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 O governo vai custear mais cinco leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva no Hospital São Luiz, de Cáceres, e também ampliar a 
quantidade de exames e oferecer novos serviços à população. Assim, o 
hospital, passará a contar com 15 leitos, além de manter em funcionamento 
10 leitos de UTI neonatal. O Termo de Compromisso e Metas foi assinado 
entre a SES e a direção do hospital. Página 03

 A Yaqueline Pena Arroyo, 
21, foi presa por policiais 
militares do Grupo Especial de 
Segurança de Fronteira (Gefron), 
no posto de fiscalização do Indea, 
no Distrito de Corixa, município 
de Cáceres, transportando mais 
de 139 cápsulas de cocaína 
escondidas no estômago e 
t r a v e s s e i r o .  A s u s p e i t a  
transportava 100 cápsulas no 
travesseiro e 39 no estomago. 

 Nova loteria na praça, o Dia da 
Sorte, que já está com as apostas 
liberadas nos chalés lotéricos desde a 
última segunda feira e o primeiro 
sorteio no sábado próximo em 
Goiânia (GO), às 20h00. O valor 
máximo a ser pago ao ganhador é R$ 
3 0 0  m i l .  S ã o  c o n s i d e r a d a s  
vencedoras as apostas com 7, 6, 5 ou 4 
prognósticos e/ou Mês de Sorte 
coincidentes com os números e/ou 
mês sorteado. 

 Começou ontem, 15, em Cáceres o XIVº Encontro de Pesquisa em 
Educação da Região Centro-Oeste – Reunião Científica Regional da 
ANPED, que prossegue até sexta feira, 18, com o tema "Democracia e 
Educação: Impasses e desafios da ciência, da pesquisa e da pós-
graduação". O objetivo do evento,  é divulgar a produção cientifica dos 
programas de pós-graduação em educação da região.  Página 03

 Os ladros de Cuiabá Evandro Fernando de França Dias, Alexandre 
Cosso Meza, Renan Cerilo Silva e Michel Pereira dos Santos, foram presos 
em uma casa no bairro de Praia do Flamengo no bairro da Pituba em 
Salvador Bahia, horas após tentar assaltar a agencia do banco do Brasil. 
Com a quadrilha a policia apreendeu as ferramentas usadas na tentativa do 
arrombamento.  Página 05

HOSPITAL SÃO LUIZ

Estado injeta dose de reforço 
com  leitos de UTI em Cáceres

Os novos leitos de UTI do São Luiz, até serem habilitados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), serão custeados integralmente pelo Governo do Estado de MT

Hospital São Luiz atende regiões Oeste e Sudoeste do Estado    

Foto: JCC
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FLAGRA NA CORIXA

Gefron laça mula boliviana
com 139 cápsulas de cocaína 

Mula Yaqueline passou por lavagem no Regional   

 Foto: Gefron/MT

NOVA LOTERIA

Dia da sorte movimenta
apostadores nos chalés
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Nas filas das lotéricas, o sonho de faturar a sorte grande  

 Foto: JCC

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Cáceres sedia XIV encontro de 
pesquisa em educação regional 

Dra. Maritza Maldonado e o turismólogo André do Couto   

Foto: Esdras Crepaldi

COCO RALADO

Ladrões cuiabanos dançam
o axé ao tentar assaltar B.B

Ladrões Evandro, Alexandre, Renan e Michel, no pote baiano   

Foto: PJC/Bahia

DIREITO/FAPAN
Aqueles que tinham o sonho de cursar 
ciências jurídicas, conhecida como 
Direito, podem se inscrever para o 
vestibular de meio de ano da Fapan, 
Faculdade do Pantanal, a mais nova opção 
na área, com aprovação pelo MEC. O 
curso será noturno, com 100 vagas e o 
vestibular em junho. As aulas começam 
em julho e a gente fica a perguntar, será 
que tem mercado pra tantos profissionais 
do direito atualmente? Com tanto 
atendimento gratuito, defensoria, 
mutirões, cartórios, o campo fica meio 
congestionado, convenhamos. 

VAI ESFRIAR!
As previsões do Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), 
que é ligado ao Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam a 
possibilidade da temperatura começar a 
cair a partir de sábado (19) e o frio chegar 
de vez no domingo (20). A mínima espera 
é de 15ºC e a máxima de 22ºC em Cuiabá e 
Cáceres, com a possibilidade de chuva de 
80%, tanto no sábado, quanto no domingo. 
Então, o negócio é ficar no QAP, casacos 
fora do guarda-roupas e guarda chuva a 
vista.

BERERÉ/DETRAN
De acordo com o Gaeco, a organização 
criminosa que atuava no Detran-MT, no 
esquema de pagamento de propinas 
envolvendo a EIG Mercados e investigado 
na Operação Bereré, era formado por 41 
pessoas citadas como investigadas. 
Segundo o inquérito policial do MPE, o 
principal núcleo, o de liderança, era 
formado pelos deputados estaduais Mauro 
Savi e Eduardo Botelho, presidente da 
Assembléia Legislativa, ex-deputado 
federal Pedro Henry, ex-governador Silval 
Barbosa, ex-presidente do Detran-MT, 
Teodoro Moreira Lopes e pelo ex-
secretário da Casa Civil, Paulo Cesar 
Zamar Taques, primo do governador 
Pedro Taques.

BERERÉ/DETRAN-II
No núcleo de operação, faziam parte 
Antônio da Cunha Barbosa Filho (irmão 
de Silval Barbosa); Marcelo da Costa e 
Silva (sócio da Santos Treinamentos); 
Antônio Eduardo da Costa e Silva (irmão 
de Marcelo); Claudemir Pereira dos 
Santos (assessor de Mauro Savi); Sílvio 
Cezar Correa Araújo (ex-chefe de 
gabinete de Silval Barbosa); Roque 
Anildo Reinheimer (sócio da Santos 
Treinamentos;Pedro Jorge Zamar Taques 
(irmão de Paulo Taques); Valter José 
Kobori (ex-executivo da EIG Mercados); 
Rafael Yamada Torres; Dauton Luiz 
Santos Vasconcellos; Merison Marcos 
Amaro; Hugo Pereira de Lucena; José 
Henrique Ferreira Gonçalves e José 
Ferreira Gonçalves Neto (proprietário da 
FDL Serviços). Tuto gente Buena!

