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MEGA FESTIVAL

Na direção certa da emoção, evento chega ao 3º dia levando milhares de pessoas à Sicmatur onde musica, esportes, lazer e gastronomia se fundem em paz e alegria

Festa máxima do 37º FIPe
continua agitando Cáceres
Fotos: Divulgação

Noite terá romantismo de Maria Cecília e Rodolfo e balanço de MC's

Um festival para todas as idades, pesca de barranco para os baixinhos e sênior para homens e mulheres da melhor idade; expo de flores, divulgação nacional no Programa
Caminhos o Brasil de Fausto Eduardo e equipe; shows hoje de Make U Sweat, o power trio de DJs e Maria Cecília e Rodolfo após a explosão de Chitão e Xororó ontem, assim caminha
o 37º FIPe, com atrações culturais, folclóricas, gastronomia e shows especiais. Página 03

GOL DE OPÇÕES

ASSASSINO LADRÃO

Comercio de Cáceres entra
em campo junto com seleção

Facínora cortou os dedos de
mortos para usar as digitais
Foto: PJC/MT

A Copa do Mundo FIFA
de 2018 realizada na Rússia,
começa na quinta feira da
próxima semana e o comercio de
Cáceres já entrou em campo com
vitrines de lojas decoradas,
camisetas, bonés, bandeiras,
cornetas e até perucas auriverdes
para a torcida fazer a festa durante
as 64 partidas das 32 seleções,
torcendo para a brasileira. São
várias as opções de R4 5 a R$
22,00.

O casal de idosos
Dirson Francisco Rosa, 80
anos, Noêmia de Lima da
Silva, 57, foi assassinado a
golpes de faca pelo facínora
Claudiomiro Martins
Mendes, que foi preso
tentando pegar uma carona
na rodovia MT 270. O
assassino além de matar os
idosos, cortou uma das mãos
de Noêmia e o polegar de
Dirson usando as digitais
Homicida frio e calculista, Claudiomiro Mendes
para sacar dinheiro das
vitimas num banco. Ele já tinha matado outra idosa em 2009. Página 06
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CANA NO FRIO

Foto: JCC

Dupla é presa com bruto
roubado em Juscimeira

Lojas decoradas apresentam várias opções para os torcedores

COMANDO E CONTROLE

Sesp instalará centro
integrado em Cáceres

Foto: PRF/MT

Uma ação integrada
das forças de Segurança
Pública realizado pela Polícia
Judiciária Civil (por meio da
Delegacia Especial de
Fronteira - Defron), Polícia
Militar e Polícia Rodoviária
Federal, recuperou na BR 070,
entrada de Cáceres um
Esforço conjunto de policias recuperou o bruto roubado
caminhão que havia sido
roubado em Juscimeira, pendendo os ladrões Raniel e Weder. Os bandidos
usaram iscas femininas para roubar o bruto. Página 03

Foto: Hérica Teixeira

Cáceres vai receber um Centro Integrado
de Comando e Controle, que será interligado à
unidade de Cuiabá e vai possibilitar a ampliação
das ações preventivas e repressivas aos crimes
cometidos na linha de fronteira entre Mato
Grosso e Bolívia. O Ciopaer vai permitir a
otimização dos recursos humanos e materiais e
garantir uma reposta rápida da polícia no
enfrentamento à criminalidade.
Página 04

Reunião de segurança na Sesp discutiu a implantação
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Acordos Inflamável
Praticamente uma semana após o
fim da greve dos caminhoneiros no Brasil e
da instituição da tabela de fretes por medida
provisória para atender a demanda dos
grevistas, considerada uma das maiores
vitórias da mobilização, a tabela pode estar
com os dias contados na sua forma atual
devido à pressão do empresariado, nenhuma
surpresa nisso.
Se os motoristas temiam que
grandes grupos pudessem derrubar a tabela,
eles não estavam errados; a gota d'água vem
do xerife do agronegócio e ministro da
agricultura Blairo Maggi, que afirmou na
ultima quarta feira, que a Agência Nacional
de Transporte Terrestre vai rever a tabela de
preços de frete divulgada após aquele
acordinho pra inglês ver, tido como uma
decisão do iluminado temerário.
Embora o galego pé-vermelho diga
que ninguém está querendo fugir do acordo,
acena com uma possibilidade de se fazer são
as contas e que a tabela seja justa para todos
os lados, como se o que havia antes dos
motoristas puxarem o freio era benéfico para
os transportadores do progresso da gentil
pátria amada Brasil.
Com a força do galego ministro, a tal
ANTT, assegura que vai buscar fazer uma
readequação dos valores e que publicará
ajustes em breve, com dados mais
detalhados. Essa conversa fiada de ajustes a
gente já conhece de cor e salteado e o papo
furado de que o frete muito caro e, sem uma
revisão dos valores, pode haver impacto na
inflação, é desculpa esfarrapada, impacto na
inflação é conseqüência do alto custo/gestão
pública.
Também não se ajusta na realidade
caótica do país, a alegação política de que a
normatização real dos fretes possa

