
A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio em Leão, indicando 
dias de movimento positivo, 

especialmente no trabalho. O momento 
pode envolver a necessidade de 
reorganização de sua rotina. O 
relacionamento com colegas e 
superiores passa por um ótimo 
momento.

A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio em Leão, indicando 
um dia de reflexão, deixando 
você mais fechado e mais 

voltado para seu mundo emocional, que 
passa por um momento de maior 
equilíbrio. O dia pede diminuição de 
ritmo de trabalho e cuidados consigo 
mesmo.

A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio em Leão, indicando 
um dia de movimento positivo 

nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais. A vida social fica mais 
intensa e interessante. Uma sociedade 
ou parceria comercial pode ser 
negociada e firmada a qualquer 
momento.

A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
M e r c ú r i o  e m  L e ã o ,  
indicando um dia de boa 
comunicação e vida social 

movimentada. Uma nova amizade pode 
começar e se transformar rapidamente 
em um romance. O relacionamento 
com os filhos passa por um momento de 
melhora na comunicação.

A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio em Leão, indicando 
um dia de movimento positivo 

em suas finanças. O dia pode envolver a 
concretização de um bom negócio, que 
trará o aumento de seus rendimentos. O 
dinheiro chega com mais facilidade. Dia 
ótimo para novos investimentos.

A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio em Leão, indicando 
um dia de interiorização e 

maior contato com suas emoções, que 
passam por  um momento  de  
aprofundamento. O dia pode ser ótimo 
para acordos e negociações envolvendo 
uma parceria financeira.

A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúr io  em seu  s igno 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento  em pro je tos  

pessoais e profissionais, especialmente os 
que envolvem viagens e contato com 
pessoas estrangeiras. O momento é ótimo 
para os estudos. Uma viagem pode ser 
marcada ou realizada.

A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio em Leão, indicando 
um dia de movimento positivo 

na vida social e vontade de estar mais 
perto dos amigos. Um bom contato 
comercial pode ser realizado resultando 
positivamente na direção de novos 
negócios. Dia ótimo para os estudos.

A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio em Leão, indicando 
um dia de maior envolvimento 

com sua vida doméstica e os 
relacionamentos familiares. Você 
estará mais fechado e caseiro, mais 
voltado para suas emoções. Um de seus 
pais pode precisar de sua companhia.

A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio em Leão, indicando 
um dia de movimento positivo 

na vida social e aproximação de pessoas 
interessantes. Um romance pode 
começar a ser desenhado pelo Universo. 
Se for comprometido, tire o dia para 
estar perto de seu amor.
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Esotérico

By Rosane Michels

A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio em Leão, indicando 
um d ia  de  movimento  

agradável na vida social e aproximação 
de amigos queridos. O momento pode 
envolver um bom contato comercial, 
que pode ser bastante positivo para seus 
futuros negócios.

A Lua continua em Áries e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio em Leão, indicando 
um dia de movimento positivo 
em projetos profissionais e 

planos de negócios, que podem ser 
colocados em prática imediatamente. O 
momento é ótimo para apresentação de 
palestras e projetos.

Comemorou mais um ano de 
vida o querido amigo Rafael 
Pinho, que na oportunidade foi 
abraçado pelos amigos e 
fami l iares  que  em coro  
c a n t a r a m  o  t r a d i c i o n a l  
Parabéns. Que esse novo ano 
seja pleno de alegrias, saúde e 
muitas vitórias. Feliz Niver!!!

C a s a l  n o t a  1 0 0 0 ,  
Geraldo e Edmarlas, ele 
que festejou mais um 
ano de vida e recebeu o 
carinho especial da 
esposa, filhas e amigos.  
Grande abraço e votos 
de felicidades!

Destaque a  formanda Suzani 
Cristina, Bacharel em Ciências da 
Computação pela Unemat. Que Deus 
a conduza nessa nova etapa e que o 
sucesso faça parte da sua vida 
profissional.  Parabéns por mais essa 
conquista.
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José Carlos Peixoto 
Junior, saiu da cadeia e jurou 
vingança contra a mulher de 
um colega de cela que o havia 
agredido, culminando por 
estuprar a tal, Ruthe Santos 
Libório, que tambem foi 
roubada e esfaqueada. Para 
apagar vestígios dos crimes, o 
meliante ateou fogo na casa da 
vitima, que morreu queimada. 
Dias após, ele encontrou a 
morte na Rua General Osório, 
ao colidir a moto contra um 
caminhão. Página 03

PRISÃO PERPÉTUA

Abraçado pela morte ladrão que 
estuprou e queimou mulher viva

Bandido esfaqueou mulher de desafeto do cadeião após estuprá-la, queimando-a 
viva, mas foi pro além 20 dias após ao ter seu corpo espatifado num acidente

Ruthe morreu queimada e 
José Carlos no acidente 

com moto   

JOVENS E ADULTOS

SESI oferece 200 vagas
na unidade de Cáceres

SHOW DAS PODEROSAS
Em Mato Grosso, 163 mulheres disputam 
as eleições de 2018, o número faz parte do 
total de 8670 mulheres que disputam a 
eleição em todo o país. Segundo 
estatísticas do Tribunal Regional Eleitoral, 
110 mulheres em Mato Grossodisputam 
uma das 24 vagas na Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso, 45 disputam 
uma das oito vagas à Câmara Federal, duas 
mulheres disputam vaga ao Senado e cinco 
mulheres ficaram na suplência, sendo que 
uma delas ocupa a primeira suplência.

