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Nesta quarta feira, 14 de novembro, ONGs, movimentos sociais de 
Cáceres, comunidades ribeirinhas e demais interessadas na preservação 
das águas, celebram o 19º Dia do Rio Paraguai, um fluvial majestoso, 
comemorando Bodas de Água Marinha. A celebração será aberta às 6h00 
com procissão fluvial, cerimonial com representantes de todos os países da 
região úmida da Bacia do Prata e durante todo o dia a feira agro ecológica.  
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Mais de 350 advogados 
regularmente inscritos na 3ª 
subsecção em Cáceres, elegem 
no dia 23 deste mês a nova 
diretoria da 3ª subsecção da 
Ordem dos Advogados do Brasil, 
para o triênio 2019/2021. 
Concorre uma chapa apenas, a 
Unidade e Luta que será lançada 
oficialmente hoje no Espaço 
Indaiá na sede da entidade, à Rua 
dos Scaff no bairro da Cavalhada. 

Página 03

O abono do PIS 2018/2019 (ano-base 
2017) começou a ser pago ontem, 13, para os 
trabalhadores da iniciativa privada nascidos 
em novembro que têm conta-corrente ou 
poupança na Caixa Econômica Federal. Nas 
casas lotéricas, quem tem Cartão do Cidadão 
com senha cadastrada pode sacar o dinheiro, já 
os que não são clientes da CEF, poderão sacar 
nas agências da CEF, só a partir do dia 20.
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57
Anos!

O membro elaborador e pesquisador do projeto “Imagens do 
Pantanal” José Carlos Teixeira, esteve juntamente com membros da equipe 
“Lobos Guará” em visitação a Caverna do Jabuti em Curvelândia, 
motivações distintas e harmonia nos ideais. O Imagens está prestes a lançar 
um roteiro turístico com três destinos, Caverna do Jabuti, Fazenda 
Progresso e Lago Azul. Página 06

A Prefeitura de Cáceres entregou ontem, (13), mais 48 novas 
cadeiras de rodas para pacientes do Centro Especializado de Reabilitação 
(CER), que cuida do tratamento de problemas da reabilitação de 
movimento físicos de usuários do serviço de saúde municipal. Na última 
quinta-feira, (8), a municipalidade já havia repassado ao CER, 10 
aparelhos eletroestimuladores.  Página 03

RIO PARAGUAI

Majestoso fluvial festeja
bodas de água marinha

Evento aberto com procissão de N. Sra. do Pantanal,  é organizado pelo Comitê Popular do Rio Paraguai/Pantanal, com apoio da articulação internacional

Família pantaneira venera o piscoso velho Rio Paraguai    

Foto: Julia Mente

CHAPA ÚNICA

Unidade e Luta disputará as
eleições da OAB em Cáceres

Chapa será lançada hoje na sede da entidade em Cáceres    

Foto: Assessoria

CASH NA CAIXA

Nascidos em novembro
já podem sacar o PIS

 

Prá sacar o bererê, é preciso ser inscrito há, pelo menos 5 anos     

Foto: Sugestiva

REABILITAÇÃO

Centro ganha reforço com
novas cadeiras em Cáceres

Prefeito Francis participa da entrega a paciente no CER    

Foto: Ronivon Barros

GUARDIÕES NA JABUTI

Imagens entra em caverna
com jovens do Lobo Guará

Criador do Imagens e Lobo Guará na Caverna do Jabuti     

Foto: Divulgação
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By Rosane Michels

Vênus ainda retrógrado em 
Libra recebe um tenso 
aspecto de Urano em seu 
signo, indicando dias de 
mudanças importantes e, 
quem sabe, definitivas nos 

relacionamentos. Se estiver só, uma pessoa 
diferente de todas pode começar a mexer 
com seu coração. O momento envolve 
paixão e intensidade.

Esotérico

Vênus ainda retrógrado em 
Libra recebe um tenso 
aspecto de Urano em Áries, 
indicando dias de movimento 
e mudanças em sua rotina, 
especialmente a de trabalho. 

Um projeto diferente de todos pode 
começar a ser negociado e aprovado 
rapidamente. Cuide de sua saúde, pois o 
estresse pode acometê-lo.

Vênus ainda retrógrado em 
Libra recebe um tenso 
aspecto de Urano em Áries, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
e n f r e n t a m e n t o  d e  
problemas em um romance, 

que pode terminar de repente, sem muitas 
explicações. Um filho que esteve longe 
pode voltar de repente. Ótimo período 
para começar um projeto criativo.

Vênus ainda retrógrado em 
Libra, recebe um tenso 
aspecto de Urano em Áries 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento  in tenso  e  

possíveis mudanças em sua vida 
doméstica ou em um relacionamento 
familiar. O período pode envolver a 
compra ou venda de um imóvel ou uma 
mudança de residência.

Vênus ainda retrógrado em 
Libra recebe um tenso 
aspecto de Urano em Áries, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso na vida 
social e aproximação de 

amigos, os mais exóticos e diferentes que 
pode ter. O período pode envolver a 
finalização de um contrato em andamento 
e a renovação do mesmo.

Vênus ainda retrógrado em 
Libra recebe um tenso 
aspecto de Urano em Áries, 
indicando dias em que você 
estará irrequieto e em busca 
de um novo caminho 

espiritual e/ou uma nova filosofia de vida. 
É possível que você decida retomar os 
estudos ou marcar uma longa viagem 
somente de ida.

Vênus ainda retrógrado em 
seu signo recebe um tenso 
aspecto de Urano em Áries, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso em seus 
r e l a c i o n a m e n t o s ,  

especialmente os de amizades e os 
afetivos. O período pode envolver a 
finalização de um romance que começou 
de repente.

Vênus ainda retrógrado em 
Libra recebe um tenso 
aspecto de Urano em Áries, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e necessidade 
de entrar em contato mais 

profundo com suas emoções, para decifrá-
las e então deixar para trás as que não 
servem mais na sua vida. Um amor 
“maluco” do passado pode voltar.

