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BICHOS DO PANTANAL
Projeto é patrocinado pela Petrobras no Programa Petrobras Socioambiental, e realizada pelo Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental

Projeto contratará monitores de
educação ambiental em Cáceres
Foto: Arquivo

O Projeto Bichos do Pantanal lançou esta semana em Cáceres, o
seu primeiro edital de contratação da 2ª fase do Projeto. São três vagas para
o cargo de monitor de educação ambiental e os selecionados vão integrar a
equipe do projeto que atua com mais de dez mil crianças e jovens das
escolas municipais de Cáceres e Porto Estrela, no Mato Grosso. As
inscrições vão até o dia 31 de agosto. Página 03

FEIRA TURÍSTICA

Acelerada Sicmatur lança
FIPe/2019 na Trade-Show

Foto: Divulgação

Douglas Trent, comanda o projeto ecológico dos Bichos

FESTANÇA EM CÁCERES

Celebrações de São Luiz
reuniram família católica

Pensando longe e alto, Cáceres viaja divulgando o FIPe

A Prefeitura de Cáceres, via Secretaria de Turismo e Cultura e em
parceria com Associação Ambientalista, Turística e Empresarial de
Cáceres e o Trade Turístico de Cáceres, divulgaram no final de semana, os
atrativos turísticos, turismo de pesca, e o Festival Internacional de Pesca
Esportiva de Cáceres, na Feira Trade Show; nas entrelinhas, lançaram o
FIPE 2019 em São Paulo. Página 03

Foto: JCC

Um sábado diferente,
com alvorada anunciando o dia
do padroeiro de Cáceres, São
Luiz de França, seguido do café
Compartilhado; a Corrida com
centenas de participantes;
almoço da família no CPSF
Apostolado da Oração; a
Procissão Luminosa; a Santa
Missa, com bênção aos fiéis e o
show de prêmios na Praça Barão,
uma festa a altura do Rei de
França, entronizado pelos fiéis.

SHOW DAS PODEROSAS

Encontro reuniu mulheres
da roça em Mirassol D'Oeste
Página 04
CONCILIAÇÕES

Oficina de Direito Sistêmico
realiza encontro em Cáceres

Página 03
Procissão luminosa chega à Catedral para a Santa Missa

Página 05

SUSPEITA DE HOMICÍDIO

Drogas, bebedeira e morte
levam traficante pra cadeia

REFLEXÕES EM GRUPO

Humanizando as Relações no
foco do projeto Família Juba

Foto: PJC-MT

Policiais da 3ª Cia de São José dos Quatro
Marcos prenderam Luiz Rogério Barbosa Pereira,
que tinha um mandado de prisão em aberto pelo
assassinato da namorada Dienes Renata Gomes,
ocorrido no dia 13 deste mês. Luiz havia dito, que
eles teriam bebido durante a noite e que a namorada
usava drogas eventualmente. A policia não engoliu
o caô e o suspeito, com passagens por tráfico, foi
pro xilindró.
Página 05

Página 06

Luiz Rogério Barbosa Pereira, foi enquadrado por homicídio
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S.O.S Chupetinha do Capeta
Olá, sabe aquela tirada do cigarro
e o fumante? Você me acende que eu te
apago; que a tradução exata do cigarro é
um cilindro de papel recheado de tabaco
com uma brasa numa ponta e um idiota
na outra? Que um fumante perde seis
minutos de trabalho por cigarro fumado?
Já se acostumou com os adeptos de São
Roque, aqueles que fumam, tragam, mas
nunca trazem, pelo simples prazer de
serrar um bráu trouxa, ou o simidão é
mesmo por economia? Pois é amigo, um
dos mais nefastos vícios do ser humano é
o cigarro, até pior que a bebida alcoólica,
wiski, cachaça, vodka, e os etcéteras. A
bebida você não carrega no bolso, se
bebe além da conta, azar seu, ao passo
que o cigarro para os fumantes, sempre
está no bolso, fazendo companhia ao
isqueiro, você não se mata sozinho,
matando que está por perto, alvo de suas
baforadas venenosas.
O fumante passivo por vezes
sofre mais que o ativo, atingido pela
maldita fumaça, quiçá até mesmo antes
de nascer, no ventre da futura mamãe
fumante e as conseqüências em todos os
casos são desastrosas. Não por acaso,
dizem que o cigarro é a chupeta do
capeta e se a gente abriu este preâmbulo
é porque neste dia 29 de agosto, o
calendário registra o Dia Nacional de
Combate ao Fumo, que deveria ser os
365 dias do ano, mercê dos danos
sociais, políticos, econômicos e
ambientais causados pelo tabaco.
Criado em 1986, pela Lei Federal
7.488, o Dia Nacional de Combate ao
Fumo, oficializou a normatização
voltada para o controle do tabagismo
como problema de saúde coletiva.
Sem alarde, exageros ou
extremismos, o cigarro é um dos maiores
indutores de suicídio da história,
levando o incauto viciado à morte,
através do câncer, não por acaso, a
estimativa da Organização Mundial de

