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Marte, seu regente, nos últimos graus 
de Libra, ainda recebe um tenso 
aspecto de Urano indicando a 
necessidade de finalizar questões mais 
del icadas que envolvem seus 
relacionamentos. O momento pede que 
você apare arestas e finalize contratos 
que envolvem parcerias e sociedades 
comerciais.
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Marte, nos últimos graus de Libra, 
ainda recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando ainda rotina intensa e 
necessidade de finalizar processos de 
trabalho. O momento pode envolver a 
negociação e assinatura de um 
contrato, depois de dias ou semanas de 
negociações. Continue cuidando de 
sua saúde.

Marte, nos últimos graus de Libra, 
ainda recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando que o nervosismo e a 
ansiedade ainda continuam a mexer 
com suas decisões. É um bom 
momento para aparar arestas e 
esclarecer mal entendidos nos 
r e l a c i o n a m e n t o s  a f e t i v o s .  
Criatividade continua em alta.

Marte, nos últimos graus de Libra, 
ainda recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando dias de finalizações 
relacionadas à sua vida doméstica 
e/ou relacionamentos em família. O 
momento pode indicar o fim de uma 

reforma ou a decisão definitiva de mudar de casa. 
Mantenha o controle sobre suas emoções.

Marte, nos últimos graus de Libra, 
ainda recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando dias que podem 
envolver a concretização de um 
contrato, que vem sendo negociado nas 
últimas semanas. É hora de tomar 
a lgumas decisões  def ini t ivas ,  
relacionadas a uma viagem ou início de 

um curso.

Marte, nos últimos graus de Libra, 
ainda recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando dias de finalização de 
negociações e acordos que envolvam o 
aumento de seus rendimentos. Se 
estiver pensando em um novo 
investimento, procure dimensionar 
minuciosamente sua validade. Não 

faça se ainda estiver inseguro.

Marte, nos últimos graus de Libra 
ainda recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando dias de finalização 
de negociações que, possivelmente 
levaram à concretização de um novo 
contrato de trabalho. Chegou a hora 
de aparar arestas e colocar os pingos 
nos is. Assine com a ajuda de um 

advogado.

Marte, nos últimos graus de seu signo, 
ainda recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando dias de nervosismo e 
situações inesperadas na vida pessoal 
e profissional. Se estiver envolvido na 
negociação de um contrato é hora de 
concretizá-lo. Ou mesmo se estiver 
em dúvidas sobre um relacionamento, 

é hora de decidir.

Marte, nos últimos graus de Libra 
ainda recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando dias de finalização de 
processos que envolvem um projeto de 
médio prazo, viagens e estudos. O 
momento pode envolver a negociação 
final de um projeto ou decisão firme 
em estudar fora e/ou mudar de país.

Marte, nos últimos graus de Libra 
ainda recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando dias de finalização 
de um projeto, que vem sendo 
planejado nas últimas semanas e deve 
ser colocado em prática nas 
próximas. Sua energia vital continua 
baixa e você deve manter cuidados 
redobrados com a saúde.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

Marte, nos últimos graus de Libra 
ainda recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando dias de finalização 
de processos que envolvem a 
negociação de uma parceria ou 
sociedade financeira. O momento de 
interiorização e limpeza emocional 
começa a chegar ao fim.

By Rosane Michels

Grande beijo ao cabeleireiro das tops de Cáceres, Heverton 
Manga, que além de ser um profissional nota 1000 é de um 
carisma incrível. Grande beijo!!!

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

Marte, nos últimos graus de Libra 
ainda recebe um tenso aspecto de 
Urano indicando dias de finalizações 
e concretização de negociações 
relacionadas a projetos profissionais e 
planos de negócios, que devem ser 
colocados em prática em alguns dias. 
Você continua assertivo e decidido a 

alcançar metas.

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

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

Parabenizamos o jornalista Luizmar 
Faquini, que ontem marcou mais um 
golaço no placar da vida e festejou a 
data envolto ao carinho dos colegas de 
trabalho na Rádio Difusora, dos 
familiares e rol de amigos. Hoje nós da 
família do Jornal Correio Cacerense 
dedicamos esse espaço a você, rogando 
ao Criador muitas bênçãos de saúde, 
paz e felicidades. Que essa data se 
repita por muitos anos. Grande 
abraço!!!

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

Nossos aplausos aos organizadores do Encontro e Intercâmbio Intercultural entre estudantes do Colégio Cristo Rei 
de São Mathias,  do IEC - Instituto de Educação de Cáceres e da Escola São Luiz de Cáceres. Evento realizado no dia 
01 de dezembro, onde os alunos apresentaram danças, números de circo, capoeira apresentando a cultura dos dois 
Países. Um momento ímpar de troca de experiências e vivências diferenciadas. Parabéns aos alunos e organizadores 
pelo empenho e dedicação.

Destaque VIP ao aniversariante do dia Ademir Verono Daud, 
que está sempre com um sorriso no rosto atendendo a todos 
em sua banca de revista na Praça Major João Carlos. 
Recebe nossos parabéns com votos de felicidades e muitos 
anos de vida.

 O  P r e f e i t o  
Francis Maris Cruz 
participou da 72ª Reunião 
Geral da Frente Nacional 
dos Prefeitos. No evento 
foram discutidas diversas 
situações que impactam 
as cidades brasileiras, na 
ocasião também foi 
discutido um documento 
que será entregue aos 
candidatos à presidente da República e ao Congresso Nacional. Para 
Francis as discussões foram muito produtivas, uma oportunidade de poder 
discutir as necessidades dos municípios é muito importante para o 
fortalecimento das cidades brasileiras. Página 03
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 Marciel Santana de Matos, 36, conhecido pelo vulgo de 
"Belezinha", e que residia na Rua General Osório, bairro Alto da Boa Vista 
em Mirassol D'Oeste, foi executado com um tiro de revolver abaixo da 
linha da axila direita, tendo o balaço lhe perfurado o tórax, atingindo o 
coração e o fígado e alojando-se na penúltima costela. O crime aconteceu 
na manhã do último sábado, (2) próximo a casa da vitima,  encontrada ao 
lado da moto Honda Biz de cor preta.  Página 04

