ANO 56 - Nº 10.181
CÁCERES-MT, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2017

POLTRONA Nº 13

Mulher salta de janela da
ambulância para a morte
Foto: PJC-MT

Sebastiana Lúcia da Silva Campos, estava sentada na poltrona de número
13 de um ônibus que seguia pela MT 174 e depois de surtar, agredir o motorista, foi
levada de ambulância para primeiros socorros, mas no trajeto, saltou pela janela do
veículo, vindo a morrer. A tragédia só foi descoberta quando o condutor da
ambulância chegou ao destino e notou a falta da paciente, encontrada morta na
pista a rodovia pouco depois. Página 03
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Meio Século de Supermercados

Corpo estava caído no meio da pista da MT 174
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Roda Mundo, Roda Pião
Perder a capacidade de
sentir-se amado é perder tudo
O Papa Francisco celebrou na manhã da
terça-feira (7/11) a missa na capela da Casa Santa
Marta. Em sua homilia, o Pontífice falou da
capacidade de sentir-se amado, comentando o
trecho de Lucas (Lc 14,15-24) da Liturgia de hoje.
No texto, a parábola narra um homem que
organizou uma grande ceia e convidou muita gente.
Os primeiros convidados não quiseram ir porque
não lhes interessava nem o jantar nem as pessoas
nem o convite do senhor: estavam ocupados com os
próprios interesses, mais importantes do que o
convite.
Havia quem tinha comprado cinco juntas
de bois, um terreno ou quem tinha se casado.
Substancialmente, se perguntavam o que tinham a
ganhar. Estavam “ocupados”, como aquele homem
que mandou construir armazéns para acumular os
seus bens, mas morreu na mesma noite. Estavam
presos aos interesses a tal ponto que isso os levava a
uma “escravidão do Espírito”, isto é, a ser
“incapazes de entender a gratuidade do convite”.
Uma atitude da qual o Papa adverte:
E se não se entende a gratuidade do convite
de Deus, não se entende nada. A iniciativa de Deus é
gratuita. Mas para ir a este banquete o que se deve
pagar? O bilhete de entrada é estar doente, é ser
pobre, é ser pecador… Eles (assim) os deixam
entrar, este é o bilhete de entrada: estar necessitado
seja no corpo, seja na alma. Mas para a necessidade
de cuidado, da cura, ter necessidade de amor …
Portanto, existem duas atitudes: de um
lado, a atitude de Deus que não deixa pagar nada e
diz, depois, ao servo de conduzir os pobres, os
aleijados, bons e maus: se trata de uma gratuidade
que “não tem limites”, Deus “recebe todos”,
destacou o Papa. De outro, a atitude dos primeiros
convidados, que ao invés não entendem a
gratuidade. Assim como o irmão mais velho do
Filho Pródigo, que não quer ir ao banquete
organizado pelo pai para seu irmão que havia ido
embora: não entende.
“Mas ele gastou todo o dinheiro, gastou a
herança, com os vícios, com os pecados, e o senhor
lhe faz festa? E eu que sou católico, praticante, vou a
Missa todos os domingos, faço coisas, e para mim
nada?' Esse não entende a gratuidade da salvação,
ele acha que a salvação é fruto do “Eu pago e o
Senhor me salva”. Pago com isso, com isso, com
aquilo...
Não, a salvação é gratuita! E se você não
entrar nessa dinâmica de gratuidade, você não
entende nada. A salvação é um presente de Deus ao
qual se responde com outro presente, o presente do
meu coração”. “Bem-aventurados os que receberão
alimento no Reino de Deus": isto é salvação.
Aqueles que não estão dispostos a entrar no
banquete, se sentem seguros, salvos do modo deles,
fora do banquete: eles perderam o sentido de
gratuidade - explica Francisco – o sentido do amor.
Eles perderam – acrescenta -, algo maior e mais
bonito ainda, e isso é muito ruim: eles perderam a
capacidade de se sentirem amados. E quando você
perde - eu não digo a capacidade de amar, porque ela
se recupera - a capacidade de se sentir amado, não
há esperança, você perdeu tudo.
***___radiovaticana.va/news