LIMINAR/TSE
A defesa do empresário Paulo Fiúza 
(Solidariedade) ingressou com um Agravo 
Regimental no Tribunal Superior Eleitoral 
requerendo anulação da liminar que 
devolveu o mandato de senador para José 
Medeiros (Podemos), sob alegação de que 
a medida judicial pode transformar a 
decisão da Justiça Eleitoral, que cassou, 
em um ato “meramente figurativo”, sem 
qualquer efeito. Por unanimidade, o 
TRE/MT, cassou o mandato de Medeiros 
por fraude na ata de candidatura e para 
Fiúza, Medeiros vem indevidamente 
“usurpando” do cargo de senador há 3 anos 
e 6 meses.

BAGUNÇA GERAL
Como no Brasil tudo é farra, brincadeira, 
safadeza, pilantragem e bagunça, a 
palhaçada política não fica atrás, prova 
disso, a entrada este ano no Tribunal 
Superior Eleitoral de 20 pedidos de 
registro de candidaturas avulsas à 
Presidência da República, 18 dos quais de 
pessoas sem filiação partidária, o que 
contraria a previsão constitucional. Só pra 
ilustrar, no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 
V, a Constituição impõe como uma das 
condições de elegibilidade a filiação 
partidária, mas como ninguém está 
respe i tando  mesmo a  t a l  Dona  
Constituição, vale brincar mesmo.

MUITA GENTE
Segundo estimativas da população para 
Estados e Municípios com data de 
referência em 1º de julho de 2018, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Brasil tem 
208.494.900 (milhões) de habitantes. Os 
dados foram divulgados no Diário Oficial 
da União (DOU) na quarta feira, (29). Do 
total de habitantes no Brasil, 3.441.998 
milhões são de Mato Grosso, que está na 
17ª posição com maior número de 
habitantes. É muita gente Cho - mano, pra 
comer pixé e cabeça de pacu, quase a 
metade na mira dos caça-votos, haja 
santinhos pra capetada garimpar nas ruas e 
a gente vai dar aquela banana pra maioria 
dos políticos.

FOI CHOCANTE!
Um traficante de drogas ficou chocado 
quando a policia apreendeu porcos de 
cocaína escondidas num ninho de galinhas 
em sua propriedade na cidade de Novo 
Mundo, norte de MT. Elias Humberto 
Avancini e seu filho Mailor Eligier, (nome 
complicado) nunca esperavam que alguém 
fosse procurar a droga no ninho das 
penosas. A casa, digo, ninho, caiu, depois 
de suspeitas na cidade de que pai e filho 
vendiam a droga no varejo pra malucos da 
city. Nem precisou o galo cantar em defesa 
das ciscantes, e agora o jeito é a dupla 
comer zoião (ovos) na merenda do 
cadeião.

Cáceres-MT, sexta-feira 31 de agosto de 2018
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Três, dois, um: Começou! Abriram 
se as cortinas do Circo Brasil e a palhaçada 
já está no ar o Horário Eleitoral gratuito no 
rádio e na televisão com sessões diárias 
direto do picadeiro politiqueiro até o dia 4 de 
outubro e a gente corrige em tempo aqui, 
gratuito, uma pinóia, pois já que os partidos 
políticos não pagam pelo tempo usado na 
televisão e no rádio, em princípio, seria 
coerente imaginar que o ônus recaísse sobre 
as próprias emissoras; afinal, o direito de 
transmissão de sons e imagens tem caráter 
de serviço público, explorado pela União 
diretamente ou mediante concessão, c/f art. 
21, parágrafo XII, da Constituição da 
República, mas outra foi a saída criada 
encontrada pelos que se dizem nossos 
representantes no congresso nacional. 

Os espertalhões optaram por 
repassar à União os ônus da propaganda 
partidária e eleitoral, mediante uma 
compensação fiscal, consoante a Lei nº 
9.096/1995, que estabelece que as emissoras 
de rádio e televisão terão direito à 
compensação fiscal pela cessão do horário 
gratuito. Há 8 anos atrás, esta brincadeira 
legal de mau gosto, custou à união, (a titulo 
de compensação fiscal às emissoras) ou seja, 
aos nossos bolsos via impostos, R$ 850 
milhões, traduzindo, o Seu Zé, a Dona 
Maria, a gente, nós, pagamos a conta das 
baixarias dos vis promessinhas mentirosos 
caça-votos em busca do poder ou de se 
manter nele. 

Quem conhece de política no reino 
tupiniquim, seja eleitoreira, já esteve atrás 
das câmeras lá no QG das pantomimas de 
campanhas, (participamos de várias em 
Sampa e no Matão tchapa & cruz) Sabe 
muito bem como funciona o script dos 
marqueteiros. Eles embolsam o graúdo dos 
graúdos, assessores, pegam os trocados, 
(como garantia, antes das eleições) em troca 
de moldar muito incompetente em salvador 
da pátria, criando frases de efeito, decoradas 
no ponto, para gravação do tal horário 

gratuito, pago por todos nós. 
E lá vai mentira pra todo lado, vale 

tudo nas fakes de educação, saúde, esportes, 
habitação, saneamento básico, honestidade, 
seriedade, benefícios sociais, política de 
idosos, crianças, gestantes, tudo que possa 
dar voto. E haja mentira, papo furado, 
conversa fiada, de dar inveja a Pinóquio, 
afinal, o eleitor acredita mesmo, vota, truco! 
Daí que o povo precisa ficar alerta, não é 
difícil desmascarar uma falsa promessa, por 
exemplo, se um candidato a vereador 
promete construir novas creches, é mentira, 
os serviços de educação municipal são de 
responsabilidade da prefeitura; se um 
prefeiturável tem alguma proposta 
relacionada às polícias militar e civil, ele é 
mentiroso, pois segurança pública é de 
competência do governador; e se aquela 
pessoa que postula a Presidência da 

República diz que vai aprovar uma proposta 
para a educação no país, é outra mentira 
política, pois se a proposta não for aprovada 
pelo Congresso Nacional, ela não será 
adotada. 