Forasteiros faturam novamente 
o pódium da Acice em Cáceres

ACELERADOS

 A chuva que caiu na 
noite anterior não foi obstáculo 
para o brilhantismo da 3ª edição 
da Corrida de Rua num 
percurso de 8 km promovida 
pela ACICE na manhã de 
domingo (3) no COHAB Nova 
em Cáceres. Centenas de atletas 
part ic iparam do evento,  
dividido em 4 modalidades, 
adulto masculino e feminino, 
mirim e a caminhada, com 
pódio central para atletas 
forasteiros. Página 03

Corrida de rua promovida pela Acice da COHAB Nova esteve impecável na 
manhã de domingo e outra vez Pontes e Lacerda faturou 3 primeiros lugares

Largada acelerada e no pódio central, outra vez, forasteiros   

INCLUSÃO CIDADÃ

Foto: JCC e PL

Caravana da Transformação
aporta Cáceres em janeiro/18

 Conforme a agenda 
2018 do governo de Mato 
Grosso, Cáceres estará 
sediando na última semana 
do mês de janeiro a 12ª 
C a r a v a n a  d a  
Tr a n s f o r m a ç ã o ,  c o m  
s e r v i ç o s  d e  s a ú d e  
(consul tas ,  exames e  
cirurgias) confecção de 
documentos, realização de 
oficinas e palestras, além da 
intermediação de vagas de 
trabalho, entre outros 
serviços.  Página 03

Evento multiação do governo abrange vários setores   

Foto: Secom/MT

SEM O FEX

Greve geral ameaça setores 
essenciais de Mato Grosso

 Servidores do Estado de Mato 
Grosso de diversos segmentos, dentre 
eles, da Unemat, já estão com os 
indicativos de greve aprovados e vão 
paralisar suas atividades no dia 10 caso 
o governo na deposite o salário de 
novembro. E ao que tudo indica, a 
paralisação deverá ocorrer já que a 
liberação de R$ 400 milhões do Fundo 
de Exportação, amarrado na Câmara e 
Senado deve ficar para 2018. Página 05

Falta de pagamento pode gerar greves em diversos setores   

Foto: Arquivo

EXECUÇÃO SUMÁRIA

Balaço nas costas despacha
Belezinha perto de sua casa

Marciel, o Belezinha, morreu durante atendimento  

Foto: PM/MT

NOVOS RUMOS

Prefeito de Cáceres participa
da reunião geral em Brasília

Francis discute compromissos de atuais e futuros gestores   

Foto: Assessoria
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república e com os governadores 
para tratar de assuntos como 
mobilidade urbana, saúde e outras 
situações em que é necessária a 
intervenção das várias esferas de 
poder.
 Para o Prefeito Francis 
Maris as discussões foram muito 
produtivas, 
 “Essa oportunidade de 
poder discutir as necessidades dos 
municípios é muito importante para 
o fortalecimento das cidades 
brasileiras. 
 Foram apresentados dados 
da importância das cidades no 
Brasil, e o sentimento geral é de que 
com a parceria do Governo Federal, 
podem ser traçados novos rumos 
para a gestão municipal.”

 Prefeito Francis Maris Cruz Oparticipou da 72ª Reunião 
Geral da Frente Nacional 

dos Prefeitos. 
 No evento foram discutidas 
diversas situações que impactam as 
cidades brasileiras, na ocasião 
também foi discutido um documento 
que será entregue aos candidatos à 
presidente da República e ao 
Congresso Nacional.
 A crise econômica mundial 
é uma realidade na maioria dos 
municípios brasileiros, os desafios 
políticos, sociais e econômicos cada 
vez mais impactam negativamente 

na vida das pessoas. 
 Por isso a necessidade de se 
criar um documento para que haja o 
esforço nacional para superação 
desses impasses.
 Nas discussões para a 
criação do documento foram 
elencadas diversas situações, como 
colocar em prática ações previstas 
em acordos, por exemplo o de Paris 
de 2015, que exige o compromisso 
de prevenir e enfrentar as mudanças 
climáticas. 
 Os  prefe i tos  da  FNP 
também defenderam a instituição de 
diálogos com o presidente da 

atletas de outros municípios, 
todos, recebendo a camiseta ( no 
caso da corrida os números) 
minutos antes da largada, que 
aconteceu por volta das 7h30, 
com o espocar de fogos. 
 A corrida de 8 km de 
percurso, saiu da Praça da 
COHAB Nova, descendo a 
Avenida Tancredo Neves até o 
s emáfo ro  da  Unema t  no  
cruzamento da Rua São Pedro, 
sentido Joaquim Murtinho, 

Avenida das Camélias, entrando 
na última rua do Bairro Jardim 
Padre Paulo, retornando à 
Avenida Tancredo Neves, com 
chegada triunfal no ponto da 
saída. 
 Tudo transcorreu na 
maior tranqüilidade e conforme 
Garcia da Radio Difusora, as 
parcerias foram fundamentais 
para o brilhantismo do evento, 
estando os organizadores já 
pensando na do próximo ano.  

 chuva que caiu na noite Aanterior não foi obstáculo 
para o brilhantismo da 3ª 

edição da Corrida de Rua num 
percurso de 8 km promovida pela 
Associação Cacerense  de  
Inclusão a Cultura e ao Esporte, 
(ACICE) realizada na manhã de 
domingo (3) no bairro COHAB 
Nova em Cáceres. 
 Centenas de at le tas  
fundistas e meio fundistas, 
maratonistas e de fim de semana, 
participaram do evento, dividido 
em quatro modalidades, adulto 
masculino e feminino, mirim e a 
caminhada, onde se destacou a 
terceira idade, além de não 
corredores. 
 O pódio marcou no 
masculino em 1º lugar, André 
Alves, que fez a prova de 8 km, 
com o tempo de 28.55; em 2º 
lugar, José Pereira, terminou a 
corrida com um tempo de 29.19 e 
na 3ª colocação, André de Araújo 
que ultrapassou a linha de 
chegada, com 29.40 todos de 
Pontes e Lacerda. 
 Em 4º, chegou o atleta, 
Alcides Crespo, de Vila Bela da 
Santíssima Trindade, com um 
tempo de 30.36 e na 5ª colocação, 

