
A Lua em Aquário se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 
indicando um dia de movimento 

intenso em projetos de médio prazo, 
envolvendo pessoas e empresas 
estrangeiras. O momento é ótimo para 
marcar ou realizar uma viagem 
internacional.

A Lua em Aquário se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 

indicando um dia de movimento 
intenso, mas positivo na vida doméstica 
e nos relacionamentos familiares. Sua 
casa pode se tornar ponto de encontro 
entre amigos e parentes queridos.

A Lua em Aquário se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

movimento intenso e mudanças em 
projetos que envolvem sua vida 
profissional e planos de negócios. Você 
precisa decidir trazer o novo para sua 
carreira.

A Lua em Aquário se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem 

indicando um dia de bom contato com 
suas melhores emoções e sentimentos. 
O momento pode envolver  o  
surgimento de alguém especial em sua 
vida. Um romance pode começar.

A Lua em Aquário se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

movimento intenso e até mesmo de 
nervosismo com uma equipe de trabalho. 
Um projeto pode trazer algumas 
dificuldades e, por esse motivo, você deve 
manter a calma e discernimento.

A Lua em Aquário se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 

indicando um dia em que a necessidade 
de se distanciar da vida social fica mais 
intensa. O momento pode envolver o 
planejamento de um novo projeto 
pessoal ou de trabalho.

A Lua em Aquário se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 

indicando um dia de mudanças 
positivas em sua rotina, especialmente 
a de trabalho. O momento pode 
envolver um novo projeto ou mesmo o 
início de um tratamento para a 
manutenção da saúde.

A Lua em Aquário se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

movimento intenso na vida social e 
aproximação de pessoas diferentes e 
interessantes à sua vida. O momento pode 
envolver um convite para fazer parte de 
uma nova sociedade.

A Lua em seu signo se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 

indicando um dia de energia vital 
elevada e algumas boas novidades, que 
podem trazer mudanças à sua vida. O 
dia é ótimo para a prática de atividades 
que envolvam sua saúde global.

A Lua em Aquário se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 

indicando um dia de movimento intenso 
na vida material e financeira. O 
momento pode envolver maior 
e n v o l v i m e n t o  c o m  u m  n o v o  
investimento, que pode começar a dar 
lucros rapidamente.

A Lua em Aquário se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 

indicando um dia de movimento intenso 
na vida social e aproximação de amigos, 
novos e antigos. Se puder, faça uma 
rápida viagem ao litoral ou qualquer 
lugar com águas para renovar sua energia 
vital.
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Esotérico

A Lua em Aquário se une a 
Marte e recebe um ótimo 
aspecto de Sol e Mercúrio nos 
últimos graus de Virgem, 
indicando um dia em que a 

necessidade de estar mais perto dos seus 
fica mais forte. Você pode estar com a 
sensibilidade à flor da pele e, por esse 
motivo, deve priorizar a intimidade.

By Rosane Michels

Celebrando o amor, o finess casal 
Washington Calado Barbosa e Naiara de 
Souza Rondon que comemoraram Bodas de 
Cristal. Que a felicidade a dois continue 
sendo o objetivo principal de suas vidas. Que 
a caminhada seja longa, repleta de amor e 
compreensão. Nosso brinde com votos de 
uma vida a dois plena de realizações.

Está de aniversário a querida Paula Marcia Dan, 
completando mais um ano, ela recebe os parabéns de toda 
a família e amigos. Que Deus lhe conceda um ano repleto 
de felicidades, muita saúde e grandes realizações. Receba 
o abraço da família do JCC.

Trocando de idade a linda Virginia Martins 
Santullo que recebe o carinho dos familiares 
e amigos. Que Deus lhe conceda muitos anos 
de vida com saúde e prosperidades. Feliz 
Niver!!!

***********************Você não pode perder o Chá Dourado da Casa da 
Amizade, evento exclusivo para as mulheres de 
Cáceres e região,  que vai embalar seu fim de 
tarde no dia 29 de setembro no salão de festa do 
Rotary Club de Cáceres. Além das deliciosas 
guloseimas e do sorteio de prêmios, a tarde 
promete  momento de pura  descontração num  
ambiente requintado, preparado com muito 
carinho. Vale conferir. Adquira já sua cartela e 
prestigie.
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incentivam seus alunos para à 
pratica da caminhada como 
qualidade de vida.

  A organização orienta para 
que cada caminhante leve sua 
garrafa com água, porém, a 
Autarquia Águas do Pantanal 
fornecerá 1000 copos com água, que 
serão colocadas em gelo e caixas 
fornecidos pela 'GELITO', para 
atender aos que precisarem. Durante 
o percurso até o SESI Clube, local de 
acesso a trilha, a ZOOM Publicidade 
e Gislaine Neves vão fazer a 
animação dos atletas.

Com a doação de frutas, 
sucos e outros alimentos, por 
empresários e a COOPEFANI – 
Cooperativa dos produtores da 
Agricultura Familiar, será preparado 
um café da manhã para uma 
c o n f r a t e r n i z a ç ã o  e n t r e  o s  
participantes.

 tradicional Caminhada da ANatureza de 2018 acontece 
no próximo domingo, dia 30, 

a partir das 7h00, largada da 
Sicmatur em Cáceres, sendo que as 
inscrições pelo “ecooboking.com” 
já foram encerradas, confirmando-se 
a participação de 400 pessoas, dentre 
elas, 253 do sexo feminino e 147 do 
sexo masculino. Os coordenadores 
entretanto, afirmam, que  nada 
impede a participação de não 
inscritos através do site.