ÍNDIOS/FOGO
Índios do Parque Nacional do Xingu 
passaram por um treinamento de combate 
a incêndio em Barra do Garças, entre abril 
e maio pelo Ibama. Ao final do curso, 62 
deles foram contratados para trabalhar 
como brigadistas. Eles vão atuar nas 
brigadas de incêndio. Curioso, que quando 
os índios eram silvícolas, não haviam 
incêndios em florestas, a natureza e o meio 
ambiente eram respeitados.  
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 Alguns cidadãos, notadamente 
os que se acham classe media porque 
ganha mais de 3 salários mínimos por 
mês, e, tem um pois é de 20 anos atrás, 
tipo pereba, 1.0, que afoga em descidas, 
só pagam dividas em ultimo caso. 
Mesmo sabendo que o calote gera juros 
comuns e sobre a mora, que ele purga 
muitas vezes só na justiça, sob 
constrição de penhora daquele 
terreninho onde pretende construir um 
puxadinho de duas peças e um banheiro 
pra sair do aluguel. 
 Prá quem entra no calote da 
dívida, se não pagar no prazo 
previamente estipulado, incorre na tal 
multa de mora, definida como uma 
porcentagem aplicada à dívida por cada 
dia de atraso em relação ao seu não 
pagamento. 
 Apesar disso, se essa taxa for 
prolongada por mais de um mês, o juros 
de mora começa a ser cobrado, tendo um 
cálculo que é feito mensalmente. 
Imagine que hoje é dia 15/8/ e você vai 
pagar um boleto que venceu no dia 5/8/ 
no valor de R$5.000,00. Após o 
vencimento, multa cobrada= 2%; Após o 
vencimento, mora cobrada=3% a.m.; 
Calculando o valor da multa pelo atraso 
de pagamento, independentemente da 
quantidade de dias de atraso, tem-se que 
esse valor é de 2%: Multa por atraso= 
R$5.000,00 x 2%; Multa por atraso= 
R$100,00; Calculando-se a multa de 
mora: Valor= 3% a.m. (ao mês). 
 C o n s i d e r a n d o  q u e ,  
comercialmente, o mês tenha 30 dias, 
portanto, o valor será 3/30 multiplicado 
pela quantidade de dias que estão 
atrasados.  Como são 10 dias:  
R$5.000,00 x 3% = R$150,00 
R$150/R$30 = R$5,00; R$5,00 X 10 
(dias que estão em atraso) = R$50,00. 
Somando-se o valor do boleto + multa 

por atraso + multa de mora: R$5.000,00 
+ R$100,00 + R$50,00 = R$5.150,00. 
 Morou só o barulho do tal juro e 
sua mora? O trem é cosquento, amigos, 
especialmente prá quem é pobre e 
honesto e por circunstancias extras não 
consegue pagar seu débito em dia, 
porque a maioria dos ricos nem com 
juros de mora, execuções e os cambaus, 
quitam seus compromissos, sobretudo 
quando os financeiros. São vários os 
exemplos de gravatinhas em carros 
possantes importados, com papagaios 
nos bancos e se lixando para as dívidas, 
afinal, eles são amigos dos poderosos e 
ninguém mexe com eles. 
 A gente mexeu na mer...cadoria, 
só prá lembrar que nossos bem 
remunerados no congresso, depois de 
vários meses ganhando nosso dinheiro, 
estão aprovando um PL que abre 
privilégios para os bons pagadores. O tal 

cadastro posi t ivo.  Segundo os 
embromadores, criando condições para 
a expansão do crédito, queda das taxas 
de juros e aumento do consumo, 
beneficiando toda a população, ulalá, 
quanta palhaçada! Ora, pagar as contas 
em dia é dever, obrigação de cada um e 
quem não paga, é caloteiro, deles, 
cuidam os juros, as moras, as execuções, 
se não pagam, porque leis no Brasil não 
funcionam. 
 Agora, criar lei com benefícios 
para quem nada faz além de cumprir seu 
dever, é assumir que o caloteiro precisa 
de incentivos para solver suas 
obrigações, isso é uma vergonha, como 
dizia o Boris Casoy. 
 Lembra daquele prefeito que 
noticia na imprensa que ele paga os 
salários dos barnabés em dia? Vantagem 
nenhuma, pagar à quem se deve é uma 
obrigação, jamais, uma virtude. 

 Como sempre, homenageamos o 
profissional do dia consoante o calendário 
e nesta terça feira, 16 de maio, o registro é 
parta o Dia do Gari, data que tem o 
objetivo de homenagear os profissionais 
responsáveis em manter as ruas, praças e 
praias limpas de todo o lixo gerado 
naturalmente ou por ação do ser humano. 
No Brasil os garis não recebem o devido 
respeito e visibilidade que merecem, pois 
é graças ao seu trabalho que os cidadãos 
podem viver em uma cidade mais limpa e 
bonita. 
 O termo "gari" surgiu em 
homenagem ao francês Pedro Aleixo 
Gary, que ficou conhecido por ser o 
fundador da primeira empresa de coleta de 
lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976. 
Para homenagear os garis, selecionamos o 
artigo do colaborador Rivaldo Cavalcante: 
“Garis são esses homens que passam dia e 
noite vasculhando as ruas, à cata de 
entulhos. 
 Compenetrados, cabeças baixas, 

tentando esconder-se dos olhares de 
pessoas que passam, atentos ao que estão 
fazendo, no nosso benefício, eles apenas 
trabalham. Sempre os encontramos, 
inclusive nos veículos coletores de lixo.  
Mas eles passam despercebidos, como se 
fossem apenas sombras, pessoas excluídas 
e invisíveis, enfrentando intempéries, cães 
ferozes, perigos de contaminação com 
cortes de cacos de vidros e produtos 
ácidos, contaminações do lixo hospitalar e 
outros tipos de desgraças, eles nos prestam 
um inestimável serviço.
 Somos desatenciosos com esses 
laboriosos e silenciosos trabalhadores do 
nosso cotidiano. Nunca nos aproximamos 
deles. Vemo-los como se fossem 
portadores de doenças transmissíveis pelo 
simples olhar, pelo sorriso, pelas mãos 
sujas e calejadas, pelas roupas surradas.
 Não é tarefa fácil correr oito horas 
de dia ou de noite, no sol ou na chuva, atrás 
de um caminhão coletor do nosso lixo.
 Pense na sua residência sem coleta 

de lixo! Faça uma experiência. Deixe-a 
com lixo acumulado durante apenas 
quinze dias. Depois me conte o resultado. 
Nunca os cumprimentamos, com medo de 
comprometermos nossa imunidade ou 
identidade pessoal.
 Talvez eu até já tenha pensado: 
que me importa o lixeiro! Entretanto, eles 
têm sentimentos, famílias, religiosidades, 
falam, sofrem, sorriem, sonham com uma 
vida melhor. Têm fé e esperança nos seus 
corações de seres humanos. Da próxima 
vez que você tiver oportunidade, dê um 
bom dia para o gari. Este gesto não fará 
esse humilde trabalhador mais rico ou 
mais pobre, mas, asseguro que tocará 
direto no fundo do seu coração, por ter 
sido considerado uma pessoa. Por ter sua 
presença notada. O gari é nosso irmão em 
Cristo, que nos quer todos irmãos”. (Esta 
máxima de Jesus precisa ser verdadeira e 
não da boca pra fora) 