Policia Militar e Drogaria 
Joaquim Murtinho, além de 
incentivar e valorizar o men-sano 
in corpore sano através do 
pedestr ianismo, arrecadou 
alimentos não perecíveis através 
das inscrições (dois kg de 
alimento por inscrição) para 
destinação às famílias carentes do 
bairro e adjacências neste final do 
ano.
 Segundo Odir de Souza, 
coordenador geral da prova, além 
de inscrições locais, o evento bem 
divulgado pela imprensa trouxe 
nesta edição, a 3ª da ACICE, 

o cacerense Marcos Egues, o 
"cebola", com o tempo de 30.59
 A organização colocou a 
disposição dos participantes, 
quatro postos de distribuição de 
água para reidratação e no final da 
corrida, uma mesa de diversas 
frutas, como laranja, abacaxi, 
mamão, melancia, maçã entre 
outras, patrocinado pelo Atacado 
Pantanal. 
 Organizada pela equipe 
da Radio Difusora, além do 
Atacado Pantanal, contou com 
parcerias e apoios da Secretaria 
Municipal de Esporte, Unemat, 

onforme a agenda 2018 do Cgoverno de Mato Grosso, 
Cáceres estará sediando na 

última semana do mês de janeiro a 
12ª Caravana da Transformação, 
com serviços de saúde e cidadania, 
como a confecção de documentos, 
entre eles RG; CPF; Carteira de 
Trabalho; Carteira de Pescador; 
certidões de nascimento, casamento 
e óbito; fotos 3x4; fotocópias; 
plastificação de documentos; 
realização de oficinas e palestras, 
além da intermediação de vagas de 
trabalho, entre outros serviços.  
 Na área de saúde, serão 
oferecidas as consultas, exames e 
cirurgias oftalmológicas para 
catarata e pterígio e tem como 

público-alvo prioritariamente 
pessoas com mais de 55 anos. Serão 
ainda ofertados a comunidade outros 
serviços como Exposição de 
artefatos policiais; Espaço do 
servidor; Agricultura familiar; 
C a d a s t u r ;  I n c l u s ã o  s o c i a l ;  
C e r t i f i c a d o  d e  r e g i s t r o  e  
licenciamento; Embelezamento; 
Educação para  o  consumo;  
Processos de segurança; Boletim de 
ocorrência; Assistência rural; 
Orientação jurídica; Oferta de 
crédito; Fotocópias e plastificação 
de documentos; Pesagem e Cálculo 
de IMC; Glicemia Capilar; Aferição 
de Pressão; Realidade virtual e a 
Biblioteca itinerante.

PROVA SUBURBANA

Centenas de atletas participam   
da 3ª Corrida Acice em Cáceres 

Outra vez, corredores de Pontes e Lacerda mostraram a performance e ficaram com o podim central na prova masculina, restando ao fundista Cebola o 5º lugar

Da Redação

As mulheres não deixaram por menos e voaram baixo  

Foto: JCC

FRENTE NACIONAL

Francis participa da reunião
geral de prefeitos em Brasília
Assessoria

Prefeito Francis analisa e assina documento compromisso   

Foto: Assessoria

CIDADANIA INTERIOR

Cáceres recebe em janeiro a 
Caravana da Transformação
Secom c/ Redação

Flash dos atendimentos na semana passada em Rondonópolis   

Foto: Secom/MT

IMAGENS QUE FALAM
Entrevistado na manhã da última sexta-feira (1) 
na Rádio Difusora de Cáceres, o  deputado 
federal Ezequiel Fonseca ao comentar o vídeo no 
qual aparece junto do deputado estadual José 
Domingos Fraga guardando dinheiro em uma 
caixa, na sala do antigo chefe de gabinete do ex-
governador Silval, afirmou que as imagens falam 
por si só. Que não tinha muito que falar, que cada 
cidadão viu a imagem e que ela fala por si só, que 
não pegou dinheiro, que essa é a verdade. Quem 
assistiu ao vídeo na internet, pode ver que ele 
pergunta ao chefe de gabinete, se não poderia 
receber em cheque e Domingos sugere guardar a 
quantia destinada aos dois no mesmo lugar e 
coloca todo dinheiro em uma caixa de papelão. 
Realmente, as imagens falam por si, só!

PATRÕEZINHOS
A taxa nacional de desemprego foi a 12,2% no 
trimestre encerrado em outubro, abaixo de julho 
(12,8%) e acima de igual período do ano passado 
(11,8%), segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, 
divulgada na quinta (30/11). Esta ligeira melhora 
no período recente segue mostrando que o 
mercado de trabalho brasileiro está “trocando” 
empregados com carteira assinada por 
trabalhadores informais, antes da nova legislação 
laboral entrar em vigor. Das 2,303 milhões de 
vagas geradas no país ao longo deste ano, 75%, ou 
1,743 milhão, são informais e no setor privado, 
praticamente 100% das vagas geradas foram 
informais, conforme o do IBGE.

PRISÃO PERPÉTUA
A Polícia da Tanzânia (leste da África) prendeu 
uma mulher, após ter viralizado na internet um 
vídeo que a mostra beijando e abraçando outra 
mulher em uma festa, afirmou uma fonte oficial. 
A homossexualidade é uma ofensa criminal 
naquele país, onde uma condenação por ter 
relação sexual contra a ordem da natureza, 
(homossexual) pode implicar em prisão perpétua. 
A mulher, que, segundo a polícia, mora na cidade 
de Geita, foi presa depois do vídeo circular nas 
redes sociais. É o tal negócio, cada roda com seu 
fuso, cada terra com seu uso.

DEMAGOGIA, BARATA!
O Ministro Gilmar Mendes, do STF derrubou 
decisão judicial pela terceira vez nos últimos 
cinco meses e, na tarde da sexta-feira (1º), 
mandou soltar o empresário Jacob Barata Filho e 
o ex-presidente da Federação das Empresas de 
Transportes de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro, Lélis Teixeira. Imparciais em análises, 
aprovamos em parte a decisão de Mendes, pois 
somos contra as tais prisões em casos de propinas 
e crimes financeiros. Se, como acusa o Ministério 
Público, Barata & Cia pegaram R$ 260 milhões 
em propina, que se expropriem bens deles neste 
valor, e truco, tá feita a justiça. Com eles e com os 
demais, oras! A maioria das prisões e sentenças 
não passam de demagogia barata, né mesmo, 
Barata?