Pois bem amigos, como dizia o
imortal vivo Chico Buarque, “Tem dias
que a gente se sente, Como quem partiu
ou morreu, A gente estancou de repente,
Ou foi o mundo então que cresceu, A
gente quer ter voz ativa, No nosso
destino mandar, Mas eis que chega a
roda-viva
E carrega o destino pra lá,” então,
né? A gente perde a voz ativa, não dá, e a
comadre se revolta, porque o povo não
sai mais nas ruas para protestar contra o
Leviatã?... mas tudo tem uma
explicação, Dona Maria, o povo se
cansou de levar bordoadas da policia,
spray de pimenta na cara, remar contra a
maré num país cujo tsunami amoral
destrói dia a dia o que ainda resta do que
foi um dia.
Pra quem não sabe, Hobbes nos
dá uma clara noção do Leviatã, um rei
com poderes absolutos que, pelo medo,
governa a vida de todos, acima das leis,
sem limites para suas ações com a falsa
desculpa de garantir a vida, a
prosperidade e a paz.
Contudo, a história demonstrou
que o uso da força, do autoritarismo e da
repressão, geram sociedades em que
prevalece a desigualdade, a instabilidade
e o esvaziamento da discussão política.
Nesta falência moral, a gentil pátria
amada, o Estado: território, povo e
soberania, reduzido a soberania, cujo
território vai devagar e sempre, sendo
rifado pelos soberanos a preço de
bananas e o povo, que pague a diferença.
Exemplos? Muitos, vários e diversos,
não precisa ir longe: Há
aproximadamente 15 dias, que o hospital
municipal de Confresa, (norte de MT)
não realiza cirurgias eletivas, por falta de
recursos, que desde julho o governo não
repassa; A Escola Estadual 13 de Maio,
em Sorriso, recebeu da Seduc R$ 0,45
pra merenda escolar diária por aluno,

X

convenhamos, não dá pra tomar meio
chafezinho, imagine com bolachas!
A Santa Casa de Misericórdia de
Pontes e Lacerda paralisou o
atendimento por falta de repasses do
governo, quase R$ 2 milhões, atrasados
há quatro meses. Chora Seu Zé, Dona
Maria e as crianças, sem merenda, sem
remédios, bancando o atendimento vip
do ministro da saúde Ricardo Barros no
Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O
nosso empregado ministro, se sentiu
mal e foi atendido no próprio hospital,
passando por exame clínico, um
eletrocardiograma e as cirurgias de
cateterismo e angioplastia, tudo as custas
do pobre trabalhador, nós, a gente, Seu
Clemente.
Estas são apenas umas das muitas
coisas que acontecem no cotidiano do
Leviatã Temerário, onde o voto de um
deputado ou senador semi-analfabeto
vale mais, que o de 11 doutores da
Magna Corte Suprema de Justiça. Onde
deputado expede alvará de soltura
sobrepondo-se a juízes e fica o dito pelo
não dito. Onde o povo leva fumo e o STF
julga se mantém ou não, a proibição da
fabricação e venda de cigarros com sabor
artificial. Só pra finalizar, o governo de
Mato Grosso chega a gastar dez vezes
mais com um preso do que com um aluno
por mês.
Enquanto o custo mensal com um
único detento (assaltante assassino e ou
estuprador) chega a ser de R$ 5 mil/mês,
o investimento em um estudante é de R$
500,00/mês, em média, e durma-se com
um barulho destes: semana passada, os
detentos de Mato Grosso iniciaram uma
greve de fome para cobrar melhorias nas
estruturas das penitenciárias e nos
serviços prestados pelo governo. Melhor
a gente fazer um hiato e mudar de
assunto na próxima edição; Bom Final de
Semana, Será?

DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para a equipe da SICMATUR de Cáceres, cuja
direção criou e instalou ao lado da ATI do Rotary,
um playground para a gurizada, assim, enquanto
os pais, tios e avós desenferrujam os músculo nos
aparelhos, os baixinhos se divertem na gangorra,
balanços, ponte pênsil, etc. Tava faltando isso
mesmo naquela área de lazer e recreação.
PRETAS

Mais uma vez para os usuários do transito em
nossa cidade, desta feita, os indisciplinados
ciclistas, como se não bastasse costurar o leito
carroçável, deixam suas magrelas sobre a
calçada, obstruindo a livre passagem dos
pedestres. A fiscalização municipal deveria
guinchar as bicicletas e cobrar multa para a
liberação.
BRANCAS

Para os organizadores da decoração natalina
deste ano em Cáceres, já começando a mexer nas
armações com fundos de garrafas pet e no andar
da carruagem, o trenó de Papai Noel pode até
descansar no hangar do pólo norte, diante da
beleza da carruagem da foto.
PRETAS

Foto da Semana
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Imagine almoçar a vontade, cada dia um
cardápio diferente, pela bagatela de R$
5,70 e ainda saborear suco e sobremesa
como brinde, se desejar receber no seu
celular diariamente o menu... Isso não é
piada, é realidade do Restaurante Popular
Vitória, em Cáceres, pode conferir e Bom
Apetite!

Para os vandalismos, pelo jeito, tolerados pelas
autoridades responsáveis em Cáceres, haja vista
as depredações em ATI's de praças, bancos
danificados, quando não destruídos, (foto) lixo
espalhado pelas ruas e avenidas, (no sangradouro
virou moda) e nenhuma atitude tem sido tomada
para coibir estes abusos. Com a palavra os canais
competentes. A exemplo o banco da Praça Major
João Carlos totalmente destruído.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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PASSAGEIRA DA AGONIA

Vitima que ocupava a poltrona 13 do ônibus agrediu motorista, foi socorrida numa ambulância e no trajeto até primeiros socorros, saltou da janela para a morte

