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By Rosane Michels

Destaque VIP a comentadíssima solenidade de inauguração do Escritório Dos Santos, Marques e Gouvea Advogadas 
Associadas, que marcou pelo bom gosto e requinte, com a organização do cerimonial Adilmira Reis e prestigiado pela 
sociedade cacerense. As anfitriãs da noite Josimeire, Débora,  Janaína, Alexandra e Sávya receberam os convidados 
em grande estilo. Confira nos cliques do fotógrafo Lucas Garcia...

As anfitriãs brindando a noite com os esposos 

Adriano, Josimeire, Débora e Joyce 

Dr. Mauro Lemos e sua esposa Tila, com a anfitriã Josimeire 

Josimeire, Adilsa, Sávya, Débora, Alexandra, Adriane e Janaína

Anfitriã Débora com o esposo Delegado Adair Gregório e amigos Amigas prestigiando o evento

Drª Bárbara, Alexandra, Simone, Josimeire e Sávya

Renan, Josimeire, Maria José, Thais

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

BRANCAS

Para a dinâmica direção do Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Cáceres, 
PREVICÁCERES, sempre valorizando e 
prestigiando os aposentados e pensionistas, como 
na última quinta feira, quando do 2º Encontro com a 
distinta categoria, evento alusivo às programações 
dos 240 anos do município, aproveitando para 
homenagear àqueles que contribuíram com 
relevantes serviços à sociedade cacerense.

PRETAS

Para alguns elementos inconsequentes e ou mesmo 
abusados, para não dizer infratores que mesmo 
cientes de que em motocicleta só podem ser 
transportados um garupa, andam com crianças  
entre o piloto e o passageiro. Independente da 
idade, transportar mais de uma pessoa na garupa é 
infração gravíssima punida com multa de R$ 
293,47 e processo.

BRANCAS

Para a Comunidade da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, do bairro Santos Dumont em Cáceres, que 
promove amanhã a partir das 7h00, a Corrida que 
leva o nome da padroeira, num percurso de 6 km, 
com largada em frente a igreja. A prova para 
homens e mulheres terá premiação em dinheiro e 
medalhas e a inscrição de participação, foi dois 
quilos de alimentos não perecíveis. Infelizmente 
não foi muito divulgada.

PRETAS

Ainda nem bem começaram as chuvas de meio da 
primavera e os buracos já começaram no asfalto de 
algumas ruas em Cáceres, formando panelas de 
barro, um transtorno e incomodo para motoristas e 
pedestres. Os reparos na estiagem tipo meia-boca 
não suportam uma chuvinha de meia hora, é 
lamentável!

X
DA REPORTAGEM

Debrucemo-nos sobre três ações que Jesus 
realiza no Evangelho. A primeira: em pleno dia, deixa… 
deixa a multidão na hora do sucesso, quando era 
aclamado por ter multiplicado os pães. E os discípulos 
queriam gozar do triunfo, mas Jesus obrigou-os 
imediatamente a partir, enquanto Ele despede a multidão 
(cf. Mt 14, 22-23). Procurado pelo povo, retira-se 
sozinho; quando tudo se apresentava «em descida», Ele 
sobe ao monte para rezar. 

Depois, no coração da noite, desce do monte e 
vai ter com os seus, caminhando sobre as águas agitadas 
pelo vento. Em tudo isto, Jesus vai contracorrente: 
primeiro deixa o sucesso, depois a tranquilidade. Ensina-
nos a coragem de deixar: deixar o sucesso que 
ensoberbece o coração, e a tranquilidade que adormece a 
alma. Para ir… aonde? 

A Deus, rezando, e a quem tem necessidade, 
amando. São os verdadeiros tesouros da vida: Deus e o 
próximo. Subir até Deus e descer até aos irmãos: eis a 
rota indicada por Jesus. Subtrai-nos, assim, à tendência 
de nos apascentarmos calmamente nas cômodas 
planícies da vida, de deixar correr ociosamente a vida por 
entre as pequenas satisfações do dia-a-dia. Os discípulos 
de Jesus não estão feitos para a previsível tranquilidade 
duma vida normal. Como o Senhor Jesus, vivem o seu 
caminho, leves, prontos a deixar as glórias do momento, 
atentos a não se apegar aos bens que passam. 

A segunda ação: em plena noite, Jesus 
encoraja. Vai ter com os Seus, submersos na escuridão, 
caminhando «sobre o mar» (Mt 14, 25). Na realidade, 
tratava-se de um lago; mas naquele tempo o mar, com a 
profundidade dos seus abismos tenebrosos, evocava as 
forças do mal. Por outras palavras, Jesus vai ao encontro 
dos seus, calcando os inimigos malignos do homem. 

Tal é o significado deste sinal: não uma 
manifestação celebrativa de força, mas a revelação, que 
nos é feita, da certeza tranquilizadora de que Jesus, só 
Ele, Jesus, vence os nossos grandes inimigos: o diabo, o 
pecado, a morte, o medo, o mundanismo. Hoje, Ele diz 
também a nós: «Tranquilizai-vos! Sou Eu! Não temais!» 
(14, 27).

