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PARTIU PAPAI NOEL

Lojinhas da Coronel Dulce e 6 de Outubro, chegam na frente com opções nas ofertas de brinquedos, enfeites e decorações, apostando nas vendas de Natal

Clima de Natal já esquenta
vendas em lojas de Cáceres
Foto: JCC

Faltando 48 dias para o Natal, o comercio de Cáceres ainda
funciona de forma discreta, esperando mais um pouco para entrar no clima,
entretanto, a empresária Rosiéli Cintra, aposta desde já suas fichas no
mercado consumidor em suas duas lojas da Rua Coronel José Dulce em
Cáceres. Também no Empório, a empresária Cleide Cabral já abriu o
espaço para as opções em decoração natalina, desde guirlandas, festões,
bolas, árvores de todos os tamanhos, pisca-piscas, etc. Página 03

BOLSAS DE ESTUDOS

Medicina da Bolívia contempla
13 estudantes de Mato Grosso
Foto: Consulado

Papai Noel já está batendo ponto em lojinhas centrais

TRUTAS NO ANTRO

Cachanga ao lado de Boca
mocava escambo da droga
Fotos: PM-MT

Em mais uma ação
contra o crime, policiais de
Pontes e Lacerda
estouraram no inicio da
noite de domingo último,
(5), a boca de fumo do Léo
localizada no Bandeirante.
Numa casa ao lado da boca,
foram apreendidos objetos
roubados, e trocados por
entorpecente. Detidos no
antro, Natalino Stou pelo
crime de receptação,
Helena Stou, por ter
facilitado e guardado os
objetos e Geraldo de Souza,
Vulgo Léo, o dono da Boca
de Fumo. Página 04

Natalino e sua mãe Helena negaram saber da boca

DESMATAMENTOS

Atlas aponta Cáceres como
um dos vilões do Pantanal

Calouros começam 2018 no curso de medicina da Udabol

Em solenidade, no auditório do IFMT em Cuiabá, foram entregues
treze bolsas de estudos a estudantes para o curso de medicina na
Universidade de Aquino-Bolívia. De Cáceres foram seis estudantes
contemplados. O cônsul da Bolívia Emílio Tamayo enalteceu o
desprendimento social da Udabol e garantiu apoio do Consulado para que a
documentação dos estudantes esteja pronta até o início das aulas no
próximo ano. Página 05

MEIO DA QUIÇAÇA

Tratores roubados estavam
abandonados numa quiçaça
Página 04
MANUTENÇÃO

Patrol de Cáceres restaura
mais 800 kms de estradas
Página 03
ALEGRIA NO SEU BAIRRO

Concurso Caça Talentos
agita periferia de Cáceres

Foto: Arquivo

Segundo o Instituto SOS Pantanal que desde
2008 monitora a degradação na Bacia do Alto
Paraguai, o Pantanal perdeu em 2016, 495 km2 de
áreas naturais convertidas para uso antrópico. Entre
os campeões de desmatamento, estão Corumbá
(MS), Cáceres e Santo Antônio do Leverger. Os dois
municípios mato-grossenses perderam áreas de
15.447 e 12.582 respectivamente. Página 03
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É alarmante a rapidez da devastação dentro do bioma
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O protesto contra os políticos
empoderados, aqueles que são admitidos em
suas funções públicas pelo povo através do
voto, portanto, empregados deste mesmo
povo, de vereador a presidente da república,
é um direito de quem lhes paga os vultosos
salários e demais verbas acessórias, via
impostos. No país do faz de conta, estes
nossos empregados se julgam integrantes de
uma casta privilegiada, usurpam o artigo 5º
da constituição vigente, criando leis que os
diferenciam dos seus patrões, o povo, e... a
maioria, arrogantes, nariz empinado, ainda
debocham dos que lhes sustentam em suas
mordomias.
Um exemplo de que este povo está
de saco cheio de tanta safadeza, as onze
cruzes colocadas tipo cerca na frente e ao
lado do prédio da Câmara Municipal de
Araputanga, na madrugada de um dia
sugestivo, o dia de finados.
Anexa as cruzes, frases como “Aqui
jaz a falsidade”, “Quando os que mandam
perdem a vergonha, os que obedecem
perdem o respeito” e, “Aqui jaz a esperteza”,
entre outras, Com certeza, mesmo não
nominadas, as onze cruzes se referiam aos
11 vereadores do legislativo local e
conforme apuramos no site do município, o
Folha de Araputanga, o manifesto externo,
silencioso e simbólico, decorre do sinal de
descontentamento com atitudes tomadas
pelos vereadores durante este ano, um
exemplo, no dia 10 de maio, o corte das
árvores que faziam sombra próximo ao
prédio da Câmara.
A justificativa para decisão
amparou no fato que as raízes da espécie
plantada causavam problemas à edificação
e, para desobstruir a calçada.
Posteriormente, os vereadores aumentaram
em R$1.000,00 a verba indenizatória e numa
justificativa, o autor da proposta de aumento
da verba, disse que era para doar dinheiro
aos que procuravam a câmara pedindo
dinheiro, desde R$20, 30, 50 e até R$ 100,00