MÃOZADA NO SOCIAL?
O juiz federal Renato Borelli, da 20ª Vara do
Distrito Federal, suspendeu liminarmente
portaria do governo Temer que transfere R$
203 milhões da área social para custear
publicidade do Planalto. Para o magistrado,
fortalecer a comunicação institucional da
Presidência da República em detrimento de
programas sociais essenciais, fere a boa-fé e a
confiança atribuídas ao governante pelos
cidadãos, restando demonstrada a
ineficiência na alocação de recursos públicos,
uma vez que enfraquece programas
fundamentais em prol da promoção do
governo em ano eleitoral. Corretíssima a
decisão da justiça, contra mais uma distorção
do desgoverno.
MODÉSTIA A FÁVARO
O presidente regional do PSD, Carlos Fávaro,
negou quarta-feira, em Diamantino, que
tenha fechado acordo com o deputado federal
Adilton Sachetti (PRB) para uma possível
composição à candidatura ao Senado
Federal. Favaro classificou como fake news
as notícias de que estaria negociando para
abrir mão de sua candidatura e apoiar o
deputado federal Adilton Sachetti (PRB), que
também almeja uma vaga ao Senado e que,
em resposta, está trabalhando intensamente
em sua candidatura, percorrendo o Estado
para divulgar seu projeto e recebendo o apoio
de lideranças do interior.
MANÉ E BEZERRA
Nosso amigo do Folha Max diz que já
começou a disputa no PMDB para indicar o
vice na chapa de Wellington Fagundes (PR)
ao Governo. De um lado, o dono do partido
em MT, Carlos Bezerra, e, do outro, o prefeito
de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Bezerra
defende o nome do ex-prefeito de Sinop,
Juarez Costa, encrencado com processos na
Justiça. Emanuel está à caça de um nome que
possa representar a Baixada Cuiabana. É só
ficar longe de eleitor com copo d'água, né
mesmo Seu Ezequiel?
POLÍTICA DO FIPE
Enquanto os políticos se digladiam,
aproximando-se a temporada da Caça aos
Votos, de olho no Seu Zé e na Dona Maria só
lembrados em épocas de eleição, aqui em
Cáceres a política da vez é o FIPe, Francis
com a bola toda, prestígio do povo e da equipe
que cuida do maior festival de pesca do
planeta. Com a bola toda também, o eficiente
e dedicado secretário Junior César Trindade,
maestro do FIPe e demais atividades em sua
pasta, com destaque para o turismo.
MÍDIA BANANA
Levantamento realizado pela Associação
Mato-grossense dos Municípios, aponta
economia de R$ 3,3 milhões para os
municípios que fizeram publicação no Jornal
Oficial da instituição em maio, considerando
o preço de mercado das publicações,
elaboradas em plataforma digital, com o
objetivo de prestar melhor atendimento aos
usuários. E os jornais que sempre divulgam
noticias das prefeituras ficam chupando o
dedo, neste jogo de compadres, salvo
algumas mídias de prefeitos conscientes que
sabem a importância do jornal escrito.
ROTO E ESFARRAPADO
A CJC do Senado aprovou projeto que obriga
preso a ressarcir o Estado por despesas de
manutenção quando estiverem no sistema
prisional. Os detentos poderão, de acordo
com o projeto, custearem os gastos por meio
de recursos próprios ou pelo trabalho. A
justificativa é que, se a assistência material
fosse suportada pelo preso, sobrariam
recursos para a saúde, a educação e infraestrutura do país, como se a maioria deles
tivessem moral prá falar no assunto.

desequilibrar o resto da economia. Só numa
coisa, a gente precisa concordar com Maggi,
quando ele diz que quem vai acabar pagando
a conta é o consumidor, mas isso não é
novidade.
O povo trabalhador e honesto,
incluindo no rol, os milhares de
caminhoneiros, já vem pagando
diariamente, os altos gastos dos três poderes,
com seus privilégios e benesses. Seria bom
que o ministro antes de defender a sua digna
casta, se conscientizasse do dia a dia dos
caminhoneiros, uma categoria massacrada,
que há 30 anos esse profissional vem sendo
explorado e só consegue alguns direitos,
atropelando o algoz governo.
Se a última paralisação causou
prejuízos ao país, maior exportador de soja e

o segundo de milho no mundo, os aviões da
FAB que abasteceram os aeroportos de
combustíveis durante os bloqueios,
poderiam servir de graneleiros até os portos,
ou são dois pesos e uma só medida? Neste
imbróglio de lacaios oportunistas, discute-se
assim acionar-se a Justiça se não houver uma
mudança na tabela, classificada como
retrocesso, questionar a legitimidade da
tabela, enfim, dar uma rasteira nos
caminhoneiros.
É muito bom que o governo, e seu
staff não esqueçam que promessa é dívida,
que acordos se honram ou, como buzinou
bem alto Ivar Luiz Schmidt, representante do
Comando Nacional do Transporte, se essa
tabela cair, vai ter uma greve pior que a
última.

Pescando a memória do FIPe
Tudo começou no de 1979, quando o
técnico em eletrônica Aderbal Michels, em
visita a cidade de Barra do Bugres, onde
prestava assistência a torre de televisão e
rádio amadores, visualizou o cartaz com a
publicidade de uma gincana de pesca. A
gincana era organizada pela prefeitura e
coordenada pelo Adelino Ferreira
(Pirangueiro). Apaixonado pela pesca,
Aderbal ao inscrever sua equipe composta
por ele, seu pai Bertolino Michels e seu filho
Adilson Michels, que na oportunidade foi
impedido de participar por ter apenas 13
anos de idade, embarcando em seu lugar o
jornalista do Correio Cacerense Luizmar
Faquini, fato esse que gerou revolta em
Aderbal.
Após participarem do festival e
Aderbal selar amizade com Adelino Ferreira
(Pirangueiro), resolveram trazer a idéia para
Cáceres.
Para Aderbal e Adelino, amantes da
pesca, não foi difícil despertar no então
prefeito Ivo Scaff o entusiasmo pela idéia.
Assim no ano de 1980 nascia o Festival do
Peixe em Cáceres, com apoio irrestrito do
prefeito Ivo Scaff,
determinação dos
pescadores de carteirinha Aderbal Michelis e
Adelino Pirangueiro e apoio do comércio e
amigos.
Participaram da primeiro Festival 72
pessoas na categoria pesca embarcada e 55

