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CHUMBO FATAL
Polícia estuda todas hipóteses, desde um latrocínio a uma execução e o estoque de armas e munições na camioneta do morto pode apontar algumas pistas do crime

Executado com balaço na
cabeça ao chegar em casa
Foto: Reprodução

Empresário morador no Jardim Santa Isabel em Cáceres José
Carlos Cordeiro Pinheiro, foi assassinado na noite de anteontem quando
chegava em sua casa na Rua da Membeca no Jardim Sta Isabel.
Surpreendido por um pistoleiro desconhecido, a vitima foi baleada na
cabeça e morreu minutos depois. Na sua Amarok, a policia encontrou um
arsenal com várias armas e munições de diversos calibres. Página 03

CARRETAXÔNIBUS

Tragédia na BR resulta
em 30 feridos e 4 mortos
Foto: Bombeiros MT

José Carlos: tiro fatal na cabeça; arsenal estava em sua Amarok

CORTANDO ESTRADÃO
Passageiros salvos do ônibus por milagre aguardam socorro na pista

Francis amplia frota para
o transporte escolar rural

Um grave acidente entre uma carreta carregada de calcário, um
ônibus que fazia o itinerário Imperatriz, no Maranhão, com destino final
Pontes e Lacerda e um carro, matou quatro pessoas e deixou cerca de 30
pessoas feridas na BR-163 na noite de anteontem, (30), próximo ao
município de Diamantino. A rodovia ficou interditada até o início da
manhã de ontem. Página 04

Foto: Ilustrativa

A gestão Francis em Cáceres
adquiriu 34 novos ônibus para atender as
demandas das escolas do campo. A nova
frota irá substituir os antigos e
terceirizados e, trará uma economia
aproximada de 3 milhões de reais aos
cofres do município. Para a secretária
interina de educação Luzinete, a frota
nova vai melhorar a qualidade dos
transportes, dar mais segurança para as
crianças.

IMPASSE E MULTA

Justiça decide que a greve
dos professores é abusiva
Foto: JCC

Novos ônibus virão substituir os
usados com problemas na zona rural

Página 03

COLAÇÃO DE GRAU

Agosto será o mês da beca
para bacharéis da Unemat
Foto: Arquivo

Para o Sintep-MT, volta ás aulas, só após cumprir a lei 510

Mais de 1000 alunos receberão as outorgas de
grau de bacharéis e ou de licenciados durante as
solenidades de colação de grau das turmas 2019/1 da
Unemat, que acontecem de 6 a 29 deste mês de agosto.
As colações se iniciam em Juara e encerram-se
fechando o mês, dia 28 em Pontes e Lacerda e dia 29
em Cáceres. Desde já é grande a movimentação dos
novos formandos.

Decisão da desembargadora Maria Erotides Kneip, membro do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na última 3ª feira, (30) declarou
abusivo o movimento grevista dos professores da rede estadual que dura
pouco mais de dois meses, dando prazo de três dias para que as atividades
retornem, sob pena de multa diária de R$ 150 mil. Os grevistas disseram
que não vão cumprir a decisão. Página 05

