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DISTRITO 4440
Para o presidente do Rotary, a presença da governadora é um evento marcante pois é a autoridade máxima e a oportunidade de fortalecimento da família rotária

Rotary recepciona governadora
em sua visita oficial a Cáceres
Foto: JCC

O Rotary Club de Cáceres recebeu ontem a visita oficial da
Governadora do Distrito 4440, Marly de Fátima Ferreira, que foi
recepcionada por integrantes do Rotary, Casa da Amizade e
Rotakids, no Marco Rotário no trevo da cidade. Com o anfitrião
Jorge Rodrigues Presidente do Rotary ela esteve no Paço Municipal,
sendo agraciada pelo prefeito Francis, com o título de hóspede
ilustre do município. Página 03

Católicos de Cáceres
festejam a padroeira
N. Sra. Aparecida
Governadora recepcionada pelos companheiros do Rotary Club de Cáceres

Tráfico de armas e munições
foi desmantelado na fronteira
Página 04
Página 03
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Faxina nas Urnas
Quando os coniventes
legisladores não cuidam de moralizar a
política tupiniquim, cabe ao povo cortar
pela raiz (mesmo sob a iminência da erva
daninha florescer futuramente) as
gavinhas que infestam o nosso legislativo,
impune e imune ao processo de reeleição,
formando seus clãs em dinastias decanas
no poder. Aqui em Mato Grosso, foram
dez deputados estaduais, excluídos nas
urnas do pretenso cargo em 2019, nove
deles, de olho na vitaliciedade,
interrompendo o ciclo histórico que dura
até duas décadas.
Temos casos de parlamentar na
16º legislatura, um dos tais, desde 2002,
mamando 16 anos nas tetas do cargo e
durma-se com um barulho destes, tem o
caso de deputado que está na Assembléia
Legislativa desde 1994, entre mandatos
titulares e suplências. Quer mais? Vamos
lá, um dos excluídos este ano nas urnas,
foi eleito pela primeira em 1990 e foi líder
do governo, reeleito em 1994 e 1998,
prefeito de Alta Floresta e retornou em
2010, e novamente conseguiu eleição para
dois mandatos seguidos. No andar de
cima, lá na Câmara Federal, a faxina
também foi boa e após os resultados do
pleito de 2018, dos 513 deputados
federais, 274 serão novos, mas ainda
ficaram 239 tigrões reeleitos.
No senado, que para surpresa de
alguns, não é considerado poder
legislativo, embora legisle, de cada quatro
senadores que tentaram a reeleição em
2018, três não conseguiram, uma limpeza
que muda. Das 54 vagas em disputa neste
ano, 46 serão ocupadas por novos nomes,
uma renovação de mais de 85%. Estas
mudanças mostram aquilo que a gente
vem insistindo neste espaço democrático

OURO DOS TOLOS
Em tempos de eleição é bom a gente abrir o
baú da maldição e relembrar a ditadura
militar, enquanto Dom & Ravel cantava Eu te
amo meu Brasil, os pobres davam anéis,
alianças e até dente de ouro (muito velho
ficou banguela) na campanha “Ouro pelo
bem do Brasil”, uma picaretagem montada
em conjunto pelos Diários Associados de
Assis Chateaubriand. Assim como o Brasil
que eu quero, naquela época, se trocava as
alianças de ouro dos casais por anéis de latão,
em tese para salvar nossas reservas cambiais
(na época, o padrão era o ouro, não o dólar).
Foram bilhões em ouro, que ninguém ficou
sabendo o rumo que tomou.
OCIOSOS DO OFÍCIO
As redes sociais tem se tornado anti-sociais
com a enxurrada fétida de fake-news de
ambos os lados da suja política tupiniquim,
onde rotos falam de esfarrapados e a galera
que parece não ter o que fazer entra de alegre
nas patifarias, muitos deles, funcionários
públicos, empregados do povo, gastando o
sagrado tempo de trabalho em espalhar
sujeira aos outros. Enquanto isso, como já
dissemos em editorial, os políticos titulares
estão numa boa, negociando apoios que se
sabe não é de graça, mas se sabe quem irá
pagar a conta, todos nós, inclusive os
palhacinhos das fake-news.
EFEITO BUMERANGUE
Vingança de ditos vagabundos, ou efeito
bumerangue, o certo é que teve candidato
que perdeu em seus próprios redutos nesta
eleição, sinal de que Cacerenses,
Pocoenanos e Cuiabanos não são
vagabundos coisa nenhuma, e que fake-news
de rebeldes do agronegócio, não funcionam
em territórios tchapa & cruz, onde trabalho é
o verbo diário. Que sirva de lição pra
políticos abusados que menosprezam as
pessoas, esquecendo que um dia foram
humildes trabalhadores e chegando ao poder
podem chamar quem lhes paga o salário, de
vagabundo. Respeito é bom e gente gosta,
mesmo quando toucinho frito vira pururuca.
MUSA DO TIMÃO
Uma nota light pra amenizar o clima pós
eleições, com gente de orelha quente e bolso
vazio, vem de Pontes e Lacerda, com a
escolha da morena Luziene Rodrigues, 28
anos, mais conhecida como "Bombom" e que
está concorrendo ao posto de Musa do
Corinthians, única candidata ao título, das
42, por Mato Grosso pelo clube. Ela se diz
corintiana fanática e é associada e
representante da Associação Corintiana de
Tchapa e Cruz (ACTC) e diz que quer muito
trazer o título para Mato Grosso e mostrar a
força do meu Corinthians fora do Estado de
São Paulo. Ela merece nosso destaque, mas
que as coisas andam mal pelo timão, ah, isso
é verdade, sofrimento para este editor.
LADO MAIS FRACO
Não estranhem para esta nota, afinal, a corda
se arrebenta sempre do lado mais fraco: As
micro e pequenas empresas que possuem
impostos em atraso correm o risco de serem
excluídas do regime unificado de tributos, o
Simples Nacional. De acordo com a Receita
Federal, somente em Mato Grosso, 11,146
mil empresas devem cerca de R$ 248,126
milhões em impostos. No país, são 716,948
mil empresas com dívidas que somam R$
19,5 bilhões. As empresas que já foram
notificadas pela Receita Federal sobre a
possibilidade de exclusão têm um prazo de
30 dias para a regularização dos débitos, sob
pena de desenquadramento do Simples
Nacional. Curioso, nem tanto, que o governo
não fala nada em cobrar os grandes
devedores como os bancos.