LEIS DO JECA
A Câmara de Vereadores de Cuiabá deve analisar a
revogação de mais de seis mil leis que foram
aprovadas e que não são colocadas em prática. A
comissão que já foi aprovada será formada por um
membro de cada partido político. Veja o leitor a
aberração desta lei, a de nº 4.033 de 2001: ela
estabelece a obrigatoriedade dos ônibus de
transporte coletivo passarem a circular com
poesias em seu interior. A outra lei, a de nº 3.851 de
18 de junho de 1999, dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de protetores de vasos
sanitários em estabelecimentos públicos e
comerciais do município de Cuiabá. Com certeza
não é para estas besteiras que o povo paga o
polpudo salário de seus empregados vereadores.
NEWS/CONTRAN
Duas novidadezinhas que alguns motoristas e
donos de carro talvez ainda não saibam, mas desde
1º de novembro, o motorista que acumular 20 ou
mais pontos na Carteira Nacional de Habilitação
durante o período de 12 meses, será suspenso por
no mínimo 6 meses. Antes, o prazo mínimo de
suspensão era de 1 mês. Ta,bem e isso é muito
bom, uma nova resolução do Conselho Nacional
de Trânsito (CONTRAN) determinou que os
nomes e códigos de todos agentes de trânsito
sejam divulgados na internet. O objetivo da
medida é dar mais transparência ao processo, e,
claro, quando o camarada pisar na bola, vai
escorregar e seu nome vai pintar na rede pra galera
saber quem é o artista.
TREZE ANOS APÓS
O Tribunal de Justiça manteve multa de R$ 609,8
mil ao Distrito Federal pelo não pagamento de
pensão à mãe de um aluno que ficou tetraplégico e
completamente dependente após se afogar no
Parque Nacional Água Mineral. O incidente
aconteceu durante um passeio escolar em 2004.
Na época, o menino tinha 11 anos. De acordo com
o TJ, a mãe ajuizou ação em 2009, pedindo
reparação dos danos materiais e morais e
informando que os cuidados com o filho a
impedem de trabalhar. A sentença condenatória é
de 2013. Na época, o DF deveria pagar pensão
mensal de um salário mínimo e meio e indenizar a
mulher em R$ 200 mil.
JUSTIÇA LERDA
O Estado recorreu à segunda instância e aos
tribunais superiores, mas a condenação foi
mantida. Apesar disso, o DF nunca repassou os
valores. Por isso, a Justiça determinou o
pagamento da multa. No total, considerando os
outros valores, a dívida está em R$ 933,8 mil.
Quem acha que a gente exagera quando fala da
justiça inerte em nosso país, onde só rico, com
bons advogados são atendidos, aí está o claro
exemplo de que os poderosos fazem o que querem
e C'es Fini. Uma decisão depois de 8 anos do
pedido em juízo. É uma lástima.
ENFIM, DECOLANDO
O governo federal divulgou a lista das oito
empresas/consórcios autorizadas a apresentarem
projetos, levantamentos, investigações e estudos
técnicos que subsidiarão a modelagem das
concessões para expansão, exploração e
manutenção do Aeroporto Marechal Rondon, em
Várzea Grande, e dos aeroportos regionais de
Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças e Alta
Floresta. As cinco unidades aeroportuárias matogrossenses serão concessionadas à iniciativa
privada, melhorando a qualidade do atendimento
aos usuários. Ninguém falou no Internacional
Nelson Martins Dantas aqui de Cáceres! Será que
foi jogado pra escanteio?
PANE POLÍTICA
Deve ser porque em 16 de fevereiro deste ano, os
bochichos oficiais, (eles existem) davam conta da
liberação de recursos federais garantidos, pela
Secretaria de Aviação Civil, para fazer a reforma e
os ajustes necessários e a expectativa era que até
ao fim do ano tudo estivesse nos trinques, pronto
pra operar vôos comerciais. O trunfo era de dois
deputados, um estadual e outro federal, que desde
o ano passado haviam encabeçado a luta em
Brasília e no Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação. No blá-blá-blá, a localização estratégica,
uma das saídas ao Pacífico, a fronteira com a
Bolívia, o seu potencial turístico, o Festival
Internacional de Pesca e pelo jeito deu chabu. É
sempre a mesma carne com mandioca,Dona
Noca!

reais.
Que nos escuse este vereador que
teve a infeliz atitude de justificar o aumento
da verba à esmolas aos que os procuram na
câmara com tal pedido; quem pede é um
humilde e simplório carente, já quem atende
e doa, comete uma ação constrangedora,
humilhante e quiçá indiretamente um crime
de captação de votos.
Cediço e notório, que a função do
vereador, ratifique-se nosso empregado,
pago por nós, não é dar dinheiro pro Zé, pra
Maria, ele tem por lei, a função de discutir as
questões locais e fiscalizar o ato do prefeito
com relação à administração e gastos do
orçamento.
Devem trabalhar, e para isso são
pagos pelo povo, em função da melhoria da
qualidade de vida da população, elaborando
leis, recebendo o povo, (sem dar dinheiro)

atendendo às reivindicações,
desempenhando a função de mediador entre
os habitantes e o prefeito.
Outra importante atribuição a um
vereador é a elaboração da Lei Orgânica do
Município, documento que consiste numa
espécie de Constituição Municipal, na qual
há um conjunto de medidas para
proporcionar melhorias para a população
local. Melhorias, senhores vereadores, não é
dar esmolas com dinheiro público às
pessoas, doar bujão de gás, bola pra time de
futebol, etc., atitudes mesquinhas,
demagogas e criminosas, repita-se, já que
com isso, os malandros gravatinhas estão
comprando consciências de incautos,
visando reeleição.
Quem assim procede, merece som,
o repúdio da comunidade e a demissão
sumária irrecorrível nas próximas eleições.

Imagens que salvam Vidas
O Dia do Radiologista é
comemorado anualmente no dia 8 de
novembro, portanto, esta quarta feira, é a
data que conforme registro no calendário,
homenageia este profissional, responsável
em examinar a estrutura óssea e muscular
das pessoas através do Raio – X; uma das
principais invenções da medicina
contemporânea e também, por meio de
outros equipamentos que ajudam a
identificar problemas no interior do corpo
humano. Ilustrando melhor a efeméride, o
Dia do Radiologista celebra tanto os
médicos radiologistas, profissionais
formados no curso de ensino superior em
medicina, quanto os técnicos em radiologia,
que concluíram o ensino médio e se
formaram em um curso técnico em
radiologia.
Muitas pessoas confundem o
Técnico em Radiologia com o Médico
Radiologista, quando na verdade são duas
profissões que se complementam. O
Técnico em Radiologia é responsável por
operar os equipamentos e freqüentemente
tem contato com o paciente; enquanto o
médico faz a análise crítica do pedido de