Agrediu motorista e morreu ao
pular da janela de ambulância
Redação c/ C.N

Foto: PJC-MT

D

uas ocorrências na noite
de anteontem em um
r e g i s t r o d a P R F,
infelizmente acabou em tragédia
e morte na BR 174 zona rural de
Cáceres, quando a passageira
Sebastiana Lúcia da Silva
Campos (28), que residia em
Cuiabá e estava sentada na
poltrona de número 13 de um
ônibus no itinerário Cuiabá a
Pontes e Lacerda.
Segundo terceiros, ela
teve um surto inesperado. Depois
de se levantar e desferir um chute
na porta do veículo invadiu a
cabine do motorista do coletivo,
começando a agredir o condutor
Ronaldo Hansen, que perdeu o
controle da direção e por pouco
não causou um acidente com
maior gravidade.
O motorista apesar do
ataque surpresa da passageira
surtada, ainda conseguiu
estacionar no acostamento, e
alguns passageiros a seguraram,
enquanto ela dizia que iria matar

continuou a viagem, mas ao
chegar ao Terminal do Cacho,
abriu a porta traseira da
ambulância e não encontrou a
senhora.
R e t o r n a n d o
imediatamente a cerca de 10 km,
encontrou o corpo da vítima ao
solo.
Segundo Jonathan, a
senhora teria aberto uma das

janelas e pulado na rodovia, e que
por pouco o motorista do ônibus
não teria atropelado o corpo da
senhora, infelizmente como
constatado, já sem vida, com
certeza devido ao impacto do
pulo ao solo.
Foi solicitada a presença
da Policia Rodoviária Federal,
Politec e Policia Judiciária Civil,
para as devidas providências.

SEBRAE/ACEC

Seminário em Cáceres irá
debater mercado e negócios
Da Redação

Populares pararam uma ambulância, ultima viagem da vitima

todo mundo. Por sorte, uma
ambulância passava pelo local no
momento e o pessoal conseguiu
abordar o veículo de socorro,
providenciando ajuda à senhora
descontrolada.
Tudo estaria tranquilo
com a ambulância seguindo seu
itinerário em direção ao Terminal

do Cacho no município de
Mirassol D'Oeste, mas não parou
por aí, já que o motorista
Jonathan Inácio Albuquerque
(31), também teve uma surpresa
após rodar cerca de 1 km do local
e ouvir um barulho. Após parar a
ambulância e certificar que as
portas da estavam fechadas,

TERCEIRA EDIÇÃO

Abertas inscrições para a
corrida de rua da ACICE

Assessoria

A

diretoria da Associação
Cacerense de Inclusão a
Cultura e Esporte
(ACICE) deu largada nesta sextafeira (10), para as inscrições da 3ª
edição da Corrida 8 km de Rua,
que será realizada no dia 3 de
Dezembro. As inscrições podem
ser feitas na Rádio Difusora de
Cáceres, Secretária de Esportes,
até o dia 30 deste mês. De acordo
com organização, são esperadas
aproximadamente 250
inscrições, para a prova deste ano.
Para confirmar a
inscrição, o atleta deve levar dois
quilos de alimentos não
perecíveis, que após o evento será
entregue para instituições
filantrópicas de Cáceres, como
ocorreu nos anos anteriores.
O trajeto já foi definido, e

será o mesmo das edições
anteriores de 2015 e 2016. Sairá
da Praça da COHAB Nova,
descendo a Avenida Tancredo
Neves até o semáforo da Unemat
no cruzamento da Rua São Pedro,
sentido Joaquim Murtinho,
Avenida das Camélias, entrando
na última rua do Bairro Jardim
Padre Paulo, retornando à
Avenida Tancredo Neves, e com
chegada na Praça da COHAB
Nova.
Durante o trajeto a
organização vai oferecer quatro
postos de reidratação,
distribuindo água aos corredores
e no final uma farta mesa de
frutas, como laranja, abacaxi,
mamão, melancia, maçã entre
outras, patrocínio do Atacado
Pantanal. Haverá camisetas e
Foto: Assessoria

medalhas para todos os inscritos.
Este ano, além da corrida
principal, ainda haverá a
caminhada para pessoas da
terceira idade, e a corrida Mirim.
Para maiores informações sobre
esses dois eventos, ligar: (65)
99917-3460 ou (65) 99992-3233.
Em 2015, na 1ª edição da
Corrida de Rua da Acice, foi
conquistada pelo experiente
atleta Marcos José Egues, o
Cebola. Ele,, completou a prova
de 8 km em 31 minutos e 21
segundos. No feminino, a prova
foi conquistada por Ana Lúcia
Castro, de Cuiabá.
Ela fez o percurso em 41
minutos e 50 segundos. Já no ano
passado, o atleta Washington
Silva de Pontes e Lacerda venceu
a prova com um tempo de 28:26.
No Feminino a experiente Leda
Manzoli venceu a prova com o
tempo de 41:31