BOMBA, BOMBA!
Bomba, bomba, bomba, no país da inflação de 
2,7% ao ano (mentira safada) os preços dos 
combustíveis voltaram a subir para o consumidor 
no final da semana, dados da ANP. Foi a quinta 
alta semanal seguida e o valor da gasolina se 
manteve acima dos R$ 4,00 passando para R$ 
4,051 por litro, na média nacional,  aumento de 
0,7% em relação à semana passada. Em Cáceres 
faz tempinho que passou dos R$ 4,20. O preço do 
diesel também subiu, passando de R$ 3,303 por 
litro para R$ 3,337, em média, elevação de 1% e o 
aumento do etanol foi de 0,5%, de R$ 2,812 para 
R$ 2,827, ainda considerando a média por litro.

XULÉ DÁ CADEIA
A polícia da Índia prendeu Prakash Kumar, de 27 
anos cujas meias fedorentas provocaram uma 
briga entre ele e outros passageiros em um 
ônibus. O incidente ocorreu durante uma viagem 
de ônibus à capital do país, Nova Délhi, depois 
que o jovem retirou sapatos e meias. O xulé era 
tão ruim que outros passageiros pediram a Kumar 
que as colocasse em uma sacola ou as jogasse 
fora, mas ele teria se recusado, provocando uma 
discussão acalorada, pois Kumar alegava que 
suas meias não estavam cheirando mal. Preso, só 
foi liberado sob fiança, não se sabe se com as 
meias ou sem elas.
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 Depois do outubro rosa, num país 
que nunca foi um mar de rosas; de um 
novembro azul, que pelo menos aqui em 
Cáceres, os médicos da saúde pública não 
quiseram ter aquele dedo de prosa com os 
machos cinqüentões e subseqüentes; 
anunciam um dezembro vermelho, de 
prevenção a AIDS, mas que deve servir 
também ao bolso do sofrido consumidor 
lesado diariamente pelo governo ladravaz. 
Contra o vírus HIV, felizmente existe um 
CTA/SAE, cuja equipe ultra apta, bem 
organizada e competente desempenha um 
excelente trabalho preventivo. 
 O mesmo não se pode esperar de 
dezembro a dezembro vermelhos, no buraco 
do pano da calça, da algibeira, da carteira, da 
poupança, enfim, da nossa grana surrupiada 
via impostos e aumentos de preços, e o 
salário infimínimo, ó,... no fundo do poço. 
Pois bem, prá variar, pra começar dezembro 
com Papai Noel às avessas, o temerário 
governo num Black-December, aumentou 
pela enésima vez este ano os preços dos 
combustíveis, dados divulgados na sexta-
feira (1º) pela Agência Nacional do Petróleo, 
a tal ANP.
 Dizem que é um aumentinho de 
0,7% em relação ao aumento da semana 
passada, a quinta alta semanal seguida, ou 
seja, em 35 dias, mais de 25% só neste 
segundo semestre e não adianta ficar fazendo 
previsões otimistas de que o aumento dos 
combustíveis terá pouco impacto na inflação 
ou que o repasse será reduzido. 
 Não é preciso ser bidu ou 
economista pra saber de cór e salteado, que 
os aumentos no preço dos combustíveis, 
alteram o preço de todos os produtos e 
serviços, mas agente explica: isto acontece 
por basicamente dois motivos, um deles real, 
o outro psicológico. 
 O motivo real é que um aumento do 
combustível, obviamente, causa um 
aumento do custo de transporte, que aumenta 

o custo de produção levando o empresário a 
subir o preço de seu produto final para 
compensar os maiores custos. A proporção 
não é exata. O aumento do combustível para 
um taxista e para uma empresa de transporte 
tem peso significativo em seus custos, já para 
outros setores econômicos, onde o petróleo 
não é matéria prima direta o impacto é 
menor, mas existe. Mas, com menor ou 
maior intensidade a quase totalidade dos 
setores tem os custos de produção 
aumentados com o aumento do combustível. 
Por outro lado, o motivo psicológico é 
causado pelo efeito manada. 
 O comerciante raciocina e age: “se 
todos estão aumentando preços, então 
também vou aumentar os meus”. Isto é 
causado pela má gestão administrativa, onde 
pequenos e médios estabelecimentos têm 
preços de venda definido por seu proprietário 

de maneira aleatória, não existindo uma 
política de preços baseado no custo com uma 
margem de lucro adicionada, mas apenas se 
estima os custos e como tudo subiu de preço 
a lógica é seguir a manada e subir o preço. 
 Trocando em miúdos, gente, se 
correr o bicho pega, se ficar, o bicho come, e 
o bicho, todos sabem quem é, o governo, com 
seu discurso demagogo de não criar 
impostos, como o da gasolina... e criar pra 
quê?  Aumenta-se as alíquotas dos 
existentes, 15,9% de tributos federais (PIS/ 
Cofins e Cide) e 35,1% de ICMS, chegando-
se a carga tributária total sobre o preço da 
gasolina a 51%. 
 E joga 2,7% de inflação no salário 
mínimo, porque segundo os políticos, pobre 
só presta pra votar e ainda vive de teimoso. 
Tá explicado, ou precisa cortar os tês e pingar 
os Is? Bom Dia! 