exame, conhece as indicações e contraindicações dos métodos, faz exames e
laudos, correlacionando os achados obtidos
com os dados clínicos, e deve ter base de
física para entender a obtenção das imagens,
procurando sempre melhorá-la e realizar
uma documentação de boa qualidade.
A data, refere-se ao 8 de Novembro
de 1895, quando o físico alemão Wilhehm
Conrad Roentgen começou a fazer
experiências em seu laboratório na
Universidade de Wurzburg e que viriam a se
tornar uma das maiores descobertas da
medicina contemporânea.
Em 22 de dezembro do mesmo ano,
Roentgen usou a radiação para fotografar os
ossos da mão de sua esposa. Sem saber ao
certo o tipo de "raio" capaz de fazer tal feito,
o alemão chamou a invenção de "Raio-X",
sendo que o "X" sempre foi usado para
indicar aquilo que é indeterminado ou
desconhecido. Depois de aperfeiçoar sua
descoberta, Roentgen recebeu o Prêmio
Nobel de Física, em 1903, por ter criado o
"Raio-X". Assim, os profissionais da área
decidiram decretar o dia 8 de novembro
como o Dia do Radiologista, homenageando
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a data em que o cientista começou seus
estudos que levariam a descoberta de um dos
aparelhos mais importantes do século XX.
A radiologia é a especialidade
médica que se ocupa em gerar imagens do
corpo mediante vários agentes físicos (RX,
Ultrasom, Campos Magnéticos, etc.) e de
utilizar essas imagens para o diagnóstico e
em grau menor, para prognóstico e
tratamento dos pacientes.
Ela pode ser separada em:
Radiologia Diagnóstica ou
Radiodiagnóstico, se centra principalmente
em diagnosticar as enfermidades mediante a
imagem e Radiologia intervencionista, se
centra principalmente no tratamento das
enfermidades, mediante o emprego de
procedimentos cirúrgicos minimamente
invasivos guiados por técnicas de imagem.
Neste espaço queremos hoje
homenagear os radiologistas de Cáceres e
região e em tempo, lembrando que,
conforme dizem, imagens valem mais do
que mil palavras, algumas ainda são capazes
de salvar vidas! Parabéns, Radiologista!
***__Rosane Michelis –
Jornalista/Colunista do Correio Cacerense.
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USO ANTRÓPICO

O Pantanal um dos locais mais mega diversos do planeta, refúgio de fauna de 463 espécies de aves, 132 mamíferos e animais em extinção, como a onça-pintada

Cáceres está entre os campeões
de desmatamentos no Pantanal

SOS Pantanal c/ Redação

Foto: Arquivo

O

Pantanal perdeu em 2016,
495 km2 de áreas naturais
convertidas para uso
antrópico. Apesar dos números
revelarem uma pequena redução
em relação ao mesmo período, os
dados apontaram um aumento na
conversão das áreas de mata nativa
dentro da planície, o bioma
Pantanal, dentro da Bacia do Alto
Paraguai (BAP).
Os números são do
Instituto SOS Pantanal que desde
2008 monitora a degradação na
Bacia do Alto Paraguai (BAP). "É a
primeira vez que a degradação na
área de planície é maior do que na
área de planalto dentro da BAP",
afirma Felipe Dias, diretorexecutivo do Instituto SOS
Pantanal. “É um dos biomas mais
esquecidos, afinal muitas das
políticas públicas hoje são toda
voltadas para a Amazônia".
Este mês, o vice
governador de Mato Grosso viaja
para Alemanha para a reunião da
COP 23, Conferência das Nações
Unidas sobre Mudanças
Climáticas, que ocorre em Bonn.
Grande parte das ações a serem
discutidas durante o evento são
voltadas para as áreas de floresta de
Mato Grosso e não para as área
úmidas como o Pantanal.

monitoramento começou a ser
feito. No monitoramento do
período 2014 / 2016, o município,
desmatou o dobro do que Cáceres e
Santo Antônio, com 35.137
hectares. Os dois municípios matogrossenses perderam áreas de
15.447 e 12.582 respectivamente.
O Atlas do Instituto SOS
Pantanal apontou que no Pantanal,
a área de planície da BAP, perdeu
até 2016 15,7% de suas áreas
naturais. A situação da região de
planalto na BAP é mais grave
ainda, pois a regiões já tem 61% de
perda de vegetação natural.
Dentro do bioma Pantanal,

VIAS RESTAURADAS
Queimadas é uma das formas covardes de desmatamentos

Um dos pontos alarmantes
do estudo do instituto SOS
Pantanal é a rapidez que a
devastação tem avançado dentro do
bioma, que ao contrário da
Amazônia tem uma área muito
m e n o r, c o m 1 5 0 k m 2 . “ A
velocidade com que essa conversão
ocorre é algo que deve ser
considerado com muita atenção. Já
são cerca de seis campos de futebol
por hora de perda de mata nativa”,
afirmou Marcos Rosa, responsável
pelo estudo, coordenado pelo

Instituto SOS Pantanal, e
executado pela empresa ArcPlan.
Os três campeões do
desmatamento na Bacia do Alto
Paraguai desmataram uma área
equivalente ao tamanho de
Salvador (BA) ou duas Belos
Horizontes (MG), com 63.166
hectares. Entre os campeões de
desmatamento, estão Corumbá
(MS), Cáceres e Santo Antônio do
Leverger.
Corumbá lidera o ranking
desde 2002, quando o

CLIMA DE NATAL

Lojinhas centrais de Cáceres
chegam na frente com vendas
Da Reportagem Local

F

altando 48 dias para o Natal,
o comercio de Cáceres ainda
funciona de forma discreta,
alguns de olho na propalada crise
que poderia afetar as vendas,
esperando mais um pouco para
entrar no clima, entretanto, a
empresária Rosiéli Cintra, aposta
desde já suas fichas no mercado
consumidor em suas duas lojas da
Rua Coronel José Dulce em Cáceres.
Para tanto, ela segue o
tirocínio comercial nato do
planejamento das vendas do Natal e
do Ano Novo, com o objetivo de que
elas se concretizem e tragam o lucro
esperado, investindo na decoração,
tornando as vitrines bonitas e

o total de áreas naturais convertidas
foi de 103.953 hectares. A
expansão das pastagens plantadas
(exóticas), lidera o processo de
antropização no Pantanal, com um
aumento de 65.892 hectares sobre
as matas nativas, seguido pelo
aumento de áreas da classe
“alteração antrópica”, que
expandiu 37.941 hectares sobre as
áreas naturais.
As áreas de pastagem
plantada no Pantanal,
consolidaram-se ainda, sobre áreas
já alteradas em anos anteriores,
somando uma área de 104.700
hectares.

