ANO 55 - Nº 10.173
CÁCERES-MT, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2017

SAÚDE PÚBLICA
Conforme secretário Alessandro, está sendo feito o planejamento para remanejar alguns servidores e assim manter todos os atendimentos públicos normalmente

Justiça manda prefeitura
exonerar 60 funcionários
Foto: Arquivo

A prefeitura de Cáceres comunicou anteontem, que cumprirá sentença da
ação civil pública, número 1010560-11.2017.8.11.0000, enfatizando que o
entendimento do Ministério Público foi de que não foram atendidos os critérios
técnicos necessários no referido processo seletivo e desta forma até o dia 16 de
dezembro deste ano, serão exonerados cerca de 60 funcionários contratados por
meio do teste seletivo 01/2017 da Secretaria de Saúde. Página 03
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Nos 209 anos da imprensa
56 anos do Jornal Correio
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Correio Cacerense: 56 Anos

"Não existem cristãos tranqüilos, que não lutam"
Jesus nos chama a mudar de vida, a
mudar de rumo, nos chama à conversão”. Isso
comporta lutar contra o mal, inclusive no
nosso coração, “uma luta que não traz
tranqüilidade, mas paz”.
Assim disse o Papa Francisco na
homilia da missa celebrada na Casa Santa
Marta, explicando – inspirado pelo Evangelho
do dia – que este é o “fogo” que Jesus lança
sobre a terra. Um fogo que requer
transformação: “Mudar o modo de pensar,
mudar o modo de sentir. O teu coração que era
mundano, pagão, agora se torna cristão com a
força de Cristo: mudar, esta é a conversão.
E mudar no modo de agir: as tuas obras
devem mudar.” Uma “conversão que envolve
tudo, corpo e alma, tudo”, destacou Francisco:
“É uma transformação, mas não é uma
transformação que se faz com a maquiagem: é
uma transformação que o Espírito Santo faz,
dentro. E eu devo ajudar para que o Espírito
Santo possa agir e isso significa luta, lutar!”
“Não existem cristãos tranqüilos, que não
lutam”, acrescentou o Papa, “estes não são
cristãos, são 'mornos'”. A tranqüilidade para
dormir “pode ser encontrada inclusive numa
pastilha”, disse, “mas não existem pastilhas
para a paz” interior.
“Somente o Espírito Santo” pode dar
“aquela paz da alma que dá a fortaleza aos
cristãos. “E nós devemos ajudar o Espírito
Santo” – exortou o Papa – “abrindo espaço no
nosso coração”: “E nisto, muito nos ajuda o
exame de consciência, de todos os dias”, para
“lutar contra as doenças do Espírito, aquelas
que semeiam o inimigo e que são as doenças da
mundanidade”. “A luta que Jesus travou contra
o diabo, contra o mal – recordou o Papa – não é
algo antigo, é algo muito moderno, é algo de
hoje, de todos os dias”, porque “aquele fogo
que Jesus veio nos trazer está no nosso
coração”.
Por isso devemos deixá-lo entrar, e
“perguntar-se todos os dias: como passei da
mundanidade, do pecado, à graça, abri espaço
para o Espírito Santo para que Ele pudesse
agir? As dificuldades na nossa vida não se
resolvem aguando a verdade.
A verdade é esta, Jesus trouxe fogo e
luta, o que eu faço?” Para a conversão,
concluiu Francisco, é preciso “um coração
generoso e fiel”: “generosidade, que sempre
vem do amor, e fidelidade, fidelidade à Palavra
de Deus”.
***___http://pt.radiovaticana.va/news/2017

Neste sábado de Deus, dia 28 de
outubro, do Santo das Causas Impossíveis
e dos supremos momentos de angústia, o
glorioso São Judas Tadeu, chegamos aos
56 anos de circulação do único jornal
diário da região oeste de Mato Grosso, o
Correio cacerense. Mais de meio século de
circulação, desafiando os obstáculos e
superando-os com a graça divina,
pautando sempre pela ética e
responsabilidade no mister de levar a
informação aos leitores.
Muitos que hoje estão na mídia
local e estadual, fizeram escola neste
periódico e aqui deixaram sua parcela de
colaboração, uns já se foram, outros
continuam na labuta, em jornais, sites,
blogs, rádios, TVs, enfim, a vida segue e
navegar é preciso, não pode parar.
No túnel do tempo, volvemos aos
anos 60 do século XX, quando o Correio
estava no comando do saudoso Wilson de
Campos e naqueles idos, já decretavam a
morte do jornal impresso; que o rádio (a
febre da época), substituiria o papel
noticioso; mas o Correio sobreviveu a
borrasca sonora; Depois, o algoz seria
televisão, mesmo preto e branco, aquela
caixa da Colorado RQ, um Erre, Que, não
embaçou o brilho do jornal Correio, nesta
época sob o comando de Aluizio Barros.
Nos anos 80, ainda se vivia os anos
de chumbo, tanto do chumbão da linotipo
na oficina, como da ditadura militar e neste
clima de censuras à imprensa, a pioneira da
Radio Trans-Lider, a nossa saudosa
madrinha Orfélia Michelis, assumia a
direção do Correio Cacerense, que
continua sua jornada. Num retrospecto, 56
anos de fundação, 28 deles com a eterna
dama da imprensa mato-grossense Orfélia
e os últimos três anos, sob a batuta da
eclética e versátil Rosane, a loirinha que
herdou a tempera de aço da guerreira mãe e
para surpresa da concorrência, não deixou
o barco a deriva.
Em idas e vindas, dos 40 anos de