A barca da nossa vida vê-se, frequentemente, 
balanceada pelas ondas e sacudida pelos ventos; e, se as 
águas por vezes estão calmas, não tardam a agitar-se. 
Então irritamo-nos com as tempestades do momento, 
como se fossem os nossos únicos problemas. Mas o 
problema não é a tempestade presente, mas o modo como 
navegar na vida. 

O segredo de bem navegar é convidar Jesus a 
subir para bordo. O leme da vida deve ser dado a Ele, para 
que seja Jesus a traçar a rota. E a terceira ação de Jesus: 
no meio da tempestade, estende a mão (cf. 14, 31). 
Agarra Pedro que, assustado, duvidara e, afundando, 
gritou: «Salva-me, Senhor!» (14, 30). Podemos colocar-
nos no lugar de Pedro: somos pessoas de pouca fé e 
estamos aqui a mendigar a salvação. Somos pobres de 
vida verdadeira, e serve-nos a mão estendida do Senhor 
que nos tire fora do mal. Por isso é importante, para todos 
nós, viver a fé em contacto com os necessitados. Não é 
uma opção sociológica, não é a moda dum pontificado, 
mas exigência teológica. É reconhecer-se mendigos de 
salvação, irmãos e irmãs de todos, mas especialmente 
dos pobres, prediletos do Senhor. Assim bebemos do 
espírito do Evangelho: «o espírito de pobreza e de 
caridade – diz o Concílio – são a glória e o testemunho da 
Igreja de Cristo» 
***___w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/20
18/documents/papa-francesco_2018
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“ P r i m e i r o  l e v a r a m  o s  
negros/Mas não me importei com 
isso/Eu não era negro./Em seguida 
levaram alguns operários/Mas não me 
importei com isso/Eu também não era 
operár io . /Depois  prenderam os  
miseráveis/Mas não me importei com 
i s s o / P o r q u e  e u  n ã o  s o u  
miserável./Depois agarraram uns 
desempregados/Mas como tenho meu 
e m p r e g o / T a m b é m  n ã o  m e  
importei./Agora estão me levando./Mas 
já é tarde./Como eu não me importei com 
ninguém/Ninguém se importa comigo.” 
(Bertold Brecht). Escolhemos este belo 
introito do dramaturgo, romancista e 
poeta alemão, natural de Augsburg, na 
Baviera, Deustech, como pano de fundo 
neste black-week inconsciente para 
muitos que negando a ancestralidade, 
curtiu o 20 de novembro apenas como 
sequencial de um feriadão que começou 
com uma farsa de proclamação da 
república. 

Acendendo uma luz nas trevas de 
arianos racistas dissimulados, notáveis 
do Instituto Federal de Mato Grosso  de 
Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste, 
explanou com sapiência, o tema na  11ª 
Semana da Consciência Negra, aberta 
quinta feira, com encerramento neste 
sábado, debatendo: Da Libertação à 
Liberdade: Constituição Cidadã e as 
Relações Étnico-Raciais, refletindo 
sobre os processos históricos sociais, 
cultura e identidade, cidadania e justiça 
social que dizem respeito não apenas à 
população negra, mas a brasileira como 
um todo. 

Muito oportuna a sinopse 
elaborada e abrangente, pois não importa 
os olhos azuis, o cabelo loiro e a pele 
branca, quando se é e aceita ser escravo, 
curvando-se ao  Senhor alvo, negando a 
própria raça, que voltando as origens, às 
células dos genes herdados de pais e 
antepassados, revelam ser a nossa raiz, 
africana. Negativo, as falacias que 

dividem as raças e tons de pele ao 
clima, ambiente, alimentação, dentre 
outros fatores, provado está que a vida 
humana surgiu na África, migrou para a 
Europa e Ásia.

A migração para estes locais 
distantes, com o tempo, provocou 
algumas alterações nas características do 
homem como na cor da pele, cabelos, 
forma do crânio, face, altura e outras, 
como adaptação às necessidades de 
ambiente, temperatura, relevo e 
alimentação disponível. 

Entretanto, o surgimento de tipos 
físicos como os caucasianos ou asiáticos 
de olhos puxados e face plana, fenômeno 
biológico recente ocorrido apenas depois 
que o homem espalhou-se praticamente 
por toda a Terra, há digamos 10 mil anos 
atrás, não elimina a raiz, somos sim, 
todos de origem negra, apesar da 
insignificância da cor da pele. 

A Consciência Negra, deveria 
servir de exemplo à Inconsciência 
Incolor de escravos  similares, que 
genéricos, negam sua própria origem, 
como filho do mesmo Deus, Criador. Só 
pra concluir, amigo racista, indigno de 
questionar etnia, pra seu governo,  a 
genética não consegue identificar no 
laboratório a que raça  pertence um 
determinado indivíduo, pois não existe 
um perfil genético específico para o que 
um dia se conveniou que seria raça a 
partir da cor da pele. 