Formatura é um dos principais e
marcantes momentos na vida do aluno
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Desenferrujando a Arma
Votar, ou não vota, eis a questão; apesar
de todas as mazelas do patropi, da maioria dos
políticos eleitos serem desonestos, ladrões,
corruptos e vadios, o voto ainda é a única arma
do brasileiro contra as safadezas reinantes no
reino tupiniquim, óbvio, que mal usada, tiros
saindo pela culatra e atingindo em cheio a
queima-roupa, o eleitor analfabeto que ainda
vota em troca de uma cesta básica. Nas atuais
circunstancias, a Lei Nº 4737/1965 que
determina o voto como obrigatório no Brasil,
pode estar com seus dias contados e não fosse o
voto uma arma mortífera em boas mãos contra o
mal, ele até poderia mesmo ser facultativo.
Claro, que nunca defendemos o voto
nulo, em branco ou a abstenção, com o simbólico
pagamento de R$ 3,50 de taxa para se safar das
penas impostas à quem não comparece ao pleito,
multa de 3% a 10% do salário mínimo na região,
retenção de passaporte e ou proibição de assumir
cargos públicos, por exemplo. Com a imposição,
o país segue na tendência contrária ao resto do
mundo. O estudo World Fact Book, da CIA,
detalha o tipo de voto em mais de 230 países no
mundo e mostra que o Brasil é um dos (apenas)
21 que ainda mantém a obrigatoriedade de
comparecer às urnas. Também estão nesse time
México, Argentina, Austrália e Peru, entre
outros. Aqui, o voto é opcional apenas para
jovens de 16 e 17 anos, além de idosos acima dos
60.
O que falta então ao nosso país para
trocar de time? Para a maior parte dos
especialistas consultados por EXAME.com,
maturidade política. Para Rodolfo Teixeira,
cientista político e professor da Universidade de
Brasília (UnB), a atual descrença na classe
política pode levar a uma grave deserção do
brasileiro do processo eleitoral. O Cartório
Eleitoral de Cáceres mesmo tendo feito esforços
no intuito de prover o recadastramento
biométrico dos eleitores do município, durante o
período determinado, não conseguiu atingir o
objetivo de recadastrar todos os eleitores de
Cáceres.
No dia 4 de maio foram cancelados
16540 títulos eleitorais, devido ao não
comparecimento para a realização
recadastramento da biometria. Em Cáceres, até o
dia (26/04) quando encerrou a revisão de
eleitorado, 34.891 eleitores atenderam ao
chamado da Justiça Eleitoral. Pouco mais de
2.959 eleitores, procuram o Cartório Eleitoral e o
Ganha Tempo em Cáceres para regularizar sua
situação. Atualmente, existem 13.581 eleitores
que ainda não regularizaram a situação após o
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EGO JURIDIQUÊS
O ex-governador do Rio Sérgio Cabral foi
condenado a mais 18 anos de prisão pelo
juiz Marcelo Bretas, na terça-feira (30). É a
10ª condenação de Cabral na 1ª instância,
desta vez, pelo pagamento de propina no
fornecimento de merenda escolar e
prisional. As condenações de Cabral na
primeira instância agora chegam a 215
anos e 11 meses de prisão, um absurdo,
como mencionamos no editorial da última
edição, só mesmo pra satisfazer o ego do
juridiquês.
BERERÉ DO POVO
Segundo um levantamento feito pelo site
Ranking dos Políticos do Brasil, o suplente
de deputado federal Valtenir Pereira,
gastou durante seus quatro meses na
Câmara Federal o total de R$ 149.530,56,
equivalente a 66,5% de disponível do
'cotão'. O parlamentar substituiu Carlos
Bezerra, que tirou uma licença para cuidar
de sua saúde e, claro, deve estar tambem
ganhando seus proventos como deputado,
afinal, quem paga é a gente mesmo!
CONCURSOS/CRISE
Diante da impossibilidade de convocar
aprovados em concursos públicos
realizados nos últimos anos, o governo do
Estado decidiu suspender o prazo de
validade de pelo menos 3 certames que
foram lançados e efetuados pelo Executivo
ao longo dos últimos anos. São eles: o
concurso público do Departamento
Estadual de Trânsito (Detran), realizado
em 2015; o de auditor da Controladoria
Geral do Estado, realizado em 2014 e
também de papiloscopista e técnico em
necropsia, da Politec, cujo edital foi
lançado em 2016.
INFERNO X PARAÍSO
O nome “Portão do Inferno” está com os
dias contados, a depender dos esforços das
Câmaras Municipais de Cuiabá e de
Chapada dos Guimarães, que pensam em
mudar a denominação, para Portal do
Paraíso, justificando que além dos
clamores populares, está também o grande
número de suicídios que aconteceram no
lugar, que em realidade é um acidente
geográfico conhecido como
despenhadeiro, abismo ou precipício. O
perigo é que incautos queiram trocar o
inferno pelo paraíso e ampliar o numero de
suicídios.
ADUNEMAT 30 ANOS
No dia 9 de agosto, a Associação dos
Docentes da Unemat (ADUNEMAT)
promoverá, em Cáceres, um coquetel de
lançamento do calendário de atividades
políticas e culturais a serem desenvolvidos
pelo Sindicato nos próximos meses em
comemoração aos seus 30 anos de
existência, lutas e conquistas. Na ocasião,
também será inaugurada a primeira sede
própria do Sindicato, uma conquista
patrimonial da categoria que, desde a sua
fundação contou com sedes provisórias
para o atendimentos de seus
sindicalizados.
INSTAGRAM
Em breve o Jornal Correio Cacerense
estará no Instagram, mais uma plataforma
digital na meta do único jornal diário de
Cáceres e região, sempre se atualizando
para atender o cliente e assinante, com
noticiário factual, correlato e imparcial.
Para integrar esta parceria, ligue-já:
32231420.

cancelamento de suas inscrições. O
eleitor que está com o título cancelado deve
procurar, com a maior brevidade possível, uma
unidade de atendimento da Justiça Eleitoral,
situada no município onde reside, para efetuar a
regularização. O título cancelado acarreta
restrições no exercício de direito e pode até
mesmo, ocasionar a suspensão do CPF. Na
dúvida, se está regular ou não, o cidadão pode
consultar a situação eleitoral no site www.tremt.jus.br, nas abas “eleitor e eleições”, “situação
eleitoral”.
A Justiça Eleitoral entende que é
preocupante a possibilidade dos eleitores com os
títulos cancelados buscarem a regularização
somente no próximo ano, uma vez que em ano de
eleição o cadastro nacional de eleitores é fechado
em maio e só reabre em novembro. Assim, não
haverá tempo hábil para atender toda a demanda
em quatro meses. Por isso, pedimos ao eleitor
com o título cancelado que regularize agora, o
quanto antes. Estamos prontos para atender o
cidadão com a devida brevidade e conforto. Não
há possibilidade de ampliar nossa estrutura
posteriormente.
25.maio.2019 (sábado) - 5h50
O TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
anunciou o cancelamento 2,486 milhões de
títulos de eleitores que não votaram –ou
justificaram a ausência –em três eleições
consecutivas. Pelo critério da Corte, cada turno é

considerado uma eleição. Também
entram na conta pleitos suplementares que
possam ter sido realizados. COMO
REGULARIZAR A SITUAÇÃO Quem teve o
título cancelado e pretende recuperá-lo precisa
comparecer a uma junta eleitoral com
documento de identidade com foto e
comprovante de residência –o título, mesmo que
cancelado, deve ser levado também se a pessoa
ainda o tiver. É preciso ainda pagar uma multa.
Para consultar a situação do seu título e
saber se ele foi cancelado, o eleitor pode acessar
a página do TSE ou procurar 1 cartório eleitoral,
levando documento com foto. Caso o titular do
documento tenha omitido a prestação de contas
de campanha ou esteja com os direitos políticos
cassados, a regularização estará vedada pelo
Tribunal. Sem a validade do título de eleitor, o
cidadão fica inapto para emitir de carteira de
identidade, receber salário de órgão público e
solicitar empréstimos em bancos estatais. Além
disso, pode ter também dificuldades para a ser
nomeado após aprovação em concurso público.
Quem não votou nem justificou
ausência em até 60 dias após a eleição pode pagar
a multa em qualquer agência bancária, nos
correios ou nas casas lotéricas. Antes de pagar, é
necessário solicitar a Guia de Recolhimento da
União (GRU) no site do TSE. A multa pode
variar de R$1,05 a R$3,51, por cada turno
ausente.