chamativas na exposição dos
produtos, sem poupar a criatividade.
Confira mais dicas no Blog do
Sebrae Mercados.
Conforme Rosieli, o
fundamental é sair na frente e foi o
que ela e equipe fizeram nas duas
lojas, a Cintra Presentes e a Central
Presentes, ambas na Coronel Dulce,
que disse, estarão abertas aos
sábados em período integral para
melhor atender o consumidor,
especialmente, aqueles que
trabalham durante a semana e
dependem do fim de semana para as
compras.
Sua filha Raissa, destaca
que um dos principais pontos para o
Foto: JCC

sucesso nas vendas é o atendimento.
“Uma equipe empenhada pode fazer
com que o cliente leve mais do que
pretendia e a gente não economize
na capacitação profissional, a gente
prioriza o cliente e as vendas têm
sido boas,” conclui. Outro detalhe, o
estoque variado de presentes e
decorações natalinas, com opções e
preços aos fregueses.
Já no Empório Cabral, na
Rua 6 de outubro, as opções são mais
para decoração natalina, desde
guirlandas, festões, bolas, árvores de
todos os tamanhos, pisca-piscas, etc.
a empresária Cleide Cabral dispõe
em seu estoque para as festas de fim
de ano. Desde o mês passado, a
lojinha abre suas portas para as mil
idéias de enfeites do Natal, com
precinhos de Papai Noel.

Prefeitura faz manutenção em mais
de 800 kms de estradas em Cáceres

Assessoria c/ Redação

A

prefeitura de Cáceres
realizou entre os meses de
abril a outubro de 2017 mais
de 800 quilômetros de manutenção
de estradas no município.
Conforme o prefeito
Francis, desde que assumiu a gestão
municipal, a secretaria de obras está
trabalhando em conjunto com a
sociedade através das parcerias
público privado e assim levado aos
produtores rurais mais qualidade de
vida melhorando o tráfego para os
que residem na zona rural e
melhorando também o escoamento
da produção.
“Tudo isso está sendo
possível porque estamos investindo
na compras de maquinários,

caminhões, pás carregadeira e outros
equipamentos. Com a Política
Pública Privada (PPP), e os recursos
do FETHAB continuaremos a fazer
muito mais pelo nosso município,
disse o prefeito.
“Nosso município possui
mais de seis mil quilômetros de
estradas rurais, as quais na sua
maioria com uso para o transporte
escolar, e tendo as estradas
arrumadas, melhora também a
economia, o agricultor não perde
tempo com a chegada dos seus
produtos na feira, nos mercado e que
muitas vezes são produtos
perecíveis,” pontuou o Secretário de
Obras Valdeci Rodrigues.
Foto: Ronivon Barros

Maquinário municipal trabalha pesado na malha viária rural

No Empório Cabral, várias opções para decorações natalinas
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Veículos de tração rural haviam sido roubados por cinco bandidos perigosos que invadiram uma fazenda e renderam as vitimas mediante ameaça de arma de fogo

Gefron localiza tratores roubados
numa fazenda de Pontes e Lacerda
Da Redação

Foto: Gefron/MT

dos fatos constatados os tratores
foram encaminhados para a
delegacia de polícia civil em
Porto Esperidião e apresentados à
autoridade Policial para
conhecimento e providências.
Conforme se apurou, os
tratores abandonados haviam
sido roubados na quinta feira de
finados por volta das 21h00hs,
quando cinco homens armados de
revolver, invadiram uma fazenda

localizada na BR 174, próximo a
Lavrinha, cerca de 18km de
Pontes e Lacerda, rendendo os
caseiros e amarrando V.S.N, 34, e
E.M.L, 50.
Do local, os assaltantes
haviam roubado exatamente os
dois tratores, um Valtra BH-145
sem cabine, cor amarelo e outro
A-950 com cabine, também
amarelo, ambos semi-novos,
além do Notebook.

MOCÓ DO PÓ

Policia estoura Boca de fumo
Léo no bairro Bandeirantes

PJC c/ Redação

Fotos: PM-MT

Tratores roubados estavam abandonados no matagal

N

a tarde de sábado último,
(4) uma equipe do
G e f r o n
e m
patrulhamento pela estrada
conhecida como São João das
Palmeiras, na região da MT 265
em Pontes e Lacerda, na região de
Cáceres, visualizou rastros de
tratores na pista e como havia

informações sobre o roubo de
dois tratores naquele município
foi iniciado o rastreamento por
cerca de 15 km, até o local no qual
o mesmo adentrou numa região
de mata.
A
g u a r n i ç ã o
desembarcou, iniciando os
procedimentos e após

aproximadamente 1000 metros
foi encontrado dois tratores da
marca Valtra escondidos no meio
da vegetação, sem as chaves na
ignição.
Um Notebook modelo
Lenovo também foi encontrado,
porém dos suspeitos do os
suspeitos nem os rastros. Diante

FOGO CRIMINOSO

Vândalos queimam parte
da ponte na Gleba Jatobá
Assessoria c/ Redação

U

ma ponte de madeira
localizada a 18 km, na
gleba Jatobá, em Vila
Bela da Santíssima Trindade, foi
incendiada na madrugada do
último sábado(4) e uma das

hipóteses é de que o fogo tenha
sido colocado propositalmente
por invasores da região.
De acordo com
informações policiais, o fogo foi
iniciado em dois pontos, sendo
Foto: Assessoria

Parte da ponte ﬁcou daniﬁcada pelo incêndio criminoso

utilizados dois tambores com
tecidos encharcados com óleo
diesel e que foram deixados
amarrados em baixo da ponte,
que ficou danificada o bastante
para impedir o transito de
veículos. Principalmente, os
moradores da região, pois ela liga
as regiões do assentamento
Ritinha, com as glebas Antonieta
e Ricardo Franco.
O secretário de viações e
obras de Vila Bela, Grimar, esteve
no local e determinou de imediato
que uma equipe iniciasse os
trabalhos de recuperação da
ponte e construísse um desvio pra
liberar o fluxo de veículos. "São
centenas de famílias que moram
nesta região e que precisam desta
ponte. Imagina se uma
ambulância precisar buscar
alguém que esta passando mal?
Não é a primeira vez que fazem
esse ato criminoso”, disse um
morador da região.
A Politec e a Policia Civil
estiveram no local e a partir de
agora as circunstâncias e
responsabilidades pelo incêndio
serão investigadas pela Polícia
Judiciária de Vila Bela.
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Projeto tem como objetivo primordial, ressaltar a importância que a música
regional exerce na demonstração da cultura de uma determinada região

Alegria no seu bairro leva
musica e ações solidárias
Assessoria c/ Redação
Foto: Ilustrativa