na categoria infantil. Naquele ano a prova de
pesca durou 12 horas, não tendo área
delimitada, tendo sido capturado 123 kg de
pescado, que foram preparados e servidos no
jantar de confraternização entre os
participantes. No 2º campeonato, em 1981, o
evento começou a ganhar divulgação e
receber visitantes de outros Estados, sendo
capturado por Aderbal Michelis um jaú de 37
quilos. A partir de 1982 o evento passou a
chamar-se Torneio Internacional de Pesca,
por já contar com a participação de equipes
do Exterior. Assim a cada ano o número de
participantes foi crescendo.
Em 1984 e 1985, várias
implementações surgiram, passando o
torneio a fazer parte do CBPDS Confederação Brasileira de Pesca e
Desportos Subaquáticos, que estabeleceu as
regras oficiais da Confederação Brasileira de
Pesca.
Nesses dois anos as provas foram
realizados com o tempo de 24 horas,
atingindo grande número de participantes.
No ano de 1985, a CBPDS confere a esposa
de Aderbal, Orfélia Michelis (in memorian)
o título de Coordenadora Oficial do Torneio
e representante da Confederação em
Cáceres.
Também neste ano, Aderbal recebe a
homenagem de Patrono do Torneio. O
evento ganha novas inovações sendo inscrita
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a primeira equipe composta somente por
mulheres, e pioneiras por coincidência ou
não, duas integrantes filhas de Aderbal,
Rosane e Triana Michels e a amiga Simone
Valéria do Amaral, substituída um ano
depois pela sobrinha de Aderbal, Marimar
Michels.
O resultado dos esforços aliados a
inovações implantadas ao longo dos anos de
forma ininterrupta, buscando
principalmente a organização e a seriedade,
credenciaram o município a convite da
CBPDS a sediar em 1992, o Campeonato
Brasileiro de Pesca, onde a equipe formada
por Rosane, Triana e Marimar Michels
consagraram-se campeãs, tornando-se o
primeiro trio feminino a vencer um
campeonato de pesca em água doce no
Brasil.
Nesse mesmo ano o torneio passou a
fazer parte do Guinnes Book, Livro dos
Recordes, com a participação de 190
embarcações, conduzindo equipes com três
pescadores cada, nas categorias feminina e
masculina.
A partir de 1993, o torneio passou
oficialmente a chamar Festival Internacional
de Pesca, desvinculando-se da
Confederação Nacional de Pesca, o que
possibilitou mudanças nas regras, entre elas
a valorização do peixe nobre e não somente
do quilo. (Pesquisa Rosane Michelis)
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FIPe: UM SONHO REAL

A pureza das crianças e a beleza olorosa das flores, são destaques no clima festivo do 37º FIPe, que entra hoje no 3º dia, que oferece a todos, um convite ao paraíso

Crianças e flores encantam
o ambiente festivo do FIPe

Da Redação

Fotos: JCC

U

m festival para todas as
idades, o FIPe de
Cáceres atinge desde as
crianças aos idosos, com a pesca
de barranco para os baixinhos e a
sênior para homens e mulheres da
melhor idade, acima de 60 anos,
que curtem uma boa pescaria.
A infantil deve reunir
amanhã, (9) mais de quatro mil
crianças e para tanto, desde
anteontem, (6) o setor
responsável, está distribuindo na
Sicmatur, os kits aos
participantes.
Para retirarem seus kits,
os pais ou responsáveis pelas
crianças que efetivaram suas
inscrições, devem apresentar o
comprovante para os
responsáveis pela distribuição e
pegar os materiais. Os kits são
compostos por uma mochila,
camiseta, boné e a numeração.
Segundo a servidora da
prefeitura Leliane Egues, dentro
da mochila ainda vai um
recadinho para os pais avisando o
horário das provas e dois
ingressos para o Park de

pelas floriculturas Jóia Viva e
Arte Flores que expõem uma
diversidade de plantas e flores a
preços atrativos que variam de R$
5,50 a 80,00.
De acordo com Luciane
Peixoto (expositora) estão sendo
comercializadas as mais variadas

CABRITEIROS NA CHAVE

Polícia prende dupla em Cáceres
recuperando caminhão roubado

Pesca infantil e flores, misto de magia do 37º FIPe

Diversões instalado na Arena
FIPe.
S e g u n d o
o s
organizadores, serão duas
categorias distintas, a infantil
para crianças de 6 a 8 anos e a
juvenil para participantes de 9 a
12 anos, masculino e feminino. O
Secretário de Meio Ambiente,
Cultura e Turismo, Júnior César
Trindade, pede para que pais e
responsáveis fiquem atentos na
numeração de seus filhos e no

Da Redação

horário das provas informadas no
bilhete que está dentro da
Mochila. Elas serão chamadas
pelo número das inscrições e as
baterias e horários serão
definidos pela numeração,
concluindo que a prova infantil
acontece pela manhã e a juvenil a
tarde.
Neste clima de festas e
magia, as flores perfumam o
colorido ambiente na Feira de
Flores, ocupando amplo estande

U

ma ação integrada das forças
de Segurança Pública
realizado pela Polícia
Judiciária Civil (por meio da
Delegacia Especial de Fronteira Defron), Polícia Militar e Polícia
Rodoviária Federal, recuperou na
última quarta-feira (6), na BR 070,
entrada de Cáceres um caminhão que
havia sido roubado em Juscimeira,
pendendo os ladrões Raniel e Weder.
Conforme relato policial, na
noite anterior, o condutor de 26 anos
deu carona a duas jovens na cidade de
Rondonópolis e ao passar pelo
município de Juscimeira, as garotas
pediram para que a vítima parasse o
caminhão porque desceriam. Neste
momento, o motorista foi
surpreendido por dois homens
armados que mantiveram a vítima em
cativeiro sob vigilância até a
madrugada da quarta-feira, quando o
mesmo foi liberado e procurou
socorro.
Também foi levada a quantia

COPA 2018

Comercio joga com tudo
torcendo firme nas vendas

Da Redação

A

Copa do Mundo FIFA de 2018
realizada na Rússia, começa
na quinta feira da próxima
semana, com a participação de 32
seleções nacionais, num total de 64
partidas e no Brasil que busca o Hexa,
o mercado consumidor há alguns dias
já oferece várias opções para os
torcedores. De chapéu, camisetas,
cornetas, bandeiras, tudo está exposto
à venda nas lojas, apostando para não
sofrer revés de copas anteriores.Em
Cáceres, os comerciantes já decoram
as lojas com o verde e amarelo, que faz
alusão à seleção brasileira,
demonstrando otimismo e apostando
em um aumento nas vendas, em
comparação aos meses anteriores.
Nas ruas centrais, Comandante
Balduino, Padre Cassimiro e Avenida
Sete de Setembro, o colorido já toma
conta das vitrines.

espécies de orquídeas,
crisântemos, samambaias,
azaléias, rosas do deserto, bonsai,
pinheiros, cactos, etc.
Um convite ao sonho e
magia, na beleza olorosa das
flores, encantando ainda mais o
FIPe.