Vênus ainda retrógrado em 
Libra recebe um tenso 
aspecto de Urano em Áries, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso na vida 

profissional e em projetos que envolvem 
inovações e tecnologia. Sua imagem 
social ganha força e você pode ser 
r e conhec ido  po r  s eus  p ro j e to s  
diferenciados e progressistas.

Vênus ainda retrógrado em 
Libra recebe um tenso 
aspecto de Urano em Áries, 
indicando dias de inquietude 
emocional e necessidade de 
r o m p e r  c o m  p a d r õ e s  

emocionais e mentais que trazem apenas 
aprisionamento. O período é ótimo para 
deixar para trás pessoas e situações que já 
não suporta mais.

Vênus ainda retrógrado em 
Libra recebe um tenso 
aspecto de Urano em Áries, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso e 

negociações que envolvem o aumento 
de seus rendimentos. É hora de 
organizar seus ganhos e gastos. O 
período pede cuidados redobrados com 
novos investimentos.

Vênus ainda retrógrado em 
Libra recebe um tenso 
aspecto de Urano em Áries, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso na vida 

social e aproximação de amigos novos e 
antigos. O momento é ótimo para 
começar novos projetos, especialmente 
os que envolvem inovação social e 
política.

Sempre atento as notícias mais mais da 
Princesinha,  Francisco Vieira ao lado da 
competente equipe do grupo Park dos Ipês,  
que acompanham todas as manhãs nosso 
trabalho. Agradecemos a preferência e 
desejamos uma ótima quarta-feira.

Abrindo nossa High Society neste dia a linda 
Fernanda Emilie Ferreira Lima que completa 
mais um ano de vida recebendo o carinho 
especial dos familiares, amigos e do namorado 
Aderbal Michelis. Desejamos que essa nova 
fase venha com a felicidade que você merece, 
para que continue contagiando a todos com 
seu bom humor. Que esse seja só mais um de 
bons anos que virão. Feliz aniversário!

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

Registramos trocando de idade amanhã o economista 
Wilson Carlos Fua a quem enviamos os mais sinceros 
votos de felicidades e muitos anos de vida. Na foto com a 
esposa Maria da Conceição (Lola).

Flores multicoloridas a encantadora Maria José Serrão 
que ontem festejou data nova. Que Deus lhe conceda um 
ano pleno de felicidades, saúde e muito amor são os 
nossos votos. ************************

************************
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 abono do PIS 2018/2019 (ano-
base 2017) começou a ser pago Oontem, 13, para os trabalhadores 

da iniciativa privada nascidos em 
novembro que têm conta-corrente ou 
poupança na Caixa Econômica Federal. 
Os nascidos no mesmo mês que não são 
clientes daquele banco poderão sacar os 
recursos diretamente nas agências da 
CEF, mas somente a partir do dia 20.

Também no  d ia  20  de  
novembro, serão liberados os abonos do 
PASEP para os servidores públicos com 
números de inscrição 4. Mas, neste caso, 
o pagamento será feito pelo Banco do 
Brasil.

Tem direito ao abono quem 
recebeu, em média, até dois salários 
mínimos mensais com registro formal e 
exerceu alguma atividade remunerada 
durante, pelo menos, 30 dias em 2017. 
Mas, se o trabalhador recebeu comissão 
ou horas extras e, com isso, a renda 
mensal ultrapassou dois pisos nacionais, 
o abono não é liberado (mesmo que o 

salário registrado em carteira 
seja menor). Também é preciso ainda 
estar inscrito no PIS/PASEP há, pelo 
menos, cinco anos e ter os dados 
atualizados pelo empregador na Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais) 
entregue ao Ministério do Trabalho.

O  v a l o r  a  r e c e b e r  é  
proporcional ao número de meses 
trabalhados no exercício anterior. 
Portanto, quem trabalhou durante um 
mês no ano passado vai receber 1/12 do 
salário mínimo (R$ 80), quem trabalhou 
dois meses receberá 2/12, e assim por 
diante. Só terá o valor integral do abono 
(R$ 954) quem trabalhou durante todo o 
ano-base (2017). Os recursos de todos 
beneficiários ficam disponíveis para 
saque até 28 de junho de 2019.

Quem tem Cartão do Cidadão 
com senha cadastrada pode se dirigir a 
uma casa lotérica para sacar o dinheiro. 
Outras opções de saque são os 
correspondentes Caixa Aqui ou os 
terminais de autoatendimento do banco. 

Complexo Nascentes do 
Pantanal e Vale do Guaporé com 
contrapartida do deputado Ezequiel 
F o n s e c a .  O  o b j e t i v o ,  v i s a  o  
fortalecimento da estrutura de apoio à 

através da aquisição de 
veículos, equipamentos e consultoria 
técnica com a proposta de ampliar a 
oferta de renda e oportunidades aos 
trabalhadores do campo.

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

e olho no Projeto Rota do Peixe, 
o presidente do Consórcio DI n t e r m u n i c i p a l  d e  

Desenvolvimento Econômico, Social e 
Ambiental do Vale do Guaporé 
(CIDESA) e prefeito de Nova Lacerda, 
Uilson José da Silva, popular Linguiça 
(DEM) visitou na primeira semana deste 
mês, propriedades com projetos de 
escavação em plena execução.

Juntamente com sua equipe, 
Uilson esteve nas propriedades dos 
senhores, Lonico Ferreira da Costa e de 
Lió Martins Pereira, ambos no 
município de Nova Lacerda.O 
secretário executivo do CIDESA, 
Carlos Maia destaca que os tanques são 
construídos em parceria com os 
produtores rurais, de acordo com a 
legislação vigente, respeitando as 
normas e com todos os licenciamentos 
exigidos pela SEMA (Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente).

Segundo ele, os tanques são 
escavados e compensados com cerca de 
5 hectares de lamina d'água e capacidade 
de 35 mil alevinos. O projeto Rota do 
Peixe, de criação e incentivo a produção 
de pescado foi elaborado pelos 
Consórcios  Intermunicipais  de 
Desenvolvimento Econômico, 

BERERÉ NO CASH

Caixa começa a pagar PIS
aos nascidos em novembro

Valor é proporcional aos meses trabalhados no exercício anterior, portanto, só
terá o valor integral do abono quem trabalhou durante todo o ano-base (2017)

Assessoria c/ Redação

Se o trabalhador não recebe o 
depósito diretamente em conta e não tem 
o Cartão do Cidadão, o valor pode ser 

Os  se rv idores  púb l icos  
inscritos no PASEP têm o abono 
depositado pelo Banco do Brasil (BB).

qualquer agência da Caixa. 
B a s t a  a p r e s e n t a r  u m  

documento de identificação com foto. 