Síndrome de Weimar
Weimar é uma pequena cidade do
Estado alemão da Turíngia, muito próxima de
outras com óbvias ressonâncias marxistas, como
Erfurt, Gota e a hegeliana Jena. No final do
século XVIII, quando mal tinha 6.000
habitantes, foi habitada pelos dois grandes
escritores alemães, Goethe e Schiller. Lá
também passou grande parte de sua vida o
músico Franz Liszt. E, como se tivesse um ímã
para atrair gênios, foi nesse mesmo lugar que F.
Nietzsche morreu, em 1900, e que nasceu o
movimento arquitetônico da escola Bauhaus.
Com o tempo, Weimar deixou de ser
associada exclusivamente a uma população
alemã de afortunado passado artístico e cultural e
acabou se tornando uma grande metáfora, o
epítome do fracasso da democracia liberal
parlamentar. Não em vão, o que nasceu como
produto de um impulso otimista de regeneração
nacional e democrática acabou nas trevas do
nazismo.
Por isso, quando hoje em dia falamos da
“síndrome de Weimar”, estamos nos referindo às
tensões que ameaçam pôr em perigo a

estabilidade da democracia liberal,
tensões provocadas principalmente pela
revitalização do populismo e pela guinada
iliberal, quando não autoritária, que verificamos
em alguns lugares da Europa.
A grande pergunta é se hoje estamos, de
fato, diante de algo que tem uma semelhança
inquestionável com esse período entreguerras ou
se estamos imaginando coisas. A história nunca
se repete seguindo o mesmo roteiro, mas também
não precisa cair no fascismo ou no nazismo
convencional para que ocorra aquilo que Juan
Linz estudou sob a epígrafe de “quebra das
democracias”. De fato, há toda uma linha de
pesquisa que parece gostar de contemplar o
abismo. O temor é compreensível, mas o que não
está tão claro é por que sempre temos de voltar os
olhos para Weimar, como se esse fosse o
inevitável ponto de referência.
O problema de Weimar, e isto sim se
assemelha aos dias atuais, é que pouco a pouco
começou a se diluir a confiança dos diferentes
Governos na capacidade de alcançar um mínimo
de governabilidade capaz de resolver os

EXPEDIENTE

problemas socioeconômicos. Além do
tamanho dos problemas de fundo que iam se
acumulando, as desajeitadas interferências
presidenciais de Hindenburg, a extrema
fragmentação do sistema de partidos e as
contínuas mobilizações de massa de diferentes
tendências provocaram uma desestabilização
permanente que afetou a própria legitimidade da
democracia.
E, como alguns dos principais teóricos
da época advertiram, isso obrigava a combater o
multiforme iliberalismo com a reivindicação dos
valores republicanos como base normativa
imprescindível. Uma democracia sem
aspirações de justiça social, como apontou
Hermann Heller, acabaria quebrando, e essa
evidência serviu depois de inspiração para o
“pacto social-democrático” do pós-guerra.
Aliás, o termo “democracia iliberal”, hoje tão em
voga, foi utilizado pela primeira vez neste
contexto por Wilhelm Röpke no início dos anos
1930.
***___ Fernando Velsapin – professor
universitário,catedrático de ciência política e
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TIRO CERTEIRO

Na camioneta Amarok da vitima fatal, policiais encontraram um verdadeiro arsenal com armas de diversos calibres, inclusive fuzil e caixas de munições

Comerciante é executado com
balaço na cabeça em Cáceres
Da Redação

Foto: Reprodução

U

m crime de morte foi
registrado na noite de
anteontem, 31, na Rua da
Membeca, proximidades da
Farmácia Balbuena, no bairro
Santa isabel em Cáceres, quando
o empresário José Carlos
Cordeiro Pinheiro, popular
Carlinhos Cordeiro, 66, foi
assassinado com um tiro na
cabeça, desferido por um
desafeto que se evadiu e não foi
ainda identificado e ou,
localizado pela policia.
Conforme o boletim de
ocorrências de nº 2019.225745,
acionada por terceiros sobre o
crime, a policia esteve no local e
deparou com a vitima caída ao
lado do portão de sua casa, com
ferimento provocado por tiro na
cabeça, sendo providenciado
imediato socorro ao baleado pelo
SIATE.

calibre 357, um fuzil CBC
calibre 22, com um pente, um
bipê bandoleira preta e uma
luneta marca Bushnel, uma
espingarda Boilt 2 canos, 23
munições calibre 12, uma calibre
22, duas caixas de balote, 4 caixas
de chumbinhos, 12 munições
calibre 38, 3 calibre 357, capas
para armas longas e de revolver
etc.
O morto José Carlos
Cordeiro Pinheiro era bastante
conhecido em Cáceres e
proprietário de uma empresa de
distribuição de gelos e locações

TRANSPORTE ESCOLAR

Prefeitura adquire 34 ônibus
para alunos de escolas rurais

Na camioneta Amarok de José Carlos (detalhe) havia farta munição e armas

Encaminhado ao Hospital
Regional de Cáceres, Carlinhos
Cordeiro chegou sem vida. No
local do crime, os policiais

checaram a camioneta
Amarok da vítima, em cujo
interior havia um verdadeiro
arsenal, sendo apreendidos: um

Assessoria

A

prefeitura de Cáceres
adquiriu 34 novos ônibus
para atender as demandas
das escolas do campo.
A nova frota irá substituir
os antigos e terceirizados e, trará
uma economia aproximada de 3
milhões de reais aos cofres do
município.
O prefeito Francis Maris
enfatizou que, “transporte escolar
era um problema para o
município, se gastavam milhões
com a terceirização e, com o
tempo priorizamos a compra dos
veículos porque gasta-se menos
em manutenção do que com o
serviço terceirizado.