***___Autor: Rivaldo Cavalcante. 
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Gari não é Lixo

Cadastro anti-Caloteiros
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profissionais da educação de 
Cáceres  poderem insc rever  
trabalhos. Já o Secretário de Turismo 
Júnior Trindade, viu com bons olhos 
Cáceres  ser  a  sede de  um 
acontecimento tão expressivo. 
“Uma das nossas vocações é sem 
dúvida o turismo de eventos, vamos 
ser parceiros nesta realização, que 
vai acontecer aqui no nosso Centro 
de Eventos”, destacou Trindade.
 Para o turismólogo André do 
Couto, a cidade vai receber mais de 
400 pessoas que irão se hospedar na 
cidade, se alimentar, se socializar 
com a cultura local e acima de tudo 
aproveitar para conhecer os diversos 
atrativos naturais e construídos que 
Cáceres oferece, no mês e ano que o 
município completa 240 anos. 
 Ele adiantou que vai reunir 
os integrantes do Conselho 
Municipal de Turismo e da Unemat 
para discutirem estratégias e uma 
programação que venha atender os 
turistas que vierem participar do 
XIV Encontro de Pesquisa em 
Educação da Região Centro-Oeste.

 omeçou ontem, 15, em CCáceres o XIV Encontro de 
Pesquisa em Educação da 

Região Centro-Oeste – Reunião 
Científica Regional da ANPED, que 
prossegue até sexta feira, 18, com o 
tema "Democracia e Educação: 
Impasses e desafios da ciência, da 
pesquisa e da pós-graduação". 
 Na abertura, integrantes da 
Prefeitura de Cáceres e da Unemat, 
se reuniram para deliberar sobre o 
evento e selar parcerias entre as duas 
instituições nesta realização na 
Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo. 
 A professora  doutora  
M a r i t z a  M a c i e l  C a s t r i l l o n  
Maldonado, Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UNEMAT e Presidente 
do Fórum de Coordenadores de 
Programas de Pós-Graduação em 
Educação da Região Centro Oeste 

apresentou para o Secretário 
Municipal de Turismo, Júnior César 
Trindade e técnicos da Sicmatur e 
Secretaria Municipal de Educação, a 
i m p o r t â n c i a  d e s t e  g r a n d e  
acontecimento para a educação e 
para o turismo de Cáceres.
 Maritza explicou que o XIV 
Encontro de Pesquisa em Educação 
da Região Centro-Oeste, é uma das 
cinco reuniões científicas regionais 
da ANPED que acontecem neste 
ano. “Serão 23 programas de pós 
graduação presentes no encontro”, 
informou Maldonado. Segundo ela o 
objetivo é divulgar a produção 
cientifica dos programas de pós-
graduação em educação da região 
centro-oeste.
 A Secretária Municipal de 
Educação, Eliene Liberato Dias, 
comemorou a inserção da rede 
municipal em uma realização deste 
por te  e  a  opor tun idade  de  

Serão mantidas 222 internações 
mensais em clínica médica; 249 
vagas na obstetrícia; 26 na pediatria; 
99 internações cirúrgicas; e 774 no 
ambulatório obstétrico.
 De acordo com o novo 
convênio celebrado, o Estado irá 
r e p a s s a r  m e n s a l m e n t e  R $  

as regiões Oeste e Sudoeste do 
Estado e oferece serviços médico-
hospitalares em cirurgia eletiva, 
c l í n i ca  méd ica ,  ped iá t r i ca ,  
obstétrica, ambulatório gestante, em 
sistema plantão 24 horas, serviços de 
Apoio Diagnóstico e Terapêutico 
(SADT) e UTI adulto e neonatal. 

 governo do Estado de Mato OGrosso vai custear mais 
cinco leitos de Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) no Hospital 
São Luiz, de Cáceres, e também 
ampliar a quantidade de exames e 
oferecer novos serviços à população. 
O Termo de Compromisso e Metas 
garantindo a contratualização dos 
serviços por meio de convênio, a 
partir deste mês de maio, foi 
assinado anteontem (14), entre a 
SES e a direção do hospital, que é 
mantido pela Congregação Santa 
Catarina.
 De acordo com o termo 
assinado pelo secretário de Estado 
de Saúde, Luiz Soares, e o diretor 
executivo do Hospital São Luiz, 
Mário Rodrigo Kaoru, com mais 
cinco leitos de UTI adulto o hospital, 
passará a contar com 15 leitos, além 
de manter em funcionamento 10 
leitos de UTI neonatal. Os novos 
leitos de UTI, até serem habilitados 
junto ao Sistema Único de Saúde 
( S U S ) ,  s e r ã o  c u s t e a d o s  
integralmente pelo Governo do 
Estado.
 O Hospital São Luiz atende 