Raça vem da alma, do caráter, da 
luta contra os eternos exploradores do 
semelhante, alcateia de gravatas, 
sanguessugas, que assim agem diante da 
inconsciência das vitimas. In-fine: quem 
no presente nega seu passado, constrói 
um futuro sombrio, para si e os seus, 
pense nisso e tenha a simplicidade de se 
espelhar nos exemplos dos que lutam 
contra a opressão, ou será tarde, pois se 
você não se importar com ninguém, 
ninguém se importará contigo, lembrou 
de Brecht?
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A Avenida Sete de Setembro em Cáceres, 
sempre com um tráfego intenso de veículos 
será uma das que receberão a fiscalização com 
a utilização do medidor de velocidade veicular 
estático/portátil (radar móvel), numa primeira 
etapa alertando os condutores de veículos para 
o excesso de velocidade nesses locais e 
posteriormente autuando os infratores. Difícil, 
será aferir a velocidade do cavalo numa 
carroça.

Três ações de Jesus

Questão de Consciência
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e s t á  c o l o c a n d o  t o d a  a  
Administração disponível para que o 
Ganha tempo possa ser uma grande 
ferramenta de atendimento ao cidadão. 
“Como o próprio nome informa, as 
pessoas vão ganhar tempo com uma 
unidade de serviços centralizados, ou 
seja, os serviços federais, estaduais e 
municipais reunidos num lugar só. 
Nossa Gestão está empenhada em 
oferecer o melhor ao cidadão e trazer o 
Ganha Tempo é uma grande conquista 
de todos”, lembra o prefeito.

A unidade do Ganha Tempo vai 
funcionar no local onde se encontra a 
quadra esportiva do antigo Clube 
Humaitá, no Centro da cidade, à Rua 
Marechal Deodoro, cujas obras de 
recuperação e adaptação estão em 
andamento. A expectativa é de que a 
nova unidade de atendimento integrado 
ao cidadão alcance uma rotatividade de 
aproximadamente 700 pessoas por dia, 
chegando a um total aproximado de 14 
mil atendimentos por mês.

 ganha Tempo deverá iniciar os 
atendimentos ao cidadão em Odezembro próximo, antes do 

Natal, segundo garantiu o gestor do 
Projeto no Estado de Mato Grosso, 
Luciano Rodrigues, que está em Cáceres 
para acompanhar as obras de reforma do 
prédio que vai abrigar o complexo, uma 
grande central de serviços oferecidos 
pelos governos federal, estadual e 
municipal para facilitar o acesso do 
cidadão aos atendimentos públicos.

Isso significa dizer que as 
pessoas poderão ter reunidos num só 
endereço os atendimentos do SINE para 
procura de emprego, carteira de 
trabalho, Junta Militar, Título de eleitor, 
carteira de identidade, CPF, serviços do 
Detran, como, a carteira de motorista e 
impostos de veículos, informação sobre 
outros impostos e demais serviços ao 
cidadão, que podem chegar a 100 tipos 
de atendimentos.

Luciano informou que na 
reunião de anteontem com o prefeito 
Francis, ficou já definido alguns dos 
serviços de secretarias municipais, 
como, o cartão do SUS, cartão de vacina 
internacional, atendimentos de Meio 
Ambiente, Obras, Assistência Social 
com o serviços de Bolsa Família e 
demais serviços sociais, atendimento à 
idosos, estrutura do SINE, PROCON, 
Finanças, com os serviços de impostos e 
taxas.

“Todos os serviços que o 
cidadão precisa serão ofertados dentro 
do Ganha Tempo. Fizemos um 
alinhamento na reunião de hoje para o 
que o maior número de serviços seja 
disponibilizado a fim de que o cidadão 
ganhe tempo”, destaca Luciano, 
informando ainda que as obras de 
reforma no prédio que vai abrigar o 
complexo estão dentro do cronograma.

O prefeito Francis adiantou que 

 Estação Ecológica da Serra das 
Araras, criada em 1982 por meio Ade decreto, uma referência 

mundial pela grandiosidade de sua 
avifauna, foi inclusa na nova etapa do 
Projeto Bichos do Pantanal (Pantanal 
Wildlife Program), que teve início em 
agosto deste ano. 

E la  é  uma un idade  de  
conservação brasileira de proteção 
integral à natureza nos municípios de 
Cáceres e Porto Estrela. 

O projeto em tela, patrocinado 
pela Petrobras, por meio do Programa 
Petrobras Socioambiental, atua desde 
agosto de 2013 em Mato Grosso, com 
foco em três pilares de ação: a 
conservação da biodiversidade, a 
e d u c a ç ã o  a m b i e n t a l  e  o  
desenvolvimento local.

Além da Serra das Araras, a 
Estação Ecológica Taiamã segue nesta 
edição como ponto de pesquisa do 
projeto. Em outubro deste ano, a Taiamã 
foi reconhecida como novo sítio 
Ramsar, de importância internacional, 
se tornando o 4º sítio Ramsar no 
Pantanal. O projeto também contempla a 
extensão do Rio Paraguai, no município 
de Cáceres.