HORA DA BECA

Unemat abre dia 6 colações
de grau das turmas 2019 –1
Assessoria

M

ais de 1000 alunos
receberão as outorgas
de grau de bacharéis e
ou de licenciados durante as
solenidades de colação de grau
das turmas 2019/1 da
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat).
As cerimônias dos cursos
presenciais com entrada regular e
da Universidade Aberta do Brasil
(UAB/Unemat) iniciam no dia 6
de agosto, em Juara e, encerram
no dia 29, em Cáceres.
A programação é a
seguinte: 6 de agosto – Juara às
19h00, Administração,
Letras/Inglês (UAB), Pedagogia
e Pedagogia (UAB); dia 8 de
agosto,Tangará das Serra às 9h00,
14h00 e 19h00 será a vez de
Administração (matutino e
noturno), Agronomia, Ciências
Biológicas, Ciências Contábeis,
Enfermagem, Engenharia Civil e

cadeiras.
Depois de liberado o
corpo pelo IML, a policia iniciou
as investigações para se chegar
aos assassinos e apurar os
motivos da morte, que tanto
pode ser um latrocínio ou
execução.
Testemunhas disseram
aos policiais que ouviram três
disparos de arma de fogo no
local e que um elemento
desconhecido foi visto
evadindo-se na escuridão numa
bicicleta.

Letras.
Dia 9 de agosto,
Diamantino às 14h00 e 19h00,
Administração, Direito,
Educação Física, Enfermagem,
Letras/Inglês (UAB) e Pedagogia
(UAB). Dia 13 de agosto, Alta
Floresta às 19h00 Agronomia,
Ciências Biológicas, Direito e
Engenharia Florestal; dia 14 de
agosto, em Colíder às 19h00,
Ciência da Computação,
Geografia e Sistemas de
Informação
Nos dias 15 e 16 de
agosto, Sinop às 19h00,
Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas,
Engenharia Civil, Engenharia
Elétrica, Letras, Matemática e
Pedagogia.
Dia 20 de agosto, Alto
Araguaia às 19h00, Ciência da
Computação, Computação,
Jornalismo e Letras; 21 de agosto,

Nova Xavantina às
19h00, Agronomia, Ciências
Biológicas, Engenharia Civil,
Letras/Inglês (UAB), Pedagogia
(UAB) e Turismo
Dia 23 de agosto, Barra do
Bugres às 19h00, Arquitetura e
Urbanismo, Ciência da
Computação, Direito,
Engenharia de Alimentos,
Engenharia de Produção
Agroindustrial e Matemática; dia
27 de agosto, Nova Mutum às
14h30 e 19h00, Administração,
Agronomia e Ciências Contábeis;
dia 28 de agosto, Pontes e
Lacerda às 19h00, Direito,
Letras, Letras/Inglês (UAB),
Pedagogia (UAB) e Zootecnia
Em Cáceres a colação de
grau será no dia 29 de agosto, às
19h00, para Agronomia, Ciência
da Computação, Ciências
Biológicas, Ciências Contábeis,
Computação, Direito, Educação
Física, Enfermagem, Geografia,
História, Letras, Matemática,
Medicina e Pedagogia.

Foto: Arquivo

O Ministério Público,
Tribunal de Contas do Estado
sempre questionou a qualidade
dos ônibus terceirizados.
A nossa meta foi atingida
e agora toda a frota é do
município.”, finaliza.
A compra destes ônibus
vem de encontro com os
objetivos de melhorar a
educação, “uma frota nova vai
melhorar a qualidade dos
transportes, dar mais segurança
para nossas crianças, além de
todos os veículos ter
acessibilidade para PCD's, disse a
Secretária em substituição
Luzinete.
Foto: Assessoria

Nova frota mais confortável e econômica aos cofres públicos

Turmas estarão colando grau em agosto nos câmpus da universidade
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TRAGÉDIA NA RODOVIA

Após o trágico acidente, a rodovia ficou interditada desde o momento do acidente até o início da manhã de ontem, com um congestionamento que chegou a 4 km

Colisão entre carreta e ônibus
mata quatro e deixa 30 feridos
U

Redação c/ G-1/MT

Foto: Bombeiros MT

m grave acidente entre
uma carreta carregada de
calcário, um ônibus que
fazia o itinerário Imperatriz, no
Maranhão, com destino final
Pontes e Lacerda e um carro
matou quatro pessoas e deixou
cerca de 30 pessoas feridas na
BR-163 na noite de anteontem,
(30), próximo ao município de
Diamantino.

Segundo a Rota do Oeste,
concessionária que administra a
rodovia, o acidente ocorreu às
22h25 no km 540 da rodovia,
tendo a carreta e o ônibus batido
de frente.
Além desses veículos, um
automovel Cobalt, cujo motorista
não teria visto o acidente,
colidindo na traseira do ônibus.
Foram confirmadas

quatro mortes ainda no
local, sendo três pessoas que
estavam na carreta que estava
carregada de calcário: um
homem, uma mulher e uma
criança.
Eles seriam marido,
mulher e um filho entre 2 a 3 anos.
O quarto foi o motorista do
ônibus, Leônidas Marques.
Os passageiros do ônibus

DONA DO PEDAÇO

Foragido e marafona são presos
por baculejo da PM no Alvorada
PM-MT c/ Redação

Carreta ficou destruida ao colidir com ônibus, tambem seriamente danificado

U

m homem foi preso após
descoberta de mandado de
prisão e uma mulher foi
autuada em flagrante por
prostituição de uma menor, no
município de São José dos Quatro
Marcos, na segunda-feira (29).
A ação era para

cumprimento de mandado de busca
referente à investigação em
andamento e contou com apoio de
policiais da Delegacia Especializada
de Repressão a Entorpecentes
(DRE).
Os suspeitos foram
surpreendidos em uma residência no
Foto: Ilustrativa