O Circuito do Pantanal de 
Cáceres de Caminhadas na Natureza 
é um projeto que reúne atividade 
física e contemplação do meio 
ambiente, unido ao caráter de 
preservação da Natureza.  A 
Secretaria de Turismo e Cultura da 

Para acolher e realizar 
exercícios de alongamento, o evento 
conta com a participação voluntária 
do Casal Maromba - Adriano e Joici, 
p r o p r i e t á r i o s  d a  A c a d e m i a  
PROLIFE, que participam e 

Prefeitura de Cáceres, em parceria 
com a 'Anda Brasil', desenvolve 
todos os anos, através deste projeto 
um evento turístico e esportivo que 
subs t i tu i  a  compet ição  por  
experiências prazerosas de praticar 
atividade física em família; ou, com 
uma turma de amigos e, até mesmo, 
colegas de trabalho, na trilha da Baia 
do Malheiro, que se destaca por ser 
uma trilha às margens do rio 
Paraguai, contemplando as belezas 
naturais em perfeita interação com a 
natureza.

O secretário municipal de 
Saúde, Tonny Mendes, disse ver com 
bons olhos a parceria do município 
com o Rotary. “É um grande parceiro 
que vem apoiando o município em 
todas as áreas. Essa doação vai fazer 
a diferença no atendimento. Nós 
queremos agradecer o Rotary 
também pelo grande apoio na 

necessitadas, colaborando com a 
administração do município.

parceria, inclusive em projetos 
maiores, como na aquisição de 
equipamentos para a realização de 
exames de saúde à população. 
(Colaborou Clóvis de Almeida)

divulgação e  rea l ização da  
campanha de vacinação contra pólio 
e sarampo”, salientou Tonny, 
adiantando que é intenção do 
município fortalecer ainda mais essa 

N e s s a  p e r s p e c t i v a  é  
importante enfatizar que a Prefeitura 
de Cáceres, através da Secretaria 
Municipal de Administração, 
Coordenação de Gestão de Pessoas, 
em busca da eficiência dos serviços 
prestados pelos servidores, tem 
p l a n e j a d o  e  i n c e n t i v a d o  a  
modernização da gestão de pessoas 
na Administração pública e, com 
isso, integrado outros profissionais 
na sua estrutura organizacional, 
como a incorporação de uma 
assistente social, neste mês de 
Setembro, e já trabalhando em 
parceria com a medicina da Unemat.

busca de estabilidade profissional, 
t o r n a m - s e  v u l n e r á v e i s  a o  
consumismo contemporâneo,  
aderindo à alimentação rápida e 
p rá t ica ,  ao  sedenta r i smo e  
sobrepeso, influenciados pela 
evolução tecnológica que minimiza 
o esforço físico nas atividades 
cotidianas, contribuindo com a 
predisposição dos indivíduos a estas 
patologias.

A proposta surgiu a partir 
das discussões teóricas em sala de 
aula, conforme sinalizaram as 
professoras responsáveis pela ação.

m parceria, a Prefeitura de EC á c e r e s  e  U N E M AT  
realizaram anteontem, (20) 

uma Blitz Educativa com o objetivo 
de levar aos servidores municipais, 
orientações sobre os fatores de risco, 
proteção, cuidados e controle da 
Hipertensão Arterial Sistêmica 
(HAS) e do Diabetes Mellitus (DM). 
O trabalho foi realizado à partir das 
7h30, no Pátio da Prefeitura, em 
frente à Secretaria Municipal de 
Administração.

A i n i c i a t i v a  f o i  d o s  
acadêmicos do curso de Medicina, 
da Turma XI, sob supervisão das 
professoras Cristiane Abbade e 
Giane Hermidoff, da disciplina de 
IESC-Interação-Ensino Saúde na 
Comunidade II.

A estratégia teve como foco 
os servidores municipais porque os 
adultos jovens, envolvidos com a 

SOLIDARIEDADE

Rotary Club de Cáceres entrega kits
ortopédicos à Centro de Reabilitação

Secretário de Saúde, Tonny Mendes, disse ver com bons olhos a parceria do município com o Rotary, um grande parceiro apoiador em todas as áreas

Da Redação

m  m a i s  u m a  a ç ã o ,  Eenfatizando sempre o lema 
"Dar de Si sem Pensar em 

Si" o Rotary Club de Cáceres fez a 
doação de vários kits ortopédicos ao 
C e n t r o  E s p e c i a l i z a d o  e m  
Reabilitação Física Intelectual do 
município, cuja entrega aconteceu 
no CER com a presença da vice-
prefeita Eliene Liberato; do 
Secretário de Saúde Tonny Mendes; 
do Presidente do Rotary Jorge 
Antônio Rodrigues, do Governador 
eleito 2019/2020 Washington 
Calado; imprensa; coordenadores 
municipais; médicos; enfermeiros; 
fisioterapeutas e associados do 
clube.

"Há uma lista de espera por 

Os kits composto por 
cadeiras de roda, cadeiras de banho, 
andadores e muletas,  foram 
entregues ao coordenador do Centro 
de Reabilitação, fisioterapeuta 
T h i a g o  N é s p o l i ,  q u e  n a  
oportunidade agradeceu, destacando 
que esses aparelhos ajudarão a 
atender um pouco da demanda do 
C E R .  D e  a c o r d o  c o m  o  
fisioterapeuta, a demanda é de 
aproximadamente 20 consultas 
neurológicas e 320 atendimentos em 
fisioterapia por dia.

equipamentos de auxílio nos 
tratamentos e, por isso, as doações 
chegam em boa hora", finalizou 
Thiago.