N

os próximos dias 22 e 23, o
SEBRAE/MT em parceria
com a ACEC (Associação
Comercial e Empresarial de
Cáceres) realizará o Seminário de
Mercado e Negócios Internacionais
com vagas limitadas e que
acontecerá na cidade, no Hotel La
Barca, com o objetivo de apresentar
benefícios e oportunidades para as
micro e pequenas empresas se
inserirem no mercado internacional
de negócios.
O evento tem o propósito de
promover a aproximação de
empresas e instituições, buscando
ampliar as oportunidades de
negócios locais, nacionais e
internacionais.
“Nossa participação é fazer a
disseminação no meio empresarial,
informando e convidando os
empresários para que participem

desse momento, esclareçam dúvidas
e adquiram conhecimentos para
atuarem no mercado internacional”,
destacou o presidente do Sincovac
Sebastião Mário Giraldelli.
O evento é voltado para
empresários e produtores rurais que
desejam aprender mais sobre
negócios internacionais, bem como
para aqueles que desejam começar a
exportar e importar, e profissionais
da área.
A programação gratuita
compreende o seminário que
apresentará os benefícios e as
oportunidades para as empresas
diante do mercado internacional de
negócios. Já a oficina será realizada
no dia 23, na Agência do Sebrae das
18h as 22h e tem um investimento de
R$ 100,00.
Maiores informações e
inscrições pelo telefone 3211-6700.
Foto: Arquivo

Seminários visam a aproximação de empresas e instituições

Pódium de corrida anterior da Acice com os campeões
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FIM DA GREVE

Principais serviços acumulados nesse período foram transferência de veículos e inclusão e baixa de gravame que foram suspensos durante período de greve

Servidores do DETRAN/MT
voltaram ontem ao trabalho
A
Indiavaí caiu 5 posições em
Assessoria c/ Redação

Foto: Sinetran

greve dos servidores do
Departamento Estadual
de Trânsito (Detran-MT),
que teve início no dia 11 de
setembro, foi encerrada na
quinta-feira (9) com a decisão
tomada em assembléia realizada
pela categoria, após reunião com
o governador em exercício,
Carlos Fávaro (PSD).
Segundo a categoria, os
serviços foram retomados ontem,
(10)r conforme o Sindicato dos
Servidores do DETRAN
(Sinetran-MT), houve acordo
com o governador em exercício.
Eles cobravam a atualização da
tabela salarial. Conforme o
sindicato, Fávaro teria
reconhecido a defasagem salarial
da categoria e firmado
compromisso de negociar com os
servidores.
Além disso, ele teria
afirmando, ainda, que a Proposta
de Emenda Constitucional (PEC)
que prevê a limitação dos gastos
públicos - que atualmente tramita
na Assembléia Legislativa de
Mato Grosso (ALMT) -, mesmo
se for aprovada, não irá impedir a
reposição salarial que está
prevista 2019.
Os servidores já
retornarnaram aos postos de
trabalho porém, em horário

QUEDA DO IGPM

qualidade de gestão pública
Da Redação

A

Greve durou 59 dias na maioria das cidades de MT

normal de expediente, das 12h00
às 18h00. A categoria afirmou
que, apesar de muito serviço ter
sido acumulado durante os quase
dois meses de paralisação dos
servidores, não haverá
atendimento ao público em
horário estendido ou aos finais de
semana.
De acordo com o
Sinetran, os principais serviços
acumulados nesse período foram
transferência de veículos e
inclusão e baixa de gravame, pois
foram completamente suspensos
durante a greve.

Segundo o órgão, quem
perdeu o prazo de transferência
não irá pagar multa. Já outros
serviços, como emissão da
Carteira de Habilitação,
continuaram sendo prestados
durante a paralisação, mas apenas
por meio de senha. A greve trouxe
prejuízos para empresas que
vendem veículos novos, por
exemplo, que tiveram muita
demora nas emissões de
documentos.
Milhares de usuários
também tiveram transtornos com
vistorias, confecções de CNHs e

QUÍMICA/IFMT

o analisar as contas de
governo da Prefeitura de
Indiavaí, referentes a 2016, o
Tribunal de Contas de Mato Grosso
apurou queda brusca no Índice de
Gestão Fiscal – IGMT. Conforme
classificação no ranking geral do
Estado, o município ficou em 106º
lugar na mensuração da qualidade da
gestão pública, ou seja, caiu cinco
posições em comparação ao
exercício anterior (2015), quando
ocupou a 101ª posição.
O alerta consta no voto do
relator das contas de governo de
Indiavaí, conselheiro interino João
Batista Camargo, que emitiu parecer
prévio favorável às contas com
recomendações. O Pleno do TCE
aprovou por unanimidade o parecer,
que agora será encaminhado para o
Poder Legislativo Municipal, que
faz o julgamento das contas.
As contas de governo de
2 0 1 6 e s t a v a m s o b a
responsabilidade de Valteir Quirino
dos Santos. O relator recomendou ao
atual gestor que promova a
conferência contábil dos saldos dos
ativos e passivos financeiros
constantes em seus registros
contábeis, e os do Sistema Aplic,
efetuando os ajustes necessários