Na Rio Center - Modas da
Rua Cel José Dulce, pode se encontrar
camisetas da seleção brasileira a partir
de R$ 15,99 e a balconista Jaqueline
afirma que as vendas vão bem,
devendo aumentar na próxima
semana, com a abertura da copa na
Rússia.
Na Baratinha, Rua Padre
Cassemiro, também está decorada a
La - Copa e a gerente Michelle disse
que as camisetas custam de R$ 15, a
R$ 20,00 sendo que na Contatos, na
mesma rua, o torcedor encontra
bandeiras do Brasil e adereços da
seleção auriverde, como bonés,
cornetas, bandeiras e até perucas,a
preços que variam de R$ 5, a R$
22,00.
Os comerciantes estão
otimistas, pois neste trimestre
junho/agosto realmente é um período
Foto: JCC

promissor para o sofrido comercio
que nesta época respira melhor,
sentindo relativo aquecimento nas
vendas, decorrentes das datas
comemorativas, festas juninas e dia
dos namorados, coincidindo este ano
com os jogos da Copa, quase que no
mesmo período.
Pesquisa realizada pelo
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL)
revela que três em cada dez (33%)
micro e pequenos empresários dos
ramos do comércio e serviços
estimam que as vendas dos setores
como um todo aumentem no período
dos jogos. Entre os que projetam
crescimento nas vendas da própria
empresa, a expectativa é de aumento
de 27% no faturamento. Cerca de 20%
já se preparam para atender a alta da
demanda e apostam, principalmente,
em promoções para atrair clientes.

de R$ 2.200,00 da carteira da vítima.
O semi reboque foi localizado
abandonado no Bairro Planville,
porém a carga não foi encontrada. A
abordagem ao veículo ocorreu por
volta das 4 da manhã de anteontem, e
o caminhão ainda apresentava as
placas originais. No veículo foram
presos os suspeitos Raniel, 26, e
Weder 21, residentes na cidade de
Rondonópolis.
Questionados sobre a
procedência do veículo, ambos
disseram que receberiam pagamento
para entregar o caminhão a uma
terceira pessoa do Distrito de Pedro
Neca, área do município de Porto
Esperidião.
Conduzidos à delegacia, os
presos foram autuados em flagrante
pelo crime de receptação,
permanecendo à disposição da
Justiça. O caso segue em investigação
pela Polícia Judiciária Civil para
identificar e prender todos os
envolvidos no crime.
Foto: PRF/MT

Cavalo da carreta foi localizado pelos policiais em Cáceres

Estoques e vitrines são chamariz para os torcedores
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CAMINHOS DO BRASIL

Apresentador diz que o festival é uma grande integração de pessoas e pescadores, um grande amor pelo evento, pela cidade pitoresca de Cáceres e pela pesca

Programa de Pesca Esportiva
da SBA ancora equipe no FIPe
Assessoria c/ Redação

Foto: Esdras Crepaldi

CIOPAER/OESTE

Cáceres terá centro integrado de
comando e controle da fronteira

Secom/MT c/ Redação

C

áceres vai receber um Centro
Integrado de Comando e
Controle (CICC), que será
interligado à unidade de Cuiabá e vai
possibilitar a ampliação das ações
preventivas e repressivas aos crimes
cometidos na linha de fronteira entre
Mato Grosso e Bolívia. O Governo do
Estado foi contemplado com o
investimento de cerca de R$ 4 milhões,
destinados pelo Governo Federal,
porque é um dos 11 estados que fazem
divisa com outros países. A implantação
da nova unidade de comando e controle
é prevista para neste ano.
O encontro entre os
representantes, estadual e federal, foi
realizado na tarde da quarta-feira
(06.06), na sede da Sesp.
“Desde o início desta gestão
temos investido nas ações preventivas e
repressivas na fronteira e fizemos
importantes investimentos para atender
a demanda, como por exemplo, a
implantação da Delegacia de Fronteira
(Defron) e o incremento de efetivo no
Grupamento. Contudo, sempre
buscamos junto ao Governo Federal
orçamento para custear ampliação da
nossa rede de combate. A criação do
Centro de Controle agora é realidade e

Fausto Eduardo: Caminhos do Brasil chegando em Cáceres

O

apresentador do Programa
Caminhos o Brasil, Fausto
Eduardo e sua equipe, já se
encontram em Cáceres para cobrir o
maior Festival de Pesca Embarcada em
Água do Doce do Mundo, o FIPe, este
ano em sua 37ª edição.
Fausto explica que seu
programa transformou-se, de uma
simples atração televisiva, em um
verdadeiro resgate do amor à nossa terra
e ao povo brasileiro e os que aqui vivem.
Para ele, estar em Cáceres é
uma grande expectativa, sempre, já que,
com sua equipe televisiva de pesca

participam do evento há 17 anos.
“Temos sempre uma empolgação a mais
para estar aqui.
A cada ano o evento evolui
principalmente nas questões ambientais,
onde tenho certeza, em curto prazo
veremos a excelência na pesca esportiva
do Brasil aqui neste município”, prevê
Fausto.
Ele avalia o FIPe, como um
evento capaz de unir pessoas e divulgar a
pesca esportiva. “Vejo uma grande
integração de pessoas e pescadores, um
grande amor pelo evento, pela cidade
pitoresca de Cáceres e pela pesca

esportiva”, declara. Segundo Fausto,
são inúmeros atrativos e diversas provas
de pesca, onde as lentes vão absorver e
registrar todas emoções de mais um
Festival de Pesca de Cáceres.
Para o Prefeito Francis Maris
Cruz, a vinda de diversas equipes da
imprensa e da mídia de pesca em
Cáceres, demonstra a credibilidade e a
grandeza do FIPe.
“Ficamos envaidecidos em
sermos anfitriões deste grande evento
da pesca esportiva, não é por acaso que
estamos no Guinnes Book e no Ranking
Brasil”, comemora Francis.