imprensa, estamos há cerca de uma década
na editoria deste jornal, provando que o sol
nasceu pra todos, mídias escrita, falada,
televisada, virtual, e que o sucesso delas,
se resume na ética, respeito e lealdade. Os
que discordam e trilham desvios,
completam o adágio, que, se o sol nasceu
pra todos, a sombra é para poucos.
Pois bem, chegamos hoje ao 56º
aniversário de circulação, ao jubileu de
malaquita, não por acaso, uma pedra
poderosa, que amplifica as energias,
melhorando os relacionamentos e
proporcionando êxito nas negociações.
Resumindo, a Malaquita simboliza o
crescimento espiritual, influenciando a
vida com mais intensidade e fortalecendo a
capacidade de absorver e processar
informações, tornando-nos mais
observadores e a entendermos conceitos
complexos.
Mak-Tub, gente, é isso aí,
chegamos e estamos aqui de páginas e
braços abertos para continuar registrando
o cotidiano de Cáceres, Mato Grosso e do
Brasil, acatando criticas e sugestões,
botando banca sim, não é mesmo, Seu
Daud? A cada dia aprendendo mais para
servir a comunidade, da qual o jornal é o
porta voz laico e apolítico, mesmo porque
cediço é, que a informação contribui para a
formação integral do indivíduo. Aliás,
todos os pais deveriam usar o jornal para
estimular a curiosidade de seus filhos, não
por acaso, Einstein já dizia, que a
curiosidade vale mais que o
conhecimento, uma vez que o
conhecimento só se adquire a partir da
pesquisa.
Queremos ao finalizar este bate
papo especial do sábado 56, agradecer os
assinantes, anunciantes e leitores, pela
preferência diária, que São Judas Tadeu, o
Santo do dia e o padroeiro dos jornalistas,
São Francisco de Sales, primeiro dos treze
filhos do Barão de Boisyt, abençoe a todos
nós; Amem!

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para o setor responsável de trânsito na prefeitura
municipal de Cáceres, que reforçando a fiscalização,
ampliou com mais três agentes na malha viária, a fim
de coibir os abusos de motoristas, motociclista e
ciclistas pelas ruas e avenidas da city e que são muitos.
Oxalá, eles fiquem na disciplina e não se percam no
vicioso mercado de multas, que em muitas cidades
desvirtuam a real função dos agentes.
PRETAS

Para a sujeira e desorganização do terminal rodoviário
central de Cáceres, sem proteção adequada para quem
espera os ônibus regionais, já que os interestaduais
ainda continuam fazendo escala no terminal às
margens da rodovia, mais de cinco km do centro,
onerando passageiros e familiares nos deslocamentos
via taxi, que não sai por menos de R$ 20,00 um
absurdo. Enquanto isso, a velha, suja e bagunçada
rodoviária do centro pouco serve, exceto como
rascunho postal da cidade.
BRANCAS

Para a família do clube da roda dentada, o Rotary Club
de Cáceres, pelo brilhante trabalho desenvolvido na
área social, cedendo cadeiras de rodas, muletas e
andadores para pacientes humildes temporariamente
imobilizados e ou com dificuldades de locomoção.
Este é apenas mais um dos diversos projetos
filantropos do Rotary.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

A Mandioca, cientificamente denominada Manihot
esculenta Craz, um arbusto herbáceo da família das
Euforbiáceas, subfamília das Crotonóides, cuja raiz
contém importante reserva de amido, já foi chamada de
pão dos pobres pelos silvícolas e os caboclos e pão da
terra pelo Padre Anchieta. No caso da foto, trata-se de um
pé de mandioca plantado na frente de uma casa da Rua
Tiradentes próximo ao Pet Mondo Cani, surpreende os
transeuntes que por ali passam, pelo seu tamanho, cerca
de 4 metros de altura, sobressaindo por cima do muro,
quando geralmente, eles, em seu extremo não chegam
aos dois metros de altura.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

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

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, 28 e 29 de outubro de 2017

Para alguns motoristas que estacionam seus veículos
sobre o passeio público também conhecido como
calçada, haja vista que o Código de Transito brasileiro
em seu art. 181, inc. VIII e art. 182, inc. VI, estabelece
a infração grave, sujeitando o infrator a multa de R$
195,23e à remoção forçada do veículo, além da perda
de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Até
que a punição é branda, sobretudo se considerando
Cáceres, onde a largura das calçadas são exíguas.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

ORDEM JUDICIAL

Facão começa na próxima terça-feira, quando 29 funcionários serão exonerados e o restante deve ser dispensado durante o resto do prazo estabelecido pela justiça

Saúde de Cáceres deverá
exonerar 60 funcionários
Ascom c/ Redação

Foto: Arquivo

dispensado durante o tempo
restante do prazo estabelecido
pela justiça. O Secretário ainda
explica que outros funcionários
deverão ser exonerados para
diminuir os gastos da Secretaria
de Saúde.
Concluindo, ele pontua
que a secretaria está diariamente

realizando reuniões, fazendo um
planejamento para a gestão da
saúde, mas infelizmente
precisará exonerar alguns
funcionários para cortar gastos da
Secretaria. “Apesar desse corte,
esperamos que o atendimento a
população não sofra impacto,
"finaliza Alessandro.

