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SEM DITADURA

Graças a mobilização, situação voltou a normalidade, acabando com o impasse, depois de mais de 15 dias de greve contra atos irregulares da interventora

Seduc recua e interventora deixa
função na E.E Rodrigues Fontes
Foto: Assessoria

Finalmente, chegou ao fim em Cáceres, a novela na Escola
Estadual Dr. José Rodrigues Fontes, cuja mobilização da comunidade
escolar, levou a Secretaria Estadual de Educação, a determinar o retorno de
uma servidora removida indevidamente. Com esta decisão, foi afastada a
diretora interventora e nomeada a servidora Delma Silva, eleita
coordenadora. Página 03

CABRITO NO MATAGAL

Dupla que roubou Fox em
Várzea é presa em Cáceres
Foto: PM/MT

Impasse só foi resolvido após greve de 15 dias na escola

TRAUMATIZADO

Vigia de escola encontrado
perdido na mata há 4 dias
Foto: Reprodução

O guarda noturno
Jodélcio Souza do Carmo que
trabalha como guarda noturno em
uma escola em Cáceres, foi
encontrado debilitado na tarde de
anteontem, (11) após ficar
desaparecido por quatro dias em
uma região de mata. A família
contou ao Corpo de Bombeiros
que Jodélcio sofre de transtornos
psiquiátricos, desde que foi
vitima de assalto em 2008.

Suspeitos Denílson e Carlos Augusto estão chaveados no pote

Os meliantes Denílson Silva Campos, vulgo Cabeça Quebrada e
Carlos Augusto da Silva, vulgo Torra, foram presos pela PM e PRF em
Cáceres após abandonar em um matagal próximo à Praia do Julião, durante
a fuga, um Fox, de cor branca, com placas de Campo Grande/MS. O
veículo havia sido roubado em Várzea Grande e a dupla já está atrás das
grades. Página 04

PRIMEIRA DO GRUPO

Cometa Motocenter instala
usina com energia renovável
Foto: Assessoria

Página 03

Jodélcio foi localizado por funcionários de uma fazenda

A GRANDE FAMÍLIA

Cerimônia festiva marca posse da
nova diretoria do Rotary Cáceres
Foto: Divulgação

Sob o lema “Seja a Inspiração”, o Rotary
Club de Cáceres, em cerimonial festivo, realizou
na noite de sábado último, a solenidade de posse
de sua nova diretoria para o ano Rotário
2018/2019. Na ocasião, o novo Presidente Jorge
Antonio Rodrigues, recebeu o comando das
mãos de Gilmar Marostega e no mesmo ato, foi
empossada a diretoria da Associação de
Senhoras de Rotarianos, que será comandada por
Zilda Rodrigues.

Com 45 anos de história, grupo sempre está inovando

O Grupo Cometa inaugura em Cáceres, sua primeira usina de
energia
fotovoltaica, produzindo energia limpa e sustentável e
compartilhando com os clientes através de postos de recarga para celulares
e motos elétricas. A partir dessa data a loja passará a produzir sua própria
energia com muita responsabilidade economizando e produzindo cerca de
9.000 kWh/ mês, energia essa o suficiente para abastecer 53 casas por mês.
Página 06
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Doutores das Florestas

O leitor deve estar estranhando
que já há algum tempo a gente não destaca
neste espaço datas comemorativas
consoante registros do calendário, mas
acontece que realmente, as tais datas
andam meio evasivas e não é por lapso
que buscamos outros assuntos, favor não
culpar a greve dos caminhoneiros, como
de praxe geral.
Calma, que até que enfim, a
folhinha, como a gente dizia nos anos 80
do século XX, cita um mui ínclito
profissional digno de justas homenagens
pelo seu dia: o Engenheiro Florestal,
profissional responsável por avaliar as
florestas e projetar estratégias de uso
sustentável e preservação do ecossistema
como um todo.
O dia 12 de julho foi escolhido
para homenagear o engenheiro florestal,
em alusão à São João Gualberto, falecido
em 12 de julho de 1073, escolhido como o
Protetor das Florestas pelo Papa Pio XII
em 1952. Para se ter uma idéia da
importância do referido profissional,
consta no rol de suas atribuições,
construções para fins florestais e suas
instalações complementares; silvimetria e
inventário florestal; melhoramento
florestal; recursos naturais renováveis;
ecologia, climatologia, defesa sanitária
florestal; produtos florestais, sua
tecnologia e sua industrialização;
edafologia; processos de utilização de
solo e de floresta; ordenamento e manejo
florestal; mecanização na floresta;
implementos florestais; economia e
crédito rural para fins florestais; seus
serviços afins e correlatos.”
Durante sua formação um
Engenheiro Florestal adquire
conhecimento não só a respeito dos
recursos naturais, mas também acerca das