2.043.825,37 para o custeio dos 
serviços. Conforme o termo 
assinado será aumentado no hospital 
o número de exames de ressonância 
magnética, passando de 191 para 
250 exames mensais. O Estado ainda 
irá custear novos serviços, como a 
realização, mensalmente, de 64 
exames de ultrassonografia e 
também 80 exames laboratoriais 
para gestantes de risco.
 Conforme os termos do 
Compromisso assinado, a SES irá 
fazer o repasse financeiro mensal 
dos serviços de acordo com o 
indexador pactuado e conforme 
procedimentos programados,  
autorizados, regulados e realizados 
pelo Hospital São Luiz, de acordo 
com o estabelecido na programação 
físico-financeiro.
 Cabe também à SES realizar 
o monitoramento mensal do 
cumprimento de metas dos serviços 
prestados pelo hospital por meio da 
Comissão de Acompanhamento de 
Contratualização (CAC/SES-MT). 
E  d e v e r á ,  a i n d a ,  r e v i s a r  
trimestralmente as metas físico-
financeiras pactuadas no Termo de 
Compromisso, com o objetivo de 
avaliar e adequar às metas 

estabelecidas.
 Já o Hospital São Luiz deve 
prestar assistência médica sem ônus 
ao usuário, em regime de internação 
hospitalar, ambulatorial e apoio 
diagnóstico e terapêutico, de caráter 
eletivo e de urgência e emergência 
obstétrica à população; realizar as 
atividades assistenciais por meio de 
demanda referenciada e regulada 
por meio da Central de Regulação do 
Escritório Regional de Saúde; 
disponibilizar o censo diário dos 
l e i t o s  d e  U T I  
credenciados/habilitados ou em 
p r o c e s s o  d e  
credenciamento/habilitação para a 
Central Estadual de Regulação de 
Urgência e Emergência garantindo o 
acesso aos usuários.
 O Hospital  São Luiz 
também deve garantir a manutenção 
e disponibilidade do total de 103 
leitos hospitalares credenciados ao 
SUS, dos quais 17 em clínica 
cirúrgica, 27 em clínica médica, 30 
obs t é t r i cos /neona to log i a ,  4  
pediátricos, 10 leitos de UTI adulto 
(habilitado) e 15 leitos não 
habilitados, dos quais 10 são de UTI 
neonatal e 5 UTI adulto, não 
havendo redução de leitos.

a sessão realizada na noite Nde anteontem (14), os 
quinze vereadores de 

Cáceres, solicitaram ao executivo 
municipal, providências mais 
urgentes possíveis para melhorias 
nas estradas rurais de Alambrado, 
Três Rios, Campo Limpo, Ipanema, 
Cometa, Bela Vista, no Porto Limão, 
que interligam ao Porto Limão e 
encontram-se extremamente ruins, 
com condições imprópria de 
trafegabilidade, sendo assim, 
dificultoso o acesso ao transporte 
escolar.
 Os vereadores justificaram a 
n e c e s s i d a d e  i m e d i a t a  d e  
cascalhamento e patrolamento 
naquela região, afirmando que as 
estradas são utilizadas pelos 
moradores que trafegam nessas 
estradas.  “As estradas ruins 
prejudicam os moradores  e  
principalmente as crianças que 
precisam do transporte escolar” 
Afirmam os vereadores.
 Após audiência pública 

realizada na Câmara Municipal de 
Cáceres, vereadores vão a Cuiabá se 
reunir com os Deputados Estaduais 
solicitando a não fusão dos cartórios.
 Ta m b é m  n a  C â m a r a  
Municipal de Cáceres o Projeto de 
Lei Complementar Estadual nº 
3/2015 que fundiu o Cartório do 3º 
Ofício ao Cartório do 2º Ofício e foi 
aprovado em 1º Turno, deve voltar 
ao plenário da Assembléia para 
votação em 2º Turno.
 Neste sentido, atendendo os 
anseios da população cacerense, 
vereadores não mediram esforços 
para se deslocarem até Cuiabá, na 
tentativa de convencer os Deputados 
pela permanência do Cartório.
 Caso aprovado, Cáceres 
perderá um cartório, restringindo-se 
somente ao 1º e 2º ofícios e como 
conseqüência, a diminuição de 
empregos e oportunidades, prejuízo 
à qualidade de atendimento ao 
público e prejuízo na celeridade dos 
feitos são prováveis conseqüências 
da extinção do Cartório.

DOSE DE REFORÇO

Estado amplia leitos de UTI 
adulto no Hospital São Luiz 

Conforme o convênio celebrado, a SES irá repassar mensalmente R$ 2.043.825,37 para custear os serviços do São Luiz que atende o oeste e sudoeste do Estado

SES c/ Redação

Hospital São Luiz atende pacientes locais e regionais    

Foto: JCC

REUNIÃO CIENTÍFICA

Cáceres sedia encontro de pesquisa 
em educação da região centro-oeste
Assessoria

Objetivo do encontro é divulgar a produção cientifica da região  

 Foto: Esdras Crepaldi

MAUS CAMINHOS

Vereadores cobram melhorias
em estradas rurais via Limão
Assessoria
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 equipe da secretaria de Aobras iniciou na manhã 
de s t a  s egunda - f e i r a 

( 1 4 / 0 5 ) ,  o s  s e r v i ç o s  d e 
pavimentação asfáltica no Bairro 
Jardim Morada da Serra em 
Pontes e Lacerda. O projeto foi 
apresentado no último dia (3) 
pelo secretário de obras, José 
Garcia Neto, demonstrando que 
18 ruas do Bairro vão receber a 
pavimentação asfáltica.
 Serão 72 mil metros 
q u a d r a d o s  d e  c o n s t r u ç ã o 
asfáltica. Aproximadamente 
n o v e  q u i l ô m e t r o s  e  u m 
investimento estimado de R$ 
1.300.000.00 que virão de 
recursos próprios do município. 
Alguns moradores do Bairro já 
haviam perdido a esperança de 
ver as ruas asfaltadas, mas com 
início das obras eles relataram 
que agora estão confiantes e 
esperançosos. '' Por várias vezes, 
já disseram que nosso bairro seria 
asfaltado, mas nunca saiu do 
papel, agora parece que vai'' disse 
o  m o r a d o r  c o n h e c i d o 

popularmente como Bigode, que 
reside no bairro a mais de 20 anos.
 Já a muitos anos o Bairro 
Jardim Morada da Serra é 
deixado de lado pelo poder 
público, não somente em infra-
estrutura, mais também na 

questão de investimentos na 
saúde, educação e assistência 
social. O prefeito Alcino Barcelos 
se comprometeu em atender não 
só o Bairro Morada da Serra, mais 
todos os bairros do município na 
medida do possível.