diário com o amigo leitor, se o povo
quiser, dá pra moralizar, mesmo não
botando a mão no fogo pros novatos,
político, a gente precisa sempre estar com
um pé atrás, mas, reciclar é preciso.
A gente bate na tecla do
legislativo, por ser o Brasil um
presidencialismo viciado de semiparlamentarismo, que dita as normas e só
bate o martelo, se o bife for filé,
contrapondo-se a divisão de poderes e
competências, de prefeito a presidente da
república. Por exemplo, se fala muito em
reforma política, em fim de reeleição, mas
só pro poder executivo, o legislativo
continua liberado, sem restrições a
legislaturas, formando saruês, coronéis da
política, com mãos de ferro, bolsos sem
fundos, negociando até a alma, no dando
que se recebe.
A gente não pode por enquanto
comemorar o termo demagogo de

Renovação e sim, o de troca, porque
muitos dos neófitos logo se contaminarão
do vírus da mosca azul, transmitido pelos
velhos e velhacos que continuam, salvar a
pátria, é coisa de campanha eleitoral,
então, mesmo com as mudanças, é preciso
ficar atento se muda pra melhor ou pro que
está, quiçá pior, aí, é esperar, os bons não
trazem estrela na testa, já dizia a bisa.
O poder, amigos, é algo,
insinuante, sedutor, perigoso, um
caminho largo, de fácil acesso, medido
pelo egocentrismo, lucro fácil,
conchavos, e demais efeitos colaterais
nefastos ao caráter humano, daí, a
necessidade de continuarmos a faxina,
conscientes do nosso poder de cassar nas
urnas os safardanas e selecionar novos
empregados, que se na dita Casa do Povo
não nos representar, daqui há 4 anos, a
gente dá mais uma vassourada nos
parasitas.

O Papa e a Padroeira
Em 2017 quando do 3º centenário
de Aparecida, o Papa Francisco participou
da V Conferência Geral do Episcopado da
América Latina e do Caribe (CELAM), no
Santuário de nossa padroeira e passado um
ano, Sua santidade relembrou o fato que
segundo disse esta semana, marcou
profundamente sua prática pastoral ao
visitar a “Casa da Mãe”, como ele
carinhosamente chamou o Santuário.
A experiência em Aparecida foi tão
marcante que o Santo Padre falou aos
bispos do Brasil sobre o encontro da
imagem de Nossa Senhora como “chave de
leitura para a missão da Igreja”. Em
Aparecida, Deus ofereceu ao Brasil a Sua
própria Mãe e, ao mesmo tempo, Ele deu
também uma lição sobre Si mesmo, sobre o
Seu modo de ser e agir.
O milagre de Aparecida começa
com a busca de pescadores pobres, que
“possuem um barco frágil, inadequado;

têm redes decadentes, talvez mesmo
danificadas, insuficientes”. Na sua busca
por peixes, encontram a imagem da
Imaculada Conceição, primeiramente o
corpo, depois a cabeça. “Em Aparecida,
desde o início, Deus dá uma mensagem de
recomposição do que está fraturado, de
compactação do que está dividido. Muros,
abismos, distâncias ainda hoje existentes
estão destinados a desaparecer. A Igreja
não pode descurar dessa lição: ser
instrumento de reconciliação”.
A iniciativa do milagre foi de Deus
e da Virgem Maria, mas foi necessária uma
abertura ao mistério divino. Se os
pescadores, ao encontrar o corpo da
imagem, a tivessem jogado de volta no rio,
provavelmente o milagre não aconteceria.
Felizmente, “os pescadores não
desprezam o mistério encontrado no rio.
Embora fosse um mistério que tenha
aparecido incompleto, não jogaram fora
seus pedaços. Esperam a plenitude, e esta
não demorou a chegar.
Há aqui algo de sabedoria que
devemos aprender. Há pedaços de um
mistério, como partes de um mosaico, que
vamos encontrando. Nós queremos ver
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muito rápido a totalidade; e Deus, pelo
contrário, Se faz ver pouco a pouco.
Também a Igreja deve aprender esta
expectativa”. Assim como aqueles pobres
pescadores, a Igreja precisa dar espaço
para o mistério de Deus, para que Ele
encante e atraia as pessoas, pois somente a
Sua beleza pode atrair. Ele se faz levar para
casa naquela pequena imagem, desperta
em nós o desejo de guardá-Lo em nossa
própria vida, em nossa própria casa, em
nosso coração.
Deus também nos inspira a chamar
os vizinhos para dar-lhes a conhecer a Sua
beleza. A missão da Igreja nasce
precisamente dessa fascinação divina,
dessa maravilha do encontro. Porém, sem a
simplicidade daqueles pescadores a nossa
missão está fadada ao fracasso. “A Igreja
tem sempre a necessidade urgente de não
desaprender a lição de Aparecida As redes
da Igreja são frágeis, talvez remendadas; a
barca da Igreja não tem a força dos grandes
transatlânticos que cruzam os oceanos.
Contudo, Deus quer se manifestar
justamente por nossos meios pobres,
porque é sempre Ele quem está agindo”.
***___ (Do Vaticano, Papa Francisco).
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SERVIÇOS RÁPIDOS