OLHA O WELLINGTON!
O juiz da 8ª Vara da Seção Judiciária de
Mato Grosso, Raphael Casella de Almeida
Carvalho, condenou o senador Wellington
Fagundes por improbidade administrativa
e determinou o pagamento de R$ 101 mil.
A sentença atendeu ação proposta pelo
Ministério Público Federal que acusou o
parlamentar de promoção pessoal ao ter o
seu nome associado a ações no município
de Rondonópolis realizadas com recursos
federais. Wellington Fagundes é précandidato ao Governo de Mato Grosso nas
eleições de 2018 e, como não teve os
direitos políticos cassados, ainda poderá
fazer parte da disputa.
ZEBRA NA CABEÇA
Atenção quem anda fazendo uma fezinha
no JB famoso Jogo do Bicho, arte do Barão
de Drummond, que a policia e a justiça
estigmatizaram na caçada aos bandidos, o
trem sujou em Cuia, onde a Gerência de
Combate ao Crime Organizado estourou
uma fortaleza na tarde de anteontem no
centro da capital. A Polícia Civil recebeu
uma denúncia de que havia um lugar onde
estava sendo feita a clonagem de cartões de
crédito, mas descobriram que se tratava de
um ponto de jogo do bicho. A GCCO
apreendeu 50 máquinas usadas nas apostas
no local da denúncia e deteve três homens.
GALINHO/RODOANEL
O juiz Raphael Cazelli de Almeida
Carvalho, da Oitava Vara da Justiça
Federal em Mato Grosso, rejeitou recurso
que tentava trancar uma ação civil que tem
o deputado estadual e ex-prefeito de
Cuiabá, Wilson Santos, como um dos réus.
O tucano é acusado de improbidade
administrativa, por ter, supostamente,
causado um prejuízo de R$ 10 milhões aos
cofres públicos. A acusação se deve as
supostas irregularidades na condução das
obras do Rodoanel, em Cuiabá, durante a
gestão de Wilson Santos à frente da
prefeitura da capital.
LIMITES DO ABSURDO
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso
negou benefício de justiça gratuita ao
desembargador aposentado Evandro
Stábile, em uma ação rescisória que move
contra a empresa Hidrovale Poços
Artesianos. O desembargador Dirceu dos
Santos entendeu que Stábile tem plenas
condições de arcar com as despesas do
processo. Seria cômico, não fosse trágico,
um desembargador aposentado ganhando
os tubos, pedir isenção de custas
processuais, paciência tem limites né
mesmo? Stábile foi aposentado
compulsoriamente pelo TJ em 2016, em
razão de ter negociado uma decisão
judicial em 2009, quando presidia o
Tribunal Regional Eleitoral em Mato
Grosso.
MDB SEM BERERÉ
O juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso (TRE-MT) suspendeu o
recebimento do fundo partidário para o
MDB pelos próximos quatro meses. Ainda,
a sigla deverá quitar, no prazo de 15 dias,
uma dívida de R$ 104, 7 mil decorrente da
reprovação da prestação de contas de 2011.
A dívida é de uma sentença de 2016. Em
2017, o TSE negou o recurso proposto pela
defesa do MDB. Em plena pré-campanha,
o bereré bloqueado vai fazer aquela falta!

ciências biológicas, exatas e humanas.
Dentre as matérias essenciais para sua
formação estão: ecossistemas florestais,
solos e nutrição de plantas,
geoprocessamento, gestão de recursos
naturais renováveis, política e legislação
florestal, proteção florestal, entre várias
outras.
Um curso relativamente novo,
pouco mais de meio século, o primeiro
curso de estudos, exclusivamente,
florestais no Brasil em 1960, aconteceu na
Escola Nacional de Florestas, da
Universidade Federal de Viçosa, em
Minas Gerais, posteriormente transferida
para a Universidade Federal do Paraná.
O curso de engenharia florestal da
Unemat é ministrado no campus de Alta

Floresta, formando profissionais para
atuar no gerenciamento sustentável das
florestas naturais e reflorestamentos,
além de inúmeras outras atividades
ligadas a ecossistemas florestais. Para
tanto, a sua capacitação profissional se
deve a uma seqüência de disciplinas
teóricas e práticas, de campo e
laboratórios, aliadas a experimentação
científica e a extensão.
O Curso também tem um
diferencial que é a habilitação para atuar
na área de georreferenciamento de
imóveis rurais e urbanos, conforme Lei
Federal nº 10.267/2001. Nesta data
específica, queremos aqui registrar nossa
saudação à distinta classe profissional
pela efeméride.

Problema de segregação espacial
O quadro pintado sobre o problema
da segregação espacial conforme renda per
capita do cidadão, uma pesquisa dos alunos
de geografia da UNESP, alerta sobre as
conseqüências psíquicas, sociais e
econômicas que demonstram a falta de
acompanhamento sobre o problema urbano
das cidades, e a passividade dos
representantes do povo, de organizações não
governamentais, enfim, da sociedade em
geral. Sim, realmente, acredito ser uma forma
de violência pela imposição destas grandes
lojas de departamento, além da visível
discriminação, tanto da área imobiliária
como das empresas.
Um dos grandes desafios brasileiros,
no momento, é criar um modelo político
urbano próprio, de tal forma que, nessa
corrida em defesa do homem a cidade não
chegue a esmagá-lo. Hoje, felizmente ainda
existem cidades interioranas bem
arborizadas. Mas, onde paira a desconfiança
do homem diante do outro, desconhecido, é a
tônica mais visível e palpável nas relações
sociais da população, em conseqüência das
culturas do medo da invasão de privacidade,
da perda material e da divisão social.
O maior espetáculo, ao longo de uma
rua, avenida, central ou de bairro, precisa
continuar sendo o homem. Deve-se priorizar