DURA LEX- SED LEX
A justiça pública, arquivou uma ação contra
o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro e mais
10 pessoas por formação de quadrilha e
peculato. Os autos eram datados de 2003 da
Operação Arca de Noé, que investigou
crimes na Assembléia Legislativa de Mato
Grosso utilizando factorings de Arcanjo
para lavagem de dinheiro Os crimes
denunciados previam pena um ano e 3
meses por formação de quadrilha e de dois a
12 anos por peculato. Ocorre que se
passaram mais de 14 anos dos crimes
descritos, o que levaria à prescrição e foi o
que a justiça decidiu, arquivem-se, é a lei,
cumpra-se a lei.
BURACOS FANTÁSTICOS
Trecho da BR-163 em Mato Grosso
apareceu em reportagem do Fantástico na
noite de domingo último (26), como uma
das estradas que sofre com baixa qualidade
asfáltica, dentre outros problemas de
infraestrutura. A reportagem ainda apontou
problemas na MT-130, cuja concessão a
empresa "Morro da Mesa" foi negociada
pelo ex-governador Silval Barbosa, que em
delação premiada, relatou a fraude. Seria
novidade, não fossem as várias estradas de
MT assoreadas, com buracos e..ainda não
começou a temporada das chuvas.
POLÍTICA, VLT E ZPE
Já tem candidato em Mato Grosso
prometendo que caso seja eleito não
investirá novos valores para conclusão das
obras do Veículo Leve sobre Trilhos, o tal
VLT, aquele primo rico da ZPE, e que
também parou no tempo. Em entrevista, o
bagual disse que sua proposta é transformar
os 40 vagões do VLT em ambulatórios
odontológicos e médicos. Já pensaram se a
moda pega e alguém venha a propor que a
nossa decana ZPE, venha a se transformar
em ZBM? Prá quem não sabe, ZBM é zona
mesmo.
FERRO NOS BEBUNS
Oito presos, 13 condutores multados e 17
veículos, entre carros e motocicletas,
apreendidos. Este foi o resultado da
Operação Lei Seca, realizada de forma
integrada entre a Polícia Civil, Batalhão de
Trânsito da Polícia Militar e Secretaria de
Mobilidade Urbana de Cuiabá, na
madrugada de domingo último (26), em
Cuiabá. Eles foram encaminhados à Central
de Flagrantes, no bairro Verdão, e a fiança
foi de um a cem salários mínimos. Os que
não chegaram a ser presos foram multados
em R$ 2.934,6 mil cada, por dirigirem
bêbados, mas que se recusaram a fazer o
teste do bafômetro e todos tiveram suas
carteiras nacionais de habilitação (CNH's)
apreendidas, responderão a processo que
pode resultar na suspensão da liberação para
dirigir por 12 meses, terão 7 pontos a menos
na carteira.
FOGO VIVO
Uma equipe de Brigadistas recrutados pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) foi acionada para
combater um incêndio nas margens da BR
070 em Cáceres, no final de semana. O
incêndio se alastrou rapidamente pela área
que normalmente fica alagada nos períodos
de cheia, porém no período de seca é tomada
por vegetação seca que prolifera o fogo
rapidamente. As causas do incêndio ainda
serão investigadas, mas a hipótese mais
provável, é que o fogo tenha sido provocado
por questões naturais, como um raio. Raios
parta se não foi algum piromaniaco que
andou tacando fogo em mato.

Saúde e do Instituto Nacional do Câncer,
prevê cerca de 8 milhões de mortes
anualmente até 2030. Segundo o mesmo
estudo, os gastos com os custos do
tabagismo, em termos de produtividade
e saúde pública, são da conta de mais de
1 trilhão por ano, ou seja, não é bom
individualmente, e nem coletivamente.
Veja o leitor que além do já
conhecido risco alto de
desenvolvimento de diversos tipos de
câncer, principalmente os de pulmão,
laringe, boca; das doenças pulmonar
obstrutiva crônica, cardiovasculares e
gástricas e de problemas de visão, o
cigarro pode ainda causar a infertilidade,
deixar o macho broxa, provocar o
envelhecimento precoce e causar aquela
bafo de jibóia, então não dá mesmo, né?
Já pensou o amigo com aquela sede de
sexo, de repente por causa do maldito
cigarro não levantar a moral?

É complicado, negar fogo é
grave, mas acontece quando o camarada
está naquela de fazer fumaça, achando
que está abafando e necas de pitibiribas,
a vaca vai pro brejo e um dos motivos é
que a chupetinha do diabo tem tantos
elementos tóxicos, que carrega em si,
inclusive, uma boa dose de
radioatividade.
Deve ser por isso, que ao
fumantes tem aquela cara de bobo e não
se tocam, que estão ficando pra trás,
porque o mundo está mudando e, pra
melhor, basta ver como caiu o numero de
puxadores de fumaça nas ruas, com
certeza o medo de ir mais cedo conversar
com São Pedro. Brincadeiras a parte,
amigos, o problema é sério mesmo e a
gente encerra o papo reto desta quarta
feira, esperando que todos os dias, para
um numero cada vez maior de pessoas,
seja sempre sem cigarro, Bom Dia!

Êxodo dos Mercadistas
O “mercado” diz que sabe o que é
melhor para o Brasil, mas quando o
deixam livre para reger o país, dá-nos
crise após crise. Ganha dinheiro na
prosperidade geral e, claro, também
ganham dinheiro nos tempos de infortúnio
coletivo. Mas, com crise, animam-se mais
que nunca a tomar “providências
urgentes” contra seus efeitos na
degradação da vida, do aumento da
indigência, do clima de violência e medo
que se instala, transbordando das áreas de
pobreza. Mudam de país.
Segundo reportagem da BBC feita
com dados da empresa global de pesquisa
de mercado New World Wealth, “pelo
terceiro ano consecutivo, o Brasil ficou no
top 10 de países com maior fuga de
indivíduos donos de US$ 1 milhão ou
mais em ativos, somando 12 mil
'emigrantes classe A' desde 2015.” Devem
ser mais, porém, pelos dados da Receita