 Sempre que caminho pelo centro de 
Cáceres, (é salutar andar pelo menos meia 
hora/dia, 15 horas por mês) circunspecta, 
fico meio revoltada com o que vejo nas 
calçadas, meio fio e leito carroçável, a 
maioria empestada de lixo, desde um papel 
de bala, uma guimba (bituca) de cigarro, 
sacos e sacolas plásticas, a restos de moveis 
danificados, jogados a esmo. Só pra 
exemplificar o dano nefasto de um destes 
descartes, a guimba, seu tempo de 
decomposição pode chegar a até cinco anos, 
principalmente se for jogada no asfalto. 
 Sem contar o fato de que ela contém 
mais de 4.700 substâncias tóxicas, o que 
prejudica o solo, contamina rios e córregos e 
entope tubulações e bueiros. Agora, imagina 
o leitor, o resto, que sujismundos jogam nas 
ruas e praças da cidade. E vem aquele critico 
de botequim que joga bitucas e copo plástico 
na rua, dizer que a culpa é da escola, que o 
professor não ensina direito como se deve 
respeitar o meio ambiente, que a escola 
virou depósito de alunos, etc. 
 Com certeza este tipo de cidadão 
(pelo jeito, nada a ver com cidadania) pode 
até ter filhos, mas não é um pai exemplar e 
pra tirar o seu da reta, joga a culpa de sua 
omissão na escola, como se ela fosse uma 
extensão do seu quarto, sala e até da cozinha, 

quando cediço é, que a educação vem do 
berço. Ser pais (e aqui se inclua mãe) é ter a 
oportunidade e por que não dizer o dever de 
desempenhar a função do primeiro (a) 
professor (a) dos seus filhos, durante o 
tempo em que estiverem juntos, dialogando 
e observando como a criança está crescendo 
e moldando a sua personalidade. 
 Já preconiza a pedagogia, que o 
conceito família é entendido como o grupo 
humano primário mais importante da vida 
racional, considerando função familiar 
como sendo a inter  relação e a  
transformação real que ocorre no seio do lar, 
através de suas relações ou atividades 
sociais. 
 Afinal é na família, que a criança 
passa, (ou deveria passar, claro) a maior 
parte de sua infância, pois na escola, 
(complemento educacional) ela vive apenas 
quatro horas por dia. Na educação familiar, 
não apenas podemos, mas devemos incluir 
como extensão, a ambiental, que deve 
permear as nossas ações no cotidiano 
quando de nossa relação/contato com uma 
pessoa, um animal, uma árvore, uma 
montanha, o ar, a água, um inseto, etc. 
 Aqui, chegamos ao intróito, a 
questão do descarte, do lixo, a necessidade 
de sermos espelhos para nossos filhos, em 

ações e cobranças, mostrando o cuidado que 
devemos ter com tudo aquilo que 
produzimos, usamos e descartamos. 
 Que estes cuidados devem ser 
redobrados para não gerar formas de 
poluição que possam prejudicar o meio 
ambiente e amanhã, uma boca de lobo 
entupida, causar uma inundação, com danos 
materiais, quiçá na casa do incauto critico 
que não fez sua parte, dando maus exemplos 
aos filhos. Muitos podem questionar a falta 
de tempo, que alguém precisa trabalhar pra 
bancar as despesas do lar, desculpa 
injustificada, pois mais vale a qualidade do 
que a quantidade de tempo com os filhos. 
 Muitos pais que não podem ficar um 
tempo que consideram suficiente com os 
filhos, quando ficam, deixam que eles façam 
tudo o que querem sem disciplina. 
Esquecem, que para que os filhos tenham 
conhecimento e comportamento mais 
adequados extra-lar, é preciso ter disciplina 
dentro de casa e quem pode e deve através de 
exemplos e cobranças, sob pena de omissão, 
somos nós, os pais, a quem a natureza cobra 
e pune. 

***___Rosane Michelis, jornalista, 
bacharelado em geografia e pós-graduação 
em turismo. 
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arciel Santana de Matos, M36,  conhecido pelo 
vulgo de "Belezinha", e 

que residia na Rua General Osório, 
bairro Alto da Boa Vista em 
Mirassol D'Oeste na região de 
Cáceres, foi executado com um tiro 
de revolver na manhã do último 
sábado, (2) próximo a sua casa.  
 A principio imaginava-se 
que ele tivesse sido vitima de 
acidente, já que fora encontrado 
ainda com vida caído ao lado de 
sua moto Honda Biz de cor preta.
 Com o desenrolar das 
investigações, a remoção da vitima 
até a Santa Casa, aquilo que parecia 
mais um acidente de trânsito, foi 
comprovado que era na verdade 
um assassinato; que Belezinha 
havia caído ao solo, após levar um 
tiro abaixo da linha da axila direita, 
tendo o balaço lhe perfurado o 
tórax, atingindo o coração e o 
fígado e alojando-se na penúltima 
costela do mesmo lado.
 Segundo informações da 
Polícia Civil de Mirassol D'Oeste, 
o crime aconteceu por volta das 
10h20 do sábado, manhã, na Rua 
General Osório, no bairro Alto da 
Boa Vista. 
 Conforme as polícias 
Militar e Civil, uma ambulância do 
Hospital Germano Greve esteve no 
local após a informação até então, 

de um acidente, onde uma vítima 
havia caído de moto, que Marciel 
ainda apresentava sinais de vida e 
foi socorrido para o hospital pela 
equipe de saúde e que durante o 
atendimento médico, não resistiu 
aos ferimentos e foi a óbito. 
 O investigador de Polícia 
Civil de Mirassol D'Oeste, que 
acompanhou a vitima até ao 
hospital, ao tomar conhecimento 
deste fato/crime, acionou a Perícia 
Criminal de Cáceres, que se fez 
p r e s e n t e  c o m  u m a  e q u i p e 
realizando alguns procedimentos e 

encaminhando o corpo para o IML, 
o n d e  f o r a m  r e a l i z a r a m  o s 
procedimentos, constatando o 
homicídio. 
 O projétil foi retirado e 
agora passará por uma análise de 
peritos criminais, para distinguir o 
calibre exato da arma que o 
criminoso utilizou para cometer 
homicídio. 
 Equipes da Delegacia de 
Polícia Civil de Mirassol D'Oeste 
iniciaram os trabalhos para 
elucidar o crime, e identificar o 
autor, ainda não identificado.