A vice-prefeita parabenizou 
o Rotary Club de Cáceres,  
destacando o trabalho do presidente 
Jorginho e do Governador eleito 
Washington pelo empenho em 
viabi l izar  equipamentos tão 
importantes para as pessoas 

Kits foram recebidos pelo coordenador do CER  

 Foto: Clóvis de Almeida

CIRCUITO ECOLÓGICO

Centenas se inscreveram para 
Caminhada da Natureza 2018

Assessoria c/ Redação

Circuito circunda a trilha às margens do rio Paraguai    

Foto: Arquivo JCC

HIPERTENSÃO E DIABETES

Parceria Unemat/Prefeitura
atende servidores municipais
Assessoria c/ Redação

Blitz focou os fatores de risco da hipertensão e do diabetes   

Foto: Ilustrativa

BRANCAS

Para voluntários de Cáceres que estão prestando aquela 
ajuda imprescindível a uma leva de haitianos que 
aportaram a cidade na semana passada, refugiados da 
miséria. em busca de trabalho e paz. São 5 homens e 4 
mulheres, que estão no Ginásio Didi Profeta e os 
anônimos cidadãos apoiadores, estão providenciando 
Carteira de Trabalho para eles, que buscam trabalho de 
pintor, mecânica, cozinheira, doméstica e professor de 
dança.

PRETAS

BRANCAS

PRETAS

Para os eternos sujismundos da city, que só vão 
aprender a se redimir de seus crimes, quando forem 
flagrados e receber aquela multa pesada. Um deles, 
jogou o velho forro de PVC na calçada da Rua Cel 
Ponde e os transeuntes precisam se desviar pela rua, na 
iminência de ser atropelado, é muita folga, pra não 
dizer, safadeza.

Para a direção do grupo Hikmat Shriners, pela entrega 
simbólica dos prêmios, sorteio de 3 carros e 12 motos, 
cujo valor arrecadado, será utilizado para a construção 
do Hospital Shriners e a instalação da Clínica Hikmat 
Shriners para crianças, em Cuiabá, cujo objetivo será 
atender toda a América Latina.  O Grupo Cometa 
ajudou a ação com a doação de um veículo Volkswagen 
Gol 0 Km e 10 motocicletas Honda CG 125 Fan. 
Presente no evento, o Prefeito de Cáceres e proprietário 
do Grupo Cometa Francis Maris Cruz e o Presidente do 
Grupo  Cristinei Rodrigues Melo, dentre outros.

Para os vândalos que atearam fogo no pátio do Centro 
Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) de Cáceres 
na última segunda-feira (17), queimando seis carcaças 
de automóveis que ali se encontravam, alguns, 
apreendidos a anos. Felizmente, o incêndio foi 
rapidamente controlado pela equipe do Corpo de 
Bombeiros, mas continua o alerta: atear fogo é crime e 
pode dar cadeia!

X
DA REPORTAGEM

Por isso, pediu também um quadro 
legislativo mais adequado que responda às 
necessidades reais dos trabalhadores, bem como 
uma consciência social mais profunda sem a qual 
as leis permaneceriam letra morta. Francisco 
exortou a associação a realizar esta nobre missão, 
que contrasta a indiferença e a tristeza e aumenta a 
fraternidade e a alegria. “Reunindo e apoiando 
aqueles que sofreram mutilações ou invalidez no 
trabalho, e se esforçando para promover uma 
cultura e uma prática que estejam atentas à saúde e 
segurança, este organismo desempenha uma 
função social muito importante. Em nome do povo 
de Deus manifesto a esta associação estima e 
gratidão”, frisou o Pontífice.

A propósito da dimensão assistencial 
indispensável da associação, o Papa sublinhou que 
a doutrina social da Igreja recorda constantemente 
que deve haver equilíbrio entre solidariedade e 
subsidiariedade, e, que tal equilíbrio deve ser 
procurado e construído em toda circunstância e 
âmbito social. De modo, que de um lado, nunca 
falte a solidariedade, e do outro, não se limite a ela, 
tornando passivas as pessoas que ainda podem dar 
uma contribuição importante ao mundo do 
trabalho, mas envolvendo-as ativamente e 
colocando suas capacidades a serviço.  

O Papa Francisco recebeu, na Sala 
Clementina, no Vaticano anteontem, 20,, a 
Associação italiana de Mutilados e Inválidos do 
Trabalho. Francisco destacou como preciosa a 
atividade incansável da associação em favor dos 
direitos dos trabalhadores, começando pelos mais 
frágeis e menos tutelados, como as mulheres, os 
idosos e os imigrantes. “O nosso mundo precisa 
fazer um salto de humanidade, que nos leve a abrir 
os olhos e ver que quem está diante de nós não é 
uma mercadoria, mas uma pessoa e um irmão na 
humanidade,” disse, convidando a associação a 
vigiar sobre a sua ação, enquanto olhando os 
dados do Relatório sobre saúde e segurança no 
trabalho. O Santo Papa reiterou, que, “junto com a 
cultura do trabalho e da segurança hoje, está em 
jogo a própria essência da democracia, que é 
baseada no respeito e proteção da vida de cada 
pessoa”.