Então, amigo eleitor, é fácil acabar 
com a farsa dos politiqueiros mentirosos, 
basta analisar a questão da competência, não 
cair na fala mansa dos promessinhas, muitos 
dos quais, pára-quedistas que aparecem a 
cada 4 anos dando tapinhas nas costas e te 
chamando de amigo. 

E para os tais, um recadinho: 
Utilizar-se do microfone, com boa locução e 
palavras bonitas, para fazer promessas que 
sabe que não vão ser cumpridas, não deixa 
de ser uma forma de estelionato eleitoral ou 
de desrespeito ao consumidor, que é, não só 
o eleitor, como a sociedade em geral.

O Brasil abriga a maior biodiversidade 
do planeta. Mais de 20% do número total de 
espécies da Terra estão em território nacional. 
No entanto, possuímos poucos ecólogos, o que 
resulta em um raso conhecimento das espécies 
que vivem em nossos parques nacionais, 
estaduais, Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs) ou quaisquer outras reservas 
naturais. É importante diferenciar a ciência da 
ecologia de outras ciências como biologia, 
orni tologia,  ic t iologia,  pr imatologia.  
Normalmente, esses estudos têm foco específico 
em grupos de espécies individuais. 

A ecologia é uma ciência mais ampla, 
que considera as interações entre todos os 
participantes de ecossistemas, incluindo seres 
humanos. As universidades brasileiras estão 
começando a estabelecer departamentos de 
ecologia, enquanto nos Estados Unidos esses 
programas já são comuns por mais de 30 anos.

Se queremos fundamentar nossas 
forças conservacionistas na ciência, precisamos 
da ecologia. Uma pequena amostra dessa 
verdade foi alçada nos anos 1980. Na Amazônia, 
foi observado como as árvores de castanha-do-
pará, a Bertholletia excelsa, são dependentes de 
diversas espécies de animais para a sua 
sobrevivência. O estudo demonstrou que o 
gênero de orquídeas Coryanthes tem espécies 
que usam vários métodos para atrair abelhas do 

gênero Eugolssine. 
Essas mesmas espécies de abelhas são 

polinizadoras de árvores de castanha-do-pará. 
Quando as castanhas maduras caem das árvores, 
estão cobertas por uma casca redonda e dura, da 
qual apenas a cutia Dasyprocta azarae possui 
força para abri-la. As cutias se alimentam das 
castanhas e enterram pedaços roídos, que 
guardam para buscar depois e acabam 
esquecidos na terra.

É necessário ter orquídeas de gênero 
Coryanthes para ter abelhas que polinizem 
flores da castanha-do-pará. É preciso das 
árvores para haver castanhas e são necessárias 
espécies de cutias para que a castanheira 
continue brotando. Abelhas machos precisam do 
perfume dessas orquídeas para atrair as fêmeas. 
As árvores dependem das abelhas, mas o porquê 
dessa dependência ainda é desconhecido. 
Apesar de sabermos que nas regiões onde não 
existem essas flores, também não existem as 
abelhas e as castanheiras. E aí? Você pode se 
perguntar. Entretanto, a indústria dessas 
castanhas gera cerca de 100 mil empregos 
diretos e indiretos na Bolívia e, em torno de 28 
mil famílias dependem dessa indústria. 

O New York Botanical Garden 
publicou que no Brasil cerca de 40 mil toneladas 
de castanhas foram produzidas em 1990. 
Somente da safra brasileira, em 1986, rendeu 

USD $ 5.773.228,00. E a Bolívia ainda continua 
como o maior produtor de castanha-do-pará do 
mundo. Todo isso depende das orquídeas, 
abelhas, castanheiras e cutias. Quem sabe o que 
ou quem mais precisa dessas orquídeas, abelhas, 
castanheiras e cutias? Obviamente é necessário 
o desenvolvimento de mais estudos científicos 
ecológicos, mas faltam ecólogos no Brasil, 
assim como projetos ecológicos.

Uma iniciativa pioneira começa a ser 
desenvolvida neste ano: o projeto “Bichos do 
Pantanal” .  O Inst i tuto  Sustentar  de 
Responsabilidade Socioambiental, juntamente 
com a Petrobras, coordena a iniciativa, que tem 
como meta pesquisar e proteger espécies da 
fauna do Pantanal, além de estabelecer um 
programa de educação ambiental direcionado a 
escolas, turistas, pescadores e comunidades 
locais. 

Podemos e precisamos continuar com 
estudos sobre animais e espécies individuais e 
específicos, mas precisamos muito de grandes 
projetos fundamentados na ciência da ecologia, 
que documenta respostas e informações para as 
grandes questões de conservação do meio 
ambiente. 
***___ Douglas B. Trent é ecólogo, graduado 
pe la  Univers idade  de  Kansas /EUA.  
Coordenador do projeto “Bichos do Pantanal”, 
pelo Instituto Sustentar.
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do Cabaçal, afirma que há muitos 
anos sonha com um tanque de peixes 
na propriedade, mas nunca sobrou 
dinheiro para construir. “É muito 
caro pra fazer sozinha, mas, agora, 
nessa parceria vai dar pra fazer”, 
calcula dona Bina.

O secretário de Agricultura, 
Alvasir Alencar, acompanha in loco 
os serviços. “Esse benefício criado 
na Administração do prefeito 
Francis veio mesmo em boa hora. 
São muitos os que há muito tempo 
gostariam de ter um tanque desses no 
sítio, mas não tinham condições de 
arcar com os custos. 