Agilidade é uma das diretrizes do novo programa, que preconiza padrão nas unidades com atendimento humanizado, de alta qualidade, eficiência e rapidez

Francis comemora o início
das obras do Ganha Tempo
Assessoria c/ Redação

Foto: JCC

O

prefeito Francis Maris Cruz
comemorou o início da
construção da unidade do
Ganha Tempo, uma grande central
de serviços oferecidos pelos
governos federal, estadual e
municipal para facilitar o acesso do
cidadão aos atendimentos públicos.
Isso significa dizer que as pessoas
poderão ter reunidos num só
endereço os atendimentos do SINE
para procura de emprego, carteira de
trabalha, Junta Militar, carteira de
identidade, CPF, informação sobre
impostos e outros serviços ao
cidadão que podem chegar a 100
tipos de atendimentos e que devem
ser definidos já nos próximos dias.
A unidade do Ganha Tempo
vai funcionar no local onde se
encontra a quadra esportiva do
antigo Clube Humaitá, no Centro da
cidade, à Rua Marechal Deodoro,
cujas obras de recuperação e
adaptação tiveram início na manhã
de anteontem (9).
Francis adiantou que a
Prefeitura estará presente no Ganha
Tempo com uma estrutura de
atendimento para prestar serviços
relativos a impostos, certidões e
demais atendimentos. “Como o

empresa que está construindo e irá
administrar a unidade de Cáceres,
informou que as obras de
recuperação e adaptação da estrutura
do prédio vão absorver 150 pessoas
na mão de obra e para o
funcionamento da unidade serão
oferecidos 60 novos empregos. No
total, deverão operar no Ganha
Te m p o d e C á c e r e s
aproximadamente 100 pessoas,
a f i r m o u O s m a r. A l é m d o s
atendimentos já mencionados, o
local contará com os serviços de
cartório e lanchonete.
A expectativa é de que a
nova unidade de atendimento
integrado ao cidadão alcance uma
Unidade funcionará no antigo prédio do Clube Humaitá

JÚBILO E FÉ

Alvorada abre amanhã a data
magna da padroeira do Brasil

meio de parcerias, dentre elas, o
Governo Federal e a Prefeitura de
Cáceres.
A agilidade é uma das
diretrizes do novo modelo do
programa Ganha Tempo, que
preconiza ainda que todas as
unidades devem ser padronizadas,
com atendimento humanizado, de
alta qualidade, eficiência e rapidez.
Um dos diretores do
Consórcio Rio Verde Ganha Tempo,

próprio nome informa, as pessoas
vão ganhar tempo com uma unidade
de serviços centralizados, ou seja, os
serviços federais, estaduais e
municipais reunidos num lugar só”,
lembra o prefeito.
O Ganha Tempo é um
programa do Governo do Estado de
Mato Grosso, coordenado pela
Secretaria de Estado de Trabalho e
Assistência Social (SETAS-MT)
que oferece serviços prestados por

Da Redação

D

esde o dia 3 deste mês, a família
católica de Cáceres,
notadamente, a comunidade da
Paróquia de Nossa Senhora Aparecida
no bairro São Luiz, encontra-se em
festas, celebrando jubilo e fé à padroeira
do Brasil, que completa 301 anos de seu
aparecimento no Rio Paraíba em 12 de
outubro de 1717. Como em todas as
comemorações clérigas, esta também
teve inicio com a sagrada novena de 3 a
11 na igreja da santa, com o tema de
2018, Em Jesus com Maria.
Antes da novena, houve a
tradicional carreata no dia 29 de
setembro, com encerramento às 17h00
na Comunidade São Miguel. No dia 6 de
outubro, foi a vez da aguardada Festa
das Crianças, antecipada devido a data
ser a mesma da padroeira, festejo este,
simultâneo a novena, que se encerra
nesta quinta feira, véspera da data

DISTRITO 4440

Cáceres recepciona a ilustre
visita da governadora rotária
Da Redação

O

Rotary Club de Cáceres
recebeu ontem a visita oficial
da Governadora do Distrito
4440, Marly de Fátima Ferreira, que
foi recepcionada por integrantes do
Rotary, Casa da Amizade e Rotakids,
no Marco Rotário no trevo da cidade.
A visita do Governador é sempre um
marco para os clubes de Rotary,
porque além de trocar idéias sobre os
projetos humanitários, é realizada
Assembléia Geral para alinhar as
diretrizes do Rotary Internacional e
Distrital com o clube local.
Em visita ao prefeito
municipal, Francis Maris Cruz,
acompanhada pelo presidente do clube
Jorge Antônio Rodrigues e demais
associados, a Governadora foi
agraciada com o título de hóspede
ilustre do município. Na oportunidade