Com a força de Deus, cada um é chamado 
a um compromisso de solidariedade e apoio a 
quem é vítima de acidentes no trabalho, apoio que 
deve se estender aos familiares, também afetados 
e necessitados de conforto. Fazendo assim, esse 
organismo desempenha uma tarefa nobre e 
essencial, e chama toda a sociedade ao dever do 
reconhecimento e ajuda concreta aos que sofreram 
acidentes na realização de seu trabalho,” 
complementou o pontífice. 

 “Quantas pessoas que sofreram acidentes 
no trabalho com conseqüências permanentes e 
debilitantes, vivem numa situação de particular 
sofrimento, especialmente quando a deficiência 
que elas trazem impede que continuem 
trabalhando e cuidando de si e seus entes queridos, 
como faziam antes. A todas essas pessoas expresso 
minha proximidade; Deus consola aqueles que 
sofrem e está aproximo a todas as situações de 
indigência e humildade. 

***___vaticannews.va/pt/papa/news/2018-
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Se tem duas classes que ganham 
um dinheiro extra em anos eleitorais, são 
os advogados e donos de instituto de 
pesquisas, honestamente e ou de forma 
arbitrária, sem querer rufar este ou aquele 
profissional, já que corruptos existem 
ultimamente em todos os setores da 
sociedade, daí, quem se preza, selecionar 
o trigo em meio ao joio. Na advocacia, os 
fins, justificam os meios, já que é 
impossível burlar a legislação, os 
e m b a t e s  n o  p r e t ó r i o  b u s c a m  
salvaguardar os direitos ameaçados dos 
clientes, alvo de ações por vezes ineptas, 
protocolizadas pelos maus adversários, 
com o fito de tumultuar o pleito.

Em Sampa advogamos na lide 
eleitoral e num dos casos, a querela 
referia-se à pesquisa na denuncia do 
representante do parquet eleitoral. No 
caso em tela, o questionamento versava 
sobre a intempestividade da divulgação 
da pesquisa, cuja falha no cabeçalho do 
periódico enganou quase todos, o 
recorrente, o MP e o Juízo a-quo, menos o 
advogado que pós fórum, ajudava no 
fechamento da edição e verificou a falha 
na data de fotos da capa do jornal com a 
da edição, daí, a inépcia da ação. 

Como as pesquisas servem de 
parâmetro para partidos avaliarem suas 

Um crime impossível, diríamos, 
pois se a pesquisa foi divulgada no dia X, 
(edição) as fotos com data Y, (naquele 
tempo a revelação datava as fotos) não 
poderiam ilustrar a capa do periódico 
antes da revelação. Este apenas um 
detalhe, para mostrar que a maioria dos 
advogados e dos jornais, agem com 
seriedade, o mesmo não se podendo dizer 
dos institutos de pesquisas, pululantes 
em anos eleitorais, alguns, caça-níqueis, 
de cartas e casas marcadas, quem paga 
mais, leva. 

Quem pode pagar, faz a pesquisa; 
quem não pode, não faz. Ou: quem pode 
fazer com um grande instituto, que 
teoricamente tem mais credibilidade vai 
estar na vantagem; e quem não pode, faz 
com qualquer outro que restar, afinal, 
quem não tem cão, caça com gato. Papo 
sério? as pesquisas eleitorais não 
deveriam ser permitidas, pois servem 
para manifestar o abuso do poder 
econômico e, pior, tentar ludibriar os 
eleitores no intuito de conseguir os votos.

campanhas e eleitores, as chances do 
candidato de sua preferência vencer, 
sabendo disso, os partidos correm em 
busca das tais, que lhes sejam favoráveis, 
pois, infelizmente, ainda existem 
eleitores que votam para quem está na 
frente (voto útil) e não pelos seus 
projetos. Por ser uma ciência estatística, 
entendemos que uma pesquisa idônea, 
pode até retratar a realidade atual, pois é 
uma ciência exata, exato? 

Errado, se feita de forma escusa, 
como algumas, que no contexto legal, 
cumprido art. 33 da Lei nº 9.504/1997, 
consoante disciplina a Resolução nº 
23.453 do TSE, (registro e publicação) 
tudo nos conformes, não fosse a sujeira 
de escrutínios na coleta e tabulação. 
Quem já esteve no meio, como 
advogado, jornalista e assessor de 
instituto de pesquisa, podemos sem erro 
dizer há três tipos de mentiras: as 
comuns, as terríveis e as estatísticas, não 
se podendo negar que as implicações de 
estripulias estatísticas podem resultar 
sérias conseqüências, levando a alterar 
políticas públicas e afetando diretamente 
a vida dos cidadãos. Afinal, o que leva 
alguém a pagar caro para um instituto 
fazer pesquisas eleitorais? Seja qual for a 
razão, já temos um problema: o abuso do 
Poder Econômico.
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No clik de Wilson Kishi, o flash da cerimônia do 
dia 12 (última segunda feira) na sede do Rotary 
Clube de Cáceres, quando da entrega dos kits 
ortopédicos,  cadeira de rodas, banho, muletas e 
andadores. Foram adquiridos mais de 1000 
equipamentos que serão emprestados a pessoas 
carentes em tratamento de reabilitação.

Pesquisas & Pe$quisas

Papa: ser humano não é mercadoria

apreensão e de prisão em 
flagrante dos detidos, agora, à 
disposição da justiça.

F r o n t e i r a  e m  C á c e r e s ,  
juntamente com o veículo e a 
droga, onde a autoridade de 
plantão elaborou os autos de 

Cáceres-MT, 22 e 23 de setembro de 201804

tráfico, muito comum na região. 
Os suspeitos foram identificados 
como A.B.F, 40,  E.S.S, 39, e 
F.D.R.M, 21, do sexo masculino, 
além da mulher N.M.S, 52.