vai permitir uma ação mais rápida e
eficiente na fronteira”, destaca o
secretário de Estado de Segurança
Pública, Gustavo Garcia.
Ainda segundo Garcia, a
Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp-MT) já tem projetos para
levar à União sobre a necessidade de
uma base do Centro Integrado de
Operações Aéreas (Ciopaer) e a
implementação do sistema de
comunicação utilizado pelas forças de
segurança. “A construção do Ciopaer no
município de Cáceres vai permitir a
otimização dos recursos humanos e
materiais e garantir uma reposta rápida
da polícia no enfrentamento à
criminalidade. Nossa defesa junto ao
Governo Federal é que as ações
desenvolvidas na fronteira têm que ser
altamente tecnológicas com recursos
que garantam uma pronta resposta.
O Centro Integrado de
Comando e Controle da fronteira será
interligado ao centro integrado regional,
em Cuiabá. Para isso, é muito
importante buscarmos junto ao Governo
Federal o recurso para a
radiocomunicação digitalizada, tanto
para a região de fronteira como também
na região metropolitana”, enfatiza.
Foto: Hérica Teixeira

BRANCAS NUVENS

Pratica do vôo livre volta a
moda em Cáceres e região
Assessoria c/ Redação

A

prática do Vôo Livre está em
alta no município de Cáceres,
tem atraído a atenção de
curiosos e praticantes do esporte de
vários municípios do estado de Mato
Grosso.
Considerado um dos esportes
radicais mais prazerosos e seguros, o
vôo livre é uma modalidade esportiva
praticada com asa delta ou parapente,
utilizando o vento e as correntes de ar
térmicas para permanecer no ar.
Localizada na "Serra da Torre
da Embratel", próximo a Histórica

Fazenda Jacobina, a rampa para
decolagem está a 650 metros de
altitude em relação ao nível do mar e
com desnível de 340 metros de altura
em relação a sua base, os quadrantes
para decolagem são para o Norte,
Noroeste, Leste, Sudeste e Sul. Outra
característica importante da rampa é
que devido a sua localização estar
numa região de formação montanhosa,
os vôos geralmente podem durar horas
em seu entorno.
A rampa foi oficialmente
inaugurada no ano de 2004 pelos
Foto: Ilustrativa

Vôo livre é um esporte praticado com asa delta ou parapente

primeiros praticantes do Vôo Livre no
Estado de Mato Grosso e hoje conta
com a participação de pilotos
profissionais e iniciantes dos
municípios de Cáceres, Cuiabá,
Conquista D'Oeste, Mirassol D'Oeste,
Tangará da Serra, Várzea Grande,
entre outros.
Para o morador do município
de Cáceres e praticante do vôo livre há
mais de 10 anos, Álvaro Rocha,
existem muitas rotas de vôo ainda a
serem exploradas na região da rampa, e
que além do livre é possível a prática
de outras modalidades esportivas tais
como: ciclismo, trilha, caminhada,
além de visitações para contemplar a
natureza e as belezas do local.
Na oportunidade, Rocha
informou que se faz necessária a
contribuição do poder público para
realizar investimentos no local a fim de
transformar-lo de fato em mais um
atrativo turístico e esportivo do estado
de Mato Grosso. Toda a infra-estrutura
do local e a sua conservação é custeada
pelos próprios pilotos participantes.
Para praticar o vôo livre, o
interessado deverá matricular-se em
curso de formação de pilotos com
instrutor devidamente habilitado nos
órgãos que representam o esporte,
além de adquirir os equipamentos
necessários para realizar os primeiros
vôos.
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Encontro entre os representantes foi realizado na sede da Sesp
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MELHOR IDADE

Para o prefeito Francis, os entas no FIPe é prova que a administração sempre promoveu ações que insiram os idosos em diversas atividades sociais e culturais

Pesca Sênior de Cáceres recordista
do Brasil tem edição segura no FIPe
Assessoria c/ Redação

Foto: Esdras Crepaldi

E

ste ano, pela terceira vez
consecutiva, a
coordenação geral do 37º
Festival Internacional de Pesca
Esportiva de Cáceres, promove
nas provas de pesca de barranco,
o torneio sênior, para homens e
mulheres acima 60 anos idade.
Vale ressaltar que esta
competição, atingiu no ano de
2017, a impressionante marca de
480 pescadores, o que garantiu a
façanha de entrar para o livro dos
recordes “Ranking Brasil”, como
a maior competição do gênero no
país.
O anuncio de mais essa
conquista, foi feito ao prefeito
Francis Maris, no próprio evento,
pelo representante do Ranking
Brasil, Luciano Kadari. Para
Francis, a administração

pensando na integração deles
com o evento e na socialização
através da pesca. Uma relação
harmoniosa com a natureza e o
meio onde vivem” destaca
Francis.
O prefeito informa que
grande parte dos participantes da
prova sênior integram o projeto
de fortalecimento da pessoa
idosa, mantido pela Prefeitura de
Cáceres, através da Secretaria
Municipal de Ação Social. Para o
s e c r e t á r i o d e Tu r i s m o e
Coordenador Geral do FIPe,
Júnior Trindade, esta modalidade

coloca em prática a política da
administração de integrar as
pessoas idosas.
P a r a t r i n d a d e
proporcionara estas pessoas a
oportunidade de pescarem no
FIPe, é muito mais que uma que
uma simples ação social, é
proporcionar o direito de
exercerem cidadania e com isso
melhor qualidade de vida.
“Abrimos 500 inscrições,
esperamos atingir o número
máximo para mais uma vez
batermos outro recorde, que,
aliás, já é nosso”, brada Júnior.