Agora é possível, nessa 
parceria. Por isso temos muitos 
pedidos, que iremos atender na 
medida do possível e pela ordem de 
pedidos”, informa o secretário, 
complementando que aquilo, que 
custaria mais de 6 mil reais, na 
parceria com a Prefeitura custa em 
torno de R$ 1.100.

 cada dia estão nascendo Anovos tanques para a criação 
de peixe em cativeiro nas 

propriedades rurais, construídos em 
uma grande parceria do atual 
Governo Municipal de Cáceres com 
o s  p e q u e n o s  a g r i c u l t o r e s  
interessados na piscicultura e em 
manter uma fonte de água para 
irrigação de plantio de lavoura, horta 
ou pasto e fornecimento de água para 
a criação de gado.

A Prefeitura tem trabalhado 
muito para melhorar as formas de 
renda e qualidade de vida do 
pequeno produtor rural com a 
criação de programas que visam dar 
apoio no campo. 

Um deles é esta parceria 
com os produtores, onde eles entram 
custeando o combustível (óleo diesel 
para a escavadeira) e o município 
fornece as máquinas, mão de obra, 

engenharia e técnicos para o início 
da criação de peixes.

Na semana passada, quando 
da largada para a abertura desses 
tanques, o prefeito Francis Maris 
Cruz fez questão de acompanhar os 
serviços de escavação de perto. 
“Tenho a certeza de que, em breve, 
Cáceres será a Capital do Peixe de 
Tanque. 

Vamos realizar esse trabalho 
em parceria na construção de 
represas em todas as propriedades 
que tiver água suficiente e interesse 
do agricultor”, destacou Francis, na 
oportunidade.

Nes ta  s emana ,  nossa  
reportagem acompanhou a abertura 
de um novo tanque e a preparação de 
escavações na propriedade vizinha, 
na região da Comunidade Pé de 
Anta. A agricultora Albina Pedrosa 
da Silva, dona 'Bina', do Sítio Vale 

vítima.
O  d e s f e c h o  d a s  

investigações porém foi, segundo a 
delegada, Judá Maali, o celular da 
vitima, não encontrado na casa semi-
queimada e ao rastrear o aparelho de 
Ruthe, os policiais chegaram até a 

manter relações sexuais, José Carlos 
desferiu dois golpes de faca na 
mulher, um, nos olhos e o outro no 
pescoço, e, alertado por ela, a 
testemunha, retornou ao local de 
madrugada, pois poderia ter deixado 
pistas e ateou fogo ao corpo da 

pós cerca de 40 dias de Ainvestigações acerca da 
morte trágica de Ruthe 

Santos Libório, 43, morta com dois 
golpes de faca no dia 13 de julho em 
sua casa no bairro do Espírito Santo, 
c u j o  i m ó v e l  f o i  q u e i m a d o  
criminosamente pelo assassino, a 
Polícia Judiciária Civil de Cáceres, 
logrou identificar o autor do bárbaro 
feminicídio, mas sem condições de 
indiciar o homicida.

Acontece que o autor do 
crime, José Carlos Peixoto Junior, 
22, havia morrido vítima de um 
acidente de trânsito no dia 3 de 
agosto,  quando col idiu  sua 
motocicleta com um veículo HB20 
na Rua General Osório no centro de 
Cáceres. 

Nas diligencias, a policia 
ouviu uma testemunha, que disse 
que conhecia o assassino e que ele 
havia cumprido pena na Cadeia 
Pública de Cáceres juntamente com 
um amásio de Ruthe, e, este 
constantemente lhe agredia, e por 
esse motivo resolvera descontar a 
raiva na vítima.

A testemunha disse ainda 
que depois de forçar a mulher a 

roubado e matado uma mulher.
Tentou lhe dar o celular e R$ 

150 que roubara de Ruthe, mas ela só 
aceitou o dinheiro, mandando ele 
vender o celular, pois não queria 
saber de objeto roubado de vitima de 
morte.

Inquérito constatado como 
crime elucidado, e arquivado pela 
morte do assassino, a delegada disse 
que a missão foi cumprida e 
complementamos, a justiça também 
foi feita, pelas mãos divinas.

pessoa que comprara o telefone. Era 
uma mulher, que disse ter comprado 
o celular, de José Carlos, que dias 
depois ,  v iera  a  morrer  em 
decorrência de um acidente de 
trânsito no centro da cidade.

Na seqüência, os policiais 
chegaram a casa de uma mulher que 
vivia com José Carlos, tendo ela 
confirmado que o companheiro 
chegara na noite do dia do crime, 
com uma sacola ensangüentada, 
nervoso e dizendo que havia 

grade de uma das celas.
Nas aver iguações ,  os  

agentes verificaram tratar-se de 
Wilson Benedito, preso horas antes e 
que se enforcara usando tecido 
rasgado de uma camiseta, feito tipo 
corda para a fatalidade. Foi acionado 
pro-forma o corpo de bombeiros, 
pois o suspeito já estava sem vida, 
conforme constatou a Politec.

O autor do tresloucado 
festo, Wilson Benedito, fora 
denunciado pela própria velha mãe 
de mais de 70 anos, que não 
agüentava mais ser vitima dele, 
usuário de drogas e que furtava os 
objetos de casa para comprar droga. 
Inclusive já havia uma denuncia de 
agressão anterior da mãe contra o 
filho, que vivia nas quebradas, com 
medida protetiva, pelas ameaças que 
sofria juntamente com outro filho.

 oliciais militares do 6º CR. Pde Cáceres atenderam na 
manhã da última terça feira, 

uma ocorrência de furto, ocorrido no 
bairro Espírito Santo, residência da 
setuagenária Lucila Correa, 74, 
constando como suspeito o filho 
dela, Wilson Benedito de Almeida, 
38, que foi detido em estado 
exaltado, visivelmente embriagado, 
e levado até o plantão.