Valor é proporcional aos nº de meses trabalhados em 2017     

Presidente do CIDESA  Uilson Silva, visitou piscicultores      

ROTA DO PEIXE

Consórcio visita propriedades
com escavação em fase final

Assessoria

Foto: Leandro Régis

Foto: Ilustrativa
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Municipal, com concessão 
da palavra a pessoa não habilitada a 
fazer uso da Tribuna Livre r ato 
lesivo ao erário público, sendo que 
durante o período de recesso da 
Câmara Municipal, os servidores 
t rabalharam em "regime de 
revezamento".

O presidente da Câmara 
Oswaldo Alvarez de Campos Junior 
e mais três vereadores Diego Soares 
da Silva, Ilídio da Silva Neto e 
Joce l ino  Fe r re i r a  da  S i lva  
a p r e s e n t a r a m  d e n ú n c i a  a o  
Ministério Público, imputando ao 

advocacia incompatível, 
mesmo em causa própria, a chefe do 
Poder Executivo, membros da Mesa 
do Poder Legislativo e seus 
substitutos legais; crime de falsidade 
ideológica, elaborado de forma 
ardi losa documento públ ico 
contendo informação falsa, no 
intuito de mascarar a prática de 
atuação incompatível da advocacia e 
atuação desonesta, imoral e desleal à 
Câmara Municipal, agindo de forma 
a violar os princípios norteadores da 
Administração Pública; desrespeito 
ao Regimento Interno da Câmara 

m  s e s s ã o  l e g i s l a t i v a  
realizada na noite de Ea n t e o n t e m ,  ( 1 2 ) ,  o s  

v e r e a d o r e s  d e  A r a p u t a n g a ,  
apreciaram e votaram resolução 
decretando a perda do mandato do 
vereador Oswaldo Alvarez de 
Campos Júnior por conduta 
incompatível  com o decoro 
parlamentar, com fundamento no art. 
41 da Lei Orgânica e art. 92 do 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal.

A resolução apresentada 
pelo o vereador Luiz Gonçalves de 
Seixas Filho,  presidente da 
Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final foi aprovada por 8 
votos favoráveis e 2 votos 
contrários. Alvarez foi denunciado 
pelo Ministério Público Estadual, 
por prát ica de improbidade 
administrativa, no mês de abril deste 
ano. A promotora de justiça da 
Comarca de Araputanga nomeou 
engenhos fraudulentos cometidos 
pelo então Presidente da Câmara 
Municipal, em atuação considerada 
desonesta, imoral e desleal.

Conforme a Ação proposta 
pelo MP, o vereador Oswaldo 
Alvarez teria cometido as seguintes 
irregularidades: exercício irregular 
incompatível da advocacia, atuando 
na qualidade de advogado em 
diversos processos; sendo a 

evidenciado que não sabia do teor e 
inclusive manifestou o desejo de se 
retratar. O vereador Jocelino 
Ferreira da Silva apresentou 
depoimento com contradições, 
deixando claro que nada sabia em 
relação aos fatos da denúncia por 
ele assinada. O vereador Diego 
Soares da Silva, também afirmou 
que não sabia do que se tratava.

prefeito de Araputanga a 
prática, em tese, do crime de 
falsidade documental, sendo que a 
impropriedades iniciaram dentro da 
própria Câmara Municipal.
Confo rme  depo imen tos  ao  
Ministério Público, o vereador 
Ilídio da Silva Neto teria assinado a 
denúncia contra o prefeito como 
forma de troca de favores, deixando 

delegacias de polícia e 
cadeia pública; Capacitação dos 
m e m b r o s  d a  C o m i s s ã o  d e  
Prerrogativas sobre o Estatuto da 
Advocacia e da OAB, Lei Orgânica 
da Magistratura, Lei Orgânica do 
Ministério Público, legislação 
estadual das polícias e demais leis 
importantes para a advocacia que 
regulamentam o serviço público em 
gera l ,  inc lus ive  do  âmbi to  
munic ipa l ;  F i sca l i zação  do  
cumprimento das leis municipais 
que afirmam nossas prerrogativas; 
Criação de mini-cursos e palestras; 
Combater intransigentemente a 
captação ilícita de clientes; 
Ampliação da sede da Subseção; 
Melhorar a estrutura da sede e 
quantidade/qualidade dos seus 
equipamentos; Discutir e criar a 
Associação dos Advogados de 
Cáceres /MT; Reat ivação da  
Comissão de  Comunicação;  
Reativação do site da Subseção; 
P r o p i c i a r  o  t r e i n a m e n t o  e  
capacitação dos profissionais que 
auxiliam o advogado nos escritórios; 
Criação da Comissão do Estagiário; 
Estreitar o contato com a ESA, entre 
outros.

O  c a n d i d a t o  d e v e  
comprovar situação regular junto à 
OAB, não ocupar cargo exonerável, 
não ter sido condenado por infração 
disciplinar, salvo reabilitação, e 
exercer efetivamente a profissão há 
mais de cinco anos. Consideram-se 
eleitos os candidatos integrantes da 
chapa que obtiver a maioria dos 

lançada hoje oficialmente 
no espaço Indaiá a partir das 19h00 a 
chapa Unidade e Luta, encabeçada 
pelo advogado Fábio de Sá Pereira, 
composta pelos pares Demétrio 
F r a n c i s c o  d a  S i l v a  ( Vi c e -
presidente); Maikon Carlos de 
Oliveira (Tesoureiro);  Solange 
Helena Sversuth (Secretária-Geral);  
Ryvia Sodré (Secretária-Geral 
Adjunta) e Renata Faria de Oliveira 
Vilela (Delegada da CAA).