m grave acidente aconteceu Una última quinta-feira (30), 
na BR 174 cerca de 50 km 

de Pontes e Lacerda, quando o 

condutor de um caminhão perdeu a 
direção do pesado veiculo vindo a 
sair da pista e tombar o munck que 
estava carregado com um trator, 

ficando preso nas ferragens. 
 O motorista Roberto Luiz 
Ferreira, 54, morador da cidade de 
Pontes e Lacerda estava sozinho no 
momento do acidente e seguia 
sentido Nova Lacerda a Pontes e 
L a c e r d a .  C o m  f e r i m e n t o s 
generalizados, o motorista foi 
socorrido por policiais da 8ª 
Companhia do Corpo de Bombeiros 
de Pontes e Lacerda que tiveram 
grande dificuldade para retirá-lo do 
local e encaminhar até o Hospital 
Vale do Guaporé.
 Segundo informações a 
vitima reclamava de dores e a equipe 
do Corpo de Bombeiros utilizou 
todas as técnicas possíveis para 
real izar  o  resgate .  A Pol ic ia 
Rodoviária Federal esteve no local 
r e g i s t r a n d o  o  B o l e t i m  d e 
Ocorrência, onde foi verificado 
danos materiais de relativa monta no 
caminhão.

a tarde de sábado último, (2), Nmais uma vez aconteceu o que 
os agentes penitenciários 

suspeitam, e quase sempre flagram, a 
questão da droga camuflada das mais 
diferentes maneiras, para entrega a 
presos nas visitas de fins de semanas em 
presídios pelos familiares. 
 O fato crime aconteceu no 
Cadeião do Nova Era em Cáceres, por 
volta das 14h00, quando dando uma 
mulher tentou o expediente ilegal, qual 
seja, entrar com drogas na cadeia.
 A mulher de iniciais L.S, 65, 
moradora no bairro do Empa, segundo 
um agente prisional, esteve no cadeião,  
unidade para visitar um filho que está 
preso e devido seu nervosismo, foi 
chamada a um canto para um papo reto, 
sem caô ou lesco-lesco e acabou 
confessando que estava com drogas 
mocozadas em suas partes íntimas, 
retirando o pacotinho que foi entregue 
aos agentes.
 Ela disse que iria entregar a 

paradinha para o filho preso, e diante do 
flagrante com a agravante do local, foi 
encaminhada ao CISC, onde foi autuada 
em flagrante pelo crime de tráfico de 
entorpecentes, crime previsto no art. 33 
da Lei 11.343/2006. 
 Importante destacar que o 
tráfico ilícito de drogas, constitui-se de 
um tipo misto alternativo, contendo 18 
verbos nucleares, cuja prática pode dar-
se isolada ou cumulativamente. 
 A simples conduta de trazer 
consigo substância entorpecente, sem 
autorização legal, para qualquer 
finalidade, exceto uso próprio, é tráfico 
ilícito de drogas. 
 A diferença entre os tipos 
penais do art. 28 (consumo próprio) e do 
art. 33 (tráfico de entorpecentes) 
concentra-se, justamente, no fim 
específico do agente. A primeira figura – 
art. 28 – possui tal objetivo: para 
consumo pessoal, enquanto a segunda – 
art. 33 – não a prevê.

BALAÇO CERTEIRO

Belezinha é executado 
com um tiro nas costas 

A principio acreditava-se que a vitima havia sofrido um acidente de moto, mas durante o socorro, policiais verificaram que a causa fatal havia sido um tiro

F.A c/ Redação

Marciel Santana de Matos, o Belezinha, morto com um tiro   

Foto: Reprodução

TOMBAMENTO

Motorista ca preso nas 
ferragens do caminhão 

PRF c/ Redação

Bruto munck saiu da pista tombando com motorista   

Foto: PRF-MT

FLAGRA NO CADEIÃO

Mãe incorpora mula prá levar
droga na visita ao lho preso

R.M c/ Redação

Pelo gesto e ato impensado, mula-mãe cai no tráfico pesado   

Foto: Ilustrativa
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 Centro de Detenção OProvisória de Pontes e 
Lacerda, encerra o ano de 

2017 como exemplo de gestão 
eficiente na recuperação de 
reeducandos, um trabalho do diretor 
Nelson Ortega, que assumiu este 
ano, a administração da casa penal 
que abriga atualmente mais de 200 
d e t e n t o s .  O s  p r o j e t o s  d e  
ressocialização empregados pelo 
diretor por meio de trabalho e ações 

sociais têm surtido o efeito previsto.
 Os presos trabalham com 
horta, marcenaria, artesanato, curso 
de pedreiro e projeto educacional 
através da escola “Nova Chance”. 
Além de les  apreender  uma 
profissão, o trabalho ainda permite a 
redução da pena, pelo instituto da 
remissão, de um dia por três 
trabalhados. Em pouco tempo, o 
projeto que leva o nome “Reinicio” 
já apresenta bons resultados, já que o 

índice de reincidência entre detentos 
que participam dessas atividades é 
considerado baixo.
 Na tarde da última quarta-
feira(29) foi  real izada uma 
solenidade para apresentar os 
números de projetos e parcerias 
firmadas com Pontes e Lacerda, 
através das entidades e clubes de 
serviços. O evento contou com a 
presença de representantes da 
Ass i s t ênc ia  Soc ia l ,  Po l i c i a  
Rodoviária Federal, Conselho 
Comunitário de Segurança Pública, 
vereador Masxuel Guimarães e 
familiares dos reeducandos.
 Conforme destacou Ortega, 
o objetivo do projeto é oferecer para 
o reeducando oportunidades para ele 
escolher quando ganhar a liberdade, 
podendo mostrar o seu valor para 
sociedade. “Não importa o tempo 
que estamos a frente do projeto, 
estamos colhendo muitos frutos 
através das parcerias que firmamos 
para desenvolver os trabalhos em 
vários seguimentos. A implantação 
da escola foi a primeira idéia, e 
através dessa porta abrimos outras 
para oportunizar os reeducandos. 
Agora o próximo passo é buscar o 
curso superior, que já é realidade na 
capital Cuiabá,”concluiu o diretor.
 Para Luana Bornaghi, 
educadora física e faz parte do 

projeto “Reinicio,” é motivo de 
orgulho participar do programa, 
destacando que de fato, está fazendo 
a ressocialização do reeducando. 
Segundo disse, antigamente era só 
no papel esse tipo de idéia, mas hoje 
o CDP de Pontes e Lacerda, é um 

modelo para o estado de Mato 
Grosso. 
 Mesmo sem logística para 
desenvolver todos os projetos ao 
mesmo tempo, mas na medida do 
possível está sendo feita a inclusão 
em todas as áreas.