a formação e preservação de praças públicas
com bancos, parquinhos e academias da
Terceira Idade, ladeadas por árvores e jardim,
que servem às crianças, às mães, aos
moradores em geral. Os pais ou responsáveis
têm onde levá-las, para que desfrutem da
paisagem bucólica e saudável que tão bem
enriquece a imaginação infantil.
Qual a criança que não gosta de
descobrir, com seu próprio corpinho, os
bancos, correr e tocar no tronco de uma
árvore que traz uma boa sensação agradável
de pureza e de vida? E elas então brincam,
desenham, correm, dançam, gritam, sorriem,
interagem, sonham e aprendem. Saem de si.
Em termos de Brasil, as cidades estão sendo
construídas e muitas vezes reconstruídas sem
propósitos humanos, mas atendendo
somente às exigências tecnológicas e
imobiliárias.
Não surpreende, portanto, o caráter
desumano visível. Descompassadas em seu
aspecto arquitetônico, poluídas, auditiva e
visualmente enredadas em suas próprias
contradições. Será que um dia, firmaremos
um pacto para evitar o risco de deteriorar o
ambiente, em que se desenvolve a única coisa
realmente insubstituível, que é a nossa vida?
Em muitas regiões o estado estrangulou a
região metropolitana e, no momento atual, a
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especulação imobiliária no Brasil sufoca a
população mais carente nos condomínios
populares, criando uma linha divisória
separatista, entre os de luxo e os mais pobres.
Planejamento começa com a prática, e não
com seminários, congressos, encontros que
se prestam para viagens de recreio,
mordomias e pouca ação concreta.
Quando o administrador entra no
esquema de maquiar o alto índice
demográfico construindo moradias sem
pesquisa e projeto, servindo aos interesses
financeiros de incorporadoras, torna-se
evidente que o homem foi derrotado pela
máquina e pelo capital. As cidades são o que
os administradores e as grandes corporações
querem. Tendência não é destino.
O município nessa luta contra a falta
de um plano diretor, ou planejamento urbano,
tem que agir com urgência. Não é demais
repetir: o maior espetáculo de uma rua ou de
um bairro ainda é o homem. Vamos, portanto,
revitalizar a área urbana.

Rosane Michels - Editora
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FIM DA NOVELA

Comunidade escolar ficou em greve duas semanas pelo direito de eleger o gestor e pela manutenção de uma funcionária que havia sido transferida arbitrariamente

Mobilização vence intervenção
da Seduc na Rodrigues Fontes
F

Da Redação

Foto: Assessoria

inalmente, chegou ao fim
em Cáceres, a novela que
vinha atazanando a vida
dos alunos e pais na Escola
Estadual Dr. José Rodrigues
Fontes, cuja mobilização da
comunidade escolar, levou a
Secretaria Estadual de Educação,
a determinar o retorno de uma
servidora removida
indevidamente. Com esta
decisão, foi afastada a diretora
interventora e nomeada a
servidora Delma Silva, eleita
coordenadora pela comunidade,
para assumir a direção até a
realização da eleição geral.
Como noticiado, na
manhã do dia 6 último, os pais de
estudantes em greve da referida
escola, cobravam da secretária de
Estado de Educação Marioneide
Kliemaschewsk, a realização de
eleições para a gestão escolar da
unidade, que teve diretora
indicada pela assessoria
pedagógica sem aval da
comunidade escolar, conforme
garante a Lei 7.040/1998.
A comunidade escolar
ficou em greve duas semanas pelo
direito de eleger o gestor, assim

garantido," destacou. Foi graças
a esta mobilização, que a situação
voltou a normalidade, acabando
com o impasse e a conseqüente

CERIMONIAL FESTIVO

Rotary Club de Cáceres
empossa nova diretoria
Da Redação

S

União de alunos e pais com apoio do Sintep venceu a guerra

como pela manutenção de uma
funcionária que havia sido
transferida arbitrariamente.
Na ocasião, a secretária de
Políticas Educacionais do
Sindicato dos Trabalhadores no
Ensino Público de Mato Grosso
(Sintep/MT), Guelda Andrade,
criticou a atuação da Seduc,
alegando não estar sendo
cumprida a lei de gestão
democrática. Para ela, a escola
desenvolve um trabalho de
excelência e tem a participação da

comunidade, não se admitindo a
imposição de uma diretora.
Mesmo, porque o artigo
8º da Lei 7.040/1998, que
estabelece a eleição de novo
gestor em 15 dias, não fora
cumprida. “Exigimos que o artigo
9º seja posto em prática, que o
coordenador pedagógico assuma
o mandato ou seja realizada uma
assembléia para escolha do
gestor. É preciso que a legislação
seja cumprida e que o processo
democrático dentro da escola seja

PERDIDO NA MATA

Vigia que sumiu no sábado
é localizado após quatro dia
Da Redação

O

guarda noturno Jodélcio
Souza do Carmo, 45, que
trabalha como guarda
noturno em uma escola em
Cáceres, foi encontrado debilitado
na tarde de anteontem, (11) após
ficar desaparecido por quatro dias
em uma região de mata e
encaminhado para o hospital. A
família contou ao Corpo de
Bombeiros que Jodélcio sofre de
transtornos psiquiátricos.
De acordo com
informações dos bombeiros, a
família de Jodélcio havia
registrado boletim de ocorrências,
informando que ele havia sumido
no último sábado (7) e que sofre de
transtornos psiquiátricos. Os

paralisação de mais de 15 dias,
por conta de desmandos e
irregularidades cometidas pela
interventora.