PIRATAS DO CABAÇAL

Policia de Cáceres apreende
draga operando em garimpo
RM c/ Redação

N

Secretário Interino da Saúde, Roger Alessandro

A

prefeitura de Cáceres
comunicou anteontem,
que cumprirá sentença da
ação civil pública, número
1010560-11.2017.8.11.0000,
enfatizando que o entendimento
do Ministério Público foi de que
não foram atendidos os critérios
técnicos necessários no referido
processo seletivo e desta forma

até o dia 16 de dezembro deste
ano, serão exonerados cerca de 60
funcionários contratados por
meio do teste seletivo 01/2017 da
Secretaria de Saúde.
O Secretário Interino da
Saúde, Roger Alessandro,
informou que mesmo com a
exoneração dos funcionários,
nenhuma unidade ficará sem

atendimento. “Vamos cumprir a
sentença, está sendo feito o
planejamento para remanejar
alguns servidores e assim manter
todos os atendimentos
normalmente”. Afirma o
Secretário. Na próxima terçafeira, 31, 29 funcionários
referentes a essa sentença já serão
exonerados. O restante deve ser

TOYOTA CABRITADA

PRF apreende em Cáceres
camioneta roubada no Rio

a quinta feira, 26/10, a
guarnição da Policia
Ambiental de Cáceres,
juntamente com a equipe do
Juvan e MP, em atendimento a
uma denúncia na cidade de um
garimpo ilegal no município de
São José dos Quatro Marcos, mas
precisamente no Rio Cabacal,
após várias buscas foi localizado
uma Draga em funcionamento
juntamente com Seus 4
operadores extraindo mineral
(ouro) sem as devidas
autorizações, sendo autuada,
apreendida bem como os
envolvidos conduzidos,
confeccionando assim os devidos
autos.
Os materiais apreendidos
ficaram como fiel depositário A
prefeitura do Município ( motor,
compressor, bomba d'água,

mangueiras), MP (Barco e motor
15 HP, tanque gasolina, remo), já
a balsa usada foi inutilizada no
local.
Há quase três anos, os
garimpos da região, Pontes e
Lacerda, Indiavaí e São José dos
Quatro Marcos tem sido alvo de
questionamentos policiais e
judiciais, várias vezes fechados e
os garimpeiros proibidos de
trabalhar, como no Serra da
Borda em P. Lacerda em 2015,
que havia voltado a ser explorado
por moradores da região.
Este ano, pela terceira
vez, uma ação de reintegração
naquela área de garimpo ilegal na
região foi expedida, mas
esporadicamente, alguns
aventureiros ainda se arriscam
nos garimpos.
Foto: Policia Ambiental

PRF c/ Redação

A

gentes da Polícia
Rodoviária Federal
(PRF) apreenderam
anteontem, no posto da PRF em
Cáceres, uma camionete roubada
na cidade Campos de Goytacazes
no Rio de Janeiro, quando a
corporação fazia uma
fiscalização de rotina e por volta
das 14h00 e abordou uma
Toyota/Hilux de placas PPR
7585, com placas de Serra (ES),
dirigido por um homem de 50
anos, que estava na companhia de
um passageiro de 28.

Ao conferir os sinais de
identificação do veículo, os
policiais descobriram
adulterações nos números do
chassi e do motor e numa
checagem mais minuciosa foi
constatado que a numeração de
alguns itens identificadores
haviam sido adulterados.
Numa diligencia junto ao
sistema, lograram apurar que o
veículo original, era objeto de
ocorrência de roubo de 2017 na
cidade de Campos de Goytacazes
/RJ sendo sua placa original KRN
Foto: PRF-MT

9670/RJ e não a PPR 7585.
Em conversa com o
condutor do veículo o suspeito E.
P. (50) no intuito de saber a
procedência do veículo, os
policiais foram informados que o
mesmo havia comprado, e que na
negociação havia entregue outro
veículo de sua propriedade no
negócio, que teria sido levado de
Rondônia para o Espírito Santo,
pelo passageiro da Toyota /Hilux,
F. N. B. (28) sendo este o
intermediário da compra. Diante
dos fatos, ambos ocupantes e
veículo foram encaminhados a
Delegacia de Polícia Civil em
Cáceres para as devidas
providências.

Acampamento de clandestinos no garimpo ilegal

Caminhonete havia sido roubada no Rio de Janeiro

Cáceres-MT, 28 e 29 de outubro de 2017
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COMANDO VERMELHO

Ladrões agiram com extrema violência, colocando arma na cabeça das crianças e levaram vários aparelhos eletrônicos, televisores, jóias e documentos e um Siena

Bandidos causam pânico
em família durante roubo

P.L c/ Redação

N

a noite de anteontem,
(27), uma família de uma
Fazenda no Vale de São
Domingos, na região de Cáceres,
foi rendida e encarcerada por
bandidos armados, submetidos a
tortura psíquica, ameaçados pelo
bando que estava armado e
apontava os trabucos para as
vitimas, roubando da residência
vários objetos de valor e um
carro. Algumas horas depois a
Polícia Militar recuperou o
veículo.
A família mora em uma
fazenda localizada a cerca de 8
km da cidade de São Domingos,
sentido a Jauru e no inicio da
noite, todos estavam em casa
tranqüilos, quando foram
surpreendidos pelos suspeitos,
três homens armados,
anunciando o assalto.
Os bandidos agiram com
extrema violência, colocando
arma na cabeça das crianças e
levaram vários aparelhos
eletrônicos, televisores, jóias e
documentos, se evadindo no
Siena de cor preta, de propriedade
do casal.
As vitimas ficaram presas
em um quarto da residência até
conseguirem escapar por uma
janela e pedir ajuda aos vizinhos.
A Polícia Militar foi

barbarizando na região, a mando
de comparsas do interior dos

presídios, para levantar caixa
para a facção.