para que os respectivos saldos sejam
coincidentes e passem a representar
a situação financeira do município.
Também foi recomendado
que sejam amplamente divulgados
os Relatórios Resumidos de
Execução Orçamentária, inclusive
por meio eletrônico, a fim de garantir
a transparência da gestão fiscal. O
relator cobrou do atual gestor que
sejam adotadas medidas efetivas
visando aprimorar a máquina
administrativa em busca de
melhores resultados nos indicadores
que compõem o Índice de Gestão
Fiscal.
Outro alerta foi feito para
que seja aperfeiçoado o
planejamento e a execução das
políticas públicas na área da
educação e saúde, identificando os
fatores que causaram a piora ou
ausência de melhora dos resultados
das avaliações das políticas
públicas.
Na saúde, a administração
municipal deve estar atenta à taxa de
mortalidade neonatal precoce; taxa
de mortalidade infantil; proporção
de nascidos vivos de mães com 7 ou
mais consultas de pré-natal; taxa de
mortalidade por doença do aparelho
circulatório, entre outros.Foto: Amilto Antonio

Inscrições para curso técnico
subseqüente terminam dia 13
Assessoria c/ Redação

A

s inscrições para o seletivo
do Curso Técnico
Subseqüente de Química
(para quem já terminou o Ensino
Médio, do Instituto Federal de Mato
Grosso Campus Pontes e LacerdaFronteira Oeste poderão ser feitas
até a próxima segunda-feira (13).
Os interessados deverão
acessar
o
site
http://selecao.ifmt.edu.br/ ou
d i r e t a m e n t e o l i n k
http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.
aspx?cod_concurso=4195.A taxa é
de R$ 50.
São 35 vagas para ingresso

no primeiro semestre do ano letivo
de 2018.
Entre os requisitos para a
inscrição é necessário ter concluído
o ensino médio ou equivalente até a
data da matrícula.
O candidato também deverá
preencher, eletrônica e
corretamente, todos os itens do
formulário e do questionário
socioeconômico, que tem por
objetivo a obtenção do perfil dele, a
fim de subsidiar as políticas
institucionais do IFMT e não terá
interferência na classificação dos
concorrentes.
Foto: Toamil

Campus do IFMT de Pontes e Lacerda-Fronteira

No dia 22 de novembro o
IFMT disponibilizará aos candidatos
a confirmação de inscrição,
contendo o nome do candidato, o
número da inscrição, o curso
pretendido, o turno e o local de
realização da prova, no endereço
e l e t r ô n i c o
http://selecao.ifmt.edu.br/.
O IFMT oferecerá o
benefício de isenção da taxa de
inscrição, correspondente a 30%
(trinta por cento) das vagas dos
cursos, aos candidatos que
preencherem, cumulativamente, os
seguintes requisitos: Ter estudado do
1o ao 3o/4o anos do Ensino Médio
(2o Grau) na rede pública de ensino
(municipal, estadual ou federal) e/ou
ter estudado na rede particular de
ensino do 1o ao 3o/4o anos do ensino
médio, como beneficiário de bolsa
integral de estudos; .Comprovar
renda per capita igual ou inferior a
um salário mínimo e meio;
.Comprovar residência no estado de
Mato Grosso; .Preencher, eletrônica
e corretamente, todos os itens do
formulário de inscrição e do
questionário socioeconômico.
Os locais das provas serão
divulgados na listagem a ser
publicada no dia 22 de novembro. O
Exame de Seleção 2018/1 ocorrerá
no dia 3 de dezembro, das 14 às
17h30.
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ESPECIAL

Das vendinhas e armazéns
a era dos Supermercados
Editoria/Pesquisas
Foto: Arquivo

A balança Dayton, foi a percussora das digitais

O

dia 12 de novembro
marca a instituição da Lei
n° 7.208, de 1968, que
definiu e regulamentou a
atividade dos supermercados no
Brasil. No mesmo ano foi
fundada a Associação Brasileira
de Supermercados, a Abras e, de
lá para cá, a data passou a ser
motivo de confraternização,
sendo marcada como o Dia
Nacional do Supermercado.
O supermercado é algo
tão popular atualmente que a
maior parte das pessoas não

imagina que se trata de um tipo de
venda no varejo que tem pouco
mais de 80 anos. Antes disso,
havia as vendas e os armazéns,
onde o cliente pedia no balcão e
era atendido por um atendente.
Quem tem mais de 50
anos, morou em cidades de
pequeno porte e tem boa
memória, ainda deve se lembrar
das compras de finais de semana,
balanças Dayton pesando quilos
de mantimentos em saquinhos de
papel; óleo de tambor medido
com funil em litros; sacaria no