O

É dos shows da periferia que surgem muitos talentos

fortalecer essas manifestações
culturais é o que norteia este projeto,
com a realização de eventos que
envolverão toda a comunidade,
enaltecendo os artistas regionais,
aumentando a auto-estima das
pessoas que ali vivem. O projeto
“Alegria em seu Bairro” tem como
objetivo primordial, ressaltar a
importância que a música regional
exerce na demonstração da cultura de
uma determinada região.
Quem vencer o quadro caçatalentos poderá gravar sete faixas de
CD, enquanto o segundo colocado
terá o direito a cinco faixas. O terceiro
lugar ganhará um violão. Para
participar, o candidato não pode ser

artista profissional. Para tentar o
prêmio máximo, vale apresentar
material autoral ou de cantores
consagrados.
A primeira edição aconteceu
no último final de semana no Bairro
Vitória Régia, no dia 11 será no Bairro
Empa, dia 25 na COHAB Nova,
enquanto no mês de dezembro, dia 2
será no Jardim Guanabara e no dia 9,
no Cavalhada III.
Em cada uma dessas edições
serão selecionados dois finalistas que
disputarão o prêmio máximo em um
evento a ser realizado no dia 16 de
dezembro. Para mais informações,
ligue (65) 999944770, 992685019 e
996675205.

MEDICINA UDABOL

Estudantes são contemplados
com bolsas de estudos em MT

Da Redação

E

m solenidade, no auditório do
IFMT em Cuiabá, foram
entregues treze bolsas de
estudos a estudantes de Mato Grosso
para o curso de medicina na
UDABOL, a Universidade de
Aquino-Bolívia. O evento contou
com a presença do reitor do IFMT;
Willian Silva de Paula, da vice-reitora
da Universidade de Aquino-Bolívia
(UDABOL) Cláudia Camacho; do
Gerente Geral da Corporacion
UDABOL Stefano Calabi; do Cônsul
da Bolívia, Emílio Tamayo; da
diretora de relações internacionais do
IFMT, Sônia Regina Guimarães; da

E

m mais uma ação contra o
crime, policiais de Pontes
e Lacerda estouraram no
inicio da noite de domingo
último, (5), a boca de fumo do
Léo localizada no Bairro
Bandeirante.
Numa cachanga ao lado
do antro de venda de drogas,
foram apreendidos objetos
eletrônicos roupas e vários
objetos de valores.
Conforme se apurou, a
casa fora alugada para guardar os
objetos roubados que eram
trocados por entorpecente.
Na residência os policiais
apreenderam ainda os acusados:
Natalino Stou pelo crime de
receptação, Helena Stou (Mãe de
Natalino), por ter facilitado e

guardado os objetos roubados e
Geraldo de Souza o Vulgo Léo
dono da Boca de Fumo. Detido no
Cisc todos afirmaram ser
inocentes e que desconheciam
que no local funcionava uma boca
de fumo.
Como é um direito dos
acusados negar os fatos
imputados, os detidos usaram de
seus direitos previstos no inciso
LXIII, artigo da CF vigente, qual
seja, o de não ser obrigado a
produzir provas contra si, um
preceito consagrado também na
convenção Americana de
Direitos Humanos, o Pacto De
São José de Costa Rica, que
assegura o direito de não depor
contra si mesma, e não confessarse culpada.

VISITE - jornalcorreiocacerense.com.br

www.jornalcorreiocacerense.com.br

CAÇA TALENTOS

concurso de caça-talentos do
programa Alegria no Seu
Bairro, que dará a chance de
dois artistas gravarem um CD,
começou no último sábado, (4), no
Bairro Vitória Regia, em Cáceres. O
quadro vai selecionar os melhores
artistas amadores do município, além
de levar cultura regional a cada uma
dessas localidades com shows de
artistas locais. As inscrições podem
ser feitas até um dia antes do evento,
no Centro Municipal de Cultura.
Através de diversas
parcerias, o Alegria no Seu Bairro
também levará ações sociais em todas
as sete edições, como atendimento
médico, odontológico, de
documentação, corte de cabelo,
orientações sobre programas sociais e
palestras sobre cidadania.
O programa é uma parceria
entre Governo do Estado, Prefeitura
de Cáceres, Assembléia Legislativa,
União Cacerense das Associações dos
Moradores, Defensoria Pública,
Grupo Chalana e outras instituições.
A programação cultural está
sendo alavancada por uma emenda
parlamentar e serão R$ 74.250
investidos em atividades culturais
com o objetivo de fortalecer o laço do
cidadão cacerense com a própria
região. Além de integrar a
comunidade, o concurso dará a
possibilidade de artistas amadores
iniciarem um processo de
profissionalização.
Conforme os organizadores,
a música e a dança são uma das
expressões mais importantes da
cultura brasileira; preservar e

Natalino e sua mãe Helena negaram saber da boca

diretora de desenvolvimento
educacional do Campus Cáceres,
Juçara Tinasi de Oliveira; do
embaixador de relações
internacionais do Campus Cáceres,
Marcos Pereira; do Agente Consular
da Bolívia, Jorge Mamani e familiares
dos estudantes contemplados com as
bolsas.
O cônsul da Bolívia Emílio
Tamayo enalteceu o desprendimento
social da Udabol e garantiu apoio do
Consulado para que a documentação
dos estudantes esteja pronta até o
início das aulas no próximo ano. “O
compromisso dos estudos é de vocês.
Foto: Consulado