E n t r e  a s  p r o p o s t a s  
apresentadas pela chapa estão: 
Participação ativa, através da 
Comissão de Prerrogativas, em 
todas as correições ordinárias e 
extraordinárias designadas pelo 
Judiciário Estadual e Federal em 
suas respectivas varas, nas 

A eleição dos membros de todos os 
órgãos da Ordem dos Advogados do 
Brasil OAB, é realizada na segunda 
quinzena do mês de novembro, do 
último ano do mandato, mediante 
cédula única e votação direta dos 
advogados regularmente inscritos e 
na 3ª subsecção em Cáceres, o pleito 
acontece no próximo dia 23, das 
9h00 as 17h00, na Rua dos Scaff, s/n, 
Cavalhada. Em Cáceres com mais de 
350 advogados associados, a disputa 
pela eleição (gestão 2019/2021) da 
nova diretoria da Seccional da 
Ordem do Advogados do Brasil terá 
chapa única.

Com a presença do atual 
presidente da OAB de Mato Grosso 
Leonardo Campos, Diretores e 
Conselheiros Estaduais, será 

encaminhadas com vida 
pelo Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) ao Hospital 
Regional de Cáceres. Não há 
informações sobre o estado de saúde 
delas, apenas que o caso será 
investigado pela Polícia Civil

Na véspera, (10), Jonas 
Couto Cerqueiro, 51, morreu após 
uma batida de frente entre um Fiat 
Uno e um Volkswagen Gol, na MT-
220, próximo ao bairro Camping 
Clube, em Sinop.  De acordo com 
informações da Polícia Civil, os 
veículos trafegavam em sentidos 
opos tos  quando o  ac idente  
aconteceu. Jonas conduzia o Gol e 
morreu na hora. 

O Uno era dirigido por 
Pablo José Hartmann, 21, que 
fraturou a uma das pernas e teve 
lesões pelo corpo. Chovia no 
momento do acidente.

 ete pessoas ficaram feridas 
após um grave acidente entre Squatro veículos na noite de 

domingo (11) na BR-070, próximo 
ao município de Cáceres. A 
ocorrência aconteceu na região do 
antigo posto Cinquentinha. Segundo 
o Corpo de Bombeiros,  há 
informações de que o motorista da 
Toyota Hilux prata, um homem de 
60 anos, teria provocado a batida ao 
dirigir em alta velocidade pela via.

O  a c i d e n t e ,  s e g u n d o  
bombeiros, teria ocorrido após o 
motorista da Hilux perder o controle 
da direção e bater de frente com um 
Pálio, em seguida em um Chevrolet 
Onix e, por último, em um 
Volkswagen Gol G4. O motorista da 
Hilux ficou preso às ferragens e foi 
socorrido por uma equipe do Corpo 
de Bombeiros.

Todas as vítimas foram 

FALTA DE DECORO

Legislativo de Araputanga
cassa mandato de vereador

Conforme a ação proposta pelo MP, vereador Alvarez teria cometido várias irregularidades, dentre elas, o exercício irregular incompatível da advocacia

Assessoria

Vereador Oswaldo Alvarez de Campos Jr. perdeu o mandato     

 Foto: Assessoria

UNIDADE E LUTA

OAB/Cáceres lança hoje chapa
para eleição da nova diretoria

Da Redação

Eleição da OAB acontece dia 23 de novembro na sede da 3ª subsecção    

Foto: Assessoria

PJC c/ Redação

ACIDENTES E MORTES

Colisão entre Hilux e 3 carros
deixa sete vítimas na BR-070

Um dos acidentes envolveu 3 veículos na BR 070 em Cáceres      

Foto: PJC/MT
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pacientes vítimas de diversos 
problemas de saúde, causados por 
doenças ou acidentes, como paralisia 
facial e reabilitação de  movimentos de 
membros. Esse investimento também 
foi feito com dinheiro do próprio 
município. 

A fonoaudióloga Fabíola 
Ramsdorf, que atua no CER, disse que 
es tavam trabalhando com três  
equipamentos antigos, há muitos anos. 
“É um benefício enorme para o CER, 
porque agora conseguimos dar conta da 
demanda, com aparelhos novos, 
modernos e mais eficientes. Estamos 
muito contentes, pois é uma solicitação 
que a gente fazia há mais de 15 anos,” 
concluiu.

C o n f o r m e  F r a n c i s ,  o s  
investimentos na saúde vão continuar, 
não só com novos acessórios e 
equipamentos, mas também com a 
recuperação das unidades de saúde 
existentes e na construção de novos 
complexos, como o novo PAM que se 
encontra em fase adiantada de 
construção. Ele lembrou ainda dos 
postos de saúde que passaram ou estão 
passando por completas reformas, na 
sede e nos distritos.

 Prefeitura de Cáceres entregou a 
manhã de ontem, (13), mais 48 Anovas cadeiras de rodas para 

pacientes do Centro Especializado de 
Reabilitação (CER), unidade de saúde 
que cuida do tratamento de problemas da 
reabilitação de movimento físicos de 
usuários do serviço de saúde municipal. 
São cadeiras para crianças e adultos, em 
duas complexidades. Também foram 
entregues duas cadeiras de banho.

São acessórios ortopédicos que 
os pacientes podem utilizar em regime 
de comodato, ou seja, levam para casa 
com o compromisso de devolver assim 
que não fizerem mais uso, ou após dois 
anos. Caso haja necessidade de mais 
tempo, a concessão é renovada por igual 
período, com a substituição da cadeira 
por uma nova.

Francis Maris fez a entrega 
simbólica das cadeiras de rodas à 
coordenadoria do CER e à alguns 
pacientes. Ele disse que fazer aquisições 
para a saúde pública é um investimento 
de muita satisfação. “A gente vê de 

imediato a alegria das pessoas 
beneficiadas, o que é prazer para nós 
também. 

Para muita gente, uma cadeira 
de rodas não significa muita coisa, mas 
para quem precisa é um bem precioso, 
pois significa conforto, é qualidade de 
vida. Vejo como uma missão que Deus 
me deu e que me gratifica muito”, 
salientou Francis.