familiares relataram aos
bombeiros que Jodélcio foi vítima
de assalto em 2008 e que após este
incidente teria ficado
traumatizado, sofrendo
transtornos psiquiátricos.
No sábado passado, ele
teria sofrido um surto e
desaparecido por uma região de
mata e localizado na quarta-feira
(11) por funcionários de uma
fazenda, que acionaram os
bombeiros e informaram que um
homem teria aparecido na
pastagem. Os militares foram até o
local e encontraram Jodélcio
debilitado e desorientado.
Conforme PMS e
bombeiros, que atenderam a
Foto: Reprodução

ocorrência providenciando a
remoção do localizado para
socorros médicos, ele teria dito
que estava sendo perseguido e por
isso fugiu, e que em uma tentativa
de fuga subiu em uma árvore e
acabou sofrendo uma contusão no
tornozelo.
Os militares, vendo que a
vítima estava confusa e tendo
alucinações, decidiram levá-lo ao
Pronto Atendimento de Cáceres.
Os militares ainda disseram que
após ser resgatado o homem ficou
mais lúcido, apesar de ainda estar
transtornado.
Além da contusão no
tornozelo, Jodélcio também sofreu
escoriações pelo corpo, já que
passou estes dias sem camisa,
vestindo apenas uma calça.

ob o lema “Seja a
Inspiração”, o Rotary Club
de Cáceres, em cerimonial
festivo, realizou na noite de
sábado último, 7, a solenidade de
posse de sua nova diretoria para o
ano Rotário 2018/2019.
No mesmo ato foi
empossada a diretoria da
Associação de Senhoras de
Rotarianos – A.S.R.
O presidente do clube ano
rotário 2017-18, Gilmar
Marostega, abriu o evento
concedendo a palavra a
Associação de Senhoras de
Rotarianos que realizaram a
posse da nova diretoria, que será
comandada por Zilda Rodrigues.
Na seqüência, o então
presidente Marostega, fez um
balanço de sua gestão,
transmitindo o cargo ao novo
presidente, o companheiro Jorge
Antônio Rodrigues que dará
continuidade aos projetos e
trabalhos realizados em prol da
comunidade. Ainda na

solenidade Gilmar concedeu o
título Paul Harris a Orfélia
Michelis (in memorian) pelo
apoio as causas rotárias.
Após empossar seu
conselho diretor, Jorginho
ressaltou que sua filosofia de
trabalho se pautará na humildade,
destacando que dará seguimento
aos trabalhos, que a gestão do
companheiro Gilmar
desenvolveu e apresentará seu
Plano de Atividades, que mantêm
muitas das boas ações a serem
prosseguidas, como também
incluem novas ações a serem
desenvolvidas ao longo dos
próximos 12 meses.
O novo presidente do
Rotary Club de Cáceres finalizou
seu discurso dizendo: “Estou
certo de que juntos, com talento,
ética e trabalho, haveremos de
não só vencermos os desafios a
que nos propusemos neste
mandato, como também com
talento ética e trabalho, faremos
muito mais pela comunidade”.
Foto: JCC

Flagrante do ato solene de posse da nova diretoria

Jodélcio sofre de traumas, mas já está lúcido com familiares

Cáceres-MT, 12 e 13 de julho de 2018

04
ARAPUTANGA

Os Mutirões de saúde no campo objetivam promover ações que oportunizem o exercício da cidadania à produtores rurais por meio aos serviços e informações

Ações de saúde entregam
óculos á pacientes rurais
Assessoria c/ Redação

Foto: Rafael Heleodoro

No ﬂagrante, agentes e pacientes do mutirão rural de saúde

P

refeitura Municipal de
Araputanga, por meio da
Secretaria de Saúde, em
parceria com o Sindicato Rural de
Araputanga e Sistema Nacional
de Aprendizagem Rural –
SENAR, realizaram consultas
médicas e entrega de óculos a
pacientes e/ou produtores rurais
da Comunidade das Botas, na
manha da ultima sexta-feira (6).
Compondo uma ação
social do SENAR, foram
entregues mais de 100 óculos à
pacientes residentes na
comunidade. “A entrega dos

óculos foi realizada
exclusivamente na zona rural por
ser um dos serviços previstos no
programa social do SENAR.
Os Mutirões de saúde no
campo têm por objetivo
promover ações que oportunize o
exercício da cidadania para os
produtores rurais por meio do
acesso a serviços e informações”,
frisou Dhiogo Mendes,
representante do Sindicato Rural
de Araputanga.
Essa ação foi à segunda
fase do mutirão de saúde
realizado no dia 10 de março de

2018, onde Prefeitura Municipal
de Araputanga e instituições
parceiras realizaram mais de 270
atendimentos de saúde com
procedimentos como: Consulta
médica e odontológica, exame
cito patológico do colo uterino,
teste rápido para o diagnóstico de
doenças sexualmente
transmissíveis, atualização da
caderneta de vacinação,
verificação de pressão arterial,
pesagem, acompanhamento de
cadastro de bolsa família e cartão
SUS.
Naquela oportunidade
também foram realizados ações
sociais como: Corte de Cabelo,
emissão de documentos oficiais
(Registro Geral – RG), Minicursos de Planejamento e
Aproveitamento de alimentos e,
manutenção de tratores agrícolas.
“A parceria estabelecida
com o Sindicato Rural de
Araputanga e Sistema Nacional
de Aprendizagem Rural –
SENAR foi essencial para o
sucesso dessa ação.
Juntos, poder público
municipal e sindicato estamos
desenvolvendo outras ações de
assistência aos nossos produtores
rurais, na tentativa de promover o
desenvolvimento local”, frisou o
Prefeito Municipal de

Araputanga, Joel Marins de

Carvalho.