No local, frequentado por marginais, era explorado o comercio sexual

bairro Jardim Alvorada,
endereço alvo de um mandado de
busca e apreensão domiciliar.
Durante a ação,
os policiais
conduziram três pessoas até a
Delegacia, por estarem sem
documentos ou suspeita de estarem
omitindo os verdadeiros nomes.
Dois foram mantidos presos e o
terceiro liberado.
Em checagem foi
descoberto que Antônio Marcos da
Silva, que estava com mandado de
prisão preventiva em aberto por
roubo e associação criminosa, da
Comarca de Arenápolis. Já a mulher,
T.L.O.R. de 22 anos, foi autuada em
flagrante por facilitar e/ou favorecer
a prostituição de menor de 18 anos.
Uma adolescente de 14 anos
encontrada na casa acabou
revelando aos policiais que estava há
poucos meses na cidade, com o
objetivo de se prostituir. Ela contou a
que a dona da casa havia facilitado
sua ida para São José dos Quatro
Marcos, com a finalidade de
prostituição. A informação também
foi confirmada por moradores. Os
dois suspeitos estão à disposição da

ambulâncias da
concessionária e pelo Corpo de
Bombeiros, alguns em estado
grave, aos hospitais da região.
A rodovia ficou
interditada desde o momento do
acidente até o início da manhã da
quarta-feira (31), com um
congestionamento que chegou a 4
km.
Quanto aos feridos no
acidente, no hospital de Nobres, a
unidade informou ter recebido
quatro vítimas, sem ferimentos
graves. internadas em observação
e no hospital de Nova Mutum,

foram enviadas 22
vítimas, nove das quais,
internadas, sendo que as demais
receberam atendimento e foram
liberadas pelos médicos.
Das que foram
internadas, quatro, em estado
grave e três passaram por
procedimento cirúrgico
ortopédico.
Os corpos das vítimas
fatais foram encaminhados ao
IML, para necrópsia e posterior
liberação aos familiares. Uma
perícia deve apontar as causas do
acidente.

BANCO DO BRASIL

Ladrões arrombam cofres de
agencia bancária em Lacerda
Da Redação

D

urante a madrugada de ontem,
(31), a agência do Banco do
Brasil do município de Pontes e
Lacerda, localizada em frente à praça
Miguel Gajardoni, no centro da cidade,
foi roubada por desconhecidos, que de
acordo com as informações preliminares
da policia teriam entrado na agencia
através de um terreno baldio, o qual está
localizado nos fundos do banco.
Os ladrões, teriam entrado
utilizando um pedaço de madeira para
subir no muro e invadiram usando uma
tesoura vergalhão, objeto usado para
cortes de cadeado, correntes dentre
outros objetos metálicos.
Conforme o apurado pelos
policiais, os criminosos efetuaram dois
rombos no cofre, levando uma certa
quantia em dinheiro,que inicialmente
não foi relatada pela gerencia do
estabelecimento bancário. Os policiais
militares, civis e politec trabalharam
ontem no local do furto mediante
arrombamento, para apuração exata do
acontecido.

Pelas pistas deixadas no local,
o crime foi praticado por amadores sem
ferramentas adequadas e no
rastreamento deixado, os policiais

esperam nas próximas horas
chegar aos larápios, que podem ser da
cidade ou região, sem experiencias em
crimes típicos.
Foto: Portal Lacerdense

Pelo estrago feito, crime pode ter sido cometido por amadores
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GREVE ABUSIVA

Acolhendo os argumentos do governo, a magistrada estabeleceu uma multa diária de R$ 150 mil, caso a decisão de volta às aulas, não seja cumprida pelo sindicato

Justiça manda professores
retornar às aulas em 3 dias

Assessoria c/ Redação

Foto: JCC

Em Cáceres a categoria continua de braços cruzados na luta pelos seus direitos

D

e c i s ã o
d a
desembargadora Maria
Erotides Kneip, membro
do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, na última 3ª feira, (30)
declarou abusivo o movimento
grevista dos professores da rede
estadual que dura pouco mais de
dois meses, dando prazo de três
dias para que as atividades
retornem. Os profissionais
entraram em greve no dia 27 de
maio após convocação do
Sindicato dos Trabalhadores do
Ensino Público (Sintep).
Caso a decisão não seja
cumprida pelo sindicato, a

magistrada estabeleceu
uma multa de R$ 150 mil por dia
de descumprimento. Maria
Erotides reconheceu todos os
argumentos do Estado no que diz
respeito aos impedimentos legais
para a concessão do aumento
salarial da categoria.
Conforme Kneip. diante
da extrapolação do limite de
gastos com pessoal, há expressa
vedação legal para aplicação de
quaisquer reajustes ao
funcionalismo público,
consoante previsto no artigo 29
da Lei Complementar Estadual nº
614 de 5 de fevereiro de 2019.

Ainda de acordo com a
avaliação da desembargadora, o
relatório produzido pelo Tribunal
de Contas do Estado, que aponta
que “a situação irregular
vivenciada pelo Estado de Mato
Grosso não é inovação da atual
gestão, eis que o excesso de
gastos com pagamentos de
pessoal advém das
administrações passadas, sem a
observância à Lei de
Responsabilidade Fiscal”.
Ela ainda destacou a
importância de que o Executivo
“adote medidas mais eficientes
para resguardar a higidez das
finanças públicas, sob pena de
responsabilização pessoal do
próprio chefe do Poder Executivo
e seus secretários vinculados”.
A magistrada citou ainda
que o movimento prejudica
diretamente 395 mil alunos da
rede pública estadual, afetando
seriamente o calendário escolar e
o ensino público de qualidade.
Em sua determinação, a
desembargadora determinou que
no prazo de 15 dias o Sintep
deverá apresentar um calendário
de reposição de aula e manteve a
proposta ofertada pelo Estado,
por ocasião de audiência
conciliação, nos sentido de pagar

os dias descontados
daqueles profissionais que
aderiram ao movimento.
Em nota, o presidente do
Sintep, Valdeir Pereira, afirmou
que "não é a primeira vez que há
posição do judiciário contra
movimento paradista da
Educação" e que o momento é de

reforçar a fileiras de lutas
com a paralisação das unidades
que ainda estão trabalhando e a
manutenção dos que estão
paralisados/as para reconquistar a
Lei Complementar 510/2013 e
atentos ao calendário de
mobilização e atividades
sindicais.

