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O documentário "Pantanal, a boa inocência de nossas origens", o 
longa, que mostra o dia a dia dos moradores da maior planície alagada do 
mundo, dirigido por Izabella Faya e Eduardo Nunes, terá a sua primeira 
exibição em Cáceres, nesta terça feira, (14) aniversário do Rio Paraguai. O 
filme será exibido às 20h00 com a presença dos diretores, à beira do rio, ao 
lado da Sicmatur. Página 03

LONGA DO PANTANAL

Cáceres comemora hoje o dia do
Rio Paraguai com documentário

Longa metragem pretende abordar não só a rica diversidade da região e se pauta em três aspectos: o amor do pantaneiro pela terra, pelos rios e pela vida local

Izabella Faya, (detalhe) mostra riquezas da reserva da biosfera mundial   

Fotos: El Cine Latino/Arquivo

PAIXÃO COVARDE

Abatida a tiros pelo
ex na frente da mãe

Rita Jorge da Silva, 
34, foi morta com vários 
tiros na frente da mãe e de 
uma irmã na tarde do ultimo 
domingo, no bairro Cidade 
Al ta  em Araputanga.  
Conforme a mãe da vitima, 
uma senhora de 73 anos, o 
autor dos tiros, seu ex-
genro ,  pedre i ro  José  
Antônio Caetano, 34, não 
aceitava o término do 
relacionamento, há cerca de 
uma semana e segundo 
consta, havia um histórico 
de agressões, dele contra a 
companheira. Página 04José Antonio já havia ameaçado Rita antes de matá-la   

Fotos: PJC-MT

GUERRA DECLARADA

Mutirão abre temporada de
caça ao mosquito da dengue

Com a meta de mobilizar os cidadãos 
para a limpeza das residências, quintais e 
terrenos baldios a Prefeitura de Cáceres 
iniciou ontem, 13, um mutirão de limpeza na 
área urbana do município. O principal 
objetivo é a eliminação do lixo que possa 
acumular água e servir como criadouro para o 
mosquito Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, febre zika e chikungunya. Página 03

Ataques continuam hoje no 
COHAB Velha e Vila Mariana      
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VIDA PERDIDA

Atingido pela vitima, ladrão
mergulha na piscina e morre

O ladrão Patrick de Oliveira Spinard, que morava em Várzea 
Grande, morreu no final de semana após ser atingido a tiros pelo morador 
do bairro João Godofredo em Poconé. Patrick e outros comparsas foram 
surpreendidos pela vitima ao pular um muro do imóvel, sendo ele, baleado, 
vindo a cair na piscina, de onde foi retirado sem vida. Seus comparsas 
fugiram e o morador foi liberado pela justiça. Página 04

Ladrão Patrick Spinard começou e terminou mal sua vida    

Analfabetos Genéricos
e Geração Limpa 
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CANA EM 4 MARCOS

Ex-vereador e comparsas são
presos por encomendar morte

MULA CACERENSE

Taxista deu bandeira e rodou
com de oito quilos de cocaína

BOA DE PALESTRA
Se o leitor chegar num hotel de Cáceres com 
certeza vai ser cobrado a diária com 
antecedência, mas com estranhos é aquele papo 
melado, e acontecem os calotes, como o da falsa 
palestrante que deu o cano em um hotel da 
cidade no dia 1º de novembro com estadia até o 
dia 9, período em que ingeriu cerca de 100 latas 
de cervejas, várias refeições, totalizando cerca 
de R$2.000 reais. Após mais de uma semana, 
saiu num taxi dizendo que iria a Unemat, onde 
faria uma palestra e tomou chá de Doril, 
escafedeu-se, sumiu. Pra palestrante até que a 
vigarista tem uma boa conversa.

CADÊ A PRINCESINHA?
O Hospital O Bom Samaritano, em Cáceres, 
promoveu ontem, 13, um abraço simbólico para 
sensibilizar o governo do Estado de Mato 
Grosso à assinar a contratualização, que se 
encontra desde março, deste ano e fazer o 
repasse imediatamente, para que a entidade 
possa saldar nove meses de salários atrasados 
dos servidores. Realmente um hospital como O 
Bom Samaritano gasta muito mesmo, 
atendendo pacientes de toda a região, o governo 
precisa ajudar sim, afinal a gente paga imposto é 
pra essas coisas. Só uma palavrinha: quanto a 
Princesinha da Sorte que anda meio sumida 
repassava para o hospital? Virou Gata 
Borralheira? Héim? Héim? Héim?