Depois de registrada a 
queixa de furto, realizado o exame 
de corpo de delito no suspeito, ele foi 
encaminhado a uma das celas do 
cadeião do Nova Era e tudo parecia 
correr dentro dos conformes, quando 
por volta das 11h00 da mesma terça 
feira, um funcionário da limpeza da 
d e l e g a c i a ,  c o m u n i c o u  a o s  
investigadores, que havia um 
detento com o corpo pendurado na 

CRIME E CASTIGO

Acidente matou ladrão facínora
que incendiou corpo de mulher

Meliante saiu da cadeia pra vingar de outro preso, transando com a mulher do desafeto que foi queimada viva, mas, julgado pela vida espatifou-se num acidente

Da Redação

A lei da vida julgou o facínora José Carlos, assassino de Ruthe Libório   

Fotos: Arquivo

GERAÇÃO E RENDA

Parceria prefeitura/agricultores 
agiliza a piscicultura em Cáceres  
Assessoria

Para Dona Bina do Sítio Vale do Cabaçal, parceria ajuda no custo   

Foto: Assessoria

ENFORCADO

Ladrão que espancava a mãe
se mata numa cela do cadeião
Da Redação

Drogado e ladrão, Wilson B. de Almeida se matou na cela    

Foto: Reprodução
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cidade, pela mesma rodovia e 
mais a frente, adentrou a estrada 
de acesso a comunidade do Pito, 
seguindo direção a zona urbana 
de Salto do Céu. Perseguido por 
policiais de Rio Branco e Salto do 
Céu, o infrator abandonou o 
Corolla adentrou no mato, mas 
num cerco, foi detido.

Apos  checagem fo i  
constatado que as placas do 
Corolla, não conferiam com o 
chassi, sendo constatado que  na 
verdade a placa era clonada, se 
tratando do veiculo de placa 
QBY-4012, produto  de roubo na 
cidade de Várzea Grande no 
ultimo dia domingo 26. 

O suspeito J.P.S, 33, que 

de Cuiabá. A ocorrência havia 
sido registrada pela CSC, 37, na 
sede da 2ª Cia PM, informando 
que teria ido à casa de seu 
cunhado  e deixou a motocicleta 
estacionada na Rua Antenor 
Mamedes e em questão de 
minutos ao retornar constatou 
que o veículo já não se encontrava 
mais no local onde foi deixado.

O  o u t r o  v e í c u l o  
recuperado pela policia foi um 
Corolla de cor prata, placas QCP 
3657, em Lambari D'Oeste, 
durante bloqueio na MT 170, 
saída para Curvelândia. 

O condutor do veículo, 
realizou manobra proibida, 
retornando sentido centro da 

 rês veículos roubados Tforam recuperados pelas 
policias esta semana na 

região de Cáceres, a começar pela 
moto Honda Fan de cor preta sem 
placas, abandonada pelos ladrões 
a manhã da última segunda-feira, 
27, em Araputanga, na estrada do 
frigorífico, proximidades da 
empresa cultuara, identificada 
mediante numero do chassi, com 
placas Q.B.C 3457, furtada ma 
noite do dia anterior em Cuiabá.

Em contato com a capital, 
os policiais constataram a 
motocicleta fora furtada no 
último domingo, por volta das 
19:30 no bairro Cidade Alta 
próximo ao parque de exposições 

marcos na segunda-feira (27) e 
abandonado pelos ladrões no 
acostamento da BR 174, KM 145, 
procedendo a remoção do bruto 
para Delegacia de Policia de 
Porto Esperidião para as demais 
providências.

já possui passagens por tráfico, 
receptação e ameaça, já está atrás 
das grades.

Por seu lado, o Gefron 
recuperou o caminhão Mercedes 
Benz de Placas NBH3788 e 
roubado em São José dos Quatro 

 Segundo a Polícia Civil, o 
pastor foi preso temporariamente 
(30 dias), pelo crime de estupro 
de vulnerável, pela Delegacia 
Especializada de Defesa da 
Mulher da Criança e do Idoso de 
Várzea Grande.

 p a s t o r  e v a n g é l i c o OJustino Ireno da Costa, 
53, foi preso na última 

te rça- fe i ra  (28)  no  ba i r ro 
Mangabeira, em Várzea Grande, 
acusado de abusar de 10 meninos 
entre 6 a 14 anos. 

C o n f o r m e  a s 
investigações, o acusado se valia 
da condição de pastor evangélico 
para conquistar a confiança dos 
pais e das crianças - e em seguida 
praticava atos sexuais com as 
crianças. 

Ainda, segundo a PJC, o 
acusado  t ambém o fe r ec i a 
dinheiro em troca de sexo com as 
crianças, e sempre pagava as 
quantias de R$20, R$25 e R$50 
pelos “favores sexuais”.

Segundo o delegado, 
Cláudio Álvares Sant'Ana, até o 
momento sete crianças já foram 
identificadas como vítimas e 
ouvidas na Delegacia, mas outras 
crianças ainda serão ouvidas. A 
mãe de duas das vítimas (6 e 10 
a n o s )  r e l a t o u  q u e  n o t o u 
comportamento estranho nos 
filhos. 

Segundo a  denúncia 
encaminhada em fevereiro deste 
ano, um dos meninos revelou que 
ele e vários colegas foram 
molestados pelo pastor.

que traficantes usavam o meio de 
t ranspor te  insuspei to  para 
carregar a droga, nunca tinham 
chegado antes da desova e o 
acidente foi providencial, mesmo 
não  sendo preso ninguém, já que 
os mulas não viajavam, apenas 
e m b a r c a v a m  a  c o c a í n a 
mocozada, para descarregar 
posteriormente.

Na quarta feira, 29, os 
policiais levaram a melhor e com 
ajuda de cão farejador "Delta" do 
canil integrado (ATAC), a droga 
f o i  l o c a l i z a d a  e m  u m 
compar t imen to  p r epa rado 
exclusivamente para o transporte 
do entorpecente. 