CABRITO DE VÁRZEA

Ladrões presos em matagal
abandonaram Fox roubado

Da Redação

N

a manhã da última quarta
feira, 11, por volta das
10h30, durante
fiscalização no km 741 da BR
070, perímetro urbano de
Cáceres, uma equipe da Polícia
Rodoviária Federal deu ordem de
parada para o automóvel
VW/Fox, de cor branca, que
portava placas de Campo
Grande/MS.
O condutor do veículo
desobedeceu a ordem de parada
empreendendo fuga e com isso,
uma equipe da PRF iniciou
acompanhamento tático logrando
êxito em localizar o veículo
abandonado à alguns quilômetros
do posto policial. Os ocupantes
do veículo embrenharam-se no
matagal existente às margens da
rodovia onde foram realizadas

diligências para localizá-lo,
porém sem êxito.
Em checagem constatouse que o veículo era objeto de
roubo em Várzea Grande, no dia 3
de maio último e que portava
placas adulteradas. Na seqüência
das investigações e averiguações,
a Policia Militar de Cáceres foi
informada no período da tarde de
que os suspeitos que
abandonaram o veículo estariam
em uma mata, próximo a famosa
praia do Julião.
No referido local, foram
presos Denílson Silva Campos,
23, vulgo Cabeça Quebrada e
Carlos Augusto da Silva, 21,
v u l g o To r r a , s e n d o a m b o s
encaminhados até o DEFRON
(delegacia especial de fronteira)
para as devidas providências.
Foto: PM/MT

REPOSIÇÃO DOMÉSTICA

Em Mirassol D'Oeste, creches
ganham novos eletrodomésticos
Assessoria

N

a manhã da última
segunda feira, 9, a
prefeitura de Mirassol
D'Oeste na região de Cáceres,
entregou aos alunos de duas
creches municipais, vários
utensílios doméstico, como,
refrigerador, freezer, bebedouros,
notebook e no-break.
Na oportunidade, a
Secretária de Educação, Cleide
Maria da Silva Batista, ressaltou
que os aparelhos atendem as
demandas apresentadas pelas
unidades escolares.
“Trata-se de repor
materiais que já estavam
estragados e/ou em desuso e na
medida do possível estaremos
adquirindo outros”.
A s
u n i d a d e s
contempladas foram à pré-escola
Comecinho de Vida e a Creche
Francisco Cruz, e esta semana, a
municipalidade através da
secretaria, estará realizando
entregas de outros utensílios,
como um liquidificador
industrial, uma lavadora de alta
pressão e uma máquina de lavar.

Segundo o Gerente da
Secretaria de Educação, Denílson
Maia de Melo, outras unidades
escolares também serão
contempladas, mencionando o
Centro Educacional e a Creche
Pequeno Polegar do Distrito do
Sonho Azul. Segundo ele, os
utensílios já foram comprados,
estando apenas no aguardo da

chegada da mercadoria para
realizar a entrega. “Na escola
Centro Educacional vai ser
entregue 1 bebedouro elétrico
industrial e 1 freezer horizontal
em aço; na creche Pequeno
Polegar do Sonho Azul, vai ser
entregue 1 notebook, 1 no-break,
1 impressora multifuncional e 1
maquina de lavar,” pontuou.

Denílson e Carlos Augusto presos após abandonar carro

Foto: Assessoria

Novos aparelhos atendem demandas das unidades escolares
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INSCRIÇÕES ABERTAS

Além das aulas de música e de jiu-jítsu, Fundação oferece projeto de incentivo a leitura, aulas de informática e acompanhamento sócio familiar dentre outros

Fundação abre vagas para
cursos de música e jiu-jítsu
Assessoria

Foto: Divulgação

A

Fundação Terezinha Mendes
está com inscrições abertas para
alunos novos para os cursos
gratuitos de Música e de Jiu-Jítsu. No
curso de música, há vagas para os
seguintes instrumentos: trombone de
vara, trombone de pisto, trompete, flauta
transversal, viola clássica, violoncelo,
violino, tuba e sax tenor.
As aulas do projeto de música
acontecem nas dependências da
FAPAN, ás segundas e quartas, período
matutino e vespertino. As aulas de JiuJítsu acontecem no Centro de
Convivência dos idosos (CCI), ao lado
da prefeitura de Cáceres, ás quartas e
sábados. O público alvo são crianças e
adolescentes de 09 a 18 anos, estudantes
da rede pública de ensino.
Além das aulas de música e de
jiu-jítsu, a Fundação também oferece
aos seus alunos o projeto de incentivo a
leitura, apoio pedagógico, aulas de
informática, acompanhamento sócio
familiar, encaminhamento para a rede de
atendimento e proteção à criança e ao
adolescente e dentre outros. No dia 24 de
junho de 2018, os alunos de jiu-jítsu
participaram do Campeonato Estadual
de jiu-jítsu em Cuiabá e foram
premiados em várias categorias, com
colações de 1º, 2º e 3º lugares.
A Fundação é uma instituição
privada sem fins lucrativos, nascida do
desejo de cultivar a transformação
social. Seu objetivo é investir no ser
humano como instrumento de mudança,
conectar parceiros e celebrar cada passo
dessa caminhada. Desde 2015, ela tem o