ASSÉDIO MORAL

Ex-secretário de saúde de
Curvelândia é condenado
MPE/MT C/ Redação

O

acionada via 190 e iniciou as
diligencias pela região, utilizando
reforços dos municípios
circunvizinhos a fim de encontrar
o veículo e deter os suspeitos.
Porém, o carro foi localizado em
uma estrada que dá acesso a
máquina queimada, próximo ao
Córrego da Onça, abandonado e
trancafiado.

No capô, foram escritas as
s i g l a s , C V, d e C o m a n d o
Vermelho, segundo os policiais,
uma maneira de deixar um recado
da violência.
Os demais objetos
levados ainda não foram
recuperados, acreditando os PMS
que um segundo veículo deu fuga
para o bando, que pode estar

BRUTO RECHEADO

Caminhão boiadeiro brecado
pelo Gefron com muambeira
Gefron c/ Redação

P

oliciais militares do
Grupo Especial de
Segurança de Fronteira Gefron, realizaram na última
quarta-feira (25) a apreensão de

um caminhão boiadeiro, na
Rodovia Estadual MT 265, com
mais de 17 toneladas de produtos
contrabandeados da Bolívia.
A equipe volante do
Foto: Gefron-MT

Caminhão estava abarrotado de meias e toalhas

Gefron realizava o patrulhamento
de fronteira na MT, quando
avistou um automovel,
trafegando em uma estrada
vicinal, que dá acesso a Bolívia,
seguindo o rastro do caminhão.
Diante do fato a equipe
seguiu os rastros por cerca de 15
quilômetros os sinais deixados
pelo automóvel e localizaram o
caminhão, tipo gaiola, utilizado
para o transporte de gado.
O veículo estava sem
motorista, com a chave na
ignição, e com uma grande
quantia de fardos na carroceria.
Os pacotes possuíam
meias e toalhas, totalizando as
17.800 quilos, apenas mais uma
dentre as muitas apreensões dos
produtos oriundos do
contrabando e descaminho,
realizadas diariamente pelos
policiais que atuam na fronteira
do Brasil, entre Mato Grosso e
Bolívia, destacando-se entre elas,
fardos de roupas, calçados,
acessórios e cigarros.

Cáceres-MT, 28 e 29 de outubro de 2017

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso,
por meio da 1ª
Promotoria de Justiça Cível de
Mirassol D'Oeste, requereu e a
Justiça condenou o ex-vereador e
ex-secretário de Saúde de
Curvelândia Geraldo Elias
Ribeiro, por improbidade
administrativa.
Ele teve os direitos
políticos suspensos pelo prazo de
quatro anos e terá, ainda, que
pagar multa civil referente a 20
vezes o valor da remuneração
recebida à época em que exercia o
cargo de secretário de Saúde do
município.
De acordo com ação do
MPE, Geraldo Elias Ribeiro, no
período em que ocupou o cargo
de secretário de Saúde, passou a
perseguir e constranger
servidores públicos que
trabalhavam na pasta, pelo fato
dos mesmos discordarem do
modo dele agir. O secretário
utilizava do cargo em benefício
próprio.
Conforme denúncia
formulada pelos servidores junto
ao MPE, o secretário pegava
medicamentos diretamente da
Farmácia Básica do Município e,
sem obedecer qualquer critério
legal, entregava os remédios às
pessoas que a ele solicitavam, de
forma indiscriminada, chegando
até mesmo dispensar receita
médica.
«Com efeito, segundo

depoimento das testemunhas e
informantes, o requerido agira
dessa forma no intuito de se
promover política e
pessoalmente, ocasiões em que,
sem qualquer embaraço, pedia
votos aos cidadãos para as
próximas eleições".
Ao perceber a conduta
i l í c i t a d o g e s t o r, a l g u n s
servidores, principalmente a
farmacêutica responsável,
passaram a dificultar a retirada de
medicamentos, implantando um
sistema de registro de entrada e
saída dos fármacos. A atitude dos
servidores, porém, desagradou o
secretário, que passou a cometer
assédio moral contra os
servidores, promovendo
perseguição e constrangimento
no ambiente de trabalho.
"Com a finalidade de
fazer com que os servidores,
sobretudo a farmacêutica,
deixassem de indagá-lo, cobrá-lo
e questioná-lo a respeito das
condutas que cometia, passou a
praticar assédio moral contra
eles, intimidando, pressionando e
até mesmo constrangendo quem,
para ele, fosse obstáculo", diz a
ação.
Na decisão, a juíza Edna
Ederli Coutinho, ressalta que a
conduta do então secretário de
Saúde incorre em atos de
improbidade administrativa, "em
face da inobservância dos
princípios norteadores da
administração pública".
Foto: Arquivo

Ex-secretário de saúde Geraldo Elias Ribeiro
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ESPECIAL IMPRENSA

Breve História dos Jornais
Editoria (Pesquisas)

H

oje quando o Jornal Correio Cacerense comemora 56 anos de fundação e circulação em Cáceres, apresentamos aos leitores, um resumo
histórico da imprensa escrita desde Julio César na Roma antiga à realidade digital, passando pelo prelo de Gutenberg, as barulhentas
linotipos, à off-set.