duas facas, e investiu contra os 
policiais que tentavam impedi-lo 
de se ferir.
 Foram feitas diversas 
tentat ivas  para  que ele  se 
desfizessem das duas facas, mas, 
sem êxito e com raiva, Oziel 
continuava investindo contra os 
policiais que foram obrigados a 
desferir um disparo contra uma 
das pernas do suspeito. 
 Mesmo alvejado, ele 
continuou segurando as duas 
facas se recusando a soltá-las, 
quando um policial conseguiu dar 
um chute em umas de suas mãos, 
desarmando de uma das facas e 
logo a seguir, outro policial 
também o desarmou com outro 
chute. Desarmado, o elemento foi 
imobilizado e preso.  
 Diante de seu estado 
violento, Oziel foi conduzido até 
a Unidade de Saúde da cidade de 
C o n q u i s t a  D ' O e s t e  e 
posteriormente ao Hospital Vale 
do Guaporé em Pontes e Lacerda. 
 Depois de ficar mais 
calmo, ele foi levado à presença 
da autoridade policial de plantão 
e autuado por ameaças.
 Conforme sua esposa 
Maria Laura da Silva, ela já havia 
sido agredida fisicamente pelo 
suspeito por outras duas vezes e 
sofrido ameaças de morte com o 
uso de faca.  

m elemento violento Uarmado com duas facas 
tentou atacar policiais 

militares na zona rural, a cerca de 
dois km da área urbana de 
Conquista D'Oeste e depois de ser 
desarmado, acabou preso. 
 Pouco antes, ele teria 
agredido a sua esposa e a filha, 
atos presenciados por uma 
testemunha, que acionou os 
policiais. 
 Os policiais depararam 
com a esposa do bravinho 
covarde, Maria Laura da Silva 
que ainda estava em estado de 
choque e afirmou aos policiais 

que havia sido agredida pelo seu 
esposo, e que o mesmo teria 
pegado sua filha de iniciais G. S. 
L. de 16 anos e arrastado a jovem 
para dentro do mato.  
 Em um caminho que dava 
acesso a residência, a jovem 
vinha em fuga, quando foi 
encontrada pelos PMS, alegando 
que o suspeito ao percebeu a 
presença dos policiais a teria 
liberado e que o individuo havia 
ameaçado se matar na residência 
da família. 
 Minutos após o valentão 
Oz ie l  S i l va  Lourenço  fo i 
encontrado na casa, de posse de 

m  g r a v e  a c i d e n t e Uaconteceu na madrugada 
de domingo último (13) 

na rua Sergipe, área central de 
Pontes e Lacerda, quando um 
veículo Peugeot bateu contra o 
m u r o  d e  u m a  r e s i d ê n c i a , 
resultando em danos de grande 
monta na par te  f rontal  do 
automóvel e a morte de Sidnei 
Justiniano, um adolescente de 17 
anos que morava em Vila Bela da 
Santíssima Trindade. A vitima 
estava com outras duas pessoas 
no interior do veículo sinistrado e 
foi encontrada sozinha pela 
p o l i c i a  e  b o m b e i r o s  q u e 
atenderam a ocorrência.

 Testemunhas disseram 
aos policiais, que no Peugeot 
haviam tres pessoas, que se 
evadiram após o acidente, não 
sabendo explicar o porque deles 
terem deixado o local. 
Sidnei foi encontrado sem vida, 
preso nas ferragens do veículo 
cuja frente ficou totalmente 
destruída assim como o muro da 
residência e depois de removido 
ao IML para necropsia e liberação 
aos familiares em Vila Bela, os 
policiais agora investigam as 
causas do acidente e quem seriam 
as outras duas pessoas que 
estavam com a vitima, o porque 
delas terem desaparecido.

VALENTÃO COVARDE

Armado com facas atacou 
policiais e acabou baleado

Individuo surtado ameaçou matar companheira, filha e agredir policiais com faca, sendo contido na base de chutes para ser desarmado e acalmado no hospital

PM/MT c/ Redação

Surtado com faca sempre oferece real perigo a si e a outrem   

PAVIMENTAÇÃO

Prefeitura inicia obras nas 
ruas do Morada da Serra

Assessoria c/ Redação

Maquinário trabalha duro no asfaltamento das ruas do bairro   

Foto: Assessoria

SINISTRO FATAL

Carro bate no muro 
matando Adolescente
Da Redação

Vitima Sidnei Justiniano, morreu no interior do Peugeot  

 Foto: Documento

Foto: Ilustrativa

Cáceres-MT, quarta-feira 16 de abril de 2018
05

www.jornalcorreiocacerense.com.br

ma quadrilha de ladrões Ude bancos de Mato 
Grosso foi presa na tarde 

de anteontem (14) no bairro da 
Pituba em Salvador, Bahia, horas 
após ter tentado arrombar uma 
agência do Banco do Brasil. 
Segundo  in fo rmações  da  
Secretaria de Segurança Pública 
(SSP-BA), eles fazem parte de 
uma quadrilha que age em todo o 
país.
 O s  s u s p e i t o s ,  
identificados como Evandro 
Fernando de França Dias, 
Alexandre Cosso Meza, Renan 
Cerilo Silva e Michel Pereira dos 
Santos, todos naturais do Mato 
Grosso, foram localizados em 
uma casa no bairro de Praia do 
Flamengo e com eles foram 
a p r e e n d i d o s  f u r a d e i r a s ;  
lixadeiras; martelete profissional; 
brocas, marreta; talhadeira; 
d i s c o s  d e  c o r t e ;  l u v a s ;  
luminárias; um bloqueador de 
sinais de comunicação, avaliado 
em aproximadamente R$ 50 mil e 

Manoel Dias e a Rua Pará e 
conforme a PM, funcionários da 
empresa de segurança que presta 
s e r v i ç o  p a r a  a  a g ê n c i a  

um veículo modelo HB 20.
 O ataque ocorreu por 
volta da meia-noite, na unidade 
localizada entre a Avenida 

informaram que uma das câmeras 
foi mudada de posição e as luzes 
foram apagadas. Por meio de 
nota, o Banco do Brasil informou 
que a agência atacada não abriu 
na segunda-feira, e que não há 
previsão de normalização do 
atendimento. Conforme o banco, 
o local passará por uma vistoria 
da área técnica.
 Segundo o delegado 
Marcelo Sansão, diretor do 
Departamento de Repressão e 

Combate ao Crime Organizado 
(Draco), informou um dos 
assaltantes de Cuiabá, Michel 
Pereira dos Santos já possuía 
mandado de prisão, no Mato 
Grosso, pela prática de roubos. 
Participaram da ação equipes do 
Draco, da Coordenação de 
Operações Especiais (COE) e do 
Departamento de Inteligência 
Policial (DIP) da Polícia Civil. 
Eles já apuravam, há três meses, a 
atuação dos quatro suspeitos.