Com os ocupantes da 
Silverado, foram apreendidos 44 
tabletes de cloridrato de cocaína, 
que pesou aproximadamente 46 
kg de drogas. A apreensão contou 
com a participação de policiais 
militares da Polícia Militar e da 
Defron e os traficantes foram 
conduzidos para a Delegacia de 

A o  r e a l i z a r e m  a  
a b o r d a g e m  o s  p o l i c i a i s  
constataram que na cabine 
haviam duas pessoas e na 
carroceria, outras duas, deitados 
no assoalho, onde haviam três 
sacos verdes, em formatos de 
c a n g a s  s e m e l h a n t e s  a o s  
transportados por mulas do 

Silverado, de cor prata, placas 
GOB-7090, com emplacamento 
da cidade vizinha de São José dos 
IV Marcos e resolveram checar o 
veículo suspeito.

Naquela noite, os militares 
realizavam a fiscalização de 
rotina, coibindo atos criminosos 
na região de fronteira quando 
avistaram uma caminhonete GM-

ais de três arrobas de Mpasta base de cocaína 
foram apreendidas na 

noite de anteontem, 20, durante 
patrulhamento de uma equipe do 
Gefron na MT 339, próximo ao 
trevo com a BR-174, em Glória 
D'Oeste na região de Cáceres e 
quatro traficantes foram presos.

 No confronto, o agressor, 
Marcos Antônio da Silva, 43, 

conhecido por Lauzão, que levou 
um pontaço de faca na altura do 
a b d ô m e n ,  p r e c i s a n d o  s e r 
socorrido ao Hospital Regional 
em Cáceres. 

m a  v i o l e n t a  b r i g a Uaconteceu no interior de 
um bar na Rua 24 de 

Julho, área central de São José 
dos Quatro Marcos e acabou 
sobrando para o dono do boteco, 
Laurizete da Silva Finoto, 43, 

 Posteriormente, o tal 
Negão, que mesmo ferido fugiu 
do local, foi encontrado próximo 
a sua casa, encaminhado ao PSF 
da cidade para medicação e 
posteriormente, levado ao Cisc da 
cidade e autuado por tentativa de 
homicídio, já estando atrás das 
grades.

vulgo “Negão”, também foi 
ferido a faca. 

S o b r e  o s  f a t o s ,  a 
ocorrência policial relata ter a 
v ia tura  s ido  ac ionada  por 
terceiros, pois um qüiproquó 
acontecia no Bar do Lauzão 
envolvendo dois indivíduos 
armados de faca, um tentando 
contra a vida do outro. 

Marcos Antônio da Silva, 
o Negão, conforme os policiais, 
já registra passagem pela Lei 
Maria da Penha. No local do 
e n t r e v e r o  o s  p o l i c i a i s 
apreenderam uma faca que estava 
com a lâmina torta e suja de 
s a n g u e ,  q u e  t a m b é m  f o i 
encaminhada para a Delegacia de 
Polícia Civil.

O 2º B Fron ressalta que a 
ação realizada faz parte da 
Operação Ágata Jauru III que tem 
por finalidade realizar missões 
táticas destinadas a coibir delitos 
como: narcotráfico, contrabando 
e descaminho, tráfico de armas e 
munições, crimes ambientais, 
imigração e garimpos ilegais.

balança de precisão, um rádio de 
comunicação, dois carregadores 
de rádio, um detector de metal, 
duas motos, dois carros e uma 
re t ro-0escavadeira ,  com o 
p r e j u í z o  c a l c u l a d o  e m 
a p r o x i m a d a m e n t e 
R$215.000,00. Todo material 
apreendido foi entregue as 
autoridades competentes.

 13ª Brigada de Infantaria AMotorizada (13ª Bda Inf 
Mtz), por intermédio do 

2º Batalhão de Fronteira (2º B 
Fron), em parceria com a Funai e 
o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambien te  e  dos  Recursos 
Naturais Renováveis, realizou na 
úl t ima quarta-feira ,  19 de 
se tembro ,  a  apreensão  de 
materiais que abasteciam a 
garimpagem ilegal na região da 
Tribo Indígena Sararé, próximo a 
Pontes e Lacerda, região Oeste do 
Estado.

A ação resultou na prisão 
de oito garimpeiros que agiam 
ilegalmente na área da tribo 
indígena, cinco motores para 
garimpo, sete celulares, uma 

FIM DA LINHA 

Trombada na MT 339 prende
mulas com 46 kg de cocaína

Os mulas circulavam pela rodovia como se fosse uma família em passeio numa Silverado, mas os policiais não foram na onda e prenderam os quatro e a droga

Da Redação

Droga estava com quatro mulas, disfarçados numa Silverado   

Foto: Gefron/MT

DUELO SANGRENTO

Briga de faca no boteco
quase termina em morte
Da Redação

Vitima de facadas pode morrer se não socorrida a tempo  

 Foto: Ilustrativa

ÁGATA JAURU III

Exército prende garimpeiros em
área Sararé de Pontes e Lacerda
Assessoria

Invasores agiam ilegalmente na área da tribo indígena   

Foto: Assessoria
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 Na ocasião, além de cassar 
Marli, o magistrado a-quo, ainda 
aplicou a multa de R$ 10 mil, com 
inelegibilidade por oito anos. 
Discordando da decisão, a ré, 
ingressou com Embargos de 
Declaração no TRE/MT para tentar 
anular a decisão que havia cassado 
seu mandato em 1ª instancia e nesta 

 ve r eado ra  de  Mar l i  AA n d r o m e d e  ( P S D ) ,  
presidente da Câmara 