Federal que registram uma saída
definitiva do Brasil de perto de 70 mil
pessoas desde o início da crise, em 2014,
até o final do ano passado.
“Em 2013, último ano antes do
agravamento da crise econômica, foram
9.887 declarações. Desde então, a cifra
não parou de crescer anualmente,
atingindo 21.701 declarações em 2017.
Entretanto, o número de brasileiros que
foram viver no exterior é provavelmente
maior, já que nem todos informam essa
saída ao governo”. diz a BBC. Vão longe
os tempos em que se dizia, como gracejo,
que “a única saída para o Brasil era o
Aeroporto do Galeão”.
Há Cumbica, e São Paulo ficou
entre as sete cidades do planeta que mais
perderam residentes de alta renda para o
exterior. Ao contrário das levas de
imigrantes pobres, que merecem cercas e
campos de concentração, estes mudantes
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ricos não dão problemas: “milionários e
bilionários (…) dificilmente recorrem ao
setor público em busca de saúde e
educação ou concorrem aos empregos
locais mais disputados. E a cidadania?
Ora, compra-se “Os Estados Unidos
facilitam o estabelecimento legal do novo
cidadão rico no país.
O mecanismo mais comum – e
diretamente ligado à capacidade de
investimento do candidato – é o visto EB5, que concede o green card em troca de
um investimento mínimo de US$ 500 mil
(cerca de R$ 2 milhões) em uma empresa,
desde que gere empregos para
trabalhadores americanos.” Bem
diferente das crianças mandadas para as
jaulas por lá. Como cantava Nat King
Cole: what a wonderful world!
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SÃO LUIZ DE FRANÇA

Comemorações que começaram às 6h00 da manhã com alvorada, mobilizou festeiros e comunidade até altas horas da noite na catedral e na praça Barão

Cáceres celebrou com jubilo
grandiosa festa do padroeiro
Da Redação
Foto: JCC

U

m sábado diferente, com
temperatura amena pela
manhã quando da alvorada
anunciando o dia do padroeiro de
Cáceres, São Luiz de França,
enquanto equipes da Catedral
organizavam na lateral da igreja, o
café Compartilhado de São Luiz,
uma tradição que rememora a vida
caridosa do Rei Luiz IX, na
distribuição de alimentos.
Com café, leite, chocolate,
bolo, doces, frutas salgadinhos,
sanduíches e demais guloseimas,
para deleite dos presentes.
Logo em seguida,
aconteceu a Corrida de São Luiz,
envolvendo centenas de
participantes, (cerca de 300) num
percurso de 8 KM, com saída
defronte da Catedral.
A prova foi dividida em 8
categorias: Categoria Geral
masculino e feminino premiando
até o 5° lugar de cada categoria. A
categoria Cáceres: até o 3° lugar
masculino e feminino. Categoria
sênior: acima de 50 anos premiou
até o 3° lugar masculino e feminino.
Categoria juvenil ate o 3 lugar.
Os atletas de Pontes e
Lacerda no masculino, não deram

e o aguardado show de prêmios, via
bingo de cartelas numeradas, num

PROJETOS AMBIENTAIS

Os Bichos voltaram ao Pantanal
e já estão contratando monitores
Assessoria

O

Projeto Bichos do Pantanal
lançou anteontem, 27, o seu
primeiro edital de
contratação da 2ª fase do Projeto.
São três vagas para o cargo de
monitor de educação ambiental e os
selecionados vão integrar a equipe
do projeto que atua com mais de dez
mil crianças e jovens das escolas
municipais de Cáceres e Porto
Estrela, no Mato Grosso. As
inscrições vão até o dia 31 de agosto
e podem ser acessadas no site:
http://www.bichosdopantanal.org/o
portunidades/e/ouwww.institutosust
entar.net
Os trabalhos vão englobar
oficinas eco-culturais, o
desenvolvimento de atividades
lúdicas interativas e excursões
guiadas, no barco-escola do Projeto
e trilhas, para o estímulo do contato e
a interação dos alunos com a
natureza do Pantanal, entre outras
atividades. Os pré-requisitos para
participar da seleção são: residir em
Cáceres ou Porto Estrela, no Mato
Grosso, ter curso superior ou em
andamento e a disponibilidade para
viagens na região de atuação do
programa. O regime de contratação
será CLT, com salário no valor de R$
1.370 para 40 horas de trabalho

Café compartilhado abriu festividades após a alvorada

nenhuma chance aos seus
concorrentes: 1º lugar, Washington
Souza; 2º lugar, André Alves e 3º
lugar, José Pereira.
Após o lauto almoço no
CPSF do Apostolado da Oração,
uma trégua para recarregar as
baterias e a festa recomeçou com a
Procissão Luminosa, saindo da

Praça da PM, rumo à Catedral de
São Luiz na Praça Barão do Rio
Branco, sob o comando do Padre
Haroldo Renoutt Quintiliano e a
Santa Missa, com bênção aos fiéis.
Após o término da missa,
aconteceu na Praça a quermesse
com barracas de artesanato, doces e
salgados, animação musical ao vivo

FEIRA TURÍSTICA

Prefeitura lança o FIPe 2019
na Trade-Show em São Paulo
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres, via
Secretaria de Turismo e
Cultura e em parceria com
Associação Ambientalista, Turística e
Empresarial de Cáceres (ASATEC) e o
Tr a d e Tu r í s t i c o d e C á c e r e s
(associação de empresas, empresários
e diversas outras entidades ligadas ao
turismo), foram à capital paulista na
última semana, (22 a 25) para divulgar
os atrativos turísticos, turismo de
pesca, e o Festival Internacional de
Pesca Esportiva de Cáceres, na Feira
Trade Show. O evento aconteceu de
quinta feira a sábado último no
Pavilhão de Exposições do Anhembi.
Na verdade, pode-se afirmar que eles
foram lançar o FIPE 2019 em São
Paulo.
O objetivo, além de divulgar
o destino turístico Cáceres, foi o de
firmar parcerias para a realização do

clima de total descontração da
família católica de Cáceres.