A droga foi encaminhada 
à Polícia Federal de Cáceres para 
adoção das providências.

m operação conjunta Eentre Polícia Federal, 
Polícia Militar e Núcleo 

de Inteligência da Delegacia 
Regional de Pontes e Lacerda, foi 
aprendido cerca de 130 kg de 
pasta base de cocaína escondida 
em fundo falso de ônibus que 
estava apreendido na Polícia 
Militar de Pontes de Lacerda em 
razão de um acidente de trânsito.

A  P F  j á  p o s s u í a 
informações de que o referido o 
ônibus estava sendo utilizado, há 
m e s e s ,  n o  t r a n s p o r t e  d e 
entorpecente, porém, em outras 
abordagens, a droga não foi 
localizada, possivelmente porque 
já havia sido retirada.

Como se tratava de um 
ônibus de circulação normal, as 
policias mesmo suspeitando de 

CABRITADA

Polícia recupera moto, Corolla
e caminhão Mercedes roubados

Os ladrões atacam na capital e interior, usando as vicinais da fronteira como rota à Bolívia onde os veículos são vendidos ou trocados por cocaína com o narcotráfico

Da Redação

Dos três veículos recuperados, só no Corolla o suspeito foi preso    

 Foto: PM/MT

APOCALIPSE

Pastor evangélico é grampeado
acusado de estuprar 10 meninos 
PJC-MT c/ Redação

Pastor Justino Ireno da Costa, bronca pesada nos costados   

Foto: PJC/MT

FUNDO FALSO

Mulas rechearam o busão
com 130 quilos de cocaína
Assessoria c/ Redação

Cocaína foi localizada com ajuda do cão farejador Delta  

 Foto: Assessoria
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 Serviço Social da Indústria O(SESI) está com 200 vagas 
abertas em Cáceres para 

trabalhadores da indústria e 
comunidade em geral na nova 
metodologia da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). O método, 
aprovado pelo Conselho Nacional de 
Educação, tem entre as grandes 
inovações a identificação, validação 
e certificação das competências e 
habilidades desenvolvidas nas 
experiências de vida e trabalho dos 

alunos. As matrículas podem ser 
feitas no RH da indústria ou na 
unidade do SESI.

O reconhecimento de 
saberes envolve uma série de 
procedimentos realizados com a 
participação de especialistas de cada 
área do conhecimento – linguagens e 
códigos; matemática; ciências 
humanas; e ciências da natureza. São 
realizadas avaliações, entrevistas e 
preenchimento de formulários para 
identificação de conhecimentos 

 c ampanha  nac iona l  de  Avacinação contra a pólio e o 
sarampo, prevista para ser 

encerrada nesta sexta-feira (31), deverá 
contar com mais um segundo 'Dia D' no 
sábado (1º) nas cidades que não 
atingiram a meta mínima de cobertura 
vacinal.

Em Mato Grosso, 21% dos 141 
municípios estão com cobertura acima 
de 95%, ou seja, apenas 29 municípios; 
47% atingiram 95%, o que representa 67 
municípios; 32% estão com menos de 
70% de cobertura vacinal, que são 45 
municípios, e 12 municípios estão com 
cobertura abaixo de 50%.

Em Cáceres, o secretário de 
Saúde, Tonny Mendes, disse que ainda 
não foi atingido 50% das crianças que 
deveriam ser vacinadas contra pólio e 
sarampo, pedindo para que os pais ou 
responsáveis levem os filhos nos PSF 
mais próximo de casa ou no ambulatório 
da criança. As crianças a serem vacinada 

são de 1 a 5 anos de idade e os Programas 
de Saúde da Família (PSFs) e o 
Ambulatório da Criança estão abertos 
das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Na 
Zona Rural, onde não tem Unidade 
Básica de Saúde, as vacinas são 
ministradas nas escolas e a Campanha 
irá até o dia 31 de agosto.

A recomendação foi anunciada 
anteontem, (29) pelo Ministério da 
Saúde. A média de cobertura vacinal em 
Mato Grosso é de 72,29% para 
poliomielite e de 72,03% para sarampo. 
No Brasil, depois do sarampo ter sido 
e l iminado em 2016,  já  foram 
confirmados 1.428 casos, em oito 
estados, com a ocorrência de sete óbitos 
em crianças até cinco anos.

O Brasil já está com a 
transmissão da doença no território 
nacional há mais de 90 dias, o que coloca 
toda a região das Américas em risco de 
perder a Certificação da Eliminação do 
Sarampo.

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

prévios.
Desenvolvida pelo SESI 

N a c i o n a l ,  a  m u d a n ç a  n a  
metodologia da EJA é considerada a 
mais inovadora desde que o 
programa de Educação para Jovens e 
Adultos foi criado, na década de 
1940. A Nova EJA conta, inclusive, 
com reconhecimento internacional 
da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco).

D e  a c o r d o  c o m  a  

superintendente do SESI Mato 
Grosso, Lélia Brun, com a redução 
da grade horária, também prevista na 
Nova EJA, o método pretende 
combater um dos grandes problemas 
da modalidade. “A evasão escolar 
chega a 90% na rede pública. Este 
número revela a necessidade destas 
mudanças trazidas agora e que irá 
beneficiar trabalhadores, indústria e 
a comunidade em geral”, declara.

Para realizar a matrícula, os 
trabalhadores da indústria e 
dependentes precisam apresentar os 

seguintes documentos nas unidades 
do SESI: cópia da Carteira de 
Identidade e da Carteira de Trabalho 
(página da foto, qualificação civil e 
contrato de trabalho), além do 
Histórico Escolar original. Para 
dependentes, é necessário apresentar 
também a Certidão de Nascimento 
ou Casamento. 