Acta Diurna: Nasce o Jornal

A Imprensa Patropi nasce em 1808
Foto: Gazeta

Foto: Acta

N

ão se sabe ao certo a origem exata do jornalismo e
qual foi o primeiro jornal do mundo, mas os
historiadores atribuem ao lendário Imperador

Romano Júlio César esta invenção. Ao que tudo
indica, Júlio César, além de um excelente general e
comandante, também foi um ótimo profissional de
marketing: para poder divulgar suas conquistas
militares e informar o povo da expansão do Império
(fazendo obviamente muita propaganda pessoal),
César criou a chamada Acta Diurna, o primeiro
jornal de que se tem notícia no mundo.
A Acta Diurna era uma publicação oficial do
Império Romano, criada no ano de 59 a.C. durante o
governo imperial de César.
Ela trazia notícias diariamente para a
população de todos os cantos do Império (e de fora
dele) falando principalmente de conquistas
militares, ciência e de política. Para poder escrever a
Acta Diurna, surgiram os primeiros profissionais de
jornalismo do mundo, os chamados
Correspondentes Imperiais. Eles foram enviados
para todas as regiões e províncias Romanas para
acompanhar e escrever as notícias.
Foto do Prelo

De Julio Cezar à Gutenberg

D

urante a Idade Média, pode-se dizer que os jornais e o jornalismo
tiveram o seu maior salto tecnológico: a prensa de papel inventada
pelo Alemão Johannes Gutenberg possibilitou que o trabalho que
antes era realizado manualmente pudesse ser feito por máquinas, tornando a
publicação de livros de jornais muito mais ampla, rápida e barata. A prensa de
papel, construída com base na tecnologia dos tipos (letras) móveis e também
da prensa de vinho (que já era conhecida na Europa) permitiu que Gutenberg
criasse toda uma nova indústria. O Telégrafo, aparelho considerado o pai de
toda a comunicação moderna, permitiu que textos que levariam horas ou até
dias para serem transportados fossem repassados pelos profissionais de
jornalismo as redações em questão de minutos. O telégrafo permitiu então que
a imprensa se tornasse muito mais ágil: uma notícia que aconteceu de manhã,
poderia agora facilmente ser publicada à tarde em um jornal !!

A

Imprensa Nacional nasceu
por decreto do príncipe
regente D. João, em 13 de
maio de 1808, com o nome de
Impressão Régia. Recebeu, no
decorrer dos anos, novos nomes:
Real Officina Typographica,
Tipographia Nacional, Tipographia
Imperial, lmprensa Nacional,
Departamento de Imprensa
Nacional, e, novamente, Imprensa
Nacional. A partir de dois
rudimentares prelos iniciais e 28
caixas de tipos que vieram de
Portugal a bordo da nau Medusa,
integrante da frota que trouxe a
Família Real Portuguesa; a Imprensa
Nacional orgulhosamente ostenta
uma singular história de serviços ao
país, tanto em sua missão de registrar
diariamente a vida administrativa do
Brasil pelo Diário Oficial da União,
como por ser órgão de substantiva
importância no plano cultural. A
história dos mais de 200 anos dessa
instituição pública, uma das mais
antigas do país, confunde-se com a História do Brasil e pontua o desenvolvimento da
informação e da cultura do país. Foi a Imprensa Nacional que fez surgir a imprensa no
Brasil, em 13 de maio de 1808, e o primeiro jornal impresso no país, O jornal impresso
no Brasil a Gazeta, começou a circular em dez de setembro de 1808, no Rio de Janeiro.
Embora a imprensa já tivesse nascido oficialmente no Brasil em 13 de maio, com a
criação da Imprensa Régia, seu início foi marcado pela primeira edição do periódico.a
Gazeta do Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 1808, além disso, teve sólida presença
como casa editora até o ano 2000. Ou seja, sua criação é, inquestionavelmente, um dos
mais belos legados da transferência da Corte Portuguesa para o Brasil, uma herança
que sempre se traduziu em bons e imprescindíveis serviços à sociedade, à Nação. Este
jornal foi considerado um avanço, pois não era permitida nenhuma circulação de
noticia ou panfletos, em terras brasileiras. Com a chegada da família Real as coisas
mudaram,foi permitido a circular informações através de um jornal, sendo assim uma
coisa que já acontecia na Europa, entretanto as noticias publicadas eram sobre a
família real. Mais mesmo sendo um jornal do governo o jornal da “A Gazeta” era
editado com censura prévia, que só foi extinta há alguns anos depois.

Anos de ouro do jornal impresso

O

s jornais e o jornalismo chegaram ao século XX no auge do seu prestígio e popularidade. Para se ter uma ideia do tamanho
da indústria dos jornais na época, pesquisas da época afirmavam que 1 em cada 2 norte-americanos adultos lia jornais
uma vez por dia! O período entre 1890 e 1920 é conhecido inclusive como Era De Ouro dos Jornais. O século XX, no
entanto, ainda reservava outra surpresa desagradável aos jornais impressos: além do rádio, surgia também a televisão como
concorrente! Apesar de resistirem bravamente à invenção do rádio, a televisão veio para demolir de uma vez por todas a
hegemonia dos jornais e do jornalismo clássico: a partir de 1950 a TV se tornou o principal canal de mídia do mundo, posição que
por sinal ocupa até hoje.