ervidores do Estado de Mato SG r o s s o  d e  d i v e r s o s  
segmentos, dentre eles, da 

Unemat, já estão com os indicativos 
de greve aprovados e vão paralisar 
suas atividades no dia 10 caso o 
governo na deposite o salário de 
novembro. E ao que tudo indica, a 
paralisação deverá ocorrer já que a 
liberação de R$ 400 milhões do 
Fundo de Exportação não tem data 
certa.
 A situação deve afetar 
duramente a economia do Estado 
justamente em uma época do ano 
onde as vendas melhoram e 
compensam o mal desempenho do 
resto do ano. Sem dinheiro, o 
governo esperava a votação que 
oficializaria a liberação do FEX de 
R$ 400 milhões, para fechar a folha 
de pagamento de novembro do 
funcionalismo, mas a semana 
terminou sem perspectivas.
 S e g u n d o  a s  ú l t i m a s  
informações a votação na Câmara 
federal ficou para a próxima semana 

e depois ainda precisa passar pelo 
Senado da república, para somente 
depois então, a União pode liberar o 
dinheiro para Mato Grosso. A 
tendência é que os recursos fiquem 
somente para serem liberados no 

próximo ano diante da morosidade 
da União e sem a liberação, nada de 
recursos, sem eles, nada de 
pagamento aos servidores, e sem o 
pagamento, a tendência é a greve 
geral.

 atuação do crime organizado de Adentro das cadeias em Mato 
Grosso pode estar com os dias 

contados. Deve chegar neste mês um 
bloqueador de celular com tecnologia 
israelense para ser utilizado nas 
unidades prisionais de Mato Grosso. O 
do secretário de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos (Sejudh), Fausto José 
Freitas da Silva confirmou que o 
bloqueador só está aguardando a 
homologação da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 
 “Já fizemos aquisição e o 
contrato já foi assinado, a empresa ficou 
de entregar o equipamento até meados 
de dezembro, ao custo de R$ 2,5 milhões 
o equipamento tem tecnologia avançada 
israelense”, disse. 
 F a u s t o  e x p l i c a  q u e  a  
inteligência chegou a fazer testes com 
diversos aparelhos e a maioria 
demonstrou ineficiente, que geram 
transtornos ao redor da unidade. Ele 
frisa que na medida em que começasse 
a s  r e c l a m a ç õ e s  a s  e m p r e s a s  
melhorariam os sinais e acabaria 
quebrando o bloqueio do aparelho. “Este 
é um aparelho avançado que a gente vai 
trabalhar de maneira eficiente, eficaz no 
combate de utilização de aparelhos nas 
unidades. E mais eficaz porque é um 
aparelho móvel e pode ser utilizado de 
unidade em unidade”, explica. 
 O secretário pontua que o 
aparelho que identifica e permite o 
bloqueio de aparelhos utilizados dentro 
das unidades. A utilização deve começar 

pelas maiores unidades. Atualmente 
para impedir a entrada de materiais 
ilícitos nas unidades as maiores 
unidades tem detector de metal e 
aparelho de Raio-X. 
 “É feito um trabalho muito 
rigoroso tanto com visitantes quanto nas 
celas. Já apreendemos quase três mil 
aparelhos celulares. Teve aumento de 
a p r e e n s õ e s  p o r q u e  h o u v e  a  
intensificação”, frisa. 
 Segundo a Sejudh, a entrada de 
celulares se dá por várias formas: por 
meio de visitantes, lançamento pelo 
muro das unidades e até por drone como 
foi constatado em tentativas neste ano. 
Fausto ressalta ainda que a equipe 
sempre está monitorando onde estão as 
brechas para trabalhar nisso. “A questão 
de aparelhos celulares, por exemplo, se 
entra é porque tem condição de falar lá 
dentro. A partir do momento que 
conseguir bloquear o uso de celular não 
vai ter porque usar aparelho lá dentro”, 
confirma. 
Crime organizado - Os golpes vão 
desde o famoso “bença, tia”, onde o 
preso liga para uma pessoa e finge ser 
um parente com carro quebrado e 
consegue um depósito em dinheiro. O 
golpe de você ganhou um “prêmio”, o 
golpe em famílias com parentes nos 
hospitais. 
 Também há golpes aplicados 
em parentes de pacientes internados em 
unidades de saúde. Além de roubos, 
mortes e outros crimes comandados de 
dentro das cadeias.

Projeto do CDP de P. Lacerda
é um modelo exemplo para MT 

ABRINDO AS GRADES

Em pouco tempo, o projeto já apresenta bons resultados, já que o índice de 
reincidência entre detentos que participam dessas atividades é considerado baixo