posto do Indea, desceu com uma 
mochila nas costas e um 
travesseiro na mão. Ao ser 
abordada, a mulher informou que 
estava vindo de Santa Cruz, com 
destino a Cáceres.
 Durante a revista na 
mochila, nenhum material ilícito 
foi encontrado, porém ao pegar o 
travesseiro, a equipe de Gefron 
desconfiou do peso do objeto, e 
ao cortar o travesseiro foram 
localizadas 100 cápsulas de 
cocaína.
 Questionada se possuía 
mais entorpecente, a jovem 
alegou que teria engolido mais 39 
cápsulas da mesma substância. 
Yaqueline foi conduzida até o 
Hospital Regional de Cáceres 
onde realizou exame de raios-x e 
constatou a veracidade dos fatos. 
 A mula, tomou remédio 
para expelir as cápsulas e 
posteriormente foi  encaminhada 
a Delegacia da Fronteira 
(Defron), onde foi autuada em 
flagrante pelo crime de tráfico 
internacional de drogas.

m a  b o l i v i a n a  Ui d e n t i f i c a d a  c o m o  
Yaqueline Pena Arroyo, 

21, foi presa na tarde da última 
segunda-feira (14) por policiais 
militares do Grupo Especial de 
Segurança de Fronteira (Gefron), 
no posto de fiscalização do Indea, 

no Distrito de Corixa, município 
de Cáceres, transportando mais 
de 100 cápsulas de cocaína 
escondidas no estômago e 
travesseiro.
 De acordo com a equipe a 
suspeita estava na garupa de um 
moto-taxi e ao se aproximar do 
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 atalidade ocorreu no Finício da tarde desta 
segunda-feira dia 14 

quando familiares e amigos 
juntamente com a vítima José 
Ribeiro dos Santos, 62, estava se 
refrescando do calor na tarde de 
anteontem, no Balneário Lago 
Azul distante a cerca de 20 km de 
Mirassol D'Oeste, quando passou 
mal. Sua irmã, notando que ele 
estava tendo uma crise, com 
ajuda de demais familiares e 
amigos, retiraram-no do interior 
da água, mas a vitima estava 
inconsciente. O filho do dono do 
balneário que é enfermeiro 
realizou massagens cardíacas e 
outros  procedimentos ,  na  
tentativa de reanimá-lo, tendo a 

vitima expelido sangue pela boca. 
 Como o caso era deveras 
grave, o proprietário juntamente 
com seu filho um funcionário e a 
irmã da vítima socorreu José 
Ribeiro para Hospital Samuel 
Greve, onde foi constatado pela 
equipe de saúde, que a vítima que 
e r a  m o r a d o r  d o  b a i r r o  
Bandeirantes, em Mirassol 
D'Oeste, já estava sem sinais 
vitais. 
 Segundo informações que 
a irmã da vítima repassou a 
Polícia Civil, e consta no registro 
do Boletim de ocorrência, José 
R i b e i r o  t o m a v a  r e m é d i o  
controlado, sofria crises de 
epilepsia desde criança e 
constantemente convulsões.

CANA EM SALVADOR

Assaltantes de Cuiabá são presos 
tentando roubar banco na Bahia

Com a quadrilha presa em uma casa no bairro de Praia do Flamengo na capital baiana, (todos moradores em Cuiabá/MT) os policiais apreenderam ferramentas

G1/Bahia c/ Redação

Evandro, Alexandre, Renan e Michel estão chaveados em Salvador   

Foto: PJC/Bahia

TRAVESSEIRO E BUCHO

Mula boliviana cai na Corixa
com 139 cápsulas de cocaína 
Redação c/ Gefron/MT

Mula Yaqueline Pena Arroyo, foi encaminhada ao HRC  

 Foto: Gefron/MT

MAL-SÚBITO

Sexagenário morre quando 
se refrescava em balneário
Da Redação

Forte calor regional tem levado muita gente aos balneários   

Foto: Arquivo
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 S e c r e t a r i a  d e  AAcompanhamento Fiscal, 
Energia e Loteria do 

Ministério da Fazenda instituiu 
uma nova loteria da Caixa, 
denominada o Dia da Sorte, que 
será promovida três vezes por 
semana, às terças-feiras, quintas-

feiras e sábados. As apostas 
exclusivas para o concurso 001 já 
podem ser registradas, desde 
segunda (14), em qualquer 
unidade lotérica do país. O 
primeiro sorteio será realizado no 
próximo sábado (19/5), em 
Goiânia (GO), às 20h. O valor 

máximo a ser pago ao ganhador é 
R$ 300 mil.
 Para jogar, o apostador 
deverá escolher de sete a quinze 
números dentre os trinta e um 
constantes no bilhete e apenas um 
Mês de Sorte ou optar pela aposta 
surpresinha. Serão sorteados sete 
números diferentes dentre os 
trinta e um, além de um Mês de 
S o r t e .  S ã o  c o n s i d e r a d a s  
vencedoras as apostas que 
contiverem 7, 6, 5 ou 4 
prognósticos e/ou  M ê s  d e  
Sorte coincidentes com os 
números e/ou mês sorteado.
Para o vice-presidente de Fundos 
de Governo e Loterias da Caixa, 
Valter Nunes, o Dia de Sorte é 
mais uma oportunidade para os 
apostadores, trazendo facilidade 
e mais chances de acerto. “É um 
novo produto das Loterias Caixa 
para atender às necessidades do 
público apostador, que busca 
modalidades com probabilidade 
de ganhos maiores e que sejam de 
fácil assimilação”, afirma.
 Os sorteios da nova 
modalidade serão realizados 
sempre às terças, quintas e 
sábados. Porém, o primeiro 
concurso será sorteado no sábado 
(19), a partir das 20h00 e na 

semana seguinte, os sorteios do 
Dia  de  Sor te  en t ram na  
programação regular das Loterias 
Caixa.
 De acordo com a Caixa, a 
probabilidade de ganhar com a 
aposta mínima, de sete números, 
é de 1 em 2.629.575. No caso do 
segundo prêmio, as chances são 
de 1 em 15.652. Para ter um 
parâmetro de comparação, na 

mega-sena, por exemplo, a aposta 
em 6 números tem 1 chance em 
50.063.860 de ganhar. “Na 
terceira e quarta faixas de 
premiação, a estatística é de 1 em 
453 e 1 em 37. 
 No caso do mês do ano, a 
possibilidade de ganho chega a 
ser de 1 por 12. Essas chances 
aumentam conforme o número de 
apostas.