As Barulhentas Linotipos

N

os anos de chumbo, a imprensa escrita ganhava uma aliada, a linotipo, pesada,
quente e barulhenta, com os primeiros experimentos da composição mecânica de
textos, a partir da década de 1820, mas a engenhosa e complexa invenção de
Ottmar Mergenthaler, em 1886, foi a primeira a obter êxito comercial. Graças à sua
praticidade e qualidade técnica, conseguiu se impor ao mercado tipográfico, especialmente
para a produção de jornais e livros. A segunda metade do século XIX assistiu a uma
sucessão de inventos, com a crescente busca pela mecanização e aumento da
produtividade, em pesquisas com materiais e processos que desembocavam
necessariamente no empreendedorismo. A Linotipo é considerada uma das mais
importantes contribuições para o avanço das artes gráficas desde o surgimento dos tipos
móveis, desenvolvidos por Gutenberg há quase 560 anos. O inventor, cientista e
empresário norte-americano Thomas Edison qualificou a Linotipo como “a oitava
maravilha do mundo”.

Ancorando no Jornalismo Digital

Foto: JCC

A

partir de 1980, com o surgimento e popularização
dos computadores e da Internet, o jornalismo
clássico se reinventa e surge o chamado Web
jornalismo. O Web jornalismo, jornalismo praticado na
Internet, tem como principais características a agilidade
da linguagem, a velocidade de atualização e também o
baixo custo de produção. Apesar de ainda não ameaçar a
TV como principal mídia, a Internet é atualmente a mídia
que mais cresce no mundo. Apesar da diminuição da
importância dos jornais devido as novas tecnologias, os
jornais e a atividade de jornalismo tradicional ainda
ocupam um espaço de grande destaque no mundo, sendo a segunda principal mídia atrás apenas da televisão.
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Grupo Gestor, formado por representantes de serviços oficiais do Indea/MT e do Mapa e setor produtivo terá 40 dias para realizar reuniões com produtores da região

MT poderá ter zona livre de
aftosa sem vacina em 2019
Indea/MT c/ Redação
Foto: Arquivo

U

ma equipe técnica do Instituto
de Defesa Agropecuária de
Mato Grosso (Indea) esteve
durante esta semana (23 a 25), em Porto
Velho (RO) para participar da reunião de
discussão do Plano Estratégico do
Programa Nacional de Erradicação e
Prevenção de Febre Aftosa (período
2017 a 2026). Participaram do evento
diversas entidades do setor, Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), além de
representantes dos serviços veterinários
de estados como Acre, Amazonas e da
Bolívia.
Por ser vizinho de Rondônia e
por possuir municípios que possuem
uma relação comercial direta e
dependente daquele Estado, como o
município de Rondolândia e parte do
município de Colniza, Mato Grosso foi

convidado para participar da discussão,
como explica a Diretora Técnica do
Indea, Daniella Bueno.
No cronograma publicado pelo
Ministério da Agricultura, Rondônia e
Acre formam o Bloco I e serão os
primeiros estados a pararem de vacinar,
em maio de 2019; o segundo Bloco é
formado por Amapá, Amazonas, Pará e
Roraima; o Bloco III é formado por
Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba,
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do
Norte; o Bloco IV é composto por Bahia,
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
Sergipe e Tocantins; e, o último Bloco V,
com previsão para retirar a vacina em
maio 2021, tem Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina.
Segundo a veterinária, para

avaliação desta proposta preliminar foi
formado um Grupo Gestor, formado por
representantes de serviços oficiais do
Indea/MT e do Mapa e setor produtivo
que terão 40 dias para realizar reuniões
com os produtores da região. Assim,
realizar um estudo aprofundado do
trânsito, avaliar a área geográfica local
para decidir em conjunto sobre a
implementação ou não de barreiras de
contenção de transito de bovídeos e
levantar todos os custos envolvidos para
a formação da Zona.
O resultado da avaliação
definirá os limites da Zona que comporá
a primeira área livre de febre aftosa sem
vacinação de Mato Grosso, e deverá ser
apresentada em reunião realizada no dia
04/12 em Belém (PA) durante o
Encontro Nacional de Defesa Sanitária
Animal - ENDESA.

BANDEIRA RUBRA

Conta de luz terá taxa extra de
R$ 5 para cada 100 kWh/hora
Assessoria

A

bandeira tarifária que será
aplicada nas contas de luz de
novembro será a vermelha
patamar 2, com acréscimo de R$ 5 para
cada 100 quilowatts-hora (kWh)
consumidos.
Segundo a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), não houve
evolução na situação dos reservatórios
das usinas hidrelétricas em relação ao
mês anterior.
Na última terça-feira (24), a
Aneel aprovou uma proposta de reajuste
de quase 43% sobre o atual valor da

bandeira tarifária vermelha patamar 2, a
mais cara do sistema, passando o valor
da taxa extra de R$ 3,50 para cada 100
quilowatts-hora (kWh) e passarão a
pagar R$ 5 de taxa extra, já a partir de
novembro.
Em outubro, a bandeira
vermelha patamar 2 foi acionada pela
primeira vez desde que o sistema passou
a contar com duas graduações para a cor
vermelha, em janeiro de 2016. A decisão
foi tomada devido à baixa vazão das
hidrelétricas, porque as chuvas em
setembro ficaram abaixo da média.