38° Festival Internacional de Pesca
Esportiva que está previsto para
acontecer no próximo ano, no período
de 6 a 14 de julho. Já os parceiros do
Trade Turístico têm o objetivo de
divulgar suas potencialidades,
fomentar o turismo e a
comercialização dos pacotes
Turísticos.
Na oportunidade,
representantes da prefeitura, donos de
barcos, hotéis, pousadas e outros
negócios turísticos puderam participar
da Feira e levar os atrativos de
Cáceres, Portal do Pantanal e Capital
Nacional da Pesca Esportiva,
juntamente com mais de cem
expositores do Brasil e outros países,
dentre fabricantes e importadores, que
representaram mais de mil marcas
diferentes no evento que reúne
profissionais do setor, Foto:
criando
Assessoria

oportunidades de negócios.
Representando a Secretaria
Municipal de Turismo de Cáceres,
participaram o coordenador de Meio
Ambiente, Mauri Menezes Junior (que
está respondendo pela Secretaria nas
férias de Junior Trindade), a
coordenadora de Turismo, Zeli
Carvalho Lima e Claudionor Correa,
técnico e guia de Turismo.
Mauri Junior conta que
montaram na Feira de São Paulo um
estande com farto material de
divulgação, como folders, panfletos e
revistas, a fim de distribuir aos
visitantes. “Lá estavam diversas
empresas com grande potencial de
serem futuros parceiros do FIPE do
ano que vem, por isso, fomos também
à busca de contatos para criar
oportunidades de patrocínio,
demonstrando nosso planejamento
para 2019, com um ano de
antecedência”, complementa.

semanais.
O Projeto Bichos do
Pantanal é patrocinado pela
Petrobras por meio do Programa
Petrobras Socioambiental, e
realizada pelo Instituto Sustentar de
Responsabilidade Socioambiental.
A iniciativa atua para ampliar o
conhecimento científico e a
preservação de importantes espécies
da fauna pantaneira, como ariranhas,
lontras, aves, peixes e onçaspintadas.
As atividades de educação
ambiental, em escolas da região, e a
promoção da geração de renda, entre
as comunidades locais, integram a
proposta de atuação do Projeto, que
além da preservação ambiental
também busca o desenvolvimento
sustentável no Pantanal. Mais
detalhes sobre essa atuação podem
ser conhecidos no site
http://www.bichosdopantanal.org.
A área de atuação do projeto
é o Pantanal, nos municípios de
Cáceres e Porto Estrela, na bacia do
Alto Pantanal, no rio Paraguai, no
Mato Grosso. A região foco do
projeto compreende o curso do rio
Paraguai, suas margens, campos
alagados e comunidades ribeirinhas
em toda área.
Foto: Arquivo

Ecólogo norte-americano Douglas Trent, mentor do projeto

Representantes do turismo de Cáceres presentes na Trade-Show
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MULHER RURAL

Durante o evento de confraternização e valorização da mulher rural, foram realizadas atividades como palestras, comercialização de artesanato entre outros

Encontro em Mirassol D'Oeste
superou todas as expectativas
Assessoria

Foto: Mirassol Urgente

C

erca de 1280 pessoas, em
sua maioria mulheres
trabalhadoras rurais,
participaram, sábado último,
(25), no Centro Comunitário
Jesus de Nazaré, do XXVII
Edição do Encontro da Mulher
Rural Empreendedora,
promovido pela Prefeitura
Municipal de Mirassol D'Oeste,
juntamente com a EMPAER.
Na abertura do evento, foi
feita a composição da mesa de
autoridades, e no uso da palavra,
as autoridades fizeram questão de
enaltecer a importância da
mulher rural no município e suas
conquistas.
Durante o evento de
confraternização e valorização da
mulher rural, foram realizadas
atividades como palestras,
comercialização de artesanato
entre outros.
A Juíza de Direto da
Comarca, Edna Coutinho,
abordou em sua palestra sobre o
empoderamento feminino, dando
testemunho sobre os desafios que
passou, até chegar a magistratura,
no sentido de encorajar a cada
uma das presentes.
A Secretária de Estado de

Monica Camolezi e toda a
administração que não mediram
esforços em unir forças para mais
um evento do Encontro da

Mulher rural, cujas atividades
contribuem para o
desenvolvimento do município.

NASCENTES DO LAGO AZUL

Expedida noticação para que
prefeitura contenha degradação
MPE c/ Redação

A

suposta degradação
ambiental na nascente do
Lago Azul, em Araputanga,
chegou a conhecimento do
Ministério Público Estadual, que
expediu, na semana passada,
notificação recomendatória ao
prefeito municipal para adoção de
medidas imediatas.
De acordo com a denúncia,
estaria ocorrendo desmatamento,
corte de árvores, invasão e
ateamento de fogo, que degrada a
nascente do Lago.
As primeiras providências
visando a recuperação e isolamento
da área já foram tomadas, informou à
promotoria, o Gerente da Secretaria
Municipal de Agricultura, Willie
Douglas; porém se houve medidas
efetivamente mitigadoras,
requisitadas ao prefeito Joel Marins,
estas não teriam sido constatadas
pelo MPE, descreve uma das
considerações do documento
Ministerial.
Ao recomendar a adoção de
medidas visando garantir a

Confraternização valorizou atividades da mulher do campo

Trabalho e Assistência Social,
Monica Camolezi, parabenizou a
administração pela organização
do evento e falou também da
importância da mulher rural, que
representam um importante
segmento que é o segmento rural,
contribuindo para o crescimento
da agricultura familiar, e
conseqüentemente para o
desenvolvimento econômico e
social do município.
Em sua fala, a primeiradama, Maria de Lourdes

demonstrou orgulho em poder
realizar mais um grandioso
evento em homenagem as
mulheres, ressaltando que não
mediu esforços para proporcionar
um dia muito agradável a todas as
mulheres presentes no evento,
onde foram recepcionadas com
um café da manhã, além de um
delicioso almoço e sorteio de
vários brindes.
Por fim, ela agradeceu a
presença da Secretária de Estado
de Trabalho e Assistência Social,