LAR SEM CRISTO

Polícia procura pastor acusado
por violência sexual e agressão
O.D c/ Redação

U

ma mulher, de 42 anos,
interna do Centro de
Recuperação Feminino
“Lar Cristão”, em Cuiabá,
denunciou suposto espancamento
que teria sofrido de pastor
evangélico identificado como
Emerson Pereira de Souza, de 32
anos. De acordo com ela, as
agressões aconteceram após a
vítima flagrá-lo tentando estuprar
uma amiga, de 20 anos. A
ocorrência foi registrada na noite
de anteontem, (30) e a esposa do
pastor teria presenciado o
episódio.
A vítima narra que o
episódio de violência teria
acontecido porque ela teria
flagrado o pastor abusando
sexualmente de uma amiga no dia
anterior. Por volta das 19h30 da
quarta-feira, enquanto estava no
culto que ocorre no interior da
unidade, a esposa do pastor teria
pedido para que ela fosse até o
escritório.
Ao entrar na sala, ela
começou a ser agredida com
socos, puxões de cabelo e ainda
foi enforcada. Na ocasião,
Emerson ainda teria pego uma
faca para tentar matá-la, mas teria
sido impedido por sua esposa,
que acompanhava a sessão de
espancamento.
A vítima relatou também
que alguns suspeitos teriam
tapado sua boca e tentado colocá-

la em um carro. Porém,
ela conseguiu se desvencilhar e
fugiu para o meio da rua, quando
conseguiu acionar a Polícia
Militar.
A PM esteve no Lar
Cristão, onde conversou com a
vítima, de 20 anos, que
confirmou os abusos. Conforme
ela, o pas tor es taria lhe
assediando há algum tempo,
inclusive ele a chamava para ir ao
motel e teria lhe beijado algumas
vezes. A vítima teria relatado a
situação para a psicóloga do
local, que aconselhou que ela
andasse acompanhada de alguma
colega, para tentar evitar os
abusos.
Ela ainda contou que no
dia anterior, a esposa de Emerson
teria lhe chamado. Quando entrou
em um dos cômodos do local, o
pastor teria pedido para que a
esposa saísse da sala, porém, ela
permanecia do outro lado da
porta ouvindo o que ocorria. Na
ocasião, o pastor teria abaixado a
própria calça e forçado relação
sexual com a vítima. Ela gritou e a
amiga (que foi espancada) entrou
na casa e flagrou a situação.
Os policiais não
conseguiram localizar o suspeito
e sua esposa. As vítimas foram
levadas à Central de Flagrantes
para registro da ocorrência. O
caso deverá ser investigado pela
Polícia Civil.
Foto: reprodução

Centro de Recuperação Feminino Lar Cristão, em Cuiabá, onde teria ocorrido os crimes
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Governo não atendeu só a Santa Casa, mas 120 mil pessoas que são atendidas nesse hospital de toda a região, ponderou o deputado estadual Valmir Moretto

Governo cumpre repasses e
Santa Casa continua aberta

Secom c/ Redação

Foto: Laice Souza

Para governador meta é reduzir custos e ampliar serviços à saúde

A

Diretoria da Santa Casa
de Pontes e Lacerda, em
reunião com o
governador Mauro Mendes, na
tarde de anteontem, (30),
destacou o cumprimento do
compromisso assumido pelo
governo há seis meses com a
unidade.
“Viemos até aqui para
agradecer ao governo por
cumprir com o que prometeu, que
até o final do ano colocaria em dia
o pagamento de 2019 e,
antecipadamente, já regularizou a
situação. Agradecemos pelo
compromisso feito e cumprido”,

ressaltou o diretor da instituição
de saúde, Fábio Herbert.
No final de janeiro deste
ano, quando a diretoria da
unidade participou de uma
reunião com o governador, eles
cobraram as parcelas atrasadas e
uma posição sobre o pagamento
de 2019. Na ocasião, a unidade já
estava com seis meses de atraso
no repasse, o que inviabilizava a
continuidade do atendimento à
população.
“Com a regularização do
pagamento de 2019, foi possível
manter aberta a Santa Casa.
Agora queremos melhorar ainda

mais o atendimento. Não
corremos mais o risco de fechar
as portas”, ressaltou o diretor.
“O governo não atendeu
só a Santa Casa, mas 120 mil
pessoas que são atendidas nesse
hospital de toda a região”,
ponderou o deputado estadual
Valmir Moretto, que também
participou da reunião.
Para o governador Mauro
Mendes, a visita dos diretores e
do parlamentar demonstra que o
Estado está no caminho certo na
busca por recuperar as finanças e
manter os serviços primordiais à
população, com é o caso da
saúde.
Ele lembrou ainda de
outras ações do governo na área
da saúde, como o cumprimento
com os repasses aos municípios,
que no ano de 2019 está em dia,
além das intervenções em três
unidades hospitalares.
“
Nesse ano nós já
intervimos no Hospital Regional
de Rondonópolis, nós tiramos a
OSS (Organização Social de
Saúde) que atuava na unidade,
reduzimos os custos e ampliamos
os serviços.
Intervimos também em

Sinop, que já que melhorou
bastante os serviços, mas
sabemos que temos muito a
melhorar e já caiu o custo.
E nós intervimos aqui em
Cuiabá, na Santa Casa, que

deixaram fechar.
Eu fui prefeito, cuidamos
dela por quatro anos, e agora o
governo teve que intervir
também”, pontuou Mauro
Mendes.