BALADAS E MC`s
Pescadores da melhor idade tem vez e prestígio no 37º FIPe

municipal sempre promoveu culturais. “Há 3 anos atrás
ações que insiram os idosos em resolvemos promover a primeira
diversas atividades sociais e pesca sênior durante o FIPe,

Do romantismo ao eletrônico
sexta será jovem hoje no FIPe
Da Redação

DERRAMOU!!!

Servidor joga copo d'água em
deputado gravado com propina
F.M c/ Redação

O

deputado federal
Ezequiel Fonseca (PP)
teria sido alvo de um
"ataque" durante um vôo da
Avianca na manhã de anteontem,
com destino a Brasília (DF). O
homem que estava no vôo 6186 se
levantou da sua poltrona e, após ir
ao banheiro, atirou um copo de
água no rosto do parlamentar, que
nega o episódio apesar das várias
testemunhas.De acordo com
informações, o servidor público

do Estado, que possui ligação
com um partido político, teria se
levantado logo após as instruções
de vôo ser dadas e perguntou aos
tripulantes se eles gostavam de
“políticos vagabundos”. Os
passageiros se espantaram, já que
o homem falava em voz alta.
Em seguida, ele
questionou o mesmo aos
passageiros e apontou Ezequiel
Fonseca, relembrando em
seguida o episódio em que ele foi
Foto: Arquivo

Deputado Ezequiel Fonseca, suspeito em filmagens de propina

flagrado em vídeo recebendo
supostamente dinheiro em uma
caixa de papelão no gabinete de
Silvio Cezar Correa, ex-chefe de
gabinete de Silval Barbosa. Os
passageiros aplaudiram o
homem, mas a situação se
acalmou logo em seguida.
O vôo seguiu, mas
instantes após o comandante
anunciar a proximidade do pouso
da aeronave, ele novamente se
levantou, foi ao banheiro e
encheu um copo com água. No
retorno, ergueu o copo, mostrou a
todos os passageiros, e jogou o
líquido no rosto de Ezequiel,
apontando o dedo para o
deputado.
Ao final, ele disse que por
causa de pessoas que “o país
estaria da maneira que está
atualmente”. A assessoria do
parlamentar negou o episódio,
informando que Ezequiel
Fonseca teria viajado para
Brasília na terça-feira e não na
manhã desta quarta. Candidato a
reeleição, Ezequiel foi alvo de
busca e apreensão da Polícia
Federal em setembro do ano
passado na "Operação
Malebolge".

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

N

a noite desta sexta feira o
3 7 º F e s t i v a l
Internacional de Pesca
de Cáceres (FIPe) recebe no
Palco Arena show da Sicmatur a
dupla sertaneja Maria Cecília &
Rodolfo, sucesso de “Dói Só de
Pensar', 'Presente de Deus',
'Quem Ama Cuida', 'Lendas e
Mistérios', 'Depois da Briga', “ e
tantos outros.
O casal, ela natural de
Campo Grande e ele de Nioaque,
que há mais de 10 anos começou a
cantar nos corredores da
faculdade de zootecnia,
abandonada no último semestre,
gravando Você de Volta em 2008,
volta à Cáceres, hoje.
A segunda atração da
noite fica por conta do power trio
de DJs Make U Sweat, composto

por Dudu Linhares, Guga
Guizelini e Pedro Almeida, cuja
marca é sucesso nas principais
festas e pistas do país com sua
performance marcante
O trio que está fazendo
muito barulho no cenário da
música eletrônica nacional desde
2015, traz na bagagem o mais
recente single “Não quero
dinheiro,” gravado em parceria
com com Jetlag e Tiago
Abravanel, faixa eternizada por
Tim Maia.
Portanto uma noitada e
tanto hoje no FIPe, prá ninguém
ficar com frio, tanto pelo
romantismo de Maria Cecília e
Rodolfo, como para a
irreverência, explosiva do
technos music da rapaziada do
Make U Sweat.
Foto: Divulgação

Maria Cecília e Rodolfo, o romantismo da sexta no FIPe

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
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LATRÔ DUPLO

A mulher teve o corpo encontrado sem a mão direita, e o corpo do homem estava sem o polegar direito foi localizado coberto por mato seco, mais baixo do terreno

Matou casal cortou o dedo da
vitima sacou grana e foi preso
PJC/MT c/ Redação
Foto: PJC/MT

O

Claudiomiro Mendes já responde por outros 2 homicídios

autor da morte do casal de
idosos, Dirson Francisco
Rosa, 80 anos, Noêmia de
Lima da Silva, 57, ocorrido no dia
27 de maio, no município de
Poxoréu, foi preso anteontem (6),
pela Polícia Judiciária Civil
tentando pegar uma carona na
cidade de Guiratinga, na rodovia
MT 270.
O suspeito Claudiomiro
Martins Mendes, 51, foi
identificado após usar o celular da
vítima para ligar a ex-mulher, que
mora na cidade de Rondonópolis.
Ele já responde por um latrocínio

praticado de forma semelhante,
contra uma vítima idosa, no ano de
2009, na cidade de Canarana, e
ainda suspeito de homicídio
cometido em Rondonópolis, no ano
de 2010.
Os corpos das vítimas
foram encontrados por um vizinho,
na chácara onde moravam, no
bairro Jardim Tropical. A mulher
teve o corpo encontrado no pasto,
sem a mão direita, e o corpo do
homem estava sem o polegar
direito foi localizado coberto por
mato seco, mais baixo do terreno. O
casal não era visto há vário dias.