Os demais interessados 
precisam apresentar a cópia da 
Carteira de Identidade, CPF, cópia 
do comprovante de residência e 
Histórico Escolar Original.

NOVA EJA

SESI abre 200 vagas
gratuitas em Cáceres
Assessoria

Com a redução da grade horária, também prevista na Nova EJA, o método pretende combater um dos problemas, a evasão chega a 90% na rede pública

A Nova EJA conta com reconhecimento da Unesco    

Foto: Divulgação

Em Cáceres a vacinação é normal na cidade e zona rural    

Foto: JCC/Arquivo

REFORÇO NA CAMPANHA

Sem atingir 50% da meta
vacinação terá novo dia D
G1-MT c/ Redação

Sr. GABRIEL RIBEIRO DE ASSUNÇÃO - CTPS 70252 - SERIE 026 
- MT
Esgotamos nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se 
em local não sabido, solicitamos o comparecimento do Sr. GABRIEL 
RIBEIRO DE ASSUNÇÃO, portador da  CTPS 70252 - SERIE 026 - 
MT, em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as 
faltas desde 18/07/2018 dentro do prazo de 72 horas a partir dessa 
publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de 
trabalho, nos termos do art.482 da CLT.
Costa Alves & Alves Ltda - EPP (J.B.A. Materiais Elétricos e 
Hidráulicos)
CNPJ: 37.494.804/0001-02
Rua: General Osório, 1.241 - Centro Cáceres-MT

ABANDONO DE EMPREGO

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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uatro indivíduos, todos com Qpassagens criminais, entre elas 
h o m i c í d i o ,  t e n t a t i v a  d e  

homicídio, tráfico de drogas, roubo e 
receptação foram presos em Mirassol 
D'Oeste, nos primeiros minutos de 
ontem, (30) flagrados quando chegavam 
com uma S10 numa residência 
localizada no bairro São Paulo, próxima 
ao pé da serra, onde funcionava um 
p o n t o  d e  c o m e r c i a l i z a ç ã o  d e  
entorpecentes. Com eles foi apreendida 
uma pistola calibre 22, marca Bersa 
Argentina, uma porção grande de 
maconha e R$ 200,00.

Ao avistarem a viatura o clima 
entre os indivíduos se transformou em 
nervosismo e agito, pois o local é 
movimentado por usuários de drogas. 
Imediatamente o suspeito Felipe da 
Silva Freitas, 27, correu para o portão da 
casa na Rua 1º de Maio e jogou a arma e 
uma camiseta cinza na frente do portão e 
por cima do muro uma sacola branca 
com a maconha.

Além de Felipe, que tem 
passagem pelo Art. 121, homicídio, 
foram detidos Adriano de Oliveira, 37, 
passagem por tentativa de homicídio e 

roubo, Sebastião Pereira dos Santos, 47, 
por tráfico de drogas e o L.C.R.S., 17 
anos, por tentativa de homicídio, tráfico 
de drogas e receptação.

O s  i n d i v í d u o s  f o r a m  
encaminhados para a Polícia Judiciária 
Civil juntamente com o a material 

apreendido. 
O veículo S10 não estava 

devidamente licenciado, portanto foi 
emitido um auto de infração de trânsito e 
encaminhado ao pátio da CIRETRAN 
da cidade.

sendo que parte que já tem empenha 
garantido será pago de imediato e o 
restante assim que feito os ajustes 
orçamentários.

Feito o compromisso para 
garantir o funcionamento da patrulha 
rodoviária até o final de 2018, o 
Secretário Marcelo falou sobre as 
estradas pavimentadas e das ações em 
andamento na região e que estão 
previstas até o final deste ano das quais 
podem ser destacadas na MT-175 a 
conclusão dos reparos e a sinalização 
horizontal e vertical no trecho do Cacho 
até São José dos Quatro Marcos, o tapa-
buraco entre São José dos Quatro 
Marcos a Araputanga, trecho para qual o 
Prefeito de São José dos Quatro Marcos, 
Ronaldo Floreano dos Santos cobrou 
novos redutores de velocidade (quebra-
mola) em frente as Escolas Reinaldo 
Botelho no Barreirão e na Escola Santa 
Rosa.

Marcelo comunicou ainda que 
fora retomada a obra do asfalto na MT-
175 entre Araputanga e Reserva do 
Cabaçal e que deverá estar concluída até 
o final do ano. Outra obra que deverá 
estar conclusa nos próximos meses é a 
pavimentação da MT-248, trecho de 
Figueirópolis D'Oeste a Jauru, onde a 
construtora deve concluir a capa 
asfáltica em no máximo dez dias. 
Marcelo anunciou ainda, que já no início 
de setembro deverá dar início na 
recuperação de trechos entre Indiavaí e 
Figueirópolis D'Oeste.

Outras rodovias que receberão 
intervenção nos próximos dias são a 
MT-339 entre São José dos Quatro 
Marcos e Glória D'Oeste; MT-170 entre 

Curvelândia e Ponte do Rio Cabaçal, já o 
trecho das lagoas no trecho entre 
Curvelândia e Caramujo Marcelo disse 
que o projeto está sendo readequado e 
que pretende resolver ainda este ano este 
ponto.

Marcelo concluiu a reunião 
com os prefeitos dizendo que tem 
conhecimento da grande demanda da 
região mas que não faria nenhum 
compromisso que não possa ser 
cumprido até  final deste ano.

m visita á região oeste de Mato EGrosso o Secretário de Estado 
de Infraestrutura SINFRA, 

M a r c e l o  D u a r t e  M o n t e i r o ,  
acompanhado do Secretário Adjunto de 
Engenharia, Rogério Ribas Arias e do 
Superintendente de manutenção de 
Rodovias, Marco Antônio Fonseca, 
estiveram na manhã da última terça-
feira, 28, na sede do Consórcio 
Intermunicipal do Complexo Nascentes 
do Pantanal em São José dos Quatro 
Marcos, onde se reuniram com os 
prefeitos dos municípios da região.