A coordenadora do CER, 
fisioterapeuta Carla Patrícia Pereira, 
disse que essas novas cadeiras 
representam muito para a demanda do 
município, que atende as 11 cidades 
vizinhas também. “Agora, a gente fica 
mais perto de estabilizar a procura”, 
garante a coordenadora, fazendo 
questão de frisar o empenho do Governo 
Municipal em resolver um problema 
antigo na falta de acessórios para 
atender aos pacientes.

Na quinta-feira da semana 
passada (8), a Prefeitura já havia 
repassado ao CER, 10 novos aparelhos 
eletroestimuladores utilizados em 

São 19 anos de atividades 
concretas, de lutas e conquistas em 
defesa da vida do principal afluente da 
maior área úmida continental do mundo, 
o Pantanal, considerado Patrimônio 

NGs, movimentos sociais de 
C á c e r e s ,  c o m u n i d a d e s  Or i b e i r i n h a s  e  p e s s o a s  

interessadas na preservação das águas, 
celebram nesta quarta-feira (14), o 19º 
Dia do Rio Paraguai, comemorando 
portanto, Bodas de Água Marinha do 
fluvial majestoso. 

O evento é organizado pelo 
C o m i t ê  P o p u l a r  d o  R i o  
Paraguai/Pantanal, com apoio da 
articulação internacional de áreas 
úmidas do Brasil, Argentina, Bolívia, 
Paraguai e Holanda, Humedales Sin 
Fronteras.

A celebração terá início às 
6h00, com uma procissão fluvial da 
Nossa Senhora do Pantanal, saindo da 
Chácara Tuiuiú e do Capitão Renato e no 
Porto do Dito Gato, encontrando-se com 
uma Mística Pantaneira às 8h00 de onde 
segue por terra, à beira rio e por água, até 
a Sicmatur. Neste local às 10h30, 
ocorrerá um cerimonial do Rio 
Internacional, com representantes de 
todos os países da região úmida da Bacia 
do Prata.

Até as 17h00, acontece na 
Sicmatur, a Feira Agroecológica, sendo 

que membros do Comitê 
Popular e do Humedales Sin Fronteras 
estarão disponíveis para entrevistas no 
evento, logo após o cerimonial do Rio 
Internacional.

p r o j e t o  a m p l a m e n t e  
questionado pela sociedade até os dias 
de hoje, porém, devido a uma 
determinação judicial a audiência foi 
cancelada e então a decisão foi 
comemorada pela sociedade no 
município de Cáceres. 

Então, desde o ano de 2001 
criou-se o Dia do Rio Paraguai, 
comemorado todo o dia 14 de novembro 
pelas comunidades rurais e centros 
urbanos localizados nas proximidades 
do rio Paraguai, que preparam uma 
grande festa para demonstrar seu amor e 

Nacional pela Constituição 
Federal de 1988 e Reserva da Biosfera 
pela Unesco, no ano 2000.

O rio Paraguai nasce na 
Chapada dos Parecis, em Mato Grosso, e 
ao longo de seu curso rumo ao sul recebe 
vários afluentes importantes pela 
margem esquerda, destacando-se os rios 
Cuiabá, Taquari, Miranda e Negro. 
Abrange uma área de 1.095.000 Km², 
sendo 33% no Brasil e o restante na 
Argentina, Bolívia e Paraguai.

O porto de Morrinhos seria o 
berço da Hidrovia Paraná-Paraguai, 

foi tão encantador para quem 
participou da realização, quanto para as 
crianças e os pais, que eles resolveram 
fazer também uma decoração na frente 
da escola e já estão se preparando para 
fazer canteiros de hortas com os pneus.

A diretora da escola, Marjori 
Gomes Tireli, diz ser um ótimo trabalho 
e espera que todos os funcionários 
possam participar nos próximos. A vice-
prefeita e secretária de Educação, Eliene 
Liberato, elogiou a iniciativa da equipe 
de apoio dizendo que a escola deve ter a 
participação de todos. “Só assim 
poderemos ofertar uma educação de 
qualidade para nossas crianças”, 
finalizou Eliene.

Foram realizadores do projeto, 
Fabiana Pinho Vernucci; Carolina dos 
Santos Silva; Neide da Gama Silva; 
Alessandra Toledo da Silva; Vanderlei 
Gaspar Xavier e Nadir Moreira dos Reis

 equipe de apoio da Escola 
Municipal Pequeno Sábio Atransformou pneus velhos em 

um parque de diversão para mais de 300 
crianças, de dois a cinco anos de idade, 
que freqüentam a escola. A auxiliar de 
apoio, Fabiana Pinho Vernucci, contou 
como surgiu a idéia de reciclar o lixo em 
algo que alegraria as crianças e daria um 
colorido especial para vida de todos no 
ambiente de trabalho.

“Nós víamos o espaço vazio, 
então tivemos a idéia da construção do 
parque e começamos a fazer pesquisa 
pela internet. Achamos que os pneus 
eram a melhor opção, fizemos um 
projeto, pedimos doações de tintas e 
areia para alguns pais, professores e para 
diretora. 

D e m o s  a s a s  à s  n o s s a s  
imaginações nos finais de semana”, 
afirmou Fabiana, dizendo que o trabalho 

ÁGUA MARINHA

Comunidade celebra hoje em
Cáceres o dia do Rio Paraguai

Majestoso nasce na Chapada dos Parecis, em Mato Grosso, e abrange uma área de 1.095.000 Km², sendo 33% no Brasil e o restante na Argentina, Bolívia e Paraguai

Assessoria c/ Redação

Piscoso Rio Paraguai é o ícone do orgulho dos pantaneiros     

DIREITO DE IR E VIR

Prefeitura reforça CER
com  48 novas cadeiras

Assessoria

Francis Maris faz entrega simbólica à coordenadoria do CER    

Foto: Ronivon Barros

PEQUENO SÁBIO

Equipe constrói parque com
pneus em escola municipal

Assessoria

Foto:  Julia Mente

Trabalho didático e lúdico interage a criançada na escola     

Foto: Ronivon Barros
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Dizem que cabeça vazia é oficina 
do capeta e preso tem 24 horas por dia, 
pra pensar só em merda, em especializar 
sua índole criminosa em detrimento de 
outrem, provando que mais de 50% dos 
presidiários, são irrecuperáveis, que nos 
escusem os defensores dos direitos 
humanos, esta é uma realidade 
incontestável, apesar dos programas de 
reinserção social. 