Municipal de Mirassol D'Oeste na 
região de Cáceres, teve a cassação de 
seu mandato confirmada esta 
semana pelo Tribunal Regional 
Eleitoral, (TRE) cuja decisão, 
confirmou o julgamento de fevereiro 
de 2017, quando o juiz da 41ª Zona 
Eleitoral, Renato José de Almeida 
Costa Filho, favorável a denúncia do 
Ministério Público Eleitoral. 

semana, foi proferida a decisão em 2ª 
instancia, confirmando o édito 
monocrático. 
 C o m  a  c o n f i r m a ç ã o ,  
ratificando a cassação da vereadora, 
o tribunal oficiou a Câmara 
Municipal de Mirassol D'Oeste para 
que adote as providências cabíveis a 
fim de efetivar o afastamento do 
cargo da aludida Vereadora e 
Presidente da Câmara Municipal e, 
conseqüentemente, convoque o 
suplente, sob pena de aplicação de 
multa diária de R$ 500,00 nos 
termos do art. 537 do NCPC.

M a r l i  h a v i a  s i d o  
representada pelo Ministério 
Público Eleitoral, por suposta 
compra de votos nas eleições de 
2016, entendendo o MPE, que a 
distribuição dos kits escolares pode 
ter contribuído em favor de Marli 

Ferreira para que saísse vitoriosa do 
pleito eleitoral para o cargo de 
vereadora no município. E, que a 
distribuição do material não se tratou 
de programa social previsto em Lei - 
e sim de ação eleitoral oportunista 
por parte de Marli. 

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

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

No andamento processual, a 
parlamentar alegou que inexistiu 
abuso de poder econômico, e que a 
distribuição dos kits escolares 
ocorreu no início de 2016 devido ao 
atraso do processo licitatório para 
contratação da empresa para 

fornecer o material. 
Além disso, justificou que a 

distribuição dos kits não contribuiu 
em nada para que ela fosse eleita na 
cidade, mas a sentença foi ratificada 
pelo TRE de MT e a cassação 
mantida.

COMPRA DE VOTOS

Tribunal confirma cassação
de presidenta do legislativo

Cassada em 1ª instancia, a vereadora ingressou com Embargos de Declaração no TRE/MT para tentar anular a decisão, que foi confirmada pelo TRE/MT

Assessoria c/ Redação

Marli Ferreira (detalhe) tem cassação confirmada pelo tribunal  

 Foto: Arquivo

voz de prisão aos suspeitos, que 
juntamente com o caminhão e a 
droga, foram encaminhados para a 
Delegacia da Polícia Federal em 

C á c e r e s ,  p a r a  a s  d e m a i s  
providencias, quais sejam: os autos 
de apreensão e de flagrância pelo 
crime de trafico de entorpecentes.

Durante a revista pessoal e 
no caminhão foram encontrados 215 
quilos de pasta base de cocaína no 
interior dos engates dos semi 
reboques e segundo o condutor do 
caminhão ele receberia a quantia de 
R$ 50.000,00 pelo transporte da 
droga até a região Nordeste e seu 
ajudante o valor de R$ 6.000,00 para 
ajudá-lo no transporte da droga.

ois traficantes, W. M. S e M. DA. V, ambos com 40 anos, o 
primeiro dirigindo um 

caminhão suspeito, o outro, 
passageiro, foram presos na tarde de 
anteontem, pela Policia Federal 
juntamente com Gefron em um 
posto de combustível na saída de 
Comodoro. Na abordagem dos 
patrulheiros, após uma denuncia 
anônima de que a dupla estaria 
transportando droga em um 
caminhão Iveco de cor branca placa 
HFD-4914, vindo do Estado de 
Rondônia, comprovou-se o tráfico.

Diante dos fatos, foi dada a 

ROTA DO PÓ

PF apreende carreta com
mais de 14 arrobas de coca
Da Redação

Droga estava mocozada no carango dos mulas    

Foto: Assessoria

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

METRAGEM 12X41 metros
CAVALHADA -  ESCRITURADO

VENDE-SE

TRATAR 65 99988-9615 DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 
SITUADO NESTA CIDADE SENDO 

A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 
FUNDOS COM A RUA MARECHAL 

VENDE-SE

TRATAR 65-99988-9615 TRATAR 65 99988-9615
METRAGEM 12X30 metros

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO
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Nossa Terra e os 
Bichos do Mato

Editoria

 A música de Pescuma, Henrique e Claudinho, diz bem que toda cidade tem seu tipos e que sem eles, vive cheia de ninguém. Cáceres também os tem, nas mais diversas 
atividades, sobretudo no setor artístico, da musica, ao artesanato, escritores, poetas, humorista, nem sempre reconhecidos e ou lembrados pela mídia, sobretudo a falada e televisada. O 
Jornal Correio Cacerense dá seqüência à série especial neste sábado ao Canal 240, para registro destas personalidades, que desfilarão até o sábado 6 de outubro, data magna da 
Princesinha do Pantanal. Hoje é a hora e a vez de Rir, Cantar e Dançar:

A Zorra de Juca e Tenório  - Humoristas cacerenses Lucinei 
da Costa Oliveira, 34, e Cláudio Francisco de Assunção Filho, 
47, formam a dupla Juca e Tenório, 15 anos de trabalho sério, 
três CDs na carreira, “Malemá tentiano” (2007); “Quá Parente” 
(2008) e “Eu não agüento mais” (2013), dois filmes,  O Coiso 
(2015), gravações de comerciais e shows; Esta tem sido a vida 
dos primos, artistas de primeira linha, bem pantaneiros mesmo. 
No começo era só o Claudio, (Tenório) que chegou a ensaiar 
com Garboso, mas o destino era mesmo com Lucinei, (Juca), 
firmando-se como dupla de sucesso em Cáceres e região.