Marly agradeceu pela honraria e
parceria da prefeitura com o trabalho
do clube, manifestando a emoção de
ser recepcionada pelos companheiros,
disse da experiência vivida nesses três
meses como governadora onde até o
momento já visitou 49 clubes.
Da mesma forma o prefeito
agradeceu a visita e enalteceu a
importância social do trabalho do
Rotary em prol dos mais necessitados
e humildes, destacando o lema rotário
"Dar de si, sem pensar em si". Para o
presidente do Rotary, a presença da
governadora é um evento marcante
para o clube, pois é a autoridade
máxima no Distrito e a oportunidade
de fortalecimento da família rotária,
aproveitando também para agradecer
o prefeito por estar sempre de portas
abertas para as causas rotárias.

O histórico e tradicional
engajamento do clube que tem o
objetivo de unir voluntários para
prestação de serviços humanitários
promovendo valores e a paz a nível
internacional foi o ponto alto do
encontro.Prosseguindo a
programação, a Governadora ainda na
parte da manhã visitou vários projetos
do Rotary e participou do almoço com
o presidente, tesoureiro e secretário,
Na parte da tarde, foi realizada na sede
do clube a assembléia geral.
Concluindo a pauta do dia em Cáceres,
a Governadora, participou da reunião
festiva no clube com a posse de novos
associados.
O Rotary Internacional é uma
associação de clubes de serviços e hoje
existem mais de 35 mil clubes de
Rotary no mundo, com cerca de 1,208
milhões de associados. O Distrito
4440 integra 91 clubes, em cerca de 70
cidades e conta com mais de 1800
rotarianos.

Foto: JCC

rotatividade de aproximadamente
700 pessoas por dia, chegando a um
total aproximado de 14 mil
atendimentos por mês. As reformas
também vão contemplar o prédio do
antigo Clube Humaitá com frente
para a Rua Coronel Dulce, ao lado da
Câmara Municipal. Toda a fachada
será restaurada, preservando o
tombamento do prédio pelo IPHAN.
O interior desta parte da
construção deverá ser aproveitado
futuramente, segundo o diretor da
Rio Verde. Osmar Junior adiantou
ainda que o investimento inicial no
projeto é de dois milhões de reais e
deverá ser inaugurado no dia 20 de
dezembro deste ano.

magna de Aparecida.
Na sexta feira, o feriado santo
nacional, o dia começa mais que festivo,
com a Alvorada, abrindo as
comemorações, às 6h00 e logo depois às
8h00, a celebração da Santa Missa. Ao
meio dia, acontece o terço no Cenáculo e
à tarde, será a vez das procissões fluvial
e terrestre, às 16h00, seguida de solene
missa, fechando a data no sábado, dia 13
a partir das 21h00, com o aguardado
Festival de Prêmios, lembrando que as
cartelas ao preço simbólico de R$ 10,00
estão a venda com os congregados
organizadores da festa.
O Dia de Nossa Senhora
Aparecida comemorado amanhã, é
feriado nacional no Brasil, por ser a data
que homenageia a padroeira do país,
feriado este oficialmente instituído a
partir do decreto de Lei nº 6.802, de 30
de junho de 1980.
Foto: Facebook

Solenes missas marcam a festa máxima na igreja da padroeira

Governadora Marly com o Presidente anfitrião Jorge Rodrigues
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OPERAÇÃO TREM BALA

Organização criminosa atuava no tráﬁco de arma de fogo e munições, além de emprestar/ceder armas de fogo para prática de roubo em Pontes e Lacerda

Desmantelada quadrilha ligada
ao tráco de armas e munições
PJC/MT c/ Redação

Foto: Assessoria

apreendidas cinco armas de fogo
(2 revólveres 38, 2 espingardas, 1
pistola 380) e mais de 220
munições de calibres 38, 32, 40,
22, 28, 9mm e 380. A pistola
calibre 380 tem registro de roubo
na cidade de Nova Marilândia.
A operação mobilizou 66
policiais das Delegacias

Municipal e Regional de Pontes e
Lacerda e as Delegacia dos
municípios de Vila Bela da
Santíssima Trindade,
Comodoro, Campos de Júlio,
Jaúru, Mirassol D'Oeste, Rio
Branco, Regional de Cáceres,
além de 18 policiais rodoviários
federais.