Os mestres do crime, tais piolhos 
de cadeia que chefiam os raios das 
penitenciárias, se encarregam de aliciar 
os recém chegados neófitos, no 
fundamenta l  ens ino  médio  da  
criminologia, em pouco tempo, 
tornando-os experts em aplicar golpes. 
Como não existe opção, ou vai pro 
seguro ou vira bandido mesmo, a 
maioria entra no grupo dos futuros 
soldados do crime organizado, uma vez 
nas ruas, já que primários, são bafejados 
pelas brechas das leis. 

Mas o crime organizado não vive 
apenas dos dízimos dos aliciados fora-
muralhas, alguns promovidos ao matar 
um bota (policial) e sim, dos golpes 
intra-muralhas, manjados, mas que 
ainda fazem vitimas, e rende boa grana 
aos bandidos. 

Na semana passada, a policia 
prendeu Marcos Simão Pacífico, 
paranaense de Quedas do Iguaçu e 
depois de divulgar a noticia, a editoria de 
policia do Correio Cacerense esmiuçou 
a pregressa do serial killer, acusado de 
23 homicídios. 

Em Almeirim, oeste do Pará, 
seguimos sua pista em 2013 através do 
delegado Arthur Braga que prendera o 
perigoso marginal naquele ano durante a 
Operação Camaleão do Pantanal. Além 
de ladrão e homicida, Marcos se 
especializara em aplicar golpes, mesmo 
recolhido no presídio de Mata Grande, 

em Rondonópolis, desde 2007, 
assessorado pela  companheira ,  
Elissandra Lopes de Melo, moradora em 
Mato Grosso.

O meliante se passava por juiz de 
direito, algumas vezes, promotor de 
justiça, fazia reservas em hotéis, pedia 
créditos em celulares e num lance, 
chegou a faturar R$ 4.950 em dinheiro 
da Prefeitura de Pato Branco, no Paraná. 

Com certeza ele ganhou a 
liberdade e andou pelai aplicando seus 
golpes, roubando e matando, pois voltou 
a ser preso na semana passada 
contrabandeando agrotóxicos. Marcos 
Simão Pacífico é apenas mais um dos 
inúmeros golpistas intra-muralhas, 
aplicando via celular os mais diversos 
golpes contra incautos no dia a dia. 

Lembram do golpe do hospital? 
Geralmente no horário bancário para 
que as vítimas possam ter acesso a 
grandes quantias de dinheiro e não é tão 
difícil desmascará-los, basta marcar 

para entregar o dinheiro para os 
procedimentos, direto ao diretor do 
hospital; e o do sequestro de um parente? 
Ao atender o telefone, o correto é não 
dizer nome do parente e chamá-lo por 
um apelido inexistente, tipo, Juca, que 
confirmado do outro lado da linha, 
comprova-se o sequestro fake. 

E o tal golpe do falso prêmio? O 
bandido liga parabenizando que a vitima 
ganhou digamos, R$ 100 mil mas 
precisa depositar 10% para despesas de 
liberação do premio. Simples, é só 
concordar e pedir para descontar no 
geral e depositar o restante, a linha vai 
cair na hora. 

Viram como é simples chutar a 
bunda dos bandidos golpistas? Basta 
ficar atento a detalhes, como depósitos 
em sua conta, sem compensação, é golpe 
do envelope vazio, carimbe isso e 
dispensa o vagabundo, que não estaria 
vitimando inocentes, houvesse bloqueio 
de telefone nos presídios.

“ M e u s  f i l h o s  t e r ã o  
computadores, sim, mas antes terão 
livros. Sem livros, sem leitura, os nossos 
filhos serão incapazes de escrever – 
inclusive a sua própria história.” Essa 
frase foi dita por Bill Gates, fundador da 
maior e mais conhecida empresa de 
software do mundo, a Microsoft.

Embora a importância social da 
leitura seja reconhecida por 80% da 
população brasileira, quase 50% das 
pessoas declaram não ler livros, pois 
apresentam graves dificuldades de 
compreensão. 

Os dados foram colhidos pela 
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 
do Instituto Pró-Livro, confirmando que 
o analfabetismo funcional precisa ser 
tratado com maior seriedade. A data tem 
o objetivo de conscientizar a população 
sobre a importância da implantação de 
melhores condições de ensino e 
aprendizagem no país.

Faz algum tempo que alguns 

amigos e eu participamos do 
programa “Adote uma Escola”. Uma 
lição que aprendi desse envolvimento é a 
importância da esperança. Crianças que 
conheceram e experimentaram pobreza 
e opressão extremas podem ser bem-
sucedidas se lhes derem esperança. Não 
falo de sentimentos como “espero que”, 
o que basicamente significa “faço votos 
que”, ou “boa sorte”. 

Falo da esperança verdadeira, 
conquistada ao ver exemplos reais de 
pessoas que venceram adversidades 
semelhantes, e também de receber metas 
práticas e estratégias que coloquem 
essas crianças no rumo de uma vida 
melhor. Sentimentos de desesperança 
n ã o  e s t ã o  r e s t r i t o s  a p e n a s  a  
comunidades desfavorecidas. 

Todos nós precisamos de 
esperança: a expectativa ou confiança de 
que coisas melhores nos esperam 
adiante e podem ser alcançadas. 
Provérbios 13.12 sabiamente observa: 

“A esperança que se retarda 
deixa o coração doente, mas o anseio 
satisfeito é árvore de vida”. Falta de 
esperança pode cobrar um preço físico 
alto, bem como em outras áreas. 

Em úl t ima ins tância ,  os  
seguidores de Jesus Cristo encontram 
sua esperança em Deus, confiantes em 
suas promessas de cuidar de nós, prover 
para nós e nos guiar em cada aspecto de 
nossas vidas. Por exemplo: Deus nos dá 
esta certeza: “'Porque sou eu que 
conheço os planos que tenho para vocês', 
diz o Senhor, 'planos de fazê-los 
prosperar e não de lhes causar dano, 
planos de dar-lhes esperança e um 
futuro”  (Jeremias 29.11). 