Sua Excia: Bastiana Cacerense 
- Nasceu Benedita Fátima da 
Silva, há 51 anos atrás, uma Boa 
Idéia, pode ser, a que ela teve de 
s e  t r a n s f o r m a r  B a s t i a n a  
Cacerense, vindo ao mundo às 
margens do rio Paraguai, a tia de 
muitos marmanjos de hoje, que 
admiram a professora,  já 
aposentada, nunca, do humor, 
que faz com arte, uma razão de 
ser e viver. Bastiana diz que tem 
cheiro de pacupeva, que talento é 
frescura, e a gente concorda, ela 
nasceu mesmo com o dom de 
fazer rir, quando fazia Letras na 
Unemat, motivo de seu sucesso 
em shows na cidade e região, 
quiçá culpa de Machado de Assis.

Ícone Vanguardista Guapo - Guapo, nascido Milton Pereira 
de Pinho em 1951, em Cáceres, filho de pai violeiro, tio cantor, 
avó paterna, Yolanda pianista, avô materno, Zacaria, 
cururueiro, só podia virar mesmo um violeiro folclórico. A 
educação musical do pai professor, matemático e físico; a 
vivência no Pantanal e sua riqueza sonora; sons de pássaros e 
animais; as prosas e proezas no meio popular, bailes e festas de 
santo e as lendas e mitos ribeirinhos dos causos da mãe 
lavadeira, culminaram no cantor, compositor e escritor 
autodidata, Guapo, ícone da Vanguarda Nativista, que propõe 
pesquisa e auto-determinação para o novo canto da música 
mato-grossense.

O irreverente Garboso - O irreverente personagem Garboso, 
foi criado pelo pioneiro stand-up cacerense Elias da Rocha 
Barros Sobriuho no ano de 1994, estreando campanha 
publicitária de inauguração do Grupo Juba na TV Pantanal e 
nesta brincadeira séria, a criatura incorporou o criador nestes 24 
anos de sucesso nos palcos de diversas cidades de Mato Grosso. 
Humorista, cantor e ator, Elias, o Garboso, fez duetos com 
Pescuma, contracenou com Nico e Lau na oficina do riso e no 
show de talentos, programa que foi apresentador por 3 anos e 
brilhou no Fifolk. Através do seu trabalho de merchandising 
ficou conhecido nacionalmente com a campanha para 
Sementes Quintana no Canal do Boi. Alegria da criançada, 
Garboso se realiza nas apresentações gratuitas em escolas 
públicas.

Digoreste Vitória Régia - De: 
“Marrequinha na lagoa, tuiuiú no 
Pantanal," o Grupo Parafolclórico 
Vitória Régia, singra as ondas do 
sucesso, decolando do bioma para 
outras plagas, festivais em Olímpia 
(SP) Quinta-do-Sol-(PR) e Tucuman-
Argentina, dentre outros, divulgando a 
cultura pantaneira de Cáceres. 
Concebido de um projeto de arte e 
cidadania desenvolvido pelo professor 
Fernando Jesus da Silva, na Escola 
Estadual Frei Ambrósio, o Vitória 
Régia conta atualmente com 25 
integrantes incluindo o coordenador, 
dançarinos e músicos. Na bagagem, 
cantigas e danças, siriri, cururu, 
rasqueado, chorado e demais pérolas 
da cultura tradicional da raiz tchapa & 
cuz.¨

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

Mestre Lourenço, faz e acontece - Cururueiro e Siririeiro de 
responsa, Mestre Lourenço, começou a tocar a viola de cocho aos 10 
anos, acompanhando os pais, e aos 17 anos fez sua primeira viola de 
cocho com a ajuda de um amigo nos anos 90 do século XX. Já tocou, 
cantou e dançou em Brasília, São Paulo, Corumbá e na Bolívia. 
Ultimamente, ele faz violas para vender, e também miniaturas para 
decoração, mas, jura, nunca derrubou uma árvore para fazer a viola de 
cocho. “De sarã mesmo nunca fiz nenhuma, a que eu mais uso é a 
chimbuva,” justifica. Com o parceiro musico Justino Lopes de 
Barros, ambos na faixa dos oitenta, se reúne para tocar viola de cocho, 
ganzá e atufo nos saraus e tiradas de reza, matando a saudade dos 
tempos em que as famílias sentavam em roda e o cururu dançava sob a 
luz do luar.
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euforia, todos apostando na 
artilharia pesada do time, jogar 
na defensiva e avançar pelos 
flancos atirando contra as metas 
adversárias com o objetivo de 
faturar mais uma, fazer a festa da 
galera e fechar com chave de 
ouro sua despedida na série C 
como campeão e nova força na 
série B. A diretoria não esconde 
o sonho de buscar em 2019 a 

série A, como presente aos 300 
anos de Cuiabá.