Foto: New North Patchogue

chão com arroz e feijão com
aquela caneca/concha de medidas
e a caixa registradora de gaveta e
alarme tipo sino, coisas das
vendas e armazéns de meados do
século XX.
O processo era, muitas
vezes, demorado, pois o cliente
precisava esperar no balcão para
continuar sua lista de compras,
além do que o lucro dos alimentos
do dono do armazém também
precisava cobrir a mão de obra
dos atendentes e isso fazia com
que o preço dos alimentos fosse
um pouco mais alto.
Isto, aqui no emergente
Brasil, porque nos States, mais
evoluído, no ano de 1930, King
Cullen, um norte-americano
visionário inaugurou o primeiro
supermercado na história:
comprou um galpão industrial,
adaptou o local para vender
alimentos e simplesmente deixou
que as pessoas se servissem
sozinhas. Com essa visão do
negócio, Cullen precisava de
menos da metade da mão de obra
utilizada nos armazéns,
mantendo o pessoal de reposição,
de limpeza e do caixa, podendo
trabalhar com uma margem de

King Juba Português Ribeiro em MT

O antes e o depois do Juba, a boa idéia de 51 anos de sucesso

King Kullen, o 1º Supermercado da história... evolução

lucro saudável, ao mesmo tempo,
que oferecia produtos mais
baratos.
Sua grande estratégia era
o preço: os valores cobrados eram
bem mais baixos que nos
armazéns de então, o que
começou a atrair cada vez mais
clientes. A estratégia do autoatendimento rendeu frutos. Em
menos de seis anos, Cullen já
tinha 16 lojas em todo o Estado de
Nova York. No Brasil, o primeiro
supermercado foi o Sirva,
inaugurado em 1953 em São

Paulo e a partir daí surgiram os
hipermercados, uma evolução da
modalidade dos supermercados,
que começaram a surgir na
década de 1980.
E n q u a n t o
o
supermercado pode oferecer
entre 8 a 10 mil itens, o
hipermercado pode chegar a 50
mil, o que mobilizou também as
estratégias de vendas,
principalmente com a evolução
tecnológica, que hoje oferece até
softwares especiais para
organizar as mercadorias.

N

Viajavam levando café e voltavam
trazendo mercadorias diversas, a
viagem durava semanas.
Foi ali, que nasceu em 1976, a 1ª loja
da Rede Juba de Supermercados e
em 1986, também em Rio Branco,
criaram a 2º loja: “A Construtora”,
n o r a m o d e m a t er i a i s p ar a
construção. Em 1990, a cidade de
Araputanga recebia a 3º loja. Em
1992, na cidade de Cáceres foi
inaugurada a 4º loja, a maior loja da
rede. Em 2002 o Grupo Juba
inaugurava mais empreendimentos:
a 5º loja em Pontes e Lacerda (2º
maior) e o Matadouro Juba, com
Certificado Estadual, construído na
Fazenda 4M (1.700 hectares), de
propriedade do grupo, que tem como
objetivo principal o abate de gado
precoce a pasto, para abastecimento
exclusivo nos Supermercados da
Rede Juba.

a região oeste de Mato
Grosso, o King Cullen foi
imigrante português
Manoel Jorge Ribeiro, o Manoel
Português, que há 51 anos,
exatamente no ano de 1966, com sua
ampla visão empresarial,
determinação e honestidade, tornouse um dos comerciantes mais bemsucedidos, ao lado da inseparável
amiga, companheira e esposa,
Creuza Maria Cáceres Ribeiro.
Acreditando no progresso,
escolheram um lugarejo, hoje a
cidade de Rio Branco, onde
estabeleceram seu primeiro e
pequeno comércio, que tinha o nome
de “Secos e Molhados.”
Um armazém, onde
vendiam alimentos, materiais de
construção, eletrodomésticos,
produtos agrícolas e para pecuária,
que adquiriam em São Paulo.

Foto: Arquivo Juba

Família Ribeiro acreditando e apostando em Cáceres e região

O

casal Manoel e Creuza teve sucesso também com os 4 filhos: Marcelo, Mirko, Patrícia e Manoel Júnior, que são sócios-proprietários e que continuam até hoje com a mesma
determinação, honestidade e empreendedorismo de seus pais.O Grupo Juba, além de todo o sucesso empresarial tem o seu lado social, colaborando com entidades assistenciais,
campanhas de ajudas humanitárias, e onde costuma chamar a todos os seus funcionários e colaboradores de Família Juba, gerando empregos e desenvolvimento para cada município
onde se encontra estabelecido um empreendimento do grupo. (Pesquisas, Google e site Juba).
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FEIRÍSSIMA – ANIVERSÁRIO - JUBÃO 7 ANOS - Pe. Cassemiro - Dias 11 e 12-11-2017 - Ou enquanto durarem nossos estoques!!!
BATATA COMUM A KG . .

R$

2,99

R$

2,29

MELAO AMARELO KG . .

R$

3,29

R$

2,19

BETERRABA KG . .

R$

1,99

R$

1,39

REPOLHO VERDE KG . .

R$

1,99

R$

1,59

CEBOLA PERA A KG . .

R$

3,49

R$

1,79

TOMATE CARMEM KG . .

R$

4,59

R$

2,99

CENOURA KG . .

R$

3,59

R$

2,59

UVA BENITAKA KG . .