Por que não teríamos esperança, 
quando sabemos que Deus tem um plano 
específico para nós e está trabalhando 
diligentemente para cumpri-lo? Tome 
ainda hoje um momento para tentar dar 
esperança para alguém próximo a você! 
***___ Rick Boxx.
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O deputado federal tucano Nilson Leitão 
que amargou a quinta colocação na disputa 
ao Senado nas eleições deste ano, foi o 
candidato que mais contratou despesas de 
campanha. Ao todo, ele gastou pouco mais 
de R$ 2,9 milhões, conforme consta na 
prestação de contas final apresentada por 
ele à Justiça Eleitoral. Os maiores gastos 
são relativos à produção de programas de 
televisão e rádio, com os quais foram 
investidos mais de R$ 674 mil, com 
certeza, incluindo-se o clipe na internet 
taxando cacerenses, poconeanos e 
cuiabanos de vagabundos.

Leitão também relacionou despesas com 
publicidade por impressos (R$ 585 mil); 
serviços prestados por terceiros (R$ 546 
mil); publicidade por adesivos (R$ 411 
mil); despesas com transporte ou 
deslocamento (R$ 256 mil), entre outros. 
Ele também foi quem mais recebeu 
doações de campanha: R$ 2.960.886,00. 
Ao final do pleito, ficou com pouco mais de 
R$ 8 mil em “caixa”. Pra quem dá uma de 
bacana, as 8 mil pilas voam, mas é bom pra 
ele aprender que os vagabundos de 
Cáceres, Poconé e Cuiabá, como ele taxou 
os eleitores destas cidades, deram o troco.

O Ministério Público Estadual quer ter 
acesso ao acórdão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que deu fim à aposentadoria 
vitalícia para os ex-governadores, ex-vice-
governadores e pessoas que chegaram a 
ocupar o cargo momentaneamente em 
Mato Grosso. A decisão foi relatada pelo 
ministro Luiz Fux, foi publicada na 
segunda-feira (5) e barrou a pensão que 
variava de R$ 9 mil a R$ 24 mil e 
beneficiava 16 pessoas em Mato Grosso. A 
idéia dos promotores do Núcleo de Defesa 
do Patrimônio Público e da Probidade 
Administrativa é avaliar se, na decisão, 
existe a previsão de ressarcimento dos 
valores aos cofres públicos.

Desde o último sábado (10), boletos de 
qualquer valor, inclusive vencidos, podem 
ser pagos em qualquer banco ou 
correspondente bancário, por meio da nova 
plataforma de cobrança da Federação 
Brasileira de Bancos. A mudança vem 
sendo feita gradualmente desde agosto. 
Esta nova fase inclui boletos de qualquer 
tipo, incluindo faturas de cartão de crédito 
e doações, entre outros. Segundo a 
FEBRABAN, cerca de 40% dos boletos 
desses tipos têm em comum a característica 
de que o valor a ser pago pode não ser 
exatamente o que consta no boleto. Os 
clientes com boletos sem registro na 
plataforma e que forem rejeitados deverão 
procurar o emissor do boleto para quitar o 
débito ou solicitar seu cadastramento no 
sistema. De acordo com a FEBRABAN, a 
mudança impacta 4 bilhões de boletos 
processados anualmente em todo o País.

O governador eleito Mauro Mendes 
anunciou em sua página do Instagram, 
ontem, (13), que a partir de dois de janeiro 
de 2019, quando assumir o Estado, a carga 
horária dos servidores contratados voltará 
a ser de oito horas diárias. Conforme o 
anuncio, a partir de 2019, a carga dos 
servidores contratados em regime de 40 
horas semanais voltará a ser de oito horas 
diárias. Nada de novo, se todos os 
empregados particulares já cumprem esta 
jornada, os públicos devem igualmente 
cumprir referida jornada, ainda mais, que 
são pagos pelo povo.

Dia Nacional de Alfabetização

Camaleões Golpistas
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do Mixto continuam 
com seus elencos reunidos e 
treinando, aguardando a 
decisão do tribunal. 

A F e d e r a ç ã o ,  n o  
entanto, declarou nos últimos 
dias, que apesar da paralisação, 
o planejamento da competição 
segue inalterado, e deverá se 
ence r r a r  nas  p r ime i r a s  
semanas de dezembro.

partidas. Em segundo o 
Operário-VG com 13 pontos, 
na terceira posição o Dom 
Bosco com 10 pontos e o 
Poconé em quarto, com nove 
pontos.

N e s t e  c a s o ,  o s  
confrontos seriam Cuiabá e 
Poconé em uma semifinal e na 
outra, Operário contra Dom 
Bosco.  Os quatro clubes, além 

proveitando a pausa 
forçada da Copa FMF, Ao Clube Esportivo 

Dom Bosco tem aproveitado 
para recuperar seus atletas 
lesionados, ao longo da 
desgastante primeira fase da 
competição. 

A última vez que o 
Azulão da Colina entrou em 
campo foi no dia quatro de 
novembro, na vitória de virada 

por 2 a 1 sobre o Mixto Esporte 
Clube.

O técnico do Leão 
afirmou ao Olhar Esportivo 
q u e  i n d e p e n d e n t e  d o  
adversário na semifinal, a 
equipe está trabalhando duas 
maneiras de jogar. 

“Estamos aproveitando 
essa pausa para aprimorar 
nossa parte física e tática e 
recuperar alguns atletas 

machucados. 
Preparamos dois planos 

de jogo para a semifinal e seja 
qual o for o adversário, serão 
essas as formas que atuaremos 
nessa fase”, revelou Giani de 
Freitas.

Após a última rodada da 
primeira fase, a tabela de 
classif icação colocou o 
Operário-VG no caminho do 
Dom Bosco na luta pelo título 
d a  C o p i n h a  e  
conseqüentemente à vaga da 
Copa do Brasil de 2019. 

Mas com a denúncia 
que o Mixto entrou contra o 
C u i a b á  p o d e  m u d a r  o  
confronto.