DIA DA SORTE

Nova loteria da Caixa terá
1º sorteio próximo sábado 
Da Redação

Serão sorteados sete números diferentes além de um Mês de Sorte e vencedoras as com 7, 6, 5 ou 4 prognósticos e/ou Mês de Sorte coincidentes. com os números

Movimento nas lotéricas de Cáceres embala sonhos de apostadores   

Foto: JCC

Cáceres-MT, quarta-feira 16 de maio de 2018

Luverdense 1 a 0. A alegria do Verdão 
durou pouco, aos 29 minutos, Rodrigo 
Andrade cobrou pênalti para o Volta 
Redonda, bola para um lado, goleiro 
para o outro e ficou tudo igual. 1 a 1. A 
virada do Verdão do Norte veio aos 35, 
a bola desviou e Paulo Renê, vivo na 
jogada, aproveito e mandou para o 
fundo da rede. Luverdense 2 a 1.
 J o g a n d o  e m  c a s a  o  
Luverdense estava à vontade. Aos 42 
minutos, Itaqui colocou a bola na 
cabeça de André Ribeiro que 

cabeceou e ampliou o placar para o 
time de Lucas: 3 a 1. No segundo 
tempo, o primeiro lance de perigo foi 
com Paulo Renê em velocidade partiu 
com a bola dominada e foi parado com 
falta perto da grande área. Itaqui em 
cobrança de falta, mandou direto no 
gol do goleiro Douglas que afastou o 
perigo com um soco na bola. Mas aos 
11 minutos, Lucas Braga de fora da 
grande área bateu colocado e não deu 
para o goleiro Douglas. Luverdense 4 
a 1.

o último fim de semana (11 a N13), em rodada válida pela 2ª 
fase da 19ª Copa Centro 

América de Futsal, realizada nas 
cidades de Alta Floresta, Juína, 
Campo Verde e Sapezal, 115 gols 
marcaram a classificação de Apiacás, 
Alta Floresta, Campo Verde, Barra 
Futsal, Associação Juinense, Cáceres 
Faipe, Real Sapezal e AFNC Nova 
Canaã para a 3ª etapa da competição.
 C o n f o r m e  t a b e l a  d a  
Federação Mato-grossense de Futsal 
(FMFS), Apiacás fez a melhor 
campanha da rodada, com duas 
vitórias e um empate em três jogos. 
Em Alta Floresta, primeiro venceu a 
Associação Juinense de Futsal, no 
sábado, às 8h00, por placar de 4 a 2. 
Depois venceu Alta Floresta, no 

sábado, às 20h30, por 4 a 3. E empatou 
com Brasnorte, no domingo (13.05), 
às 8h00, por 4 a 4. A ACVHE Campo 
Verde fez a segunda melhor campanha 
da rodada, com uma vitória e dois 
empates em três partidas. Em Campo 
Verde, primeiro ganhou do Barra 
Futsal, no sábado, às 10h30, por 
placar de 2 a zero. Depois empatou 
com Arão Morro da Mesa, no sábado, 
às 20h30, por 3 a 3 e encerrou com 
empate contra Valor da Vida, no 
domingo, às 9h30, por 3 a 3.
 A 19ª Copa Centro América 
Futsal reúne o total de 47 times, são 33 
masculinos e 17 femininos. A 
categoria masculina foi organizada 
em seis fases, a feminina em cinco e 
ambas estão atualmente na segunda 
fase. E, segundo a federação, a tabela 

da próxima rodada será divulgada nos 
próximos dias, com as datas, horários, 
confrontos e cidades-sede.
 Veja a tabela da rodada: No 
sábado, 12, Alta Floresta, Associação 
Juinense de Futsal 2 x 4 Apiacás; 
Brasnorte 2 x 4 Alta Floresta; 
Brasnorte 4 x 8 Associação Juinense 
de Futsal; Apiacás 4 x 3 Alta Floresta. 
Domingo, 13, Brasnorte 4 x 4 
Apiacás; Associação Juinense de 
Futsal  2  x  6  Alta  Floresta .  
Classificados: Apiacás (1° colocado) 
e Alta Floresta (2°).
 Em Campo Verde, no sábado, 
12, Valor da Vida 4 x 4 Arão Morro da 
Mesa Futsal; Barra Futsal 0 x 2 
ACVHE Campo Verde; Valor da Vida 
2 x 2 Barra Futsal; Arão Morro da 
Mesa 3 x 3 ACVHE Campo Verde. No 
domingo, 13, Barra Futsal 7 x 4 Arão 
Morro da Mesa e Valor da Vida 3 x 3 
ACVHE Campo Verde. Classificados: 
ACVHE Campo Verde (1° colocado) 
e Barra Futsal (2°).
 Em Sapezal, sábado, 12, 
Indiavaí 2 x 3 AFNC Nova Canaã; 
Indiavaí 2 x 5 Real Sapezal. No 
domingo, 13, AFNC Nova Canaã 2 x 2 
Real Sapezal. Classificados: Real 
Sapezal (1° colocado) e AFNC Nova 
Canaã (2°).
 No feminino, a tabela da 
rodada apontou no sábado, 12, : Em 
Juína, Cáceres Faipe 3 x 1 Sinop 
Futsal; Cáceres Faipe 0 x 1 
Associação Juinense de Futsal; 
domingo, 13,  Sinop Futsal 5 x 5 
Associação Juinense de Futsal. 
Classificados: Associação Juinense 
(1° colocado) e Cáceres Faipe (2°).

epois dos reveses dos últimos Dtempos, rebaixamento da 
série B para a C, eliminação 

na Copa do Brasil, no estadual deste 
ano e derrotas na série C, o 
Luverdense se desencantou na noite 
de anteontem ao derrotar no Passo das 
Emas o Volta Redonda do Rio de 
Janeiro, pelo placar de 4 a 1, em 
partida valida pela 5ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da Série C. 
 Os gols foram marcados por 
Itaqui, Paulo Renê, André Ribeiro e 
Lucas Braga. Rodrigo Andrade 
descontou para o time do Rio de 
Janeiro. Com o resultado, o time 
mato-grossense deixou a zona de 

rebaixamento e subiu para 6ª 
colocação do Grupo B.
 O próximo desafio do 
Luverdense pela Série C será no 
estádio Juiz de Fora, neste domingo, 
contra o Tupi de Minas Gerais, às 15h. 
Já o Volta pega o Brasiliense, no 
mesmo horário, no estádio Raulinho 
de Oliveira.  O volta Redonda saiu 
com a bola, mas não dominou a 
partida. Logo nos primeiros minutos 
Lucas Braga, recebeu para o 
Luverdense, dominou, entrou na área 
e a zaga sem brincadeira chegou para 
tirar o perigo. Aos 5 minutos, Moises 
chegou muito forte em cima do 
Rodrigo Andrade e foi falta, mas 