Dentre outros fatores, fazem 
parte do foco os predadores que 
dependem do rio, como a onça-pintada 
(Panthera onca) (vulnerável e quase 
ameaçada de extinção), que vive às 

Pantanal, Jussara Utsch, a 
previsão é de que 10 mil pessoas sejam 
contempladas continuamente ao longo 
desta etapa e outras 60 mil em ações de 
sensibilização ou mobilização que vem 
sendo desenvolvidas. Especialista em 
fauna, especialmente aves, onças-
pintadas e ariranhas, o pesquisador 
Douglas Trent tem se dedicado a 
catalogar as centenas de espécies de 
aves, incluindo espécies raras, 

margens do rio Paraguai e é um 
excelente nadador. Vale ressaltar ainda 
ações para revigorar o programa de 
educação ambiental “Conhecer para 
Preservar – uma lição de vida”, com 
foco na conexão com a natureza, e o 
i n c e n t i v o  a  u m  p a c o t e  d e  
desenvolvimento da região.

De acordo com a diretora-
executiva do Instituto Sustentar e 
coordenadora do Projeto Bichos do 

Pantanal através da Educação e 
Comunicação Ambiental, visando a 
sustentabilidade e apropriação do 
projeto em longo prazo, com a formação 
de multiplicadores. Para isso, temos 
realizado capacitação teórica e prática 
sobre taxonomia, famílias, espécies, 
ciclos ambientais com foco no Cerrado e 
Pantanal. Também temos como meta 
ampliar o Programa de Educação 
Ambiental – PEA nas escolas, realizado 
na primeira etapa do Projeto Bichos do 
Pantanal, além do trabalho com 
pescadores e barcos de pesca turística 
para abordagem sobre impactos 
socioambientais no pantanal”, afirma a 
diretora-executiva.

rios do Pantanal.
Nesta etapa, os pesquisadores e 

gestores do projeto estão focados ainda 
na revisão da estruturação e gestão da 
“Rede de Cooperação do Bichos do 
Pantanal” estabelecida na primeira etapa 
do projeto com as principais lideranças e 
parceiros e atuando para formação de 
novos líderes e multiplicadores. A Rede 
de Cooperação é um dos instrumentos 
para estimular o desenvolvimento local 
e a preservação ambiental.

“Entre todas as ações que 
vamos desenvolver é preciso destacar 
ainda a importância do projeto como 
difusor de informações sobre os 
impactos socioambientais no Bioma 

também, para o dia 15, o 
“Encontro do Cururueiros”, na Praça 
Barão, a partir das 19 horas. Em seguida, 
sairão em procissão até a Praça da 
Sicmatur para apresentações e um jantar 
dedicado à eles.

O prefeito Francis Maris Cruz 
passou pelas obras de montagem dos 
enfeites natalinos e disse que montar um 
presépio e todos os enfeites para 
comemorar o Natal é mais do que um 
trabalho da Administração. 

"É uma satisfação muito 
grande, porque passamos junto uma 
mensagem de fé e de otimismo ao 
comemorar o nascimento do Cristo e 
colorir os anseios e ensejos de um ano 
novo de muita paz e esperança", frisou 
Francis. A realização também conta com 
parceria do comércio cacerense.

 Prefeitura já está construindo os 
tradicionais Presépio, Casa do Apapai Noel e demais decoração 

natalina do Natal deste ano. 
Através das secretarias de 

Turismo e Cultura e de Saneamento e 
Meio Ambiente, uma verdadeira 
“cidade cinematográfica” está sendo 
montada entre a Praça Barão e a Praça da 
Sicmatur, com luzes e os demais 
motivos que fazem parte do espírito 
natalino.

O lançamento do “Natal de 
Luz” será no próximo dia 6 de 
dezembro, com várias apresentações 
artísticas culturais, como, o Grupo 
Chalana, Orquestra da Unemat e grupos 
de canto e dança. As apresentações serão 
diariamente, até o dia 30 de dezembro.

A Prefeitura está preparando 

BICHOS DO PANTANAL

Projeto contempla Estação
Ecológica Serra das Araras

Previsão é de que 10 mil pessoas sejam contempladas ao longo desta etapa e outras 60 mil em ações de sensibilização ou mobilização que vem sendo desenvolvidas

Assessoria c/ Redação

Grupo atua para formação de novos líderes e multiplicadores   

CONTAGEM REGRESSIVA

Ganha Tempo deve atender
 antes do Natal em Cáceres

Assessoria

Prédio do futuro Ganha tempo está em fases finais de reformas    

Foto: JCC

LUZES, SOM E CORES

Decoração  cenográfica de Natal
tem casa de Papai Noel na Barão
Assessoria

Em dois ambientes, (Barão e Sicmatur) o Natal será fantástico    

Foto: Ronivon Barros

 Foto: Assessoria

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 disponibilização de sacolas 
plásticas nos estabelecimentos Acomerciais de Mato Grosso pode 

estar com os dias contados, já que a 
Assembleia Legislativa aprovou, em 
primeira votação, na última quarta-feira 
(21), um projeto de lei de autoria do 
deputado tucano Wilson Santos que 
proíbe o comércio de usar essas 
embalagens para colocar as compras dos 
clientes. O projeto determina que os 
estabelecimentos comerciais forneçam 
sacolas papel com matérias-primas 
biodegradáveis que não agridam a 
natureza para os clientes transportarem 
os produtos.