(65) 3224 1942 ou na sede da Fundação
(Av. Brasil, s/n, Jardim Celeste, próximo
a Prefeitura de Cáceres, ao lado do
SEBRAE – uma biblioteca amarela com

dois lápis na frente).
Atendimento de segunda à
sexta, das 07h30 ás 11h30 e das 13h30 ás
17h30.

VOLTA PRO XILINDRÓ

Criminosos são presos quando
tramavam roubar um veículo

Da Redação

R

Fundação patrocina várias atividades artísticas e esportivas

Selo UNICEF e o Certificado Nacional
de entidades de assistência social
(CEBAS).
A sede da Fundação é uma
parceria com o SESI e a Proteínas Ms,
onde são disponibilizados livros,
revistas, gibis, DVDs, computadores,
internet e dentre outros. O espaço é
aberto ao público, gratuito e está á
disposição de toda a população
cacerense. Os usuários podem realizar
leitura, fazer tarefa de casa, assistir
filme, realizar pesquisas na internet,
estudar para provas e dentre outros. Os
professores também podem agendar e
levar seus alunos para uma aula

diferenciada.
Desde 2012, o projeto de
música tem uma orquestra composta
pelas crianças e adolescentes
participantes do projeto. Eles realizam
apresentações de músicas clássicas,
populares e/ou regionais em diversos
locais e eventos, como um fator
motivacional e com o intuito de divulgar
o trabalho e os apoiadores. Quem tiver
interesse, pode contratar uma
apresentação da orquestra do projeto.
Conheça o trabalho da
fundação, seus projetos sociais e seja um
voluntário ou apadrinhe uma
criança/adolescente. Mais informações:

annyel Lucas Dourado Silva, 25,
da cidade de Rondonópolis e
Jovane Santana de Campos, 25, de
Cáceres, estavam em liberdade a poucos
dias, depois de uma passagem pela Cadeia
Pública de nossa cidade, onde cumpriam
pena, e voltaram pro xilindró, depois de
serem detidos na tarde da última quarta
feira pela Policia Militar, depois de terem
saído de uma pensão em Araputanga.
A prisão dos dois piolhos de
cadeia, se deu devido a informações
recebidas pela PM de que eles estariam na
cidade para praticar o roubo de uma
camionete, destinado a troca na Bolívia
por cocaína.
Seguindo a dupla criminosa da
pensão até o centro da cidade de
Araputanga, os policiais sacaram os dois
monitorando do veículo que seria roubado
e na abordagem, foi encontrado com eles,
com eles um revólver calibre 32 de marca
Smith Wessom com 4 munições intactas.
Os dois suspeitos confessaram
que realizariam o roubo da caminhonete e
que esta seria levado até a Bolívia e
durante as averiguações, disseram que
estavam em liberdade a poucos dias, pois
cumpriam pena na Cadeia Pública de

Cáceres e descaradamente, afirmaram
que recebiam apoio de moradores da
cidade para a realização do crime.
Ressalte-se que o meliante
Jovane de Campos, estava entre os 25
presos que fugiram da cadeia de Cáceres
em 7 de fevereiro de 2011 e continuou no
crime, com outras passagens pela justiça e
prisões posteriores. Já, o bandido Rannyel
Lucas Dourado Silva, vulgo 'Gordinho,
tinha sido preso no dia 5 do mês passado,
flagrado pela polícia dirigindo o caminhão
Iveco, de cor branco, placa HDV 7488, na
BR 364, que roubara com trutas em
Rondonópolis. Estranhamente não ficou
sequer dois meses atrás das grades,
esperando a policia, que agora, a justiça
amplie a temporada da dupla no pote.
Foto: Ilustrativa

Ladrões contumazes estão sempre voltando pra cadeia
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EM CÁCERES

Inovação, competência e compromisso com meio ambiente, identificam o Grupo Cometa, holding/empresas nas concessionárias Honda e Volkswagen em Cáceres

Cometa Motocenter: a primeira
empresa com energia renovável
Assessoria
Foto: Assessoria

Grupo Cometa inaugura primeira usina de energia fotovoltaica

A

s energias renováveis são
fontes de energia que são
geradas a partir de
processos e recursos naturais que
são continuamente reabastecidos
em uma escala de tempo humana.
Isso inclui a energia solar, calor
geotérmica, energia eólica,
energia das marés, energia
hídrica (água), e várias formas de
bioenergia (biomassa).
Estas energias renováveis
não podem ser esgotadas, pois
são renovadas naturalmente e
podem substituir combustíveis
convencionais contribuindo com
a preservação do meio ambiente.
Hoje, acontece em