DESAPARECIDO

Evangélico saiu de moto pra
ir a igreja e não foi mais visto
Da Redação

H

Apreensões causaram baixa ao bando e segurança para a região

D

ez pessoas foram presas
na operação “Trem
Bala”, realizada na
manhã de ontem, (10), em Pontes
e Lacerda, pela Polícia Judiciária
Civil, por meio da Delegacia
Regional, com apoio da Polícia
Rodoviária Federal (PRF). O
foco da ação policial foi o
comércio ilegal de arma de fogo e
munições.
O alvo principal da
investigação, foi uma associação
criminosa liderada por Paulo
Fernandes de Souza, popular

Bida Moto Taxi, muito conhecido
pela polícia por realizar o
comércio ilegal de arma de fogo e
munições, além de
emprestar/ceder armas de fogo
para prática de crime de roubo na
cidade de Pontes e Lacerda.
Além de Paulo, também
foram presos outros cinco
membros da associação
criminosa e mais quatro pessoas
em flagrante pelo crime de posse
ilegal de arma de fogo e
receptação. Outros presos com
mandado de prisão foram:

Romilson Pereira de Souza, Elias
Martins de Almeida, Luiz Carlos
Rezende Froes, Wellinton
Rodolfo de Assis e Wallas
Cardoso Ramos.
“Todos diretamente estão
associados ao principal alvo da
investigação, o Paulo, que
emprestava arma de fogo para
prática de roubo, comercializava
armas e munições e fornecimento
de drogas”, disse o delegado
regional, Rafael Scatolon.
Durante a operação e ao
longo da investigação foram

á mais de 10 dias
Reginaldo Alexandre da
Silva, 27 anos, está
desaparecido de sua casa e a
família pede ajuda para tentar
encontrá-lo, informando que no
dia 30 de setembro, ele saiu de
Indiavaí rumo a Figueirópolis do
Oeste e não foi mais visto, fato
que tem causado preocupações
aos amigos e familiares, no
aguardo de informações sobre
seu paradeiro.
Sua prima, Célia
Pergentino, disse que ele estava
residindo de uma área rural
chamada Palmital em
Figueirópolis, mas freqüentava
uma igreja em Indiavaí.

Por isso, todo final de
semana era comum que ele fosse
até a cidade.
"A irmã dele mora lá, ele
congrega na igreja Assembléia de
Deus. Todo final de semana ele
está ali. É só 30 km, ele vai num
dia e volta no outro. Ele tem uma
namorada lá também", explicou.
A última vez em que foi
visto, Reginaldo estava trajando
uma camisa azul, calça jeans e
tênis. Conforme familiares, ele
dirigia uma moto vermelha.
O caso está entregue à
policia judiciária civil que
investiga o sumiço do cidadão.
Informações podem ser feitas
através dos telefones 147 e 190.
Foto: Reprodução

DROGA NAS COXAS

Mula boliviana presa com
pacote de cocaína num taxi
Da Redação

A

boliviana Geaninne Ibon
Limpias Suares, 23, foi
presa com cerca de dois
quilos de cocaína amarrados ao
corpo, no posto de fiscalização da
barreira sanitária Corixa, em
Cáceres, na manhã da última
terça-feira (9) pela guarnição
composta por policiais do

Gefron, uma policial do 6º BPM
de Cáceres e um Policial do
Batalhão de Trânsito de Cuiabá.
A mulinha estava em um
taxi, da Bolívia, que foi abordado
pelos policiais e em revista
realizada em um local privado,
constatou que a mulher levava
dois invólucros presos as coxas,
Foto: Assessoria

Mula teve rosto preservado na foto liberada a imprensa

por meio de uma cinta, próximo a
virilha, aparentando ser pasta
base de cocaína que estavam
anexados a uma cinta ao corpo da
suspeita.
A passageira vinha de San
Matias, na Bolívia, e seguia para
Cáceres e ao ser detida, num papo
reto com os fardados, disse que se
deslocava até a cidade de Cáceres
onde faria a troca de uma peça de
roupa, que comprou em uma
determinada loja da cidade.
Sobre a droga, afirmou ter
pego o pacote com um boliviano
em San Matias e que seria
entregue em uma praça da cidade,
à uma pessoa que a estaria
esperando num carro preto.
A droga, que pesou cerca
de 1,6 kg de pasta base de
cocaína, bem como a traficante
mulinha, foram encaminhados à
presença da autoridade de plantão
na Defron pela barca de apoio do
Gefron, ela, autuada em flagrante
pelo crime de tráfico de
entorpecentes, pena de 5 a 15
anos de prisão.
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Reginaldo Alexandre da Silva, sumiu no dia 30 de setembro
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MUTIRÃO NO RIO

A limpeza do rio coleta grande quantidade de material plástico, deixado nas margens, sendo que só no ano passado foram retirados sete mil quilos de lixo

Cáceres realiza domingo
faxina no velho Paraguai
Da Redação

Foto: Arquivo

'Durante a seca, o povo joga lixo
nas ruas e quando chega o
período das águas ele é levado o
para as baias e rio', relata Vanini.
Para o Turismólogo cacerense,
a única forma de mudar essa
situação é conscientizando os
novas gerações.
“Precisamos envolver e
conscientizar as futuras
gerações senão teremos um
outro rio Cuiabá”, alertou.
A limpeza do rio é muito
importante, já que ele é um dos
grandes cartões postais, não só
de Cáceres, mas de todo o Mato
Grosso. A maior quantidade de
lixo recolhido é material
plástico, deixado nas margens.

Em quase 3 décadas de
limpeza foram toneladas de lixo
removidos do Rio Paraguai. Só
no ano passado foram retirados
sete mil quilos de lixo. São mais
ou menos 50 embarcações e 300
voluntários participando da
ação.
O Mutirão começou por
iniciativa do então comandante
da Agencia da Marinha em
Cáceres, Capitão Renato
Thomas que com apoio da
prefeitura realizou uma ação
logo após o início da Piracema
para retirada do lixo deixado
por pescadores e turistas nas
margens das baias e do rio
Paraguai.