O delegado regional de
Primavera do Leste, Rafael Fossari,
disse que o preso contou que estava
na cidade de Poxoréu, caminhando
e encontrou a mulher em uma
parada de ônibus, passando a
conversar.
Ele pegou o telefone dela
para ver se havia trabalho na
chácara e dois dias depois ligou, foi
até a propriedade e café com os
idosos. “Depois foram até os
fundos da chácara para ver um
mato que tinha para roçar e no meio
do caminho deu duas foiçadas no
idoso, voltou e a esposa que estava
indo atrás, também foi agredida,
tendo ele matando os dois”, disse o
delegado.
Conforme apurado, o
assassino pegou o celular e o cartão
do banco da vítima (mulher).
Imagens da agência bancária
mostram o suspeito com uma
sacola grande fazendo saques na
conta da vitima, um de R$ 300 e
outro de R$ 160,00. A Polícia Civil
trabalha com a hipótese da mão da
mulher e o dedo do marido terem
sidos decepados para serem usados
no leitor biométrico do banco, com
o objetivo de efetuar saques. O
preso alegou que jogou o cartão da
vítima.
Quando localizado pelos

policiais, o suspeito apresentou
nome falso, dizendo se chamar José
Alves, mas foi feito comparação
fotográfica e o suspeito
reconhecido, quando tentou fugir
do local, sendo necessário o uso da
força moderada para evitar a fuga.
Um cartão de banco, em nome de
um homem, foi encontrado com o

suspeito, a qual alegou ter
encontrado na rua.
Os trabalhos foram
desenvolvidos pela Delegacia de
Poxoréu e o Núcleo de Inteligência
de Primavera do Leste e apoio de
policiais da Guiratinga na prisão de
Claudiomiro, que deverá
responder por duplo latrocínio.

Cáceres-MT, sexta-feira 08 de junho de 2018

COPA CENTRO AMÉRICA

Nesta fase, o feminino de Cáceres Faipe encara Barra do Garças; Guiratinga e Associação Juinense, na cidade de Juína em partidas no sábado e domingo

Final de semana será agitado com
bola pesada rolando nas quadras
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria

A

pós prorrogação por causa
dos protestos dos
caminhoneiros, a 3ª fase da
19ª Copa Centro América de Futsal
terá 30 confrontos neste fim de
semana, amanhã, (9) e no domingo
(10), nos municípios de Sapezal,
Juína, Confresa, Alto Paraguai e
Colíder. E haverá transmissões ao
vivo, na página da Federação Matogrossense de Futsal (FMFS) no
Facebook, dos jogos feitos em
Confresa.
No masculino, do total de 33
times no início da competição,
apenas 16 chegaram na 3ª fase e
somente oito avançarão à próxima. A
3ª fase terá duas rodadas, uma de 09 a
10 e outra de 23 a 24 de junho.
E as 16 equipes estão
organizadas em quatro grupos de
quatro times cada, na qual se
enfrentam todos contra todos dentro

dos grupos e só avançam as duas
melhores campanhas de cada grupo.
Na categoria feminina, do
total de 17 equipes no começo do
campeonato, só oito chegaram na 3ª
fase e meramente quatro delas terão
vagas na fase seguinte.
A 3ª fase terá apenas uma
rodada, de 08 a 10 de junho, e os oito
times foram subdivididos em dois
grupos, nos quais se encaram todos
contra todos dentro dos grupos e
apenas avançam as duas melhores
campanhas de cada grupo.
De acordo com o presidente
da Federação Mato-grossense de
Futsal (FMFS), Pedro Verão, a 19ª
Copa Centro América de Futsal, até
o momento, já promoveu partidas
em 16 cidades.
Segundo ele, em Campo
Verde, Juína, Colíder, Sorriso, Alta
Floresta, Paranatinga, Cuiabá, Alto

Paraguai, Cáceres, Barra do Garças,
Confresa, Rosário Oeste, Indiavaí,
Sapezal, Peixoto de Azevedo e
Guiratinga.
Confira a tabela: Masculinos –
amanhã em Alto Paraguai, às 8h00, –
Alta Floresta x Panelinha Futsal; às
09h30 – Apiacás x Vila Nova Sport;
às 19h00 – Apiacás x Alta Floresta e
às 20h30 – Panelinha x Vila Nova
Sport. No domingo, às 8h00 –
Panelinha Futsal x Apiacás e às
9h30, Alta Floresta x Vila Nova
Sport.
Em Confresa, amanhã, às
8h00 – Santa Cruz do Xingú x
ACVHE Campo Verde; às 9h30 –
Valor da Vida x Confresa Futsal; às
19h00 – Santa Cruz do Xingú x Valor
da Vida e às 20h30 – ACVHE Campo
Verde x Confresa Futsal. No
domingo, às 8h00 – Valor da Vida x
ACVHE Campo Verde e às 9h30 –

VAGA NA COPA SP

Estadual sub-19 decide
equipes semifinalistas
Da Redação

A

Federação Mato-grossense
de futebol divulgou na noite
de anteontem a tabela com as
datas e horários dos jogos entre
Sinop e Poconé pelas quartas de final
do sub-19 estabelecendo que a
primeira partida será nessa sextafeira às 16h00, no Gigantão, ficando
jogo de volta marcado para a
próxima terça-feira (12), no
Dutrinha, às 15h30, em Cuiabá.
O Galo do Norte teve ação

julgada pelos desembargadores do
Tribunal de Justiça Desportiva de
Mato Grosso e por unanimidade,
cinco votos a zero, foi reconduzido a
segunda fase do Estadual Sub-19, no
lugar do Grêmio Sorriso,
desclassificado por ter infringido o
regulamento da competição e
escalado um atleta de forma irregular
na partida em que venceu o
Luverdense, em casa por 3 a 1.
O departamento jurídico do
Foto: Julio Tabile