VÁRIAS SUSPEITAS

Policia civil não descarta outras
causas do atentado no hospital

preservação do meio ambiente, a
Promotoria de Justiça previne a
negligência da autoridade
competente, diante da denúncia de
suposta degradação da nascente do
Lago Azul.
Na penúltima consideração
do documento, a recomendação
registra que Araputanga tem
despendido valores com eventos
festivos, tais como Festa de Final de
Ano (2017/2018), Aniversário da
Cidade (2018) e, Rodeio na
Comunidade das Botas (2018),
presumindo-se que há
disponibilidade de valores em caixa
para o custeio e efetivação de
interesses sociais e indisponíveis, tal
como a proteção ao meio ambiente.
Tendo a recomendação
recebido o número 2057 na
Prefeitura, na última sexta feira, 24,
o chefe do executivo tem prazo de
dez dias para adotar as providências
necessárias para solucionar a
questão do isolamento da nascente
do Lago Azul, com as medidas
recomendadas.
Foto: Divulgação

PJC c/ Redação

A

Polícia Civil iniciou
investigações para
identificar a autoria e
motivação dos disparos efetuados
contra um jovem, de 20 anos,
dentro do Hospital de Pontes e
Lacerda, no último sábado. O
delegado Carlos Augusto do
Prado Bock informou que ainda
não houve prisão, mas que as
investigações estão evoluídas.
Segundo ele, a Polícia Civil
trabalha com três hipóteses que
não serão reveladas para não
atrapalhar investigações.
“ A v í t i m a f o i

encaminhada com vida para
Cáceres, para atendimento
hospitalares mais adequados, e se
encontra em um quadro de saúde
e s t á v e l . Ta m b é m j á f o i
entrevistada por policiais da
Regional de Pontes e Lacerda”,
disse o delegado, por meio da
assessoria.
Segundo as informações,
a vítima chegou ao hospital
acompanhada da esposa,
informando que tinham acabado
de sofrer uma tentativa de assalto.
Minutos depois, um homem com
capacete na cabeça entrou no

hospital e efetuou pelo menos 10
disparos em sua direção, dos
quais, ao menos seis acertaram o
jovem, que recebeu atendimento
e não corre risco de morte.
A m u l h e r, q u e
acompanhava a vítima, informou
aos policiais que ambos estavam
em uma tabacaria, quando por
volta das 4h30, saíram do
estabelecimento, e entraram no
carro para comprar mais bebidas
alcoólicas. Quando estavam nas
proximidades do hospital Vale do
Guaporé, a vítima parou o carro
para atender uma ligação, e, nesse
momento, encostou ao lado uma
motocicleta com dois homens.
O garupa sacou uma arma
e apontou em direção a vítima,
que arrancou com o veículo em
direção ao hospital. Eles
conseguiram entrar na unidade
hospitalar, no sentido de pedir
ajuda, porém, logo em seguida, o
suspeito entrou efetuando os tiros
contra a vítima, no corredor do
hospital. Ela contou que
conseguiu se esconder em uma
das salas.
As imagens do circuito de
câmaras da unidade hospitalar
também estão sendo analisadas
para ajudar a identificação do
atirador.

Foto: Arquivo

Delegado Carlos Augusto do Prado Bock investiga causas do crime
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DROGAS E MORTE

Suspeito à época da morte, disse que estava bebendo com a parceira e amigos e que ela veio a morrer, mas as investigações policiais apontam que ele matou a jovem

Traficante é preso acusado de
provocar morte da namorada
PJC/MT c/ Redação

Foto: PJC-MT

homicídio, culminando com a prisão
do suspeito 13 dias após o ocorrido.

Luiz Rogério tem passagem
pelos Art. 28 e Art. 33 do Código

Penal, sendo consumo e tráfico de
drogas.

DIREITO SISTÊMICO

Cejusc realiza oficina de
conciliação em conflitos
TJ-MT c/ Redação

Foto: Cleci Pavlack

O

Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e
Cidadania (Cejusc) na
comarca de Cáceres realizou na
semana passada, (23), a primeira
oficina de Direito Sistêmico,
promovendo a conciliação e a
solução de conflitos em busca de
entendimento e contando com cerca
de 40 pessoas entre as partes dos
processos, selecionados pela Vara da
Família e Infância,familiares e
comunidade.
A juíza da Vara da Família
de Cáceres, Alethea Assunção
Santos, destacou como oportuna a
experiência. “Nesta primeira vez
separamos seis processos, que
envolvem conflitos familiares
(como ações de guarda e inventário)
e de menores em conflito com a lei, e
a experiência foi bem positiva. As
partes compareceram e a
participação foi significativa”, disse
a magistrada, ressaltando que o
objetivo maior desse trabalho é
fomentar o diálogo, o respeito e a
retomada da escuta na família.
Ainda segundo a juíza, a
idéia é promover em breve outras

Luiz Rogério não estrilou diante do mandado de prisão

N

a manhã de domingo
último, (26), policiais da 3ª
Cia de São José dos Quatro
Marcos prenderam Luiz Rogério
Barbosa Pereira, 23, que tinha um
mandado de prisão em aberto pelo
assassinato da namorada Dienes
Renata Gomes, 28, ocorrido no dia
13 deste mês.
Ele foi localizado na
Avenida São Paulo, na referida
cidade, dirigindo um veículo Gol e
disse que tinha conhecimento do
mandado de prisão, expedido pela
juíza Lilian Bartolazzi Laurindo
Bianchini.
Na ocasião da morte de
Dienes Renata Gomes, foi o próprio
Luiz Rogério quem comunicou a
polícia, dizendo que sua namorada
passava mal.