Cáceres, um grande passo rumo à
sustentabilidade.
O Grupo Cometa
inaugura sua primeira usina de
energia fotovoltaica, produzindo
energia limpa e sustentável e
compartilhando com os clientes
através de postos de recarga para
celulares e motos elétricas.
A partir dessa data a loja
passará a produzir sua própria
energia com muita
responsabilidade economizando
e produzindo cerca de 9.000
kWh/ mês, energia essa o
suficiente para abastecer 53 casas
por mês. A Usina Fotovoltaica
além de se alimentar de energia

solar também contribui com o
meio ambiente evitando o
consumo de madeira (cerca de
693 árvores/mês) e a emissão de
CO2 no meio ambiente (cerca de
2.424.000 CO2/mês).
As usinas de energia solar
se diferenciam dos sistemas
fotovoltaicos instalados em casas
e indústrias pois elas fornecem
energia em alta tensão para fins
de distribuição e não para o autoconsumo.
Ou seja: mais que
contribuir com o meio ambiente,
hoje a cometa inaugura uma usina
que contribuirá com toda a
sociedade cacerense.
A concessionária Cometa
Motocenter, pertence ao Grupo
Cometa, grupo de empresas que
reúne, atualmente, 19
concessionárias estrategicamente
localizadas em 05 estados
brasileiros, atendendo a mais de
200 cidades.
Com 45 anos de história, o
Grupo Cometa é um dos maiores
revendedores nacionais de
motocicletas Honda, a empresa
está presente em cinco estados
(Amazonas, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará e Rondônia),
com 13 concessionárias Honda
Motos, e também atua no
segmento de automóveis com 6
revendas, sendo 3 Volkswagen e 3
Hyundai.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

O Grupo Cometa também
está presente no segmento de
Agronegócios, no qual
desenvolve o manejo de gado da

raça Nelore (puro de origem),
além de ações específicas, como
coleta de embriões, fertilização in
vitro e organização de leilões.

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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AFUNILANDO

Para que o Dourado garanta a vaga precisa vencer o Joinville na Arena Pantanal, e torcer para que Luverdense, Tombense, Ypiranga e Tupi percam seus jogos

Cuiabá poderá garantir vaga
para próxima fase da Série C
S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

Cuiabá pega o lanterna Joinvile sábado na Arena Pantanal

A

maiúscula vitória do
Cuiabá por 3 a 1 diante
do Tupi, em Minas

Gerais, no último sábado,
colocou o time da capital de
Mato Grosso na vice-liderança

do Grupo B do Campeonato
Brasileiro da Série C e mais
importante do que isso, foi ter

VOLTA REDONDA

Luverdense encara time
do aço carioca no sábado

atingido os 25 pontos (a mesma
numeração que garantiu vaga
nos dois grupos para as
eliminatórias no ano passado);
e ter aberto 10 pontos de
vantagem dentro do G4, o que
pode sacramentar a
classificação matemática já na
próxima rodada.
Para que o Dourado
garanta a vaga amanhã, ele
precisa vencer o Joinville na
partida das 16h30 na Arena
Pantanal, e torcer para que
L u v e r d e n s e , To m b e n s e ,
Ypiranga e Tupi percam seus
jogos.
Isso porque, vencendo,
o Cuiabá vai a 28 pontos e abre
13 de vantagem para os times
(14 para o Tupi) e, tendo 12 em
disputa até o fim da primeira
fase, não poderá ser alcançado.
A combinação, apesar
de difícil e improvável, é
possível, já que nenhum dos
times que ainda podem tirar a
vaga do Cuiabá, se enfrentam

em confrontos diretos e, com
exceção do Luverdense,
pegam equipes que estão na
parte de cima da tabela.
De todos os times que
estão fora do G4, o Luverdense
é o que tem a situação mais
confortável. Com 15 pontos,
ele pega o Volta Redonda,
sábado no Rio de Janeiro.
A equipe fluminense
soma 13 pontos e está na zona
de rebaixamento.
No entanto, a missão do
LEC é penosa, pois, além de
vencer, precisa de uma série de
combinações para conseguir a
classificação.
O Brasileirão série C no
Grupo B apresenta atualmente
a seguinte classificação, 1º
Operário 29 pontos; 2º Cuiabá
25; 3º Botafogo SP 24; 4º
Bragantino 24; 5º Luverdense
15; 6º Tombense 15; 7º
Ypiranga 15; 8 Tupi 14; 9º
Volta Redonda 13 e 10
Joinville 10.

S.N c/ Redação

O

grupo de jogadores do
Luverdense se
reapresentou na ultima
segunda feira no estádio Passo
das Emas, sendo que os atletas
que atuaram no empate de 2 a 2,
com o Ypiranga (RS), tiveram
apenas um trabalho de

recondicionamento físico e os
que não jogaram fizeram
treinamento tático.
Ontem, o treinador
Luizinho Vieira começou a
definir a equipe titular que
enfrentará o Volta Redonda, no
próximo sábado, às 17h00,
no
Foto: Assessoria

Luverdense joga reabilitação contra o Volta Redonda

Raulino de Oliveira, em Volta
Redonda no Rio de Janeiro.
O único desfalque
confirmado é o zagueiro Kaique,
suspenso pelo terceiro cartão
amarelo. Hélder, que volta de
suspensão, volta ao time titular,
além do lateral Itaqui.
A dúvida continua sendo o
atacante Cleberson Tiarinha, que
ainda permanece em tratamento
no Departamento Médico e
desfalcou o time no confronto
com o Ypiranga.
A viagem ao Rio de
Janeiro estava programada para
ontem, e o Verdão do Norte que
ocupa a 5ª posição na
classificação com 15 pontos da
tabela, precisa de pelo menos um
empate na partida de amanhã,
contra o Volta Redonda, que é o 9º
com 13.
Se vencer o time de
Lucas, o clube da cidade do aço
ultrapassa o LEC na tabela.
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Esotérico
A Lua começa um novo ciclo
e entra na fase nova no signo
de Câncer. Chega em tenso
aspecto com Plutão e
acompanhada de um eclipse
apontando para as mudanças
já esperadas para a sua vida profissional e
carreira, depois de muito tempo de esforço
e dedicação. Sua visibilidade e sucesso
aumentam consideravelmente.