A lei, se aprovada em segunda 
votação e sancionada pelo governador 
Pedro Taques, se aplica apenas às 
embalagens fornecidas pelo próprio 
e s t a b e l e c i m e n t o  p a r a  o  
acondicionamento e transporte dos 
produtos, não se aplicando às 
embalagens originais dos produtos.

Caso os supermercados 

d i s p o n i b i l i z e m  s a c o l a s  
plásticas, elas devem ser retornáveis ou 
c o n f e c c i o n a d a s  c o m  m a t e r i a l  
biodegradável de ciclo curto. Conforme 
o  g e r e n t e  d o  G r u p o  J u b a  
(Supermercados )  em Cáce res ,  
Alexandre Vieira, as lojas do complexo 
comercial, vem aderindo a politica de 
defesa e respeito ao meio ambiente, 
adotando no Projeto Juba Ecológico, a 
quarta feira verde, quando caixas de 
papelão substituem as sacolas plásticas. 
Tambem já foram distribuidas certca de 
10 mil sacolas retornaveis aos 
consumidores, aguardandio-se novas 
unidades para uma segunda etapa.

O autor do projeto argumenta 
que as sacolas plásticas são derivadas do 
petróleo, substância não renovável, feita 
de uma resina chamada polietileno de 
baixa densidade (PEBD) e  podem 
demorar séculos para e decompor.

A proposta, que tem amplo 
apoio do Juba, diz ainda que, no Brasil, 
aproximadamente 9,7% de todo o lixo é 

m u l t i p r o f i s s i o n a l  e  
interdisciplinar, com estratégias de ensino 
contextualizadas, participativas e 
orientadas para a transformação das 
práticas profissionais. Ele garantiu que 
algumas medidas podem ser tomadas para 
m e l h o r a r  a  p r o d u t i v i d a d e  d o s  
profissionais da saúde. “Dentre elas, 
promover treinamentos para os novos 
colaboradores ou fornecer aos colegas 

atualizados sobre as inovações 
na área. Estabelecer metas qualitativas e 
quantitativas em conjunto com o time é um 
passo para estimular o trabalho da equipe e 
formar mais produtividade,” ressaltou.

Mendes acrescentou que a 
participação dos servidores de Saúde do 
Município de Cáceres será de grande 
importância para a avanço no atendimento 
aos usuários do Sistema Único da Saúde.

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

 Prefeitura de Cáceres, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, Arealizou na tarde de ontem no 

auditório da FAPAN as palestras, 
“Atendimento na Rede Pública de Saúde” 
e “Acolhimento Humanizado”. Na 
oportunidade, o secretário de Saúde, 
Tonny Mendes, explicou que o desafio 
mais evidente da saúde pública envolve a 
melhoria da qualidade dos serviços 
oferecidos. 

“Enquanto, por um lado, as 
soluções tecnológicas trouxeram a 
e v o l u ç ã o  d e  a l g u m a s  t é c n i c a s  
importantes, por outro, não foram 
suficientes para promover o devido 
avanço na humanização do atendimento 
ao usuário do serviço, garante, afirmando 
que, por isso, é cada vez mais importante, 
avaliar a necessidade de promoção de 
campanhas de sensibilização, de 
prevenção e de investir na melhoria das 
relações entre profissionais públicos e 
usuários do serviço.Tonny destacou que a 
Gestão do Governo municipal procura 
fazer tudo o que é possível para uma 
educação permanente em Saúde, centrada 
na valorização do trabalho como fonte de 
conhecimento, na articulação com a 
atenção à saúde, no enfoque 

composto por sacolas plásticas, 
e sua produção é ambientalmente 
nociva, segundo dados do Instituto 
Akatu. 

De acordo com números da 

torno de 66 sacolas por mês. 
As embalagens tradicionais 

podem demorar até 400 anos para se 
decompor no meio ambiente. (Com G-
1).

Supermercados (Abras), o 
consumo de  saco las  p lás t icas  
tradicionais chega a 12 bilhões de 
unidades por ano. 

"Em média ,  segundo o  

ECOLOGICAMENTE PERFEITO

Aprovado projeto que proíbe
sacolas plásticas no comércio

Para gerente do Juba Alexandre Vieira projeto vem de encontro a politica de
respeito ao meio ambiente já praticada pelo grupo em Cáceres há algum tempo

 Redação c/ Assessoria

Grupo Juba já vem adotando projeto similar,diz gerente Alexandre Vieira   

Foto: JCC

SAÚDE DE CÁCERES

Palestras buscam melhoria na
qualidade de serviços públicos
Assessoria

Reunião contou com presença de diversos funcionários do setor    

Foto:  Assessoria
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Pescado (GTCP).
Com auxílio dos cães 

farejadores do Canil Integrado de 
Fronteira as bagagens foram 
averiguadas uma a uma, e na 
caixa térmica de 34 litros, de cor 
azul, os cães indicaram o produto 
ilícito e ao verificar no interior da 
caixa térmica, contento peixes 

pasta base, totalizando 
2956 kg.