Uma ambulância do
Hospital Municipal foi solicitada
para o local, mas ao chegar, a vítima
já estava morta e a Politec foi
acionada.
Em busca de mais detalhes,
os policiais verificaram que na área
da casa, havia muitas latas de cerveja
e no hospital, foram informados
pelos médicos plantonistas, de que o
corpo da vítima estava bastante
enrijecido e que Luiz havia dito, que
eles teriam bebido durante a noite e
que a namorada usava drogas
eventualmente.
O caso foi registrado como
morte natural, ocorrida às 6h00
daquele dia, entretanto, a Polícia
Civil prosseguiu com as
investigações e constatou que não se
tratava de morte natural, mas sim,

Evento buscou solucionar conflitos familiares e de menores

oficinas com essas técnicas nas quais
as vivências conduzidas ajudam a
identificar conflitos escondidos por
trás de demandas judiciais,
viabilizando a resolução de litígio,
promovendo a humanização e
possibilitando uma profunda
compreensão.
Segundo a facilitadora da

oficina Jeaneh Borges, o Direito
Sistêmico é uma ferramenta que se
mostra eficaz e menos traumática na
vida dos envolvidos e de suas
famílias. Também a gestora do
Cejusc, Adriana Del Castanhel,
confirmou a importância da oficina
realizada no plenário do Júri do
Fórum.

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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ATIVIDADES EM GRUPO

Primeira palestra aconteceu na noite da última segunda-feira (27), no auditório do Corporativo do Grupo Juba e o tema abordado foi “A importância da Família”

Família Juba lança projeto
Humanizando as Relações
Assessoria

Foto: Divulgação

Tema abordou a família como sociedade estruturada e equilibrada

U

ma das características
marcantes do Grupo
Juba é ser referência no
segmento de supermercados e,
através do desenvolvimento da
equipe de diretores e
colaboradores, proporcionar a
satisfação dos clientes, do
ambiente familiar e do bem estar
social.

Nesta semana o
departamento de gestão de
pessoas da empresa, lançou o
Projeto “Família Juba:
Humanizando as Relações”. O
evento pretende através de
palestras pontuais, humanizar as
relações de seus colaboradores,
nos mais diversos aspectos da
vida humana, com o propósito de

motivá-los a uma melhoria
pessoal e familiar, e como
conseqüência torná-los pessoas
mais motivadas com
possibilidades concretas de
crescimento pessoal e familiar.
Segundo a responsável
pelo Projeto, Marta Luchesi
Ribeiro, um dos objetivos da
proposta é promover reflexões e
atividades em grupo, visando à
formação integral dos
colaboradores e seus familiares.
Outro fator importante desta ação
é o de apoiar o desenvolvimento
das potencialidades de cada
funcionário para que tenham a
consciência de seu papel no local
de trabalho, no seu lar e na
sociedade. “Através desta ação
social implementamos
programas motivacionais que
contribuem como estímulo
pessoal, desenvolvimento de
valores humanos e de
conhecimentos funcionais, que
contribuem com a melhoria de
suas funções dentro da empresa e
na sua família”, explica Marta.
A primeira palestra
aconteceu na noite da última

segunda-feira (27), no auditório
do Corporativo do Grupo Juba, e
foi ministrada pelo casal
Neuliane Auxiliadora Rondon
Garcia Cestari e Jair Cestari.
Neuliane e Jair
trabalharam o tema “A
importância da Família”. Em uma
conversa bem descontraída o
casal abordou temas como
espiritualidade, relações na
família, respeito na convivência,
fidelidade, amor, educação dos
filhos, diálogo dentro de casa,
todos com uma dinâmica
interessante, utilizando músicas,
mensagens e reflexões , inerentes
ao tema. Diversos sorteios
movimentaram o encontro.
Para Marta Ribeiro, é
através da família que
construiremos uma sociedade
estruturada, saudável e
equilibrada, pois ela é sem dúvida
a base de tudo. “Não podemos
permitir que a influência da
família na sociedade seja
desvalorizada, ela é quem define
nossos princípios. Hoje pude ver
a reação de nossos colaboradores
nesta palestra, alegria, emoção e

muitos elogios pelo tema que
escolhemos. O retorno foi
gratificante”, observa Marta.
Para o colaborador Daniel
Fernando Silva Souza, que foi
acompanhado da esposa Paulina
de Oliveira, o evento superou sua
expectativa pela forma que os
temas foram abordados. “Muito
bom poder ter participado desta
reunião ao lado de quem amo e
ouvir sobre convívio familiar e o
respeito dessa relação. É na
família que o amor entra no
coração do homem, da mulher e
dos filhos”, explica Daniel.
Outras palestras incluídas
no projeto estão programadas
para este ano e vão atender todos
os colaboradores da Família
Juba. Estão previstos ainda os
temas Planejamento Financeiro,
Motivação, As Relações
Interpessoais, Espiritualidade e
Ética no Trabalho , que serão
presenciais. Já a palestra
Liderança e Trabalho em Equipe
será ministrada por vídeo
conferência.
(Fonte: Esdras Crepaldi)

ARREPENDIDOS

Deputados desistem de projeto
contra autonomia da Unemat
Assessoria

O

s deputados estaduais
Romoaldo Júnior (MDB),
Pedro Satélite (PSD) e Zé
Domingos Fraga (PSD) retiraram
suas assinaturas do Projeto de
Emenda Constitucional que retirava
a autonomia financeira da
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) na manhã de
anteontem, (28) em sessão ordinária
na Assembléia Legislativa. Todos os
parlamentares, assim como o petista
Valdir Barranco, que retirou sua
assinatura na semana passada,
alegaram terem sido enganados por
seu colega de parlamento, o
deputado Ademir Brunetto (PSB).
O ex-petista foi o autor do
projeto. “O Ademir me procurou
buscando assinaturas para
apresentar e discutir, junto à
Unemat, junto ao Governo do
Estado, uma melhoria para todos os
estudantes do Estado de Mato
Grosso”, explicou o deputado
Romoaldo durante sua fala na
tribuna.
Além de explicar o motivo