“Estamos trabalhando 
fortes e focados, estamos nos 
preparando para encarar 
qualquer equipe, pois quem 
quer ser campeão no pode 
escolher adversário.

Prec i samos  e levar  
nosso nível de concentração e 
aumentar o nosso nível de 
competitividade, para não 
sermos dominados durante os 
dois jogos da semifinal”, 
concluiu.

 Cuiabá Esporte Clube 
d e c i d i u  n ã o  s e  Om a n i f e s t a r  

publicamente após a denúncia 
que o Mixto Esporte Clube 
registrou no Tribunal de 
Justiça Desportiva (TJD) 
contra a equipe Auriverde. 

A ação pede a perda de 
30 pontos da equipe por conta 
da escalação irregular do 
volante Sávio, em cinco das 
seis partidas da primeira fase.

O dourado, que tem 
usado apenas o elenco sub-19 

na Copa FMF como 
preparação para a Copa São 
Paulo de Futebol Juniores de 
2019,  conseguiu seis vitórias 
em seis jogos e terminou a 
primeira fase na liderança 
absoluta da competição com 
18 pontos ganhos. 

A questão é que o clube 
cometeu um erro grave ao 
escalar o volante Sávio, que 
deveria cumprir suspensão 
automática em dois jogos, por 
conta de uma expulsão em um 
campeonato anterior. 

Eduardo Henrique,  
comandante do Dourado na 
competição, já se manifestou e 
assumiu o erro da equipe e 
agora aguarda julgamento para 
saber o destino do clube na 
competição. 

Como o caso ainda não 
foi julgado, os clubes até então 
classificados, não sabem 
quando e nem contra quem 
entram em campo. 

O Cuiabá se classificou 
na primeira posição com 18 
pontos, seis vitórias em seis 

MARCA DA CAL

Xerife do Cuia assume erro
de escalação em 2 partidas

O.E c/ Redação

Clube cometeu um erro grave ao escalar Sávio, que deveria cumprir suspensão automática em dois jogos, por conta de uma expulsão em um campeonato anterior

Eduardo Henrique assumiu a bronca do gato no Cuia     

PAUSA NA COPA

Azulão usa tempo extra para
melhorar parte física e tática
O.E c/ Redação

Plantel do Dom Bosco aproveita para desenferrujar as canelas      

Foto: Assessoria Dom Bosco

Foto: Pedro Lima
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 membro elaborador e 
p e s q u i s a d o r  d o  Oprojeto “Imagens do 

Pantanal” José Carlos Teixeira, 
es teve  jun tamente  com 
membros da equipe “Lobos 
Guará” em visitação a Caverna 
do Jabuti localizada na cidade 
de  Curve lând ia  sábado  
último,10, com motivações 
distintas, mas com harmonia 
nos ideais.

Conforme Teixeira, a 
mais de três anos o Imagens, 
vem reun indo  dados  e  
informações a cerca dos 
entornos, potenciais turísticos 
e das nascentes da região além 
de divulgar o potencial 
turístico regional nas redes 
sociais, tem objetivo de 
difundir as imagens do 
pantanal e conseqüentemente 
atrair visitantes.

O projeto Imagens está 
prestes a lançar um roteiro 
turístico de um dia, uma vez 
por mês com três destinos 
sendo: Caverna do Jabuti 
(Curve lând ia ) ,  Fazenda  
Progresso e Lago Azul (ambos 
em Mirassol D'Oeste). Quem 
já esteve na Progresso sabe de 
suas belezas cinematográficas.

Já o Projeto Guará é da 

policia Ambiental de 
Cáceres, coordenado por; 
Francisco silva de oliveira 
conhecido no meio como: 
(Sgto. Silva), regressado às 
atividades do grupo no mês 
passado, após dois anos de 
p a r a l i s a ç ã o ,  a t e n d e n d o  
solicitação do Rotary Cáceres.

A sobre vida do projeto 
Guará agora está alicerçada, 
graças a parceria com o Rotary 
Club, cujo presidente Jorge 
Antônio Rodrigues, disse já 
conhecer as ações do projeto 
de anos anteriores, quando 
residia na cidade de Quatro 
Marcos, destacando-se, o 
excelente trabalho que ele 
realizava, incluindo jovens 
daquele município.

“Há de ser considerada 
a importância regional dos 
trabalhos realizados pela 
c o r p o r a ç ã o  m i l i t a r  e  
coordenados por Silva através 
do tema Ambiental que por 
sinal trabalha e dedica seus 
esforços atualmente sem 
r e c e b e r  g r a t i f i c a ç ã o  
financeira. 

Ele aceitou o desafio da 
continuidade e já produz os 
r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s , ”  
pontuou Jorge.

Para Mauro Francisco 
de Moura, padrinho do Grupo 
Guará e descobridor da 
Cave rna  do  J abu t i  em  
Curvelândia, (palco da etapa 
de formação) mesmo com uma 
versão reduzida atendendo 
especificamente a cidade de 
Cáceres nesta edição, em um 
espaço de tempo menor que os 
anteriores é uma grande alegria 
ver estes personagens sendo 
preparado para entender e 
defender o ecossistema.

Com forte influencia e 
proteção Militar os jovens 
recebem t re inamento  e  
acompanhamento de como 
respeitar e agir em diversas 
s i t u a ç õ e s  n a s  r e l a ç õ e s  
humanas e com a natureza, 
p r e o c u p a n d o - s e  
p r inc ipa lmen te  com as  
nascentes, tendo muitos pontos 
convergentes entre os dois 
projetos, Imagens e Lobos.

As ações são dedicadas 
a o  r e c o n h e c i m e n t o ,  
aprendizado e monitoramento, 
também com objetivo de 
sensibilizar e chamar atenção 
da população em favor da 
conscientização da situação e 
projeções futuras relacionadas 
às águas da nossa região.

Guardiões da natureza, eles visitaram a famosa caverna     

IMAGENS DO PANTANAL

Lobo Guará visita caverna
do Jabuti em Curvelândia

Com forte influencia e proteção Militar os jovens recebem treinamento de como 
respeitar e agir em diversas situações nas relações humanas e com a natureza
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