TVCO c/ Redação

Trabalho na horta do CDP vale como remissão da pena    

Foto: Sindispen/MT

DEZEMBRO ROXO

Sem a liberação do FEX
tendência é greve em MT 
Da Redação

Situação ameaça greve em vários segmentos do estado   

Foto: Arquivo

TELEFONE CELULAR

Segurança agiliza instalação
de bloqueadores nas cadeias
SESP/MT c/ Redação

Com bloqueadores, celulares em presídios serão arquivos   

Foto: Ilustrativa
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OLIVEIRA,-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: MERCADO TODO DIA LTDA ME -
Favorecido:BANCO COOPERATIVO SICREDI SA  Valor do titul Item D   da tabela D de custas
#196074 DEVEDOR: GESSI APARECIDA DOS SANTOS- CPF.: 177.864.951-34- RUA RADIAL 01 S/N-GARCES -
CACERES  -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME -
Favorecido:COSTA ALVES & ALVES LTDA ME Valor do titul Item B   da tabela D de custas
#196068 DEVEDOR: MARIA CANDIDA RODRIGUES - CPF.: 171.107.771-20 - RUA SAO JOAO -CACERES  -MT - Titulo: 
- Apres: BANCO SAFRA SA 0018 - Sacador: MOVEIS ROMERA LTDA  - Favorecido:MOVEIS ROMERA LTDA Valor do 
titul Item D   da tabela D de custas
#196075 DEVEDOR: PETERSON JUNIO P. OLIVEIRA ME - CPF.: 23.973.119/0001-46- RUA.CANDIDO MARIANO, N 25 
SAO MIG-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME- 
Favorecido:COSTA ALVES & ALVES LTDA ME Valor do titul Item B  da tabela D de custas
#196078 DEVEDOR:  RODMARCIO DUARTE DA SILVA - CPF.: 536.133.921-00 - RUA. A QD 2 CS 18 VIT.REGIA -
CACERES  -MT - Titulo:- Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME -
Favorecido:COSTA ALVES & ALVES LTDA ME Valor do titul Item F   da tabela D de custas
#196081 DEVEDOR:  ROSA LEITE CEZARIO- CPF.: 523.123.481-87 - RUA SAO CARLOS -CACERES  -MT - Titulo: - 
Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARE -Favorecido:COOPERATIVA 
DE CRIADORES DE JACARE DO PA Valor do titul Item C   da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 
767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU 
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 04 de DEZEMBRO de 2017.
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equipes que forem eliminadas nas 
quartas de final terão R$ 4 
milhões como “consolação”.
 Os valores que estarão em 
jogo na próxima edição da Copa 
do Brasil reafirmam o país como 
a nação mais poderosa do futebol 

sul-americano. 
 Para se ter uma idéia, o 
time campeão do torneio mata-
mata poderá embolsar R$ 68,7 
milhões caso participe desde a 
primeira fase da competição, 
como foi o caso do Cruzeiro neste 

 Confederação Brasileira Ade Futebol anunciou no 
final da semana, algumas 

mudanças no regulamento da 
próxima edição da Copa do 
Brasil, onde vão representar Mato 
Grosso: Sinop, Luverdense, 
Cuiabá e Dom Bosco. Embora o 
formato da competição tenha sido 
mantido, não haverá mais o 
famigerado gol qualificado, que 
dava vantagem para os times que 
marcavam mais gols fora de casa 
ao definir a classificação em 
eliminatórias que acabassem com 
dois empates.
 “Esse tema está em 
anál ise  há  a lgum tempo.  

Levamos em consideração as 
opiniões dos clubes, técnicos, 
jogadores  e  prof iss ionais  
envolvidos no universo do 
futebol. 
 Diante do sucesso da 
Copa do Brasil e de sua 
i m p o r t â n c i a  c r e s c e n t e ,  
entendemos que a melhor decisão 
seria padronizar a questão do gol 
qualificado, promovendo maior 
equilíbrio técnico”, disse Manoel 
Flores, diretor de competições da 
CBF.
 A CBF também atendeu 
aos pedidos dos clubes para que 
e s t e n d e s s e m  o  p r a z o  d e  
inscrições de atletas na Copa do 

Brasil. 
 Neste ano, as equipes 
tinham como data limite 24 de 
abril. Já em 2018, as agremiações 
poderão incluir novos jogadores 
até 30 de julho, antes do início das 
quartas de final do torneio.
 A edição de 2018 da Copa 
do Brasil também será marcada 
pelo aumento da premiação 
o f e r e c i d a  a o s  c l u b e s  
participantes. O campeão do 
torneio irá faturar nada mais, nada 
menos que R$ 50 milhões. O 
vice-campeão, por sua vez, ficará 
com R$ 20 milhões. 
 Os semifinalistas ficam 
com R$ 8 milhões, enquanto as 

 or 6 votos a 0 o pleno do PTribunal  de  Jus t iça  
Desportiva (TJD) da 

Federação mato-grossense de 
Futebol decidiu pela manutenção 
da pena ao União Esporte Clube. 
O julgamento, determinado pelo 
presidente do STJD da CBF, foi 
realizado ontem, no auditório Dr. 
Mário Cardi, na Capital.
 Assim, o clube que foi 
eliminado da Copa FMF, por 

utilizar jogadores de forma 
irregular, terá que recorrer ao 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) da CBF, no 
Rio de Janeiro, para provar o 
contrário. “Vamos recorrer sim, 
estamos no nosso direito”, disse o 
advogado do clube, Carlos 
Portinho, que veio do Rio de 
Janeiro para fazer a defesa do 
Colorado.
 O  U n i ã o  e s t a v a  

classificado para disputar as 
semifinais da Copa FMF, porém 
foi denunciado conjuntamente 
pelas diretorias de Dom Bosco 
Mixto e Cacerense. Os três rivais 
argumentaram em petição à 
procuradoria que o União não 
respeitou o regulamento no 
quesito “idade limite de atletas”.
 O Colorado teria escalado 
jogadores amadores além do 
p e r m i t i d o  p e l a  r e g r a  d a  
competição seletiva. Punido com 
a perda de 9 pontos e eliminado 
num primeiro julgamento, o 
c l u b e  r e c o r r e u ,  m a s  f o i  
n o v a m e n t e  d e r r o t a d o  n o  
Tribunal. A vaga foi então 
herdada pelo Mixto, que, no 
entanto, também caiu nas 
semifinais.
 O Cuiabá Esporte Clube 
s a g r o u - s e  c a m p e ã o  d a  
competição ao vencer o Dom 
Bosco, por 2 x 0. Luverdense 
(campeão da Copa Verde), Sinop 
e Cuiabá já tinham assegurado as 
primeiras vagas para a Copa do 
Brasil, que terá a tabela divulgada 
esta semana pela Confederação 
Brasileira de Futebol. A FMF já 
indicou os quatro representantes.

MALA CHEIA

CBF aumenta premiação 
para Copa do Brasil 2018

Campeão vai irá faturar R$ 50 milhões; vice, R$ 20 milhões; semifinalistas, 
R$ 8 milhões cada e as equipes eliminadas nas quartas de final terão R$ 4 milhões

Assessoria c/ Redação

Sonho de todas as equipes de futebol da nação bola   

Foto: Divulgação

CARTÃO VERMELHO

Mantida a punição do Colorado
por escalação irregular na Copa 
S.N c/ Redação

Vermelhinho de Roo vai precisar mais que torcida   

Foto: Arquivo
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