que o levou a retirar sua assinatura,
Romoaldo também propôs que a
Casa realize um trabalho junto à
instituição e pediu que a reitoria da
entidade se aproxime da Casa de
Leis para discutir, entre outras
coisas, o orçamento da Unemat. O
deputado Pedro Satélite lembrou que
foi um dos que defendeu, na
legislatura passada, a autonomia
financeira da instituição.
Ele também citou que
Brunetto apresentou a proposta
como forma de expandir os campus
da Unemat no interior do Estado.
“Não podemos voltar atrás, a ponto
do reitor vir aqui, de pires na mão,
implorando por recursos para tocar a
Unemat. Essa autonomia é
importantíssima para o ensino
superior público e para ticar a
Unemat da politicagem”.
Janaína Riva citou que,
mesmo com o projeto de autonomia,
o Governo não tem efetuado os
repasses a instituição de forma
adequada. Segundo ela, o débito do
Executivo com a instituição é de

cerca de R$ 80 milhões. “Hoje, por
mais que os deputados que apoiaram
a PEC digam que a universidade só
está investindo em pessoal, isso fica
claro o motivo quando temos a
informação que o governo deve mais
de R$ 80 milhões em repasses
atrasados, portando não há mesmo
como investir na abertura de novos
campus.
Impossível progredir e
expandir estrutura quando o governo
não cumpre com sua obrigação.
Cientes disso, a maioria dos
deputados que haviam assinado já
retiraram suas assinaturas”,
comentou.
O projeto foi apresentado no
início do mês pelo deputado em
exercício Ademir Brunetto. No total,
17 deputados assinaram o
requerimento.
Em seu conteúdo, o projeto
previa revogação do artigo 246 da
Constituição Estadual. Na prática, o
artigo citado estabelecia os
percentuais da Receita Corrente
Líquida a serem repassados pelo
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Estado à instituição. Em 2013,
quando o artigo foi incluído na
Constituição, o texto garantiu o
repasse de automático de 2% já
naquele ano, sendo acrescido

anualmente de 0,1%, chegando a
2018 com o índice de 2,5%, teto
garantido por aquela Emenda. A
proposta de Bruneto retirava esta
obrigação.

Grupo Chalana será Cáceres
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SEGUNDA NACIONAL

Como havia vencido a primeira partida dia 20 na Arena Pantanal por 2 a 0, o Dourado podia até perder por 1 a 0 mas beliscou um empate e está na segundona

Empate no Florestão classifica
Cuiabá para Brasileiro série B
SN c/ Redação

Foto: Dhárcules Pinheiro

O

Cuiabá empatou na noite de
anteontem, pelo placar de 2
a 2 com o Atlético do Acre
no estádio Florestão, na capital Rio
Branco e como havia vencido a
primeira partida por 2 a 0 na Arena
Pantanal em casa, conquistou a tão
sonhada classificação para Série B,
após 7 anos tentando o acesso para a
segunda divisão do Brasileiro.
Assim, no próximo ano, Mato
Grosso volta a ter uma equipe na
segundona.
Com o resultado, o Dourado
também vai para a semifinal da Série
C e terá uma pedreira pela frente, o
Botafogo-SP. A primeira partida será
na Arena Pantanal, em Cuiabá e o
jogo decisivo que vale vaga na final
da competição será no estádio Santa
Cruz, em Ribeirão Preto. As datas e
horário ainda serão definidos.
Em Rio Branco, o Cuiabá
entrou em campo com a vantagem de
poder perder por até um gol de
diferença e, ainda assim, ficar com a
vaga na Série B, mas preferiu não
contar com a sorte e tratou de
intimidar o Atlético-AC. Apesar de
jogar fechado, aproveitou os contra-

ataques para levar perigo ao gol
acreano, como na jogada com Bruno
Savio pelo lado esquerdo, Marino
cobrou, Jean arriscou de fora da área
mandou uma bomba que passou
raspando na trave do goleiro Ruan.
A resposta do Atlético veio
com Eduardo, que levantou direto
para o gol e quase diminuiu a
vantagem cuiabana, mas o goleiro
Victor Souza espalmou e Ednei
tratou de afastar o perigo. Em uma
saída de bola o Cuiabá falhou e quase
entregou de bandeja para o jogador
acreano ficar cara a cara com goleiro
cuiabano. Após uma cobrança de
lateral para área do Atlético-AC, a
defesa não cortou, a sobra ficou com
Marino, que chutou para linha de
fundo.
Já na reta final do primeiro
tempo, o Atlético desperdiçou um
lateral que poderia levar a um gol. Já
o Cuiabá tentou ampliar com
Marino, que desceu em velocidade,
fez tabela com Eduardo Ramos, e
João Carlos estava esperando na
pequena área, mas o zagueiro fez o
corte. O Dourado cobrou escanteio
mas também acabou perdendo a

chance.
No segundo tempo, o
Dourado voltou surpreendendo, já
aos 2 minutos, em cobrança de
escanteio, a bola desviou em Rafael
Barros, enganou o goleiro Ruan e
morreu no fundo da rede. Cuiabá 1 a
0. Na seqüência, quase o AtléticoAC desconta, com uma tentativa de
bicicleta de Rafael Tanque, mas
Victor Souza fez a defesa. Com três
gols de diferença no acumulado, a
única alternativa do time acreano foi
sair para o ataque. Eduardo mandou
na área, quicou no campo e Victor
Souza se esticou todo e fez uma
defesa espetacular.
Apesar da necessidade do
Atletico, que se aproximava com
mais perigo era os mato-grossenses,
até que aos 28, Bruno Savio carregou
a bola e na entrada da área mandou a
bomba pro fundo da rede de Ruan.
Cuiabá 2 a 0.
Após o segundo gol a torcida
começou a deixar o estádio
Florestão, e em campo, os jogadores
passaram a demonstrar ainda mais
nervosismo, mas não deixaram de
lutar e buscar o gol. O Dourado