Com auxílio dos policiais 
e cães do Canilfron foram 
realizadas abordagens aos 
suspeitos e busca pessoal, onde 
foi encontrado na caixa térmica a 
nota fiscal da Peixaria Rio Doce 
em nome de Hudson , além de 

m flagrante do Canil 
Integrado de Fronteira U(Canilfron) chegou à 

prisão de dois acusados de tráfico 
que escondiam entorpecentes 
dentro de uma caixa térmica com 
peixes, e que levaria a droga para 
o estado de São Paulo. 

Cerca de dois quilos de 
pasta-base de cocaína estavam 
sendo embargados na rodoviária 
de Cáceres-MT, na madrugada de 
ontem, (23), por dois homens que 
foram surpreendidos pelos 
policiais do Gefron.

Conforme o B.O de nº 
2018.362790  registrado na 
Denafron de Cáceres, tudo foi 
possível graças a uma denúncia 
anônima que davam conta que 
dois homens embarcariam com 
drogas rumo ao estado de São 
Paulo, na Rodoviária José 
Palmiro da Silva.

No local foi encontrado os 
suspeitos Hudson Maia Deluque 
(34 ) que se identificou como 
sendo Bombeiro de Segurança 
Do Trabalho e Manoel Jesuino da 
Silva, (57 ) que se apresentou 
como pedreiro de edificações.

Nas laterais e fundo foi 
encontrada substância análoga a 

em poucos segundos 
acabou sendo consumido pelas 
chamas. Já o condutor do 
caminhão, sofreu escoriações e 
fraturou um dos braços, sendo 
encaminhado para o Pronto 
Socorro da cidade e devido a 
gravidade do estado de saúde, 
teve que ser transferido para o 
Hospital Regional de Cáceres.

As circunstâncias de 
como se deu o acidente ainda 
serão apuradas, anotando os 
policiais que atenderam a 
ocorrencia, que em razão da 
situação, a pista ficou interditada 
nos dois sentidos, por mais de 5 
horas, para trabalhos de remoção 
e análise preliminar.

As equipes da Perícia 
Oficial e Identificação Técnica 
(Politec) e de saúde estiveram no 
local e constataram o óbito da 
vítima. Na sequência liberaram o 
corpo para exame de necropsia no 
Instituto de Medicina Legal 
( I M L ) .  D e  a c o r d o  c o m  
informações complementares, o 
carreteiro era casado e tinha dois 
filhos, de 3 e 1 anos. Ele deverá 
ser sepultado na sua cidade natal. 
A Polícia Civil irá investigar as 
causas do acidente.

ferimentos graves.
O acidente foi registrado 

no km 391, no período da tarde 
s e g u n d o  t e s t e m u n h a s ,  o  
motorista da carreta ficou presos 
às ferragens e antes do veículo 
explodir. 

A f i r m a r a m  a i n d a  
populares que estavama nas 
margens da rodovia, que ele 
gritava pedindo socorro, porém 

m homem de 28 anos, 
que ainda não teve o Unome divulgado, morreu 

carbonizado na tarde da última 
quinta-feira (22), após um 
acidente na na BR-174, próximo 
a Nova Lacerda, decorrente de 
uma colisão frontal entre uma 
c a r r e t a  e  u m  c a m i n h ã o  
"boiadeiro". O sobrevivente foi 
encaminhado ao hospital com 

Diante do fato foi dado a 
voz de prisão aos suspeitos e 
encaminhado para Delegacia de 
Polícia Federal de Cáceres.

congelados e nas laterais e 
fundo foi encontrado substância 
análoga a pasta base, totalizando 
2956 kg. 

pessoa caída na rodovia. 
Quando se aproximaram, uma 
pessoa que estava no matagal foi 
até o carro e começou a atirar. 
Wanderson, ao perceber que era 
uma emboscada, tentou dar ré 
acabou com o carro preso em um 
ba r r anco .  O  suspe i t o  s e  
aproximou da porta, ao lado do 
passageiro, e ordenou que 
Fernanda corresse, se não 
também seria morta.

Tiveram mandados de 
prisão decretados Lázaro Vieira 
Rodrigues, 37, Natália Putare 
Oliveira, 21, Maria Aparecida da 
Silva Lima, 57, João Batista da 
C o s t a ,  6 2 ,  G u i l h e r m i n a  
Gonçalves, 46, e seu filho 
Guibson Gonçalves, 24, tiveram 
as prisões decretadas por estarem 
associados aos crimes. Na 
operação, também foi preso 
Fabrício Gomes Gonzaga, 31 

os sete presos durante a 
O p e r a ç ã o  L u g e r ,  Ddeflagrada pela Polícia 

Civil na última quinta-feira (22), 
em Mato Grosso e Goiás, seis têm 
envolvimento no assassinato de 
Wanderson Morais Almeida e sua 
filha de dois anos. O crime 
aconteceu no dia 18 de fevereiro 
deste ano, em uma região rural de 
Pontes e Lacerda.
 Wa n d e r s o n  M o r a i s  
Almeida, que tinha envolvimento 
com tráfico de drogas conforme a 
Polícia Civil, a mulher dele e a 
filha do casal, de 2 anos, estavam 
em um carro que foi alvo de uma 
emboscada. De acordo com a 
polícia, a situação ocorreu por 
volta de 21h00, em uma estrada a 
500 metros da BR-174.