Futuros acadêmicos de medicina bolsistas da Udabol

De nossa parte daremos total apoio
para que tudo corra bem com a
documentação de todos,” pontuou.
O reitor Willian lembrou que
a aproximação entre o IFMT e a
Bolívia vem ganhando força com a
busca de estudantes bolivianos por
cursos oferecidos pela instituição,
como o de zootecnia e o curso de
formação inicial e continuada
Bovinocultor de leite, que conta com
mais de 20 alunos bolivianos.
Para a diretora de relações
internacionais do IFMT, Sônia
Regina, os caminhos estão se abrindo
para “oportunidades futuras,” opinião
compartilhada pela vice-reitora da
Udabol, Cláudia Camacho. “Temos
oito mil estudantes brasileiros em
nossa faculdade e podemos ampliar
ainda mais essa parceria”, finalizou.
Foram contemplados com as
bolsas os estudantes: Tatiane
Rodrigues Santiago, de São José dos
Quatro Marcos; Millena Silva
Carvalho, de Curvelândia; Erica Pinto
Pinheiro e Cleibe Junior Aves de
Oliveira, de Salto do Céu; Kassila
Barreto Pereira, Rio Branco; Octavio
Santanna Filho, Paula Emanuelly
Ribeiro Barbosa, Mylene Oliveira
Marques e Eliezer Falcão Correa,
Barbara Lara Flores e João Marcos
Fornazari, de Cáceres; Daniela
Quirino, de Paranatinga; Thaynara
Leandro de Almeida e Stephane
Vieira Camargo de Vila Bela e
Joseanny Araujo Castro, de Cuiabá.
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Qual é o sentido de uma fronteira?
O conceito de fronteira é amplo e com múltiplos significados, entretanto é
mais comumente utilizado no sentido de delimitação entre territórios, e é neste
sentido que abordaremos. A faixa de fronteira varia de acordo com legislações
específicas de cada país, no caso do Brasil, a mesma se estende numa faixa de 150
km, que tem como referência uma linha limítrofe, denominada de limite. Segundo
André Roberto Martin (1992) em sua obra Fronteiras e nações: “o limite é
reconhecido como linha e não pode, portanto, ser habitada”; já fronteira é habitada
e possui dimensão variada.
Para se ter uma noção da dimensão das fronteiras no Brasil, dos doze
países da América do Sul, somente dois desses não fazem fronteira com o Brasil,
são eles: Chile e Equador. A extensão das fronteiras do Brasil é de 16.885,7 km, de
acordo com a Primeira e Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites do
Ministério das Relações Exteriores. Segundo os levantamentos da Cootrade Mista
de Trabalho Multidisciplinar LTDA (2016), no ano de 2009, no Brasil havia
cinqüenta e quatro (54) municípios conurbados (cidades gêmeas); duzentos e
quarenta e dois (242) municípios na linha de fronteira; um mil cento e setenta e seis
(1.176) municípios na faixa de fronteira. Resultado de tal fato, é uma forte
dinâmica que influencia significativamente a organização política, territorial e
econômica do país.
Para tanto, algumas questões podem ser instigantes: o sentido de fronteira
possui o mesmo significado para todas as pessoas? Qual é o sentido de fronteira
para os Estados-nação (país)? Qual é o sentido de fronteira para os povos da
fronteira (fronteiriços)? Qual é o sentido de uma fronteira para quem vive distante
dela? O limite de uma fronteira é valido para todos? Para que serve uma fronteira?
As fronteiras são necessárias? Não é nosso intuito responder tais questionamentos,
mas os mesmos são apresentados na pretensão de gerar mais discussões acerca de
tal realidade. Nos últimos anos esse termo tem sido amplamente utilizado,
principalmente pela mídia; pois as tensões entre os países têm ganhado grande
dimensão.
Freqüentemente somos informados pelos diversos meios de
comunicação, veiculando tal temática; um exemplo, é a proposta do presidente
americano Donald Trump, da construção de um muro na fronteira dos Estados
Unidos com o México; o objetivo da proposta é resguardar a soberania norteamericana. Outro exemplo é a tensão diplomática entre Estados Unidos e Coréia do
Norte, onde freqüentemente há ameaças de ambas as partes de violar a soberania
nacional e as fronteiras, seja por meios terrestres, aéreos ou marítimos; podemos
citar o caso dos venezuelanos, que devido a uma grave crise política e econômica
no país, mais de doze mil cidadãos solicitaram refúgio no Brasil; pode ser citado
ainda o caso entre Palestinos e Judeus no Oriente Médio, onde desde o início da
segunda metade do século XX os acordos diplomáticos e as fronteiras entre
Palestina e Israel não chegam a um acordo comum.
Para os Estados-nação as fronteiras são claras, bem delimitadas, e
indiscutíveis, ao menos teoricamente. Nesse sentido, as fronteiras têm o objetivo
de resguardar a soberania dos países, não podendo ser violadas, pois cada país tem
uma legislação própria que regula suas fronteiras, como é o caso do Brasil, a mesma
está prevista na Constituição Federal de 1988, Cap. II da União, declarada em seu
artigo 20, parágrafo 2º. Haja vista que a fronteira é considerada um bem da União e
tem um papel fundamental na defesa do território nacional.
Vale ressaltar que a fronteira é um espaço singular do território nacional,
pois existem Leis específicas que regulam a organização desse espaço, como por
exemplo, a Lei Federal nº. 6.634/79, regulamentada pelo Decreto Federal nº.
85.064, de 26 de agosto de 1980 que regula a aquisição de imóveis em terrenos na
Faixa de Fronteira.
Quanto aos fronteiriços, as fronteiras não têm os mesmos significados e os
limites não têm os mesmos sentidos, pois os fronteiriços vivem a fronteira, este é o
espaço de vivência, é o lugar de pertencimento, são eles os responsáveis pelas
mobilidades, fluxos, intercâmbio, as relações socioeconômicas, culturais,
políticas, além das interações entre as cidades fronteiriças; para esses, a fronteira
manifesta-se num forte conteúdo simbólico. É todo esse movimento na fronteira
que determina seu grande grau de complexidade.
Nessa perspectiva, a fronteira só existe devido a presença dos fronteiriços,
caso contrário, simplesmente há uma linha divisória separando os países.
Por outro lado, para os que vivem distante desse espaço, talvez a fronteira
não tenha nenhum significado, a não ser para aqueles que se apropriam da mesma
para fazer desse espaço corredor de atividades ilegais, seja por meio de
contrabando, imigração, tráfico de drogas e/ou de pessoas. Tais atividades ilícitas
só acontecem nesse espaço, devido às diferenças entre os países, seja por meio da
legislação ou diferenças econômicas, sociais e políticas. Entretanto, as fronteiras
não são somente espaços de atividades ilegais, nelas é manifesta a culturalidade,
identidade dos seus povos, o intercâmbio econômico, lingüístico e os acordos de
cooperação na faixa de fronteira.
Vale ressaltar ainda que os governantes não investiram tanto na segurança
das fronteiras como nos últimos anos, não só no Brasil, mas a nível mundial; tais
investimentos têm o intuito e a pretensão de proteger o território nacional e sua
soberania de ameaças externas e/ou de indivíduos ou grupos criminosos que
colocam em risco o Estado-nação.
***___Por Valtair Guedes
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INTERAÇÃO & ALEGRIA
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ENTREGA DO IMÓVEL