AMADORZÃO NA FITA

Poconé fecha contrato com 15
jogadores para disputar Copa

Acre se perdeu no placar agregado do Cuiabá nos dois jogos

acabou relaxando, e aos 36, Rafael
Barros deu uma pancada na bola e
mandou na gaveta sem chance para
Victor Souza. Atlético 1 x Cuiabá 2.
Quando a partida já parecia
definida, Rafael Barros pela
esquerda, driblou Jean e a bola
passou bateu nas pernas do zagueiro
do Dourado e saiu.
Na cobrança de escanteio o
Cuiabá tirou e no novo escanteio,

Diego de cabeça empatou: 2 a 2.
O arbitro deu 5 minutos de
acréscimos, e o time acreano lutava
para conseguir a virada e superar a
diferença cuiabana para conseguir o
acesso à Série B.
Teve boas chances, mas a
partida terminou em 2 a 2 e com
placar agregado 4 a 2, o Cuiabá ficou
com a classificação e a vaga na
Segundona do Brasileiro.

S.N c/ Redação

O

presidente do Poconé
Esporte Clube, Orivaldo
Rondon, confirmou na
última segunda feira, que fechou
contrato com 15 jogadores de uma
equipe amadora de Cuiabá, para
disputar a Copa Federação, e ainda
conta com mais 15 atletas do sub-19.
Os treinos estão previstos
para iniciar nesta quarta feira,
entretanto, a contratação do técnico
ainda não foi encaminhada. A
previsão é que até o final da semana,
feche com algum comandante do
Estado.
Segundo o diretor de futebol
Paulo Roberto da Silva Bastos, os
atletas estão em boas condições
físicas prontos para estrearem. Pela
tabela divulgada pela FMF, o Cavalo
do Pantanal, entra em campo diante
do Mixto, no dia 22 de setembro.
Este jogo está marcado para o
estádio Neco Falcão.
Diferente do Cavalo, o
União de Rondonópolis iniciou os

treinos na semana passada, com 12
atletas remanescentes do Estadual,
mais alguns da categoria de base
sub-19. O Colorado pega o Araguaia,
no estádio Luthero Lopes, também
no dia 22 do próximo. Na edição

desse ano, o Luverdense e o Sinop já
confirmaram que não vão participar.
O Galo do Norte quer
priorizar o Estadual do próximo ano
porque já tem vaga garantida na
Copa do Brasil.
Foto: David Murba

Cavalo Pantaneiro forma plantel visando titulo na Copa
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Esotérico
A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia difícil para
os relacionamentos,
pessoais e profissionais.
Procure não se envolver em provocações,
pois as brigas e discussões devem ser
evitadas. O dia pede cuidado com as
palavras e atitudes.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de se distanciar da vida
social. Você estará em contato mais
profundo com seu mundo emocional, que
passa por um momento de dificuldades.
Procure respeitar seu estado de espírito.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de
pressão, especialmente no
trabalho. O momento pode
envolver a necessidade de maior
organização, para obter bons resultados
em seus projetos. Pode ser um dia de
muito estresse.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de
pressão, especialmente se
estiver envolvido com
projetos e uma equipe de trabalho. O
momento pode indicar também que um
amigo passa por um momento de
problemas e dificuldades.

A Lua entra em Áries, se
une a Quíron e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia em que
a u m e n t a m
a s
possibilidades de decepções em
relacionamentos afetivos, com seu
amor ou com os filhos. O momento
pode envolver grande dificuldade em
projetos criativos.

A Lua entra em Áries, se
une a Quíron e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia de
pressão, especialmente no
trabalho. Um projeto profissional em
andamento pode apresentar problemas.
Procure manter a calma e faça um novo
planejamento. Adie apresentações.

A Lua entra em Áries, se
une a Quíron e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia de
interiorização e
necessidade de ficar perto dos seus. O
momento pode envolver um problema
doméstico ou familiar. Um de seus pais
pode passar por dificuldades e precisar de
sua ajuda.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia
enfrentamento de problemas
e pressão em projetos de
médio prazo, especialmente se estiver
envolvido com importação e exportação.
Uma viagem pode ser cancelada ou adiada.
Mantenha seu humor equilibrado.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de pressão
e comunicação difícil. O
momento pode envolver o
adiamento ou cancelamento de um
contrato ou mesmo de um contato
comercial importante. Procure não
alimentar pensamentos recorrentes.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia
emocionalmente difícil.
Você pode sentir como se
uma antiga ferida fosse aberta. Procure se
manter equilibrado através da meditação
ou ao menos procure se distanciar de uma
vida social vazia.

A Lua entra em Áries, se
une a Quíron e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia difícil
para sua vida financeira.
Não se envolva, de maneira alguma, em
novos investimentos. O momento pode
envolver atraso em pagamentos ou
adiamento de contratos que tenham o
aumento de seus rendimentos.
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Felicitações ao amigo
Pedro Paulo Pinto de
Arruda que trocou de idade
e foi abraçado pelos
familiares e rol de amigos.
Que esse ano seja repleto
de coisas boas e muitas
conquistas.

By Rosane Michels

A Lua entra em seu signo, se
une a Quíron e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia de pressão
e dificuldades emocionais.
O momento pode envolver a
necessidade de tomar uma decisão
contrariadamente. Você estará mais
calado, fechado, introspectivo e mau
humorado.

SOCIAL

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

Grande abraço ao profissional do
jornalismo Rony Garcia sempre cobrindo
os eventos da city com responsabilidade e
com a verdade. Bom fim de semana.

Casal nota 1000 que esbanja simpatia Luiz Catelan e
Sebastiana (Batana). Recebam nosso carinho e admiração
com votos de Bom Dia!

******************************
Alô mais que especial é
endereçado ao amigo
José Carlos Teixeira
que desenvolve o
Projeto Imagens do
Pantanal, registrando
com profissionalismo
as mais belas imagens
transformando-as em
pinturas. Sucessos pra
você.

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