A  d e c i s ã o  d o  
Campeonato Brasileiro é inédita 
para o Cuiabá. O time mato-
grossense empatou em 3 a 3 a 
primeira partida no Paraná e 
precisa de uma vitória simples 
para garantir o título. Em caso de 
empate, a decisão será nos 
pênaltis. treinador do Mixto OEsporte Clube, Toninho 

Pesso, confirmou na 
quinta feira a tarde, a lista de 

atletas relacionados para 
disputar a Copa Federação, 
buscando a terceira vaga na 
Copa do Brasil do próximo ano. 

Também estão na lista os 
jogadores Macapá da base do 
Tigre, Jonathas, ex-Castelo do 
Espírito Santo e Marco Lapa, ex-
Santa Cruz (SP), ambos de 21 
anos, além de Kaique Rocha, 23 
anos, ex-Ferroviária (SP). Os 
atletas estão treinado juntos 
desde a última sexta-feira, e a 
previsão é que mais 10 
jogadores cheguem ao clube.

Defenderão o clube os 
laterais Zé Henrique, 20 anos, 
ex- São Paulo e Kal, de 17 anos, 
jogador de base do clube. Os 
volantes João Pedro, 20 anos, 
ex-Mantiqueira (SP) e Lucas 
Coutinho, 21, ex-Tupynambás 
( M g ) .  N o  a t aq u e  f i c am 
Danielzinho, 22 anos, ex-São 
Bernardo (SP), Yago, 21, ex-
Araxá (MG) e Brunno, 20 anos, 
ex-Villa Nova. Na zaga terá Caio 
Felipe, de 23, e Marlon, 21 anos.

O Tigre estréia na competição 
diante do Poconé, na próxima 
terça-feira, às 20h10, na Arena 
Pantanal.

e depender só da torcida, o SOperário (PR) não terá 
vida fácil diante do 

Cuiabá na partida decisiva do 
Campeonato Brasileiro da Série 
C amanhã na Arena Pantanal na 
capital mato-grossense. Os 
4 1 . 1 5 3  i n g r e s s o s  
disponibilizados para a disputa 
já estão esgotado e a Arena 
Pantanal deve atingir sua 
capacidade máxima em favor do 
Dourado, na tarde do sábado às 
18h00.

Do total disponibilizado, 
f o r a m  v e n d i d o s  2 8 . 8 7 5  
ingressos, destinadas 1.253 
cortesias para os patrocinadores 
e, deste total (ingressos mais 
cortesias), 20%, ou seja, 6.024 
foram reservados para crianças 

com até 12 anos, que têm entrada 
gratuita acompanhadas de um 
responsável legal. Além disso, 
mais 5 mil ingressos foram 
doados em parceria com a 
prefeitura de Cuiabá e Secretaria 
de Estado de Educação, Esporte 
e Lazer de Mato Grosso, 
totalizando 41.153 ingressos 
emitidos.

Como não tem mais 
espaço nas arquibancadas, a 
diretoria do Cuiabá não cogita 
lançar outro lote de ingressos. 
Quem está interessado vai ter 
que colocar a mão no bolso e 
pagar de R$ 2 mil a R$ 2,3 mil 
por um camarote fechado para 
15 pessoas, com direito a 30 ou 
50 litros de chopp.

O Operário, de Ponta No Cuiabá o clima é de 

Grossa já está em Cuiabá para 
esta decisão e a tendência é de 
que o técnico Gerson Gusmão 
não mexa muito na equipe que 
empatou em 3 a 3 no domingo 
passado. O treinador deve contar 
com o retorno do lateral-direito 
Léo, e deve escalá-lo para a 
posição, e deve manter o 
atacante Bruno Batata, já que 
s e u  r e s e r v a  i m e d i a t o ,  
Schumacher, foi o único expulso 
na confusão que marcou a 
primeira partida. Gusmão ainda 
pode contar com outros dois 
jogadores que não disputaram o 
primeiro jogo. O volante Índio e 
o atacante Lucas Batatinha estão 
em recuperação médica e serão 
reavaliados.

EMBALADO

Cuiabá decide o título da
série C amanhã na Arena

Meta é encerrar o certame como campeão, fazer a festa da galera com uma vitória e chegar à série B em 2019 com moral, de olho na série A nos 300 anos de Cuiabá

S.N c/ Redação

Operário (PR) e Cuiabá decidem, amanhã o titulo da série C   

Foto: CEC-Assessoria

VAGA NO COPÃO

Mixtão anuncia equipe para
disputas da Copa Federação
Mixto-Net c/ Redação

Treinador Toninho Pesso treina forte o plantel alvinegro   

Foto: Thiago Mattos
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Em mais uma ação solidária do lema próprio: "Dar de Si sem 
Pensar em Si" o Rotary Club de Cáceres fez a doação de vários kits 
ortopédicos, compostos por cadeiras de roda, de banho, andadores e 
muletas, ao Centro Especializado em Reabilitação Física Intelectual do 
município. A vice prefeita Eliene Liberato parabenizou o Rotary, 
destacando o trabalho do presidente Jorginho e do Governador eleito 
Washington pela doação.  Página 03

SOLIDARIEDADE

Rotary doa kits ortopédicos
para Centro de Reabilitação

Coordenador do Centro de Reabilitação, fisioterapeuta Thiago Néspoli, destacou que aparelhos chegam em boa hora para ajudar a atender um pouco da demanda

Solidariedade marcou a entrega dos equipamentos ao CER  

Foto: Clovis de Almeida

FRONTEIRA DO PÓ

Mulas rodam com mais
de 17 arrobas de cocaína
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