Por causa do atual cenário de
falta de chuvas, o Comitê de
Monitoramento do Setor Elétrico
(CMSE) decidiu que vai fazer reuniões
semanais para analisar as condições de
fornecimento de energia no país.
Até ontem (26), o nível dos
reservatórios das regiões Sudeste e
Centro-Oeste, os mais importantes do
país, estavam em 17,9% de sua
capacidade máxima. No mesmo período
de 2001, quando houve um grande
racionamento de energia do país, o
índice estava em 21%.

Meta é a erradicação e prevenção de febre aftosa
3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM
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RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA
POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492
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#190679 DEVEDOR: ANDRESSA RODRIGUES - CPF.: 044.561.611-32 - RUA BEIJA FLOR 50 -SANTA
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GUERRA EM CAMPO

Partidas decisivas começam neste sábado e apenas o Dom Bosco está classificado, enquanto que os demais brigam para as demais duas vaga para a segunda fase

Rodada do final de semana
define finalistas da Copinha
E
O.E c/ Redação

Foto: Montagem Olhar-Esportivo

ste sábado, 28, será de
decisão no futebol matogrossense, quando serão
conhecidos os 4 semifinalistas da
Copa FMF e quem continuará na
briga pela tão sonhada vaga na Copa
do Brasil de 2018.
Após a realização da partida
adiada da 2ª rodada entre Dom Bosco
e Cacerense, que acabou com a
vitória do Azulão da Colina
Iluminada, o cenário para a última
rodada ficou cheio de possibilidades.
São quatro times brigando por duas
vagas. Vamos analisar as chances de
cada um:
Dom Bosco: Já classificado e
com a primeira posição garantida, o
time já fez seus 6 jogos na primeira
fase. Agora vai folgar na última
rodada e esperar, de camarote, seu
adversário nas semifinais. Sinop: 2º
colocado com 8 pontos, o Galo do
Norte também já está garantido nas
semifinais.
Mas dependendo dos

resultados pode confirmar a 2ª
posição e assim fazer o segundo jogo
em casa ou cair para a 3º e até para a 4º
posição.
Cuiabá: Com uma vitória ou
um empate contra o Cacerense, estará
classificado. Se perder terá que torcer
por uma vitória do Mixto contra o
União, mas que o alvinegro não tire
uma desvantagem de 5 gols de saldo
em relação ao Dourado. União:
Vencendo ou empatando com o
Mixto, o Colorado estará
classificado. Se perder por 1 gol de
diferença, terá que torcer para que o
Cuiabá vença ou empate com o
Cacerense ou que o Cacerense vença
o Cuiabá por 3 gols de diferença.
Ainda se o União perder por
1 gol de diferença e o Cacerense
vencer o Cuiabá por 2 gols, quem
fizer mais gols entre União e Cuiabá,
nessa última rodada, estará
classificado. Vamos ver dois
exemplos:
Exemplo 1: Mixto 1x0 União e

Cuiabá 1x3 Cacerense: Cacerense e
Cuiabá estariam classificados.
Exemplo 2: Mixto 2x1 União e
Cuiabá 0x2 Cacerense: Cacerense e
União estariam classificados. Se o
União perder para o Mixto por mais
de 2 gols de diferença estará fora.
Se União e Cuiabá
empatarem em pontos, números de
vitórias, saldo de gols e gols
marcados, a vaga será decidida no
sorteio, pois também houve empate
no confronto direto entre os dois
times. Vamos ver um exemplo dessa
possibilidade: Exemplo: Mixto 1x0
União e Cuiabá 0x2 Cacerense. No
caso do Cacerense, se ganhar do
Cuiabá estará classificado, mas se
empatar ou perder estará fora.
Já o Mixto, precisa vencer o
União por pelo menos 2 gols de
diferença e torcer para que o Cuiabá
vença ou empate com o Cacerense.
Esse é o cenário mais fácil para o
alvinegro. Agora se o Cacerense
vencer o Cuiabá, o Mixto, além de

PÉ NA COVA

Luverdense luta no Arruda
pra tentar escapar da zona
Portal C.G c/ Redação

F

altando apenas sete rodadas
para o fim do Campeonato
Brasileiro da Serie B, a
situação do Luverdense não é nada
boa. Ocupando a 17ª colocação da
tabela o time de Lucas do Rio Verde
está na degola da competição com 35
pontos.
Devido a isso, o portal
Chance de Gol, apontou que o
Alviverde atingiu 31,7% de
probabilidade de cair para terceira
divisão do campeonato.
A estimativa é feita pelo
portal de acordo com os jogos. As
probabilidades são feitas após os
resultados de cada rodada,
comparando basicamente com a
força de cada oponente. Os dados
são divulgados mensalmente.
Luverdense jogou 31 vezes,
venceu 8, empatou 11 e perdeu 12
vezes. O próximo desafio será contra
Santa Cruz, no estádio do Arruda, às
16h30, deste Sábado.
Se vencer sairá da zona de
rebaixamento e voltará a respirar na
competição. A viagem da equipe
para Recife começou na quinta feira

com destino a Cuiabá, de onde o time
seguiu ontem, pela manhã ao
nordeste.
Para a partida contra o Santa
Cruz, Júnior Rocha, terá dois
desfalques importantes. O meia
Sérgio Motta, terá que cumprir

suspensão automática pelo terceiro
cartão amarelo e não joga.
O atacante Rafael Silva, foi
vetado pelo departamento médico e
também não entrará em campo.
Douglas Baggio e Rafael Ratão
serão os substitutos.
Foto: Reprodução