R$

13,99

R$

9,99
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JOGADA TAPETÃO

Para o vice presidente Reydner do União, o clube foi enquadrado no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e que a pena seria advertência ou multa

Colorado de Roo tenta melar
jogo entre Mixto e Dom Bosco
O.E c/ Redação
Foto: divulgação

O

União Esporte Clube,
por meio de seu
presidente Edicarlos
Olegini, entrou com mandado de
garantia com pedido de liminar na
tarde da quinta-feira (9).
O objetivo é impedir a
realização de Mixto x Dom
Bosco, marcado para este sábado,
às 18h00. A assessoria da
Federação Mato-grossense de
Futebol confirmou ter recebido o
documento e explica que este já
foi encaminhado ao TJD.
O mandado ficou de ser

avaliado ontem, (10) mas até o
fechamento desta edição, não
havia novidades sobre o
desfecho.
O Colorado de
Rondonópolis optou por tentar
reverter a decisão do Tribunal de
Justiça Desportiva que lhe tirou
nove pontos da competição. O
vice-presidente do Colorado,
Reydner Souza, explica que o
União vai também, apresentar
recurso para recuperar os pontos
“A punição ao União foi
descabida e nosso clube foi
enquadrado no artigo 214 do

Código Brasileiro de Justiça
Desportiva, que trata de jogador
irregular, sendo que era uma
questão de outro artigo
(descumprimento de
regulamento), em que a pena
mais adequada seria advertência
ou multa”, argumentou Reydner.
Perguntado sobre o prazo
que a FMF tem para indicar o
quarto representante de Mato
Grosso na Copa do Brasil, pois,
terminada ou não a competição, a
entidade precisa indicar o time até
30 de novembro, Reydner diz que

NOVELA DA FMF

Dourado encara amanhã o Galo
Mixto e Dom Bosco, ameaçados

Redação c/ SN

A

Federação Matogrossense de Futebol
divulgou na tarde da
terça-feira (7), as datas das
semifinais da Copa FMF, entre
Dom Bosco x Misto.
O time alvinegro
conseguiu reverter no Tribunal de
Justiça Desportiva – TJD/MT, a
classificação do União e segue na
briga por uma vaga na final e
também na Copa do Brasil 2018.
O primeiro Clássico Vovô
acontece neste sábado (11), às
18h00, na Arena Pantanal. O jogo
de volta será quarta-feira (15),
feriado de Proclamação da
República, às 10h00, também na
Arena Pantanal.
A segunda semifinal entre
Cuiabá x Sinop acontece amanhã
(12), às 18h00 na Arena Pantanal.
No primeiro jogo, no estádio
Gigante do Norte, em Sinop, a
partida terminou 0 x 0. Um novo
empate leva a decisão para as
penalidades.
A semana de preparação
para o jogo decisivo contra o
Cuiabá, domingo na Arena
Pantanal teve três boas notícias
para o torcedor do Galo do Norte.
Tr ê s j o g a d o r e s q u e
desfalcaram o time na primeira
partida da semifinal, que
terminou em 0 a 0, voltaram a

treinar.
O zagueiro Julião
cumpriu suspensão automática e
volta para o time titular. O meia
Jesus, que pegou dois jogos por
expulsão contra o União, teve que
cumprir mais uma partida e agora
fica como opção.
Já o volante Adriano foi
liberado pelo departamento
médico e voltou aos
treinamentos, ficando a
disposição de do treinador Paulo
Foiani. A única baixa é o meia
Bruninho, que dificilmente estará
recuperado de uma lesão na coxa.

A assessoria do Sinop
informou que os atletas tiveram
folga pela manhã da quinta feira,
mas a tarde treinaram no estádio e
viajaram à capital ontem no final
da tarde, para o confronto de
amanhã às 18h00.
Como no jogo de ida
houve empate, se permanecer o
mesmo resultado, a decisão será
nos pênaltis. Sinop e Cuiabá já
têm vagas na Copa do Brasil de
2018 por terem sido finalistas do
mato-grossense deste ano.
O Dourado foi campeão e,
o Galo, vice.

Olegini e Reydner, briga fora dos gramados promete

não há nada que o União possa
fazer. “Uma coisa de cada vez,
sabemos desse prazo apertado,
mas estamos atrás do nosso
direito. Não acredito em má fé,
mas está claro que houve um
equívoco”, finalizou.
A punição ao União se deu
pelo descumprimento do artigo

21 do regulamento da Copa FMF
(não confundir com CBJD).
“Dentre os atletas
relacionados na Súmula entre
titulares e reservas, poderão ser
incluídos no máximo cinco na
condição de não profissionais,
com menos de 20 anos,” concluiu
Reydner.

Foto: Show do Esporte

Alheios, Sinop e Cuiabá disputam a 2ª partida semifinal
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A Lua entra na fase Minguante em Leão
marcando o início de um período de
distanciamento da vida social e
diminuição da energia vital. Procure
respeitar seu estado de espírito e buscar a
companhia dos seus e de pessoas mais próximas.
Um romance pode pedir mais intimidade e
compreensão.