A mulher de Wanderson 
disse que eles estavam  indo para 
uma chácara quando viram uma 

SEM ESCAMAS

Dupla dança com 2 kg de
cocaína em caixa de peixe

Droga estava mocada numa caixa térmica com nota fiscal da Peixaria Rio Doce 
em nome de um dos traficantes, disfarçada em Guia de Transporte de Pescado

Gefron c/ Redação

Mulas Hudson e Manoel fisgados pelo Gefron com 2 kg de cocaína    

Foto: Gefron/MT

EXPLOSÃO FATAL

Motorista morre carbonizado
ao colidir com carreta na BR

Da Redação

Na violenta colisão o caminhão explodiu matando o motorista   

Foto: PM/MT

MORTE DE PAI E FILHA

Prisão de sete bandidos esclarece
homicidios em Pontes e Lacerda

Da Redação

Lázaro, (dir.) teria executado Wanderson (esq) e a filha numa emboscada   

Foto: Arquivo
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de classificação, o Clube 
Esportivo Operário Várzea-
grandense aguarda o desfecho na 
justiça desportiva para iniciar a 
disputa por vaga à decisão diante 
do rival Dom Bosco. Por sua vez, 
o Poconé Esporte Clube, quarto e 
último colocado, é o adversário 
do Cuiabá. Segundo a Federação, 
a diretoria de competições 
aguarda a decisão do processo 
jurídico para que possa ser 
divulgada uma nova tabela das 
semifinais da Copa FMF. O 
torneio está paralisado por 
determinação de liminar do TJD.

a última instância na 
esfera esportiva. Confiando numa 
punição ao Cuiabá, o Mixto não 
cessou os treinamentos. O técnico 
Toninho Pêsso vem comandando 
normalmente os trabalhos 
visando a integração de seu time 
na fase semifinal da Copinha. 
Segundo ele, a confiança é grande 
numa possível classificação 
mixtense na penúltima etapa da 
competição. Outros clubes 
semifinalistas também não 
deixaram de trabalhar. Vice-líder 
da chave única do torneio seletivo 
com 13 pontos somados na tabela 

 diretor do Operário 
V á r z e a - g r a n d e n s e ,  OParma de Oliveira ,  

registrou boletim de ocorrência 
na delegacia de Polícia Civil 
acusando o treinador do time, 
Jorge Saran, de ameaçá-lo de 
morte além de ofende-lo diante 
dos jogadores que compõem a 
equipe que aguarda decisão do 
Tribunal de Justiça Desportiva 

em relação ao Cuiabá, para 
disputar a semifinal da Copa 
FMF.

P a r m a  r e l a t o u  a o s  
policiais que o treinador já vinha 
desrespeitando ele e em um 
treinamento pediu para um 
jogador chamá-lo e, no momento 
em que  fo i  a t é  e l e ,  fo i  
desrespeitado e ameaçado. 
“Disse que ia me pegar, num 

tremendo descontrole, 
horas antes ele já havia discutido 
com um diretor do clube”.

Informações da cronica 
espoprtiva dão conta de que a 
decisão da diretoria, em comum 
acordo, seria o desligamento do 
técnico do clube por não ter 
chegado na liderança ao final da 
primeira fase, mesmo sem ter 
poupado investimento na equipe. 
Entretanto, Saran teria tido uma 
conversa com os atletas, onde 
ficou definido que caso saísse, os 
jogadores abandonariam a 
competição e diante da pressão 
sofrida os diretores acharam 
melhor manter o técnico.

Vice-líder da chave única 
do torneio seletivo com 13 pontos 
s o m a d o s  n a  t a b e l a  d e  
classificação, o Clube Esportivo 
Operário Várzea-grandense 
aguarda o desfecho na justiça 
desportiva – de um recurso do 
Mixto contra o Cuiabá – para 
iniciar a disputa por vaga à 
decisão diante do rival Dom 
Bosco. 

O treinador Jorge Saran 
disse que não tem conhecimento 
sobre a denúncia e em breve se 
posicionará.

 Tribunal de Justiça 
Desportiva-MT expediu Oum novo edi ta l  de  

convocação remarcando para a 
próxima segunda-feira (26), às 
18h00 no auditório Dr. Márcio 
Cardi Filho, na sede da Federação 
Mato-grossense de Futebol, o 
julgamento do processo aberto 
pelo Mixto contra o Cuiabá por 
s u p o s t a s  i r r e g u l a r i d a d e s  
cometidas na primeira fase da 
Copa FMF.