Na oportunidade o Prefeito de 
Sato do Céu, Wemerson Adão Prata, 
presidente do Consórcio, enalteceu a 
parceria entre a SINFRA/MT e o 
Consórcio na gestão da patrulha 
rodoviária, o que, desde 2017, tem 

representado grande auxílio aos 
municípios frente à obrigação destes, 
com o recebimento de recursos do 
Fethab na manutenção das rodovias 
estaduais não pavimentadas no âmbito 
de seus municípios.

Wemerson ressaltou que o 
trabalho da patrulha em apoio aos 
municípios deu um salto de qualidade na 
melhoria da trafegabilidade nas estradas 
da região e isto está sendo muito 
positivo.

Em resposta à demanda 
apresentada pelo Consórcio o Secretário 
Marcelo Duarte disse que a questão do 
financeiro está por ser resolvida nos 
próximos dias, dizendo que já fora 
autorizado o pagamento dos repasses em 
atraso e do valor para continuidade das 
ações da patrulha até o final deste ano, 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

Secretário anuncia obras na
região reafirmando parceria

Em resposta à demanda apresentada pelo Consórcio o Secretário Marcelo Duarte disse que a questão do financeiro está por ser resolvida nos próximos dias

Assessoria c/ Redação

Reunião contou com a maioria de prefeitos e lideranças da região  

 Foto: Assessoria

MIRASSOL D´OESTE

Figurinhas carimbadas rodam
em bronca de trabuco e xibaba
PMMT c/ Redação

Criminosos foram grampeados até a delegacia e dali pro pote   

 Foto: PM/MT
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 Prefeitura de Cáceres, Apor meio da Secretaria 
de Esporte, realiza o 

p r i m e i r o  t o r n e i o  e n t r e  
escolinhas de futebol do 
município, a 1ª Taça Cidade De 
Cáceres De Futebol de Base. 
 O Campeonato tem 
início no dia 15 de setembro, 
no Estádio Municipal Luiz 
Geraldo da Silva, com abertura 
às 8 horas da manhã.

As inscrições já estão 
abertas e vão até o dia 14 de 
setembro na Secretaria de 
Esporte, pelo responsável pela 
escolinha. 

É necessário que as 
crianças estejam matriculadas 
nas escolas do município, 
públicas ou privadas e que 
tenham documento de RG ou 
uma declaração escolar com 
foto e a idade de participação é 
de 10 a 15 anos.

Os jogos obedecerão às 

regras oficiais da FIFA e o que 
determina o regulamento 
específico desta competição, 
que  é  apresen tado  aos  
participantes no ato da 
matricula.

O secretário de Esporte 
e Lazer, Marco Antônio do 
Nascimento, explica que já tem 
oito escolas inscritas e que para 
decidir o jogo de abertura será 
feito um sorteio entre todas as 
equipes logo após a abertura, 
que contará com um desfile de 
perfilamento dos atletas. 
“Estou ansioso para começar 
essa competição. 

Essas crianças vão ter a 
oportunidade de mostrar o que 
aprenderam nesse primeiro 
semestre nas escolinhas e eles 
estão com todo gás”, afirmou o 
secretário, dizendo que todos 
os atletas das equipes campeãs 
e vice-campeãs vão receber 
troféus e medalhas.

 técnico Gianni Freitas Ocontinuará com o 
Azulão da Colina para 

disputar a Copa Federação. 
Seu retornou foi oficializado 
na semana passada, pela 
diretoria do clube.  Ele 
c o m a n d o u  a  e q u i p e  
dombosquina na Séria D, e 
após ser eliminado na primeira 
fase, foi dispensado.

Junto com o treinador 
também foram anunciados os 
irmãos Valdemir Silva e 
Romildo Silva como gerentes 
de futebol. A equipe conta com 
15 atletas e nos próximos dias, 
dois atacantes e um zagueiro de 
fora do Estado devem ser 
apresentados. “Até agora, 
tivemos três treinos. 

Ainda estou avaliado as 
condições físicas deles e tudo 
mais. Ainda estamos nos 
conhecendo. Trabalhamos 
pensando em um jogo por 
vez”, disse Freitas. Na tarde da 
última segunda feira, 27,  os 
jogadores voltaram aos treinos 

em uma academia.
“Vamos começar a 

fortalecer os trabalhos. Temos 
alto índice de competitividade 
e vamos usar a nosso favor. 
Queremos fazer uma boa 
competição e conquistar uma 
vaga na Copa do Brasil”, 
concluiu o técnico.

O Azulão da Colina 

estréia na competição no dia 22 
de setembro diante do Cuiabá 
na Arena Pantanal, em horário 
ainda a ser divulgado. 

O Dourado já tem vaga 
garantida na competição do 
próximo ano, por ser campeão 
Estadual, caso chegue a 
d e c i s ã o  o  v i c e  f i c a r á  
diretamente com a vaga.

FUTEBOL DE BASE

Abertas as inscrições para
1ª Taça Cidade de Cáceres

Jogos obedecerão regras oficiais da FIFA e o que determina o regulamento específico da competição, que é apresentado aos participantes no ato da matricula

Assessoria c/ Redação

Técnico Gianni Freitas esteve no Dom Bosco na série D   

Foto: Arquivo

FILHO PRÓDIGO

S.N c/ Redação

Professor Gianni Freitas volta
a comandar o azulão da colina

Campeonato começa no dia 15 de setembro, no Geraldão  

 Foto: Assessoria
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