CARETA NATURAL

Cara Limpa contra as Drogas
realiza quarentena em escolas
Semana começa com aquela faxina no Rio Paraguai

N

o próximo domingo,
14, a partir das 7h00,
acontece o tradicional
mutirão de limpeza do rio
Paraguai, em Cáceres.
Este ano a ação completa
trinta anos, lembrando que no
ano passado, voluntários
tornaram retiraram 4 caminhões

truck de lixo de baias e margens
do rio em uma raio de 150
quilômetros do centro da
cidade.
Ao contrário de que
alguns pensam, não são os
turistas os maiores
responsáveis. Estudos feitos por
Turismólogos e Ambientalistas

PJC/MT c/ Redação

entres eles, Ricardo Vanini,
atesta que o lixo é levado pelos
próprios moradores da cidade,
especialmente os que mantêm
acampamentos.
Outra parte, chaga ao
maior formador do Pantanal
pelos canais que cortam a
cidade no período da chuvas.

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%

A

Polícia Judiciária Civil
de Pontes e Lacerda
através da Polícia
Comunitária, do Programa De
Cara Limpa Contra as Drogas e
do Grupo Armado de Resposta
Rápida (Garra), realizou 40 dias
de atividades preventivas que
atenderam mais de 1.200
estudantes do município.
As ações, realizadas na
Escola Estadual 14 de
Fevereiro, atenderam toda
comunidade escolar, atingindo
alunos do ensino médio, dos
períodos matutino, vespertino e
noturno.
Nos 40 dias de trabalhos,
foram realizadas palestras
preventivas como tema “Drogas
Lícitas e Ilícitas”, atividades
complementares com
dinâmicas, visitas ostensivas da
equipe do Garra, integrantes da
Guarda Mirim e do cão “Delta”,

do Canil Atac.
O investigador de
polícia, Farias, responsável pela
coordenação das atividades
parabenizou a direção da escola
pelo empenho nas atividades
diárias na escola e agradeceu o
vereador Rogério que
colaborou para a presença da
Guarda Mirim. Além do tema
drogas, outro assunto abordado
no decorrer das palestras foi a
reciclagem, sendo os alunos
convidados a participar da
confecção de lixeiras, vasos de
plantas, feitos com pneus
reciclados.
“Foram dias muitos
produtivos, em que tivemos
contatos diretos com os alunos,
que participaram de todas as
atividades e também abraçaram
a idéia de confecção das lixeiras
de material reciclado”, disse o
investigador.
Foto: PJC-MT

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

Reciclagem foi pauta paralela ao combate ao uso de drogas
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TIROS E PRISÃO
Houve tumulto no interior da agência, um foi preso e a dupla fugiu em um carro
preto de um terceiro suspeito, para uma estrada que liga a cidade até Cáceres

Ladrão preso em tentativa de
assalto a agência de Correios
O.D c/ Redação

Foto: PM/MT

Foram apreendidas duas armas de cano longo, tipo espingarda

P

oliciais militares trocaram
tiros com criminosos após
uma tentativa de assalto a
uma agência dos Correios na manhã
de anteontem, (9), em Porto Estrela.
Na ocasião, H.V.M., de 40 Anos,
acabou preso em flagrante. Outros
dois ainda são procurados.
U m a e q u i p e d o
Motopatrulhamento foi acionada

para dar apoio a uma tentativa de
roubo. No local, testemunhas
informaram que três criminosos
armados teriam participado da ação.
Enquanto um invadia a agência,
outro ficou na porta. Houve tumulto
no interior da agência e a dupla fugiu
em um carro preto conduzido por um
terceiro suspeito.
Segundo a PM, o trio fugiu

para uma estrada que liga a cidade
até Cáceres. Os militares seguiram
os rastros do carro e localizou o
suspeito H.V.M., 40 anos, em seu
sítio. No local foram apreendidas
duas armas de fogo de cano longo,
tipo espingarda, sendo uma calibre
20 e outra calibre 28, dois cartuchos
calibre 20 e dois cartuchos calibre
28, diversos objetos de procedência
duvidosa e celulares dos suspeitos.
Após a prisão dele, os
policiais permaneceram escondidos
no local até a noite esperando um
possível retorno dos outros dois
suspeitos, um deles filhos de H.V.M.
O retorno ocorreu por volta das
20h30, porém os suspeitos
enfrentaram os policiais a tiros e se
correram novamente em direção à
mata. Nenhum policial ficou ferido e
as buscam continuam.
Na sede do sítio também
havia dois veículos supostamente
roubados, com placas adulteradas,
sendo uma moto e um veículo quatro
rodas. O suspeito e o material
apreendido foram levados para a
Polícia Civil, que irá investigar o
caso.