CARANGOS ROUBADOS

Gefron grampeia bando com
três veículos rumo à Bolívia
Gefron/MT c/ Redação

S

eis elementos suspeitos
foram presos quando
tentavam passar a fronteira
do Brasil com a Bolívia com três
veículos roubados em Cuiabá. A
ação foi registrada na tarde da
última segunda-feira (29), na
estrada do Buriti, Distrito de Vila
Cardoso, no município de
Cáceres.
Por volta das 13 horas,
policiais do Grupo Especial de
Segurança na Fronteira (Gefron)
realizavam patrulhamento pela
região quando avistaram três
carros um Jeep Renegade, um
Toyota Etios e um Sandero, em
comboio. Ao solicitar a parada, os
condutores aceleraram e atiraram
contra os policiais, que
revidaram.
A equipe do Gefron
continuou a perseguição, que
terminou quando um dos veículos
conduzidos pelos suspeitos bateu
em um muro.
Na troca de tiros, dois
suspeitos foram atingidos sem
gravidade e encaminhados ao
Hospital Regional de
Cáceres.Como sempre, o Gefron
não identificou para a imprensa
os marginais presos.
Ao realizar a checagem
nos veículos foi constatado que
todos tinham registro de roubo.
Dentre os presos, igualmente não

identificados à imprensa,
haviam dois bolivianos, que
receberiam os carros. Os veículos
e suspeitos foram conduzidos
para a Delegacia Especial de
Fronteira (Defron) e os detidos
devem responder por roubo e
receptação.
No período de janeiro a
junho de 2019, o Gefron
recuperou 106 veículos produtos
de roubo e furto de vários
municípios de Mato Grosso, e até
de outros Estados, e prendeu 16
pessoas com mandados judiciais
em aberto. Ainda no semestre,
foram registradas 111
ocorrências, com 14 armas e 916
munições apreendidas. O Brasil
possui 983 km de fronteira, seca e
alagada, com a Bolívia.
A base operacional do
Grupamento fica no município de
Porto Esperidião. Outros pontos
de fiscalização estão distribuídos
na região do Matão (município de
Pontes e Lacerda), Vila Cardoso,
Avião Caído (em Cáceres), Canil
Integrado (Cáceres), além da
sede administrativa que fica na
Sesp, em Cuiabá. O Gefron conta
com um canal de disquedenúncias, pelo telefone
0800.646.1402.
As informações recebidas
são checadas pelo Grupamento e
a identidade é mantida em sigilo.
Foto: Gefron/MT

Os carros roubados seriam trocados por cocaína na Bolívia

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

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

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615

Cáceres-MT, quinta-feira 01 de agosto de 2019

RUMO A ELITE

Cavalo Pantaneiro corre por fora galgado a divisão de elite do futebol de Mato Grosso e os demais brigam pelas outras duas vagas da primeirona em 2020

Com empates na 4ª rodada, três
equipes brigam por duas vagas
Fatos & Noticias

Foto: Arquivo

A

Segunda Divisão do
Campeonato Matogrossense 2019 já conhece
os dois primeiros times
classificados para a semifinal,
onde disputarão os acessos para a
Primeira Divisão do Estadual
2020. No domingo passado (28),
Poconé e Nova Mutum se
enfrentaram no estádio Passo das
Emas, em Lucas do Rio Verde.
O Mutum abriu o placar
com o atacante Irapuã. O empate
do Poconé veio em uma jogada
polêmica no final do jogo. Pretinho

cobrou pênalti e no rebote,
João Pedro guardou, mesmo após
invasão na grande área.
No outro jogo da rodada, o
Grêmio Sorriso e Ação ficaram no
empate sem gols no estádio Egídio
Preima, em Sorriso. Com um a
mais em campo no segundo tempo,
o Ação quase conseguiu a sua
primeira vitória, mas perdeu
muitas chances no final da partida,
voltando com um ponto do interior.
Poconé, líder com sete
pontos e Nova Mutum, vice-líder
com cinco pontos, estão garantidos

na semifinal. Logo atrás,
vem o Cacerense, com quatro
pontos. Sorriso tem três e Ação tem
um.
Na última rodada, o Ação,
time da capital, recebe o
Cacerense, no sábado (3), ás
15h00, na Arena Pantanal e precisa
da vitória por 3 a 0 para não
depender de outros resultados, ou
então vencer por um placar
simples e torcer por uma derrota do
Sorriso. Já o Cacerense, tem
chances de se classificar até com a
derrota.

FECHOU AS METAS

Goleiro salva Dourado no
empate com o Bragantino
S.N c/ Redação

J

ogando na noite de anteontem
no Estádio Nabi Abi Chedid em
Bragança Paulista, Cuiabá e
Bragantino empataram em 2 a 2, no
jogo de fechamento da 13ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série B,
com loas ao goleiro Vítor Souza, do
time de Mato Grosso, que salvou
pelo menos cinco gols quase
certeiros do adversário paulista.
Com o resultado, o Cuiabá
permanece no meio da tabela, com
17 pontos. O próximo compromisso
também será fora de casa, contra o
CRB, no estádio Rei Pelé, em
Maceió no próximo sábado (3).
Conforme sumula do jogo, o
Bragatino jogou para manter a
liderança, e ameaçou o Cuiabá logo
aos 6 minutos. Claudinho recebeu na
ponta e cruzou para Aderlan. O
goleiro Victor Souza, no entanto, fez
grande defesa e apesar do susto, foi o
Dourado de Cuia, quem abriu o
placar, após aos 9, Jean Patrick
receber passe de Alê, passar pelos
marcadores e chutar cruzado
inaugurando o marcador.
O time de Bragança buscou
o empate e assustou novamente o
Cuiabá em dois lances. Aos 13,
Aderlan cruzou na pequena área e
Ytalo e Roberson se esticaram, mas
não conseguiram completar. Aos 20,
Roberson recebeu livre, dentro da
pequena área e finalizou para defesa
de Victor Souza. Depois das
tentativas, o Bragantino chegou ao
empate aos 22, com Edimar. O
lateral cobrou falta e jogou no ângulo
de Victor.
Após sofrer o empate, o
Cuiabá voltou a atacar aos 25. Alê
cruzou para Todinho, que testou para