A comunidade compartilhou momentos de interação, diversão, brincadeiras e
muita alegria com a participação do Projeto Café e Viola da Continental FM

Festa no Assentamento
com VIIº Dia Cultural

P.L c/ Redação

Foto: Assessoria

Diversão, brincadeiras e muita alegria marcaram o dia

A

Diretora Luciana Lopes
Ferreira agradece aos
colaboradores e
apoiadores do evento que não
mediram esforços para realizar o
VI Dia Cultural. Durante todo o
dia deste último domingo
(05/11) a Escola Municipal
Arlindo Antônio Nogueira,
localizada no Projeto de
Assentamento Triunfo Vila
Monte Cristo, promoveu em suas
dependências o VII Dia Cultural.
O evento contou com a

participação do Projeto Café e
Viola da Continental FM de
Pontes e Lacerda e
apresentações de show de
talentos do Festival de Música
Estudantil.
A comunidade presente,
compartilhou momentos de
interação, diversão, brincadeiras
e muita alegria.
A equipe do Projeto café
e viola através dos locutores
A n d er s o n C am arg o , J o s é
Augusto e Jota Junior como de

costume leva alegria por onde
passa, e desta vez não foi
diferente, música ao vivo com a
caravana café e viola,
brincadeiras, sorteio de brindes e
a comunidade ainda pode
aproveitar um delicioso
churrasco de forma gratuita.
''Definitivamente não se
faz um evento de sucesso
sozinha, agradeço infinitamente
o apoio da equipe escolar,
colaboradores, patrocinadores,
apoiadores e de várias pessoas
que não mediram esforços em
colaborar para que
realizássemos o VII Dia
Cultural”. disse a Diretora
Luciana Lopes Ferreira.
Ela ainda destacou que o
objetivo do projeto Dia Cultural
é criar na comunidade uma maior
identificação com a escola e
fazer com que os alunos,
funcionários e a comunidade
tenham momentos de
socialização, interação e alegria.
Sem dúvidas o objetivo
foi alcançado, a comunidade
aprovou o evento e espera que
em 2018 eles possam vivenciar
as mesmas alegrias.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
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BRIGA DE EXTREMOS

Empate deixa o Inter de Porto Alegre com m pé e meio na elite do futebol brasileiro e o Luverdense dependendo da rodada de ontem para escapar da degola

Colorado leva um ponto
do Luverdense no Passo

Zero Hora c/ Redação

Foto: Ricardo Duarte

S

ímbolo da caminhada do
Inter na Série B, o jogo
contra o Luverdense, no
Passo das Emas, teve emoção,
correria, chuvarada e gols. Com o
2 a 2, a equipe gaúcha ainda não
se garante na Primeira Divisão,
mas poderá, com uma
combinação de resultados,
confirmar seu acesso no próximo
sábado (11), contra o Vila Nova,
no Beira-Rio.
Antes mesmo de começar
o jogo, Guto Ferreira ganhou um
problema, a ausência do zagueiro
Cuesta e logo após o apito inicial,
ficou claro que a ausência do
argentino prejudicaria ainda mais
o já combalido sistema defensivo.
Dourado errou passe no meiocampo, a bola chegou ao lado
direito do ataque do Luverdense e

Sérgio Mota cruzou rasteiro, Léo
Ortiz falhou e Alfredo, livre,
abriu o placar. Antes de um
minuto, 1 a 0 Luverdense.
O gol cedo deixou a
partida completamente aberta. Os
donos da casa, porque se
animaram. Os visitantes, porque
precisavam. Então começaram a
surgir oportunidades de parte a
parte. Do Inter, D'Alessandro
criou e concluiu duas, para ótimas
defesas do goleiro. Do
L u v e r d e n s e , S é rg i o M o t a
também teve duas chances: a
primeira foi uma tentativa de
encobrir Danilo Fernandes do
meio do campo.
Na segunda, ele apanhou
rebote na entrada da área, teve
calma e espaço, mas seu chute foi
para fora. Pottker também quase

marcou, ao driblar da direita para
a esquerda e chutar, Diogo
espalmou.
Ainda que tivesse ímpeto
ofensivo, o Inter tinha problemas
defensivos claros. Guto tentou
corrigi-los com a inversão de
Pottker e Sasha. Aos 30 minutos,
Alfredo perdeu o segundo. Rafael
Ratão recebeu livre na área,
chutou forte, Danilo Fernandes
fez grande defesa e o
centroavante, sem goleiro,
cabeceou para fora.
Quatro minutos depois,
ficou evidente a diferença de
qualidade. Em situação parecida,
Pottker arrancou pela esquerda,
teve vantagem sobre o lateral e
cruzou na medida para Leandro
Damião cabecear e empatar o
jogo.

FINALISTA

Foiani muda pra ver o Galo
buscando a vaga em Cuiabá
S.N c/ Redação

O

treinador do Galo do Norte,
Paulo Foiani, disse que a
equipe que empatou,
sábado, com o Cuiabá pela semifinal
da Copa Federação esteve abaixo do
esperado e estudará mudanças para
o confronto de volta, marcado para o
próximo sábado, na Arena Pantanal.
O jogo terminou em 0 a 0, no
estádio Gigante do Norte e não foi
um bom resultado para o Galo que
deveria ganhar para abrir vantagem
e decidir a vaga na capital. “Nessa
partida minha equipe esteve abaixo
do esperado. Alguns jogadores
sentiram o jogo, porém a
classificação ainda está em aberto.
Mesmo jogando mal não
perdemos”.
De acordo com o treinador,
os desfalques (zagueiro Julião
suspenso, meia Bruninho e o volante
Adrian estão no departamento
médico) influenciaram no
entrosamento dos atletas. “A
questão de desfalques só influencia
neste requisito. Agora estudarei
alguma forma ou mudança para o
próximo jogo, mas isso na semana
de trabalho. Acharemos a melhor
opção, pois terei retorno de algumas

peças”, declarou o técnico, sem
revelar nomes.
No primeiro tempo, o
Cuiabá impôs o ritmo de jogo e
dominou boa parte do jogo, criou
boas oportunidades, mas não
conseguiu finalizar as jogadas. O
Sinop foi muito pressionado pelo
Dourado. No segundo tempo Galo
do Norte teve um pouco mais de

pegada, mas não foi suficiente para
anular a atuação do Cuiabá, que
dominou as jogadas.
O Cuiabá pressionou desde
o início da partida e arrancou uma
sequência de três escanteios, além
de boas chances. Mas foram
barrados pelo time sinopense na
conclusão dos lances. O jogo foi até
os 47 minutos e terminou sem gol.