NOVO COMANDO

Eleição no TJMT escolhe hoje
presidente, vice e corregedor
Assessoria c/ Redação

A

contece nesta quinta-feira
(11) a eleição para os cargos
de presidente, vicepresidente e corregedor-geral da
Justiça do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso para o biênio
2019/2020. No total, apenas quatro
desembargadores concorrem aos
cargos. O edital foi disponibilizado
no dia 6 de setembro.
Para os cargos de
presidente, vice-presidente e
corregedor-geral da Justiça podem
concorrer todos os
desembargadores do Tribunal em
atividade. Ficou vedada a formação
de chapa e a participação de
desembargadores afastados por
decisão judicial ou administrativa,
em decorrência de processo
instaurado.
Também foi proibida a
reeleição ou a recondução. Quem
tiver exercido qualquer cargo de
direção por quatro anos, ou o de
presidente, não mais figurará entre
os elegíveis até que se esgotem
todos os nomes na ordem de
antiguidade.
De acordo com o TJMT,
para o cargo de presidente apenas o
desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha se candidatou. Para
o de vice-presidente também há
apenas um nome, a desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Já para o cargo de corregedor-geral
se candidataram os
desembargadores José Zuquim
Nogueira e Luiz Ferreira da Silva
A eleição será feita em
escrutínios distintos e secretos,
sendo a primeira votação para
escolha do presidente, a segunda
para escolha do vice-presidente e a
terceira para escolha do corregedorgeral da Justiça.
Será considerado eleito o
desembargador que obtiver a
maioria dos votos dos membros do
Tribunal e, em caso de empate, o
desembargador mais antigo e, se
iguais em antiguidade, o de mais
idade.

Os escrutínios ocorrerão em
sessão ordinária administrativa do
Pleno, em 11 de outubro, a partir das
8h30, no Plenário 1 do TJMT.
Aos desembargadores em
exercício, ausentes por motivo
justificado na sessão de escolha dos
dirigentes, é facultado votar por
carta, em envelope lacrado,
entregue à Presidência do Sodalício
até o início da sessão,
resguardando-se o sigilo.
A sessão de posse da nova
diretoria eleita será realizada no dia
19 de dezembro e a entrada em
exercício nos respectivos cargos de
direção se dará em 1º de janeiro de
2019.
Foto: Reprodução

Candidatos serão eleitos em escrutínios distintos e secretos

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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COPA FEDERAÇÃO

Com o resultado, o Dourado reassumiu a liderança isolada da competição com 9 pontos

Enquanto Colorado desfia o
Chicote Cavalo cai na Arena
Foto: Assessoria

S

ob o comando do novo
técnico, Odil Soares, o
União recebeu o Operário,
esta noite, no estádio Luthero
Lopes, em Rondonópolis, pela
terceira rodada da Copa
Federação. Melhor para o
Tricolor Várzea-grandense que
venceu por 2 a 1 e assumiu a viceliderança da competição.
O técnico do União de
Rondonópolis, Odil Soares, que
assumiu o lugar do treinador José
Mascena, fez sua estréia na Copa
Federação e como primeiro
desafio, mesmo tendo de escalar
substitutos para o lateral esquerdo
Gleison, que foi expulso no

último jogo e cumpre suspensão e
Henrique, que está no
departamento médico, deu certo
em seus esquemas táticos.
O técnico já havia
adiantado na véspera que traria
Rafinha e Willian, mudando a
composição do jogo passado,
porém mantendo em campo o 43-3.
Soares disse-se feliz com
p resultado positivo. “O
adversário foi bem competitivo,
tem uma base boa do Estadual,
mas fizemos uma boa partida e
saimos com a vitória, respeitando
sempre o outro time”, finalizou.
Luis Fernando e Ericson

fizeram os gols da vitória do
Chicote da Fronteira. Lucas
Gaúcho marcou para o Colorado,
que segue com 3 pontos somados.
No próximo jogo o União
enfrenta o Cuiabá, no domingo,
na Arena Pantanal, às 17h. Já o
Operário encara o Poconé, na
segunda-feira (15), na Arena
Pantanal, às 20h10.
No segundo jogo da noite
de anteontem na Copa Federação,
Poconé e Cuiabá fizeram um jogo
de muitos gols na Arena Pantanal.
O visitante saiu na frente
do placar no primeiro tempo,
Everton fez de cabeça. O
Dourado buscou o empate ainda

FUTEBOL DE AREIA

Rodada antecipada classifica
hoje dois para a terceira fase
F&N c/ Assessoria

E

m virtude do feriado do
Dia das Crianças, que
será comemorado na
sexta-feira (12), a rodada do 10º
Campeonato Cacerense de
Futebol de Areia, será realizada
hoje, (11), com dois jogos, na
Praça do bairro da COHAB
Nova. Após empatarem no
primeiro confronto em 2 a 2, 13
de Maio e Massa Barro se
enfrentam
as 20h00. Como
ocorreu recentemente, o jogo
entre ambos, tem tudo para

proporcionar grandes emoções.
Quem vencer fica com a vaga
para o quadrangular final do
campeonato. Em se havendo um
novo empate, a vaga será
decidida nas cobranças de
pênaltis. Na partida entre Óptica
Júnior e Estância Mariana/São
Lourenço, logo mais às 21h00, o
primeiro por ter vencido o
confronto de ida por 4 a 3, tem a
vantagem de jogar pelo empate
no jogo de volta. Se a partida
terminar em 1 a 0 em favor daV
Foto: Danilo Sulzbacher

Jogos da Copa tem proporcionado alto padrão técnico

Estância Mariana, a decisão da
vaga será conhecida através de
cobrança de pênaltis.
Na rodada anterior, o Vila
Irene, chegou estar perdendo por
2 a 0, para o Jardim União, e na
base da raça e determinação virou
o marcador e aplicou uma
goleada pelo marcador de 9 4.
Agora, no jogo de volta, tem uma
ampla vantagem de gols e jogará
por um simples empate.
Praticamente, está com a vaga
assegurada no quadrangular final.
COHAB Nova e Santa
Cruz, proporcionaram uma
partida de alto nível técnico para
os torcedores que estiveram na
quadra de areia da Praça da
COHAB Nova. Final de jogo, 5 a
5. Para o jogo de volta entre
ambos, quem vencer carimba
passaporte para a 3ª fase.
Se a chuva não atrapalhar,
a 10ª edição do Beach Soccer da
COHAB nova, será encerrada no
dia 10 de Novembro. A equipe
campeã, irá receber o troféu em
homenagem da diretoria da
ACICE, ao desportista Hélio
Aguiar, morador da COHAB
Nova.