baixo. A bola encobriu o
goleiro Júlio César, mas acabou
saindo pela linha de fundo. A equipe
de Bragança respondeu aos 29.
Roberson aproveitou confusão na
área e cabeceou no contrapé de
Victor Souza. O zagueiro Anderson
Conceição se esticou e evitou o gol.
Aos 38, Ytalo arriscou chute
de fora da área e Victor Souza evitou
a virada dos donos da casa. O goleiro
cuiabano, porém, não conseguiu
tirar a bola quando, aos 43, Roberson
rolou para Ytalo, que cortou o
marcador e tocou no cantinho para
ampliar para o Bragantino.
Na volta do intervalo, não
demorou muito para o jogo voltar à
igualdade. Aos 3, Thiago Ribeiro

tentou recuar e acabou
tocando para Rodolfo, que
aproveitou o presente e tocou na
saída de Júlio César para deixar o
jogo em 2 a 2. O Bragantino, por
outro lado, voltou a ameaçar aos 18.
Ligger aproveitou cruzamento e
testou no canto de Victor Souza, que
pulou e evitou o gol.
Os paulistas quase
chegaram ao terceiro gol aos 31.
Edimar cruzou rasteiro na área e a
defesa do Cuiabá, ao tentar afastar,
jogou contra o próprio gol.
Novamente, Victor Souza salvou a
equipe cuiabana. O Bragantino ainda
teve nova oportunidade aos 44.
Aderlan cruzou na área e Ytalo
cabeceou para outra defesa do

Poconé galopa na dianteira já classificado para galgar a elite

15h00, jogará fora de casa
e terá que vencer o classificado
Poconé, para não depender de
outro resultado, no estádio Neco
Falcão. Porém, um empate ou
derrota do Ação, já classifica a
equipe do nortão.
Confira a classificação:
Poconé - 7 pontos / 3 jogos / 2V /

1E / GP 3 / GC 1 / SG 2;
Nova Mutum - 5 pontos / 4 jogos /
1V / 2E / 1D / GP 4/ GC 4 / SG 0;
Cacerense - 4 pontos / 3 jogos / 1V /
1E / 1D / GP 3 / GC 3 / SG 0;
Sorriso - 3 pontos / 3 jogos / 0 V / 3
E / 0D / GP 4 / GC 4 / SG 0 e Ação 1 ponto / 3 jogos / 0 V / 1E / 2D / GP
0 / GC 2 / SG -2.

Foto: Twitter/Bragantino

Líder Braga bombardeou o Cuiabá, salvo pelo arqueiro Vítor Souza
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*********************
Votos de breve recuperação ao amigo Michell
Tavares, que na semana passada se
acidentou de moto. Desejo a você melhoras e
que logo, logo possa voltar as atividades. Se
cuide e fique bem!

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

By Rosane Michels

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

Seja qual for seu estilo, sofisticado ou rústico, quando o assunto é
festa, o Espaço Bosque saí na frente. Vale conferir.
Aniversariou, com direito a parabéns especial da família e
amigos, o jovem Gabriel Matiello. Que sua vida seja
constantemente presenteada com bons e felizes momentos.
Parabéns!

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

Esotérico

Um click especial a fofinha Manú que veio
ao mundo para aumentar a felicidade da
mamãe Sabrine Fontes Calone, que está
curtindo cada segundo a presença da
pequena. Que Papai do céu derrame muitas
bençãos de saúde sobre sua vida. Seja bem
vinda!

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

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Leão,
se une a Vênus e Marte e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, marcando
um período de mudanças
repentinas em questões que envolvem seu
coração. Um romance pode começar
inesperadamente ou pode ser
surpreendido(a) com a notícia de uma
gravidez.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Leão,
se une a Vênus e Marte e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, marcando
um período de mudanças e
novidades em sua vida doméstica e
familiar. O período pode estar relacionado
com uma reforma ou a compra ou venda de
um imóvel de família.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Leão,
se une a Vênus e Marte e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, marcando
um período de comunicação
intensa e mudanças repentinas em sua vida
social, que se torna muito intensa. Um
amigo distante pode voltar
inesperadamente.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Leão,
se une a Vênus e Marte e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, marcando
um período de movimento intenso em
questões que envolvem suas finanças. O
momento pode estar relacionado com um
novo e inesperado projeto, que envolve você
diretamente e aumenta seus rendimentos.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em seu
signo, se une a Vênus e Marte e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, marcando
um período de libertação de
amarras e boas novidades, que podem
envolver sua vida pessoal e profissional.
Uma viagem, um novo amor, um novo
projeto que vai abrir um novo ciclo de vida.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Leão,
se une a Vênus e Marte e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, marcando
um período de distanciamento
da vida social e das superficialidades da
vida. Você estará mais profundo e voltado
para seu mundo emocional, que passa por
um momento de libertação e retomada do
equilíbrio.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Leão, se
une a Vênus e Marte e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro, marcando um período
de movimento intenso e contínuo na vida
social e aproximação de amigos. Você
pode ser convidado a gerenciar uma nova
equipe de trabalho.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Leão, se
une a Vênus e Marte e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro, marcando um período
de movimento intenso e contínuo em sua
carreira, que pode passar por um
processo de mudanças importantes e
positivas. Você estará mais determinado
e assertivo.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Leão, se
une a Vênus e Marte e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro, marcando um período em que
você estará mais voltado para projetos,
pessoais e profissionais, ligados ao
exterior. Estudos e trabalho fora do país
fazem parte de seus projetos futuros.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Leão, se
une a Vênus e Marte e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro, marcando um período de
movimento intenso em projetos que
envolvem uma sociedade ou parceria
financeira. As mudanças chegam de
repente através de uma grande
negociação ou empréstimo.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Leão, se
une a Vênus e Marte e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro, marcando um período
de movimento intenso na vida social e
nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O período envolve
novidades inesperadas sobre namoro e
parcerias.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Leão, se
une a Vênus e Marte e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro, marcando um período de
movimento ainda mais intenso no
trabalho, com a continuidade de boas
novidades. O relacionamento com
colegas e superiores melhora
significativamente.