A Lua entra na fase Minguante em Leão
marcando o início de um período de um
período de maior contato com suas
emoções e sentimentos e necessidade de
estar mais perto de quem ama. Um de seus pais
pode precisar de seus cuidados e carinho. O
melhor lugar do mundo para estar neste momento
é em sua casa.

By Rosane Michels
Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos
presenteou com pessoas maravilhosas como você Ronilma da
Cunha Martins, e nesse dia especial que comemora mais uma
primavera, agradecemos a Deus pela sua vida. Você, é um
grande exemplo de pessoa batalhadora, franca, amiga, e, acima
de tudo, você é uma pessoa que merece tudo de melhor.
Parabéns! Que você possa ter muitos anos de vida, abençoados,
felizes, e que estes dias futuros sejam todos de harmonia, paz e
desejos realizados.

A Lua entra na fase Minguante em Leão
marcando o início de um período de
interiorização e necessidade de reflexão.
O momento pode envolver a
necessidade de distanciar-se do barulho social e
planejar novos passos para um futuro próximo.
Os dias podem indicar também diminuição da
energia vital.

A Lua entra na fase Minguante em
Leão marcando o início de um período
de distanciamento dos negócios e das
atividades que envolvem suas
finanças. O ideal é que você encontre dias ou
pelo menos momentos de descanso. Não é hora
de começar nada, apenas finalize o que já
começou.
A Lua entra na fase Minguante em seu
signo marcando o início de um período
de diminuição da energia vital.
Procure diminuir o ritmo,
especialmente o de trabalho. Não é hora de
começar nada, apenas dar continuidade ao que já
foi iniciado. Os dias seguem com finalizações e
fechamentos.
A Lua entra na fase Minguante em
Leão marcando o início de um período
de interiorização e necessidade de
distanciar-se da vida social e de
amizades vazias. O momento é ótimo para
refletir sobre seu passado e para o planejamento
de um novo projeto e passos futuros. Procure
meditar.

Happy Birthday, para a Dra. Anna Karenina de Souza
Macedo, da 12ª Subseção Judiciária (Justiça Federal
paulista) do TRF-3 de São Paulo que hoje comemora mais
uma primavera, recebendo os parabéns dos familiares e
amigos, aos quais, incluímos os desta coluna. A
aniversariante é filha do editor do Correio Cacerense
Daniel Macedo.

Estreitando os laços com o País vizinho, o presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Cáceres Sebastião Mario Giraldelli e o Gerente
do Sebrae Diego Vaz em visita ao prefeito de San Mathias Fábio Lopes
para entrega do convite do Seminário Mercado e Negócios
Internacionais. Parabéns pelo trabalho e divulgação.

*********
Marcando mais um
golaço no placar da
vida o empresário
Julio Pedrosa Jr, a
quem enviamos
parabéns com votos
de felicidades e
muitas realizações.

*********

Titio fresquinho o nosso amigo Jefferson Geraldes, que está
radiante de felicidade com a chegada do sobrinho Marcos
Henrique. Parabéns aos papais Marcos de Brito e Cynthia
Patricia. Boas vindas ao mais novo integrante da família.

É hoje a festança no
Lar Servas de Maria,
onde você além de
saborear um
suculento churrasco,
curtindo o som da
dupla Cleomir e
Cleomar ainda faz a
boa ação. Bora lá, o
Lar precisa do seu
apoio.

A Lua entra na fase Minguante em Leão
marcando o início de um período de
finalização de projetos em equipe. O
momento pode envolver a finalização de um
contrato e sua renovação em alguns dias.
Procure distanciar-se da vida social e de
amizades vazias. Prioriza a intimidade com os
seus.
A Lua entra na fase Minguante em Leão
marcando o início de um período de
finalização de projetos e/ou planos de
negócios, que serão colocados em prática em
alguns dias. A aprovação de uma promoção ou
projeto pode ser finalizada e aprovada. Não é o
momento para começar nada, apenas finalize.
A Lua entra na fase Minguante em Leão
marcando o início de um período que
indica dias de recolhimento e
interiorização, de maior contato com o Sagrado
dentro e fora de você. O momento é ótimo para a
prática da meditação ou de qualquer ritual que
envolva religiosidade e espiritualidade.
A Lua entra na fase Minguante em Leão
marcando o início de um período de
maior contato com seu mundo
emocional e sentimentos. Um relacionamento
pode passar por um momento de
aprofundamento e despertar paixão. Um acordo
ou negociação financeira pode ser finalizado a
qualquer momento.
A Lua entra na fase Minguante em Leão
marcando o início de um período de
distanciamento da vida social vazia e de
amizades sem sentido. O momento é ótimo para
avaliar o que e quem de fato vale a pena
permanecer em sua vida. Uma transação
comercial pode ser finalizada.

A Lua entra na fase Minguante em Leão
marcando o início de um período de
diminuição do ritmo de trabalho e forte
necessidade de organizar sua rotina. O
momento pode indicar diminuição da energia
vital e necessidade de descanso. Cuide com
mais carinho de sua saúde.