A Lua começa um novo ciclo
e entra na fase nova no signo
de Câncer. Chega em tenso
aspecto com Plutão e
acompanhada de um eclipse.
Neste período é possível que
alguns planos e projetos, relacionados a
um novo contrato, voltem a fazer parte de
sua vida. O momento pode trazer uma
nova oportunidade de vida.

A Lua começa um novo
ciclo e entra na fase nova no
signo de Câncer. Chega em
tenso aspecto com Plutão e
acompanhada de um eclipse
indicando um período de
mudanças importantes em projetos de
médio prazo, especialmente os que
envolvem publicações e viagens. As
mudanças já começam a acontecer.

A Lua começa um novo ciclo
e entra na fase nova no signo
de Câncer. Chega em tenso
as pecto com P lutão e
acompanhada de um eclipse,
marcando definitivamente o
início do período de mudanças em seu
status, e na vida material e financeira. O
momento pede organização de seus ganhos
e gastos.

A Lua começa um novo
ciclo e entra na fase nova
no signo de Câncer. Chega
em tenso aspecto com
Plutão e acompanhada de
um eclipse marcando definitivamente o
início do período de mudanças
prometidas, que envolverá uma nova
parceria financeira. Grandes somas de
dinheiro podem ser negociadas.

A Lua começa um novo ciclo
e entra na fase nova em seu
signo. Chega em tenso
aspecto com Plutão e
acompanhada de um eclipse e
as mudanças já esperadas
começam a acontecer. Novos caminhos
podem começar a ser desenhados nas
próximas semanas, indicando a
possibilidade de novas escolhas.

A Lua começa um novo
ciclo e entra na fase nova
no signo de Câncer. Chega
em tenso aspecto com
Plutão e acompanhada de
um eclipse marcando definitivamente o
início do período de mudanças que
foram prometidas nos relacionamentos.
Os já comprometidos podem esperar
pelo aumento de responsabilidades.

A Lua começa um novo ciclo
e entra na fase nova no signo
de Câncer. Chega em tenso
aspecto com Plutão e
acompanhada de um eclipse
que chega pedindo
encerramento de ciclos e abertura para
recomeços. As mudanças estarão presentes
nos próximos meses e você deve estar aberto
para todas elas.

A Lua começa um novo ciclo
e entra na fase nova no signo
de Câncer. Chega em tenso
aspecto com Plutão e
acompanhada de um eclipse,
indicando o início da fase de
mudanças, que já começam a acontecer
em sua rotina. Um novo projeto de
trabalho ou um novo emprego marca este
período.

A Lua começa um novo
ciclo e entra na fase nova no
signo de Câncer. Chega em
tenso aspecto com Plutão e
acompanhada de um eclipse
m o v i m e n t a n d o
intensamente e trazendo mudanças
importantes, que estarão presentes nos
próximos meses em contatos na vida
social e novas amizades.

A Lua começa um novo
ciclo e entra na fase nova no
signo de Câncer. Chega em
tenso aspecto com Plutão e
acompanhada de um eclipse,
marcando definitivamente o
início do período de mudanças, que já
começam a acontecer. Um romance ou
uma gravidez pode ser um divisor de
águas em sua vida.
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Em festa a gatíssima Julia Vitória que
completa 14 aninhos de vida. Ela é filha de
Janaína, colaboradora da Óticas Carol. Que
esse novo ano seja repleto de felicidades e
muitas conquistas. Parabéns pra você!!!

***********************************
A Lua começa um novo
ciclo e entra na fase nova no
signo de Câncer. Chega em
tenso aspecto com Plutão e
acompanhada de um eclipse
marcando definitivamente o
início de um novo período de vida, em que
questões emocionais ligadas ao passado,
podem ressurgir para uma intensa
limpeza.

SOCIAL

By Rosane Michels

***********************
Brinde especial ao casal Faustino Natal e
Elizabeth Marinho Natal que celebraram 48
anos de vida conjugal. Que sejam sempre amor
um na vida do outro, que sejam carinho
constante, cuidado incondicional, compreensão
e companhia. Que Deus derrame infinitas
bênçãos e que essa união se fortaleça a cada ano.
Parabéns!!!

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

Votos de felicidades em dose
dupla as queridas
manicures Ana Paula e
Glauce, do Espaço Mãos de
Fada que trocaram de idade
re c e b e n d o o c a r i n h o
especial das clientes,
amigos e familiares. Que
todos os aprendizados
sejam fontes de inspiração
para essa nova etapa. Feliz
Aniversário e que Deus
conceda um ano de vitórias
e realizações.

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