quem acabou recebendo amarelo foi 
Rafael Silva por reclamar como juiz. 
Itaqui cobrou para o Luverdense, 
levantou de pé direito obrigando o 
goleiro Douglas sair do gol.
 O Verdão do Norte tentou 
com Tiarinha que desceu em 
velocidade e foi derrubado. Paulinho 
cobrou a falta com uma bomba que 
explodiu na barreira do Volta 
R e d o n d a .  O  L u v e r d e n s e  s e  
aproximava cada vez mais do gol. Até 
que aos 26, em cobrança de falta, 
Itaqui mandou um chute certeiro, mas 
ficou na trave. No rebote, ele pegou de 
primeira chutou por baixo das pernas 
de Paulinho e abriu o marcador. 

DANDO A VOLTA

Luverdense goleia Volta Redonda 
deixando a zona de rebaixamento 

Verdão vinha de uma maratona desastrosa, rebaixamento, eliminações e derrotas na serie C mas redimiu-se perante a torcida ao derrotar o time da cidade do aço

S.N c/ Redação

Até que enfim, Luverdense comemora uma vitória   

Foto: Assessoria Lec

BOLA PESADA

Centro América de Futsal 
tem rodada com 115 gols

Assessoria

Rodada do fim de semana agitou equipes de futsal do interior   

Foto: Junior Martins
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Urano, que esteve em Áries 
durante sete anos, começa 
sua caminhada através de 
Touro marcando o início de 
um período de mudanças 
intensas e significativas em 

sua maneira de ganhar dinheiro. Novos e 
interessantes projetos envolvendo o 
aumento de seus rendimentos podem 
surgir.

Esotérico

Urano, que esteve em Áries 
durante sete anos, começa 
sua caminhada através de 
seu signo marcando o início 
de um período de mudanças 
intensas dentro e fora de 

você. Nada permanecerá como antes, pois 
agora é hora de libertar-se de amarras 
psíquicas que tem aprisionado você nos 
últimos anos.

Urano, que esteve em Áries 
durante sete anos, começa 
sua caminhada através de 
Touro marcando o início de 
um período de mudanças 
intensas em seu mundo 

emocional, que começam a partir de um 
novo interesse em temas relacionados à 
psicologia e ocultismo, que abrirão 
portas para uma nova filosofia de vida.

Urano, que esteve em Áries 
durante sete anos, começa 
sua caminhada através de 
Touro marcando o início de 
um período de mudanças 

i n t ensas  na  v ida  soc i a l ,  com 
aproximação de pessoas interessantes e 
diferentes em sua vida. É hora de 
libertar-se de conceitos e atitudes que 
caminham contra a liberdade.

Urano, que esteve em Áries 
durante sete anos, começa 
sua caminhada através de 
Touro marcando o início de 
um período de mudanças 
i n t e n s a s  n a  v i d a  

profissional. Uma nova proposta de 
trabalho pode surgir de repente e fazê-lo 
pensar em uma mudança radical em sua 
carreira.

Urano, que esteve em Áries 
durante sete anos, começa 
sua caminhada através de 
Touro marcando o início de 
um período de mudanças 
intensas em sua vida 

doméstica e nos relacionamentos 
familiares. O período pode envolver uma 
mudança de casa, cidade ou até mesmo de 
país.

Urano, que esteve em Áries 
durante sete anos, começa 
sua caminhada através de 
Touro marcando o início de 
um período de mudanças 
intensas em projetos que 

envolvem parcerias e sociedades 
financeiras. O longo período pode 
envolver grande soma de dinheiro vindo 
de heranças ou processos.

Urano, que esteve em Áries 
durante sete anos, começa 
sua caminhada através de 
Touro marcando o início de 
um período de mudanças 
i n t e n s a s  n o s  

relacionamentos. Se estiver só, uma 
pessoa diferente pode mexer com você. 
Se seu relacionamento o oprime, é hora de 
deixá-lo para trás.

Urano, que esteve em 
Áries durante sete anos, 
começa sua caminhada 
através de Touro marcando 
o início de um período de 

mudanças intensas em sua vida social, 
com aproximação de pessoas diferentes, 
que vão mexer com seu coração. Novas 
amizades e um novo e emocionante 
romance pode começar.

Urano, que esteve em Áries 
durante sete anos, começa 
sua caminhada através de 
Touro marcando o início de 
um período de mudanças 

intensas em sua rotina, que se torna mais 
prazerosa, especialmente no trabalho. O 
longo período trará a liberdade que 
sempre sonhou. Um novo e interessante 
projeto pode seduzir você.

Urano, que esteve em 
Áries durante sete anos, 
começa sua caminhada 
através de Touro marcando 
o início de um período de 

mudanças intensas em questões que 
envolvem a comunicação, as viagens e 
os estudos. Sua curiosidade aumenta, 
assim como sua disponibilidade e 
energia.

By Rosane Michels
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Urano, que esteve em 
Áries durante sete anos, 
começa sua caminhada 
através de Touro marcando 
o início de um período de 

mudanças intensas, que podem começar 
a partir de projetos de viagens e contato 
com pessoas estrangeiras. Você pode 
decidir estudar ou trabalhar em outro 
país.

Nosso click infantil de hoje vai para a 
bonequinha Luísa, filha do colunável casal 
Geraldo Fidelis e Fernanda Gattass.

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

Votos de felicidades e muitos anos de vida ao 
aniversariante Adriano Collégio Alves, pela 
passagem do seu natalício.  

Prestigiando nosso trabalho a encantadora 
Gisela Dias Rondon que está sempre 
antenada nas notícias da Princesinha. 
Grande abraço e uma excelente quarta-
feira.

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

A Praça Barão do Rio Branco será palco do Festival 
Internacional de Folclore de Mato Grosso que acontece nos dias 
26 e 27 do corrente mês. Em mais uma edição o Fifolk traz shows 
de dança, músicas populares e clássicas nacionais e 
internacionais.  Já confirmado a participação da Cia de Dança 
Gisele Moreno, CTG Recordando os Pagos e Grupo Flor de 
Atalaia. Fica a dica, vale conferir. 