Galo do Norte pega Cavalo pantaneiro hoje atrás de vaga
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Sinop entrou com uma notícia de
infração na procuradoria do TJD, no
último dia 30, onde foi aceita a
liminar pelo presidente do tribunal
para suspender a partida entre as
agremiações Grêmio Sorriso e
Poconé e o jogo que agora será entre
Sinop e Poconé.
Na outra quarta de final, o
Luverdense goleou o Operário por
11 a 0 no Passo das Emas na noite de
anteontem e está classificada para as
semifinais do campeonato estadual
da categoria. No jogo de ida,
realizado em Cuiabá, às duas
equipes haviam empatado em 2 a 2 e
com esta goleada, o Verdão do Norte
enfrentará o Cuiabá nas semifinais.
O time da capital conquistou a vaga
após vencer na mesma quarta feira, o
Araguaia por 1 a 0.A outra semifinal
será entre União de Rondonópolis e
o vencedor do confronto, Sinop e
Poconé.
O primeiro semifinalista do
estadual sub-19 é o União de
Rondonópolis que, ontem à noite,
eliminou o Mixto, com vitória por 3 a
1 e o campeão e o vice do estadual
sub-19, garantem vaga na Copa São
Paulo de Futebol Júnior do ano que
vem.

A força da mulher no salão bate aquela bola na Copa

Santa Cruz do Xingú x Confresa
Futsal.
Em Colider, amanhã, às
8h00 – Juinense x Aupe Araguaia.
Às 09h30 – Barra Futsal x Colíder
Futsal; às 20h30 – Juinense x Colíder
Futsal e às 22h00 – Aupe Araguaia x
Barra Futsal. No domingo, às 9h30 –
Barra Futsal x Juinens e às 11h00 –
Aupe Araguaia x Colíder Futsal.
No feminino, em Sapezal,
amanhã, às 8h30 – Mixto Feras x
Família Peixoto; às 10h00 – AFNC
Nova Canaã x Real Sapezal; às
19h00 – Família Peixoto x AFNC

www.jornalcorreiocacerense.com.br

As flores de hoje vão
para a aniversariante
Denise Cristina
Arruda Amorim, que
celebra data nova e
recebe o abraço dos
amigos e familiares.
Que Deus te ilumine,
te guie e te proteja em
todos os dias da sua
vida. Feliz Niver!!!

***********
By Rosane Michels

A Lua entra em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de enfrentamento de
problemas e dificuldades
nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver a
necessidade de distanciar-se da vida social
e de conversas vazias.

A Lua entra em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de recolhimento e
interiorização. Você estará
em contato mais profundo com seu mundo
emocional e espiritual. É possível que você
precise definir uma rotina mais eficiente
para enriquecer sua vida espiritual.

A Lua entra em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia intenso, especialmente
no trabalho. Suas
responsabilidades podem aumentar e
você ser mais exigido. Portanto,
mantenha o foco e procure não se deixar
levar pelo pessimismo do momento.

A Lua entra em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de maior envolvimento
com uma equipe de trabalho.
Um projeto pode exigir mais de sua equipe e
você perceber a necessidade de remanejar
algumas pessoas. Um amigo pode precisar
de você.

A Lua entra em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e
diminuição da energia vital. Você estará
mais fechado e reflexivo e pode pensar
com mais seriedade na possibilidade de
um romance começar. Procure estar
mais próximo de seus filhos.

A Lua entra em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de maior envolvimento
e responsabilidades no trabalho. Um
projeto o envolve diretamente para seu
crescimento profissional. Fique atento,
pois poderá enfrentar problemas e se
sentir ainda mais exigido.

A Lua entra em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e
necessidade de envolver-se mais com sua
vida doméstica e os relacionamentos em
família. Você estará mais fechado e
caseiro, mais voltado para os seus. Dia
ótimo para organizar gavetas e armários.

A Lua entra em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de enfrentamento de
pequenas dificuldades com
um projeto de médio prazo, especialmente
se estiver envolvido com publicações,
pessoas ou empresas estrangeiras. Dia
bom para os estudos.

A Lua entra em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de reflexão e dificuldade
na comunicação. Uma
reunião de negócios pode ser decisiva para
a assinatura de um novo contrato.
Portanto, preste atenção nas palavras e só
fale o estritamente necessário.

Lua entra em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando
um dia de enfrentamento
de problemas e pequenas dificuldades
com uma parceria ou sociedade
financeira. O momento pode envolver
também um aprofundamento
emocional e necessidade de intimidade.

A Lua entra em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia em que a necessidade de
organizar sua vida material e
financeira fica mais forte. É possível que
você precise enfrentar um atraso de
pagamento, no entanto, não será por
muitos dias.

SOCIAL

08

********
Felicitações
também são
endereçadas
ao competente
Diego Vaz que
marca mais
um
gol no
placar da
v i d a .
Sucessos,
amor, paz e
felicidades.

*********

Celebrando mais
um ano o médico
Manoel Campos
Neto a quem
enviamos os votos
de felicidades
repletos de saúde
e re a l i z a ç õ e s .
Parabéns!!!

Esotérico
A Lua entra em seu signo e
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e
preocupação relacionada às
responsabilidades assumidas. O dia pode
envolver certa tensão e pressão, além da
dificuldade em comunicar-se, pois você
estará muito fechado.

Nova Canaã e às 20h30 – Mixto
Feras x Real Sapezal. No domingo,
às 8h30 – AFNC Nova Canaã x
Mixto Feras e às 10h00 – Família
Peixoto x Real Sapezal.
Em Juína, amanhã, às 8h00 –
Cáceres Faipe x Barra do Garças; às
9h30 – Guiratinga x Associação
Juinense; às 19h00 – Cáceres Faipe x
Guiratinga e às 20h30 – Barra do
Garças x Associação Juinense.
No domingo, às 8h00 –
Barra do Garças x Guiratinga e às
9h30 – Cáceres Faipe x Associação
Juinense

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

*********