Empate não chegou a ser ruim para as duas equipes

A volta do intervalo foi
praticamente idêntica ao começo
do jogo.
Aos 30 segundos,
D'Alessandro encontrou Pottker,
que errou em bola sozinho na
área. O Luverdense foi para o
ataque e após passe de Douglas
Baggio, Marcos Aurélio, que já
vestiu a camisa colorada, chutou
de fora da área e venceu Danilo: 2
a 1.
Aos cinco, quase o

terceiro. Sérgio Mota foi na linha
de fundo e cruzou para trás, onde
Alfredo entrava livre para
concluir e isolar. Sasha foi na
ponta e cruzou, a zaga errou o
combate, Uendel dominou e
chutou, a bola bateu na defesa e
voltou para Damião, novamente,
empatar o jogo.
E ficou nisso o jogo dos
estremos, o Inter praticamente na
s´reie A do nacional em 2018 e o
Lec respirando, ainda.

Foto: Diego Oliveira

Treinador Foiani admite que o Galo esteve abaixo do esperado
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By Rosane Michels

*******************************
Parece que o cupido acertou em cheio o coração do casal Marilda Batista e Ricardo Ambrosio Curvo, que exalam
amor por onde passam. Que Deus ilumine esse sentimento cada dia mais.

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

Grande abraço ao
casal Betinha e
Faustino Natal,
que encantam pela
simpatia e
amabilidade.
Amigo especial
g u a rd a m o s n o
lado esquerdo do
peito.

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

Destaque VIP a socialite Adriana Maciel Mendes Merotti,
que todas as manhãs acompanha as notícias da cidade nas
páginas do nosso matutino ao lado da competente equipe da
comercial Da Roça. Agradecemos a preferência de tantos
anos.

*******************************
Áries

Leão

Vênus deixa Libra e começa sua
caminhada através de Escorpião
marcando o início de um período de
maior envolvimento e movimento nos
relacionamentos pessoais e
profissionais. Este é um período de
grandes possibilidades nas relações. Um
namoro pode começar, assim como uma
sociedade ou parceria comercial.

Vênus deixa Libra e começa sua
caminhada através de Escorpião
marcando o início de um período de
maior envolvimento com acordos e
negociações relacionando uma grande
soma de dinheiro. Uma sociedade ou
parceria financeira pode começar a ser
negociada e firmada nas próximas
semanas.
Vênus deixa Libra e começa sua
caminhada através de Escorpião
marcando o início de um período de
maior envolvimento com sua vida
doméstica e com os relacionamentos
familiares. Sua casa torna-se o lugar
mais agradável do mundo para receber
amigos e parentes queridos. Aproveite o

bom momento!
Vênus deixa Libra
Sagitário caminhada
através

e começa sua
de Escorpião
marcando o início de um período de
interiorização e envolvimento com suas
emoções e sentimentos, que passam por
um período de equilíbrio. Questões
emocionais antigas podem ressurgir,
inclusive um amor do passado. Não
tome nenhuma decisão definitiva neste momento.

Requintado ou rústico, não importa o estilo, no Espaço Bosque sua
festa é sucesso garantido. Grande abraço ao nosso amigo José
Carlos de Carvalho.

Virgem

Vênus deixa Libra e começa sua
caminhada através de Escorpião
marcando o início de um período de de
maior envolvimento com acordos e
negociações de projetos, que podem
levar à concretização de um novo
contrato. O momento é ótimo para
viagens e para a assinatura de
documentos importantes.

Capricórnio

Vênus deixa Libra e começa sua
caminhada através de Escorpião
marcando o início de um período de
movimento e intensidade na vida
social e aproximação de amigos, novos
e antigos. Você estará mais aberto,
simpático e receptivo e, por esse
motivo, pode atrair uma pessoa
especial para sua vida.

Gêmeos

Vênus deixa Libra e começa sua
caminhada através de Escorpião
marcando o início de uma rotina mais
agradável e equilibrada,
especialmente no trabalho. Um novo
e interessante projeto pode ser
aprovado e trazer prazer e benefícios
aos seus dias. Ótimo momento para
cuidar da beleza.

Vênus deixa Libra e começa sua
caminhada através de Escorpião
marcando o início de um período de
movimento positivo para suas
finanças. O momento pode envolver a
concretização e assinatura de um
novo contrato relacionando o
aumento de seus rendimentos. O
dinheiro chega com mais facilidade neste período.

Libra

Vênus deixa Libra
Aquário caminhada
através

e começa sua
de Escorpião
marcando o início de um período de
maior envolvimento com seus
projetos profissionais e planos de
negócios. Sua carreira dá um passo à
frente, sua visibilidade aumenta e sua
imagem social e profissional melhora
consideravelmente.

Feliz da vida a futura mamãe Ryvea Sodré ao
lado do esposo Erze, receberam os amigos
para o Chá Revelação: Menina ou Menino?
Em noite de festa e descontração os futuros
papais anunciaram a vinda de um menino,
que receberá o nome do pai. Felicidades
amigos!!!

Câncer

Vênus deixa Libra e começa sua
caminhada através de Escorpião
marcando o início de um período de
movimento para o seu coração. Um
romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo para
geminianos solitários. Se já for comprometido,
aproveite os bons momentos desta fase com seu amor.

Vênus deixa Libra
Escorpião caminhada
através

e começa sua
de seu signo
marcando o início de um período de
abertura e envolvimento com seu
mundo emocional. Os relacionamentos
ganham força e novas amizades podem
ser feitas. Um romance pode começar a
ser desenhado pelo Universo nesse
período.

Peixes

Vênus deixa Libra e começa sua
caminhada através de Escorpião
marcando o início de um período de
movimento em projetos de médio
prazo e contato com pessoas e/ou
empresas estrangeiras. Uma viagem
internacional pode ser marcada ou
realizada neste período, que dura
aproximadamente quatro semanas.