O Mixto acusa o Dourado 
de ter escalado o volante Sávio de 
forma irregular durante a primeira 
fase da Copa FMF. O jovem é 
apontado como reincidente em 

expulsões no Campeonato 
Mato-grossense Sub-19. Em uma 
das punições, ele foi julgado e 
pegou gancho de dois jogos de 
suspensão, porém, não cumpriu 
n e n h u m  e  e s t a v a  s e n d o  
r e l a c i o n a d o  e  e s c a l a d o  
normalmente. Por conta da 
situação irregular, agora o 
Alvinegro da Vargas deseja 
punição severa em que o Cuiabá 
seja punido com a perda dos 18 
pontos conquistados na fase 
classificatória do torneio seletivo 
à Copa do Brasil do próximo ano. 
Por sua vez, a defesa do Cuiabá 
tentará uma punição menor. 
Perder o menor número possível 

de pontos na tabela de 
classificação e continuar na 
disputa por vaga à final da 
competição.

O recurso judicial acabou 
travando o andamento da Copa 
FMF e desde término da primeira 
fase a competição foi paralisada 
até que todas as possibilidades 
sejam esgotadas. Antes mesmo do 
resultado do julgamento em 
Primeira Instância, a defesa 
alvinegra já cogita a chance de 
tentar a Segunda Instância do TJD 
ou até mesmo o Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), que é considerada 

TAPETÃO NA FITA

Indefinida copa aguarda decisão
da briga entre o Mixto e Cuiabá  

Alvinegro deseja punição severa em que o Cuiabá seja punido com a perda dos 18
 pontos conquistados na fase classificatória do torneio seletivo à Copa do Brasil 

FMF c/ Redação

Federação promete segunda feira resolver todo impasse entre clubes

Foto: Arquivo

BOLA QUADRADA

Diretor do Chicote teria sido
ameaçado por treinador Saran
S.N c/ Redação

Treinador Jorge Saran nega as acusações contra o chefe tricolor 

Foto: Assessoria
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Hudson Maia Deluque e Manoel Jesuíno da Silva, foram 
preso em flagrante na madrugada de ontem por policiais do Gefron 
na Rodoviária José Palmiro (pós trevo) em Cáceres com mais de dois 
quilos de pasta base de cocaína, moados numa caixa usada para 
transporte de peixes. Os mulas tinham inclusive uma nota fiscal de 
uma peixaria, mas no lugar, havia mesmo droga que seria levada 
para São Paulo.   Página 04

A disponibilização de 
s a c o l a s  p l á s t i c a s  n o s  
estabelecimentos comerciais de 
Mato Grosso pode estar com os 
d i a s  con tados ,  j á  que  a  
Assembleia Legislativa aprovou, 
em 1ª  votação um projeto de lei 
que proíbe o comércio de usar 
essas embalagens. Para o gerente 
do Juba em Cáceres Alexandre 
Vieira, a lei não surpreenderá o 
grupo que já vem adotando 
medidas ecológicas, como a 
q u a r t a  v e r d e  e  s a c o l a s  
retornáveis. 

Página 04

O ganha Tempo deverá iniciar os 
atendimentos ao cidadão de Cácers em 
dezembro próximo, antes do Natal, segundo 
garantiu o gestor do Projeto no Estado de Mato 
Grosso, Luciano Rodrigues, que acompanha 
as obras de reforma do prédio que vai abrigar a 
grande central de serviços oferecidos pelos 
governos federal, estadual e municipal para 
facilitar o acesso do cidadão aos atendimentos 
públicos. 

 Página 03

57
Anos!

A Prefeitura já está construindo os tradicionais Presépio, 
Casa do papai Noel e demais decoração natalina do Natal deste ano. 
Através das secretarias de Turismo e Cultura e de Saneamento e 
Meio Ambiente, uma verdadeira “cidade cinematográfica” está 
sendo montada entre a Praça Barão e a Praça da Sicmatur, com luzes 
e os demais motivos que fazem parte do espírito natalino. Página 03

ESPINHOS NA ROTA

Mulas rodam com droga
mocada em caixa de peixe

Com auxílio de cães  foram realizadas abordagens e busca pessoal e  encontrado na caixa térmica nota fiscal e cocaína pronta para viagem

Hudson e Manoel vão passar boa temporada atrás das grades  

 Foto: Gefron/MT

MEIO AMBIENTE

Lei sobre sacolas plásticas
não surpreende Grupo Juba

Alexandre Vieira diz que Juba já adota medidas ecológicas  prévias     

Foto: Arquivo

LIGEIRINHO

Cidadão de Cáceres pode ter
Ganha Tempo antes do Natal

Obras prosseguem em ritmo acelerados no futuro Ganha-Tempo    

Foto: JCC

DOIS AMBIENTES

Prefeitura inicia montagem
do Natal de Luz em Cáceres

Na Praça Barão, a atração especial será a Casa de Papai Noel     

Foto: Ronivon Barros
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PROJETO ECOLÓGICO

SERIAL KILLER'S

Página 03

Bichos do Pantanal mira
Estação Serra das Araras

Esclarecidas mortes de pai
e filha durante emboscada


	Página 1