Colorados comemoram a vitória sobre Operário no Luthero

no primeiro tempo com Ruan. Na
segunda etapa, Felipinho e
Niccolas marcaram decretaram a
vitória do Cuiabá por 3 a 1.
Com o resultado, o
Dourado reassumiu a liderança
isolada da competição com 9
pontos. Já o Poconé continua sem

pontuar.
Na próxima rodada o
Cuiabá encara o União no
domingo, na Arena Pantanal, às
17h00. Já o Poconé joga na
segunda-feira (15) contra o
Operário Várzea-grandense, às
20h10, também na Arena.
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Parabenizamos o pequeno Samuel Maciel,
que ontem festejou seu primeiro aniversário
envolto ao carinho dos papais Wellyngton
Maciel e Darlene Floriano e da vovó Isabel.
Desejamos que continue crescendo forte e
saudável, e que a felicidade se multiplique por
muitos anos. Feliz Niver!!!

By Rosane Michels

Abraço especial a
supervisora
pedagógica do
Colégio Salesiano
Santa Maria,
Fabíola Campos
L u c a s , q u e
desenvolve um
trabalho digno de
registro. Educadora
nota mil que merece
nosso respeito.

**********

A Lua em Escorpião, se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno,
indicando um dia de aprofundamento
emocional e consciência de suas
verdadeiras necessidades emocionais. Você estará
mais aberto e sensível, mais voltado para seus
desejos e intimidade. Uma paixão pode ser a grande
responsável por isso.

A Lua em Escorpião se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno,
indicando um dia em que suas emoções se
misturam com a vida prática. Tome cuidado
para não perder o contato com a realidade, caso
precise tomar decisões importantes e/ou definitivas.
O dia é ótimo para estar com amigos queridos.

A Lua em Escorpião, se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno
indicando um dia de maior abertura
emocional e movimento nos
relacionamentos, especialmente os pessoais. Um
antigo amor pode voltar a falar com você e mexer
novamente com seu coração. Não é hora de decisões
definitivas.

A Lua em seu signo se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno,
indicando um dia de abertura do coração
e emoções à flor da pele. Se puder, aproveite este
dia junto de seu amor, pois o romantismo está em
alta. Se estiver só, um novo romance pode
começar a ser desenhado.

A Lua em Escorpião se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno,
indicando um dia em que você estará
mais voltado para os cuidados com sua
saúde. O momento é ótimo para receber uma
massagem, fazer um banho de ofurô ou dedicar-se
a um novo tratamento de beleza.

A Lua em Escorpião se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno,
indicando um dia de interiorização e maior
contato com suas emoções, que passam
por um momento de equilíbrio. Você estará mais
fechado e distante da vida social e de conversas
vazias. Momento de aprofundamento emocional.

A Lua em Escorpião se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno,
indicando um dia de romantismo e
contato mais profundo com seu coração.
O momento pode envolver a necessidade de abrir
seu coração e abraçar um novo amor. Um romance
pode começar a ser desenhado pelo Universo.

A Lua em Escorpião se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno,
indicando um dia de maior envolvimento
emocional com amigos queridos. Hoje é um ótimo
dia para estar junto de pessoas que ama. Saia para
se divertir e abra seu coração, pois um romance
pode começar a ser desenhado pelo Universo.

A Lua em Escorpião se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno,
indicando um dia de interiorização e
necessidade de estar mais perto dos seus.
Um de seus pais pode estar passando por um
momento de renovação das energias, depois de um
tempo de enfrentamento de dificuldades.

A Lua em Escorpião se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno,
indicando um dia em que, mesmo que
queira, não vai conseguir passar despercebido. Sua
imagem pessoal e profissional melhora
significativamente. Um romance com uma pessoa
de seu ambiente de trabalho pode começar.

A Lua em Escorpião se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno,
indicando um dia de maior
envolvimento emocional com um
amigo. O momento pode trazer a chegada de um
antigo amigo, depois de um longo tempo distante.
O dia é ótimo para falar de seus sentimentos.

A Lua em Escorpião se une a Vênus e
recebe um ótimo aspecto de Netuno,
indicando um dia de maior envolvimento
e aprofundamento de sua vida espiritual. O
momento é ótimo para a prática da meditação e do
yoga, ou de qualquer atividade que o coloque em
contato com o Sagrado, dentro e fora de si mesmo.

Em contagem regressiva para a chegada do primeiro
baby o casal Vander Sousa e Janaína Sedlacek que não se
cabem de felicidade e ansiedade para o dia tão esperado.
Estamos na expectativa também já desejando um bom
parto a futura mamãe.

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

