rebaixado da série C, Luverdense faz trio com Operário e União na série D-2020

com oito clubes. A entidade
ainda não detalhou como será
essa fase.
Com o novo modelo, a
fase de grupos da Série D
contará com 64 times, e não
mais com 68. Eles serão
divididos em oito chaves, com
oito times em cada, que farão
jogos de ida e volta.
Os quatro melhores de
cada grupo se classificam para
segunda fase, totalizando 32
equipes. Estes se enfrentam em
confrontos eliminatórios até a
definição do campeão e dos
classificados para a Série C
2021.
Os representantes matogrossenses na competição do
próximo ano serão Clube
Esportivo Operário Várzeagrandense, Luverdense
Esporte Clube e União Esporte
Clube. A CBF ainda informou
que "o calendário de 2020
contempla uma reivindicação
de clubes da Série D, que era o
aumento do número de datas da
competição".
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Tubarão marcou e administrou a vitória contra o Cuiabá na Arena

ainda joga uma pedreira
pela frente diante do Coritiba,
precisando de pelo menos um
empate nas duas pelejas, para
não cair ainda mais na tabela,
pois os demais continuam
faturando e galgando posições
importantes nesta fase do

certame. O público,
tem marcado presença
apoiando o Cuiabá, haja vista
que mesmo com o tempo
instável, 3.655 pessoas
marcaram presença na Arena
Pantana sábado, acusando o
borderaux, uma renda de R$
43.945,00.
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O Parabéns hoje a aniversariante
Micheline Tavares, que recebe o carinho
especial da família e amigos. Que a vida
continue sorrindo e presenteando você
com as melhores graças, com muito
amor, saúde e amizade. Desejo um dia
muito feliz e que você possa celebrar a
vida por muitos anos. Feliz Niver!

By Rosane Michels

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

De aniversário a finess Vivyane Andrade Bicudo, que celebrou a data
envolto ao carinho dos filhos, amigos e familiares. Que sua vida seja
constantemente presenteada com bons e felizes momentos são os
nossos votos.

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

Flores a Ilse Wojahn Klein, que completou mais um
aniversário cercada pelo amor e carinho dos filhos, netos e
bisnetos. Que Deus lhe presenteie com um ano repleto de saúde
e alegrias. Receba nossos Parabéns!!!

Esotérico

Votos de Feliz aniversário a Keiko
Christie Hayashida. Que você tenha
muita alegria, paz, saúde e felicidade
sempre. Salute!

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

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento intenso
na vida social, você não vai
conseguir ficar em casa. Os
amigos se aproximam e os eventos e
convites podem ser muitos e variados. Você
estará agitado e deve tomar cuidado com a
ansiedade e os excessos.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de maior
envolvimento e muito
movimento em seus projetos
profissionais. O dia pode ser agitado, com
algumas novidades inesperadas no setor.
Um projeto pode sair da gaveta e começar
com um ritmo acelerado.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia intenso,
especialmente para sua vida
mental e intelectual. O
conhecimento torna-se necessário, seja
por exigência do trabalho, seja por
vontade própria. O dia é ótimo para marcar
ou realizar uma viagem.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de nervosismo e
agitação emocional. Você
pode estar preocupado com uma
negociação, que pode trazer mudanças
radicais à sua vida. Procure não se
envolver com um novo investimento;
espere alguns poucos dias.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento intenso
nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O
dia pode envolver certa frustração, pois
algo importante pode ser abortado. Tome
cuidados redobrados com brigas e
discussões, evite a impulsividade.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia agitado e
movimentado, com
algumas novidades no trabalho. Respire
fundo e evite ações e reações impulsivas.
Sua energia vital estará nas alturas,
portanto, procure exercitar-se. Um
projeto inesperado pode surgir.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de movimento intenso na
vida social e aproximação de
pessoas diferentes e interessantes. Seu
coração pode começar a ser mobilizado,
por uma pessoa diferente de todas. Um
romance pode começar
inesperadamente.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia em que as atividades
domésticas se tornam mais
intensas e os encontros em família, mais
frequentes. O momento pode envolver o
início de uma reforma em sua casa ou
escritório ou mudança de residência.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de movimento intenso na
vida social e divertimentos com amigos.
O dia pode envolver uma intensa
negociação de um projeto ou contrato
que trará mudanças em sua vida.
Mantenha os processos mentais sob
controle.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia em que você deve tomar
cuidados redobrados com gastos
desnecessários e/ou inesperados.
Procure não assinar nenhum documento
importante, que envolva dinheiro. Deixe
para daqui alguns dias.

A Lua entra em seu signo,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de nervosismo e agitação.
Tome cuidados redobrados
com atitudes impulsivas, pois sua
ansiedade pode estar acima da média. O
dia pode envolver uma notícia
inesperada, que trará as mudanças
desejadas.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de nervosismo e
necessidade de fugir da vida social. Você
priorizará as atividades domésticas e
junto dos seus, a qualquer outra. O
momento é ótimo para começar a
planejar um novo projeto, pessoal ou
profissional.