Destes clubes saem 4 finalistas para a próxima fase

vencer o União por pelo menos 2 gols
e precisará tirar uma diferença de 5
gols de saldo sobre o Dourado. Nesse
caso ainda, se o saldo de gols
terminar empatado entre Mixto e
Cuiabá, se classificará quem fizer
mais gols nessa última rodada entre
os dois times. Vamos ver dois
exemplos:
Exemplo 1: Mixto 2x0 União e
Cuiabá 0x3 Cacerense: com esses
resultados Cacerense e Mixto
passariam as semifinais. Exemplo 2:
Mixto 2x0 União e Cuiabá 3x6

Cacerense: Com esses resultados
Cacerense e Cuiabá seguiriam na
competição. Se Mixto e Cuiabá
empatarem em pontos, números de
vitórias, saldo de gols e gols
marcados, a vaga será do Cuiabá por
ter vencido o confronto direto entre as
duas equipes.
Vamos ver um exemplo
dessa situação. Exemplo, Mixto 2x0
União e Cuiabá 2x5 Cacerense. O
Luverdense: Já está eliminado e vai
brigar apenas para tentar a primeira
vitória na competição.

Contra o Santa o Luverdense vence ou se afunda de vez
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O destaque VIP deste fim de semana
é endereçado para a linda Aline
Fontes que muito bem representou a
beleza da mulher matogrossense no
concurso de Miss Brasil Be Emotion,
ficando entre as 15 mais belas.
Cumprindo seus compromissos
como Miss Mato Grosso 2017 a bela
Aline acabou de assinar contrato
como modelo com a Agência 40º
Models Rio. Não tínhamos dúvidas
que além da beleza e da simpatia,
seu talento lhe traria muitas
conquistas. Sucessos...De Cáceres
para o mundo. Parabéns!!!

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Aquário, chega livre de
pressão indicando dias de
organização de uma nova
equipe de trabalho que vem sendo
formada. Sua vida social passa por um
momento de movimento e aproximação
de amigos, novos e antigos. Bom para
novos contatos comerciais.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Crescente em Aquário,
chega livre de pressão
indicando dias de movimento
positivo em seus relacionamentos
afetivos. A vida social ganha força,
portanto, aproveite os bons momentos
com seu amor. Se estiver só, um novo
romance pode começar.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Aquário, chega livre de
pressão indicando dias de
movimento intenso para os seus
projetos profissionais e planos de
negócios. Um projeto que foi
apresentado há alguns dias, pode dar um
passo à frente. Momento de ação e
dinamismo.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Crescente em Aquário,
chega livre de pressão
indicando dias de movimento
positivo em seus relacionamentos
familiares e em sua casa. Você estará
mais fechado e vai preferir a intimidade
a qualquer compromisso social.
Aproxime-se mais de seus pais.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Crescente em Aquário,
chega livre de pressão
indicando dias de movimento
livre em projetos de médio prazo,
especialmente os que envolvem viagens e
contato com pessoas estrangeiras. O
momento é ótimo para dar andamento a
passaportes.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Crescente em Aquário,
chega livre de pressão
indicando dias de boa
comunicação e movimento na vida
social beneficiando contatos
comerciais. O momento é bom para os
estudos e as viagens rápidas a trabalho.
Um novo contrato pode ser firmado nos
próximos dias.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Aquário, chega livre de
pressão indicando dias de
interiorização e necessidade de deixar
alguns sentimentos e pessoas para trás.
Se estiver negociando um projeto
envolvendo uma parceria financeira,
ele dará um passo à frente.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Crescente em Aquário,
chega livre de pressão
indicando dias de movimento
positivo para suas finanças e vida
material. O momento é bom para novos
investimentos e para a assinatura de
contratos que envolvam o aumento de
seus rendimentos e lucros.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Aquário, chega livre de
pressão indicando dias de
movimento agradável e positivo em
seus relacionamentos, pessoais e
profissionais. Uma sociedade ou
parceria comercial pode ganhar força,
assim como a vida social e as amizades.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Crescente em signo,
chega livre de pressão
indicando dias de ritmo
acelerado em projetos apresentados há
alguns dias atrás. O momento envolve
dinamismo e determinação em finalizar
questões importantes na vida pessoal e
profissional. Dias de alegria e bem estar.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Aquário, chega livre de
pressão indicando dias de
movimento positivo em projetos de
trabalho. Sua rotina torna-se mais
produtiva e um projeto dá um passo à
frente. Se estiver desempregado,
aproveite estes dias para enviar seus
Cvs.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Crescente em Aquário,
chega livre de pressão
indicando dias de interiorização
e maior contato com seu mundo
emocional, que se encontra em um
momento de equilíbrio, depois de dias
de dificuldades. Aproveite os próximos
dias para diminuir o ritmo ou descansar.

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

Votos de breve recuperação a nossa leitora assídua de
tantos anos Conceição Rondon. Que Deus possa
reestabelecer sua saúde rapidamente. Na foto com a
filha Gisele que cuida com muito carinho, zelando pela
sua saúde. Grande beijo.

Felicidades e muitos anos de vida é o que
desejamos ao companheiro rotariano Jaime
Ferreira, que ontem trocou de idade. Recebe
nosso carinho com votos de Feliz Aniversário.

Nossos flashs a Cassia Lindote que ontem
apagou velinha e recebeu os abraços dos
amigos e familiares. Que Deus lhe conceda
muitas vitórias e saúde nesse novo ano de vida.
Felicidades!!! Na foto com o maridão Ijo.