BRIGA DE RICO
Dizem que é só pobre quem faz barraco, que sai 
no braço e os cambaus, mentira, Dona Jandira, 
basta acessar a net onde circula um vídeo 
registrando o momento em que o empresário 
José Charbel Maluf, conhecido como 'Zezo' 
agride a empresária Aline Camila Piran, no 
elevador do Shopping Goiabeiras, na capital. 
Tem um tal de Amir que discute com o tal Zezo e 
dá um empurrão no empresário, que em resposta 
dá um chute. Após outros chutes Zezo se vira 
para Aline e dá um soco no rosto da empresária, 
que cai ao chão, coisas de novela das 10 da plin-
plin, égua, que o tempo ficou quente mesmo, 
Xomano!

SINDICATOS ZERO
Com o início da vigência da nova lei trabalhista 
no último sábado (11), a contribuição sindical 
obrigatória, que era cobrada no valor de um dia 
de salário de cada trabalhador, deixa de existir e, 
por conta disso, deverão desaparecer mais de 
três mil sindicatos. A avaliação foi feita pelo 
ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que 
não revelou que um dos objetivos da maldita 
reforma além de rasgar a CLT é realmente 
acabar com os sindicatos dos trabalhadores. 
Sem apoio das bases, a reforma corta a outra 
mão dos empregados, contente agora, seu 
Nogueira?

NANANÃONININHO!
O fechamento da Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) Neonatal de Rondonópolis, por falta de 
repasses por parte do Governo do Estado, fez 
com que os deputados estaduais engrossassem o 
discurso na tribuna da Assembléia, cobrando a 
presença do secretário estadual de Saúde, Luiz 
Soares  ao  par lamento  para  p res ta r  
esclarecimentos. O polemico deputado 
Nininho, da base do governo, fez duras críticas à 
gestão de saúde e afirmou que o Governo do 
Estado precisa encontrar uma solução para o 
custeio da saúde, nem que isso implique em 
atrasar a folha de pagamento. E aqui fica uma 
sugestão ao Nininho, que tal começar pelo seu 
polpudo salário?

DETRAN/HORÁRIO
A partir desta todas as unidades do Detran-MT, 
estarão funcionando, em caráter temporário, das 
9h às 18h, com atendimento ao público até às 
17h.  O novo horár io foi  inst i tuído 
temporariamente até que sejam sanados os 
acúmulos de atendimento à população. Todos os 
serviços já estão disponíveis em todas as 
unidades da autarquia no estado. Àqueles que 
tiveram o prazo de transferência do seu veículo 
expirado no período da greve, a diretoria de 
veículos informa que nenhum usuário terá 
prejuízo, pois a multa não será gerada.
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Hoje pegando carona em duas 
amigas, uma, a Luana Castro, do Brasil 
Escola da UOL, graduada em Letras e outra, 
a não menos graduada jornalista e colunista 
aqui do Correio, Rosane Michelis, vamos 
navegar pelo calendário das datas 
comemorativas, assim como fizemos no 
final de semana na maquina do tempo, 
voltando a raiz dos supermercados, mas 
agora, o papo é alfabetização. 

O fantasma dos tais Enem, (Enem 
estuda, Enem trabalha, égua que neste vai e 
vem dos E nem, quem gosta mesmo são os 
políticos que alugam, usam e abusam de 
cabeças vazias. 

Amigos, sem livros, leituras, 
reflexão, análises de texto, não se vai a lugar 
algum, exceto as necroses neuronais e já 
dizia o papa da internet Bill Gates, fundador 
da maior e mais conhecida empresa de 
software do mundo, a Microsoft: “Meus 
filhos terão computadores, sim, mas antes 
terão livros. Sem livros, sem leitura, os 
nossos filhos serão incapazes de escrever, 
inclusive a sua própria história.” 

A frase pode até ser meio dura, mas 
é a pura verdade, nestes tempos de grandes 
avanços tecnológicos, infelizmente o prazer 
de reservar alguns minutos para a leitura de 
um livro, seja ele físico ou virtual, tem sido 
cada vez mais raro entre leitores de várias 
faixas etárias, desvirtuando a formação 
intelectual e moral do indivíduo. 

O adendo introito pode ter sido 
meio longo pelo espaço exíguo do nosso 
papo diário, mas necessário por dois 
motivos, primeiro, porque em 1966, o dia 
14 de novembro foi escolhido pelo Governo 
Federal como o Dia Nacional da 
Alfabetização. Pelo ano da escolha, não 
poderia mesmo dar certo, já que em 1966, 
estávamos na ditadura militar, significando 
alfabetização Usaid, made in american, 
cujo legado ainda se pode notar nos 
empoderados dos últimos anos. 

O falido Mobral, os milhões 

jogados no ralo da corrupção dos anos de 
chumbo, do exílio de Darci Ribeiro e Paulo 
Freire, o Papa da Educação e da 
massificação democretina de falso 
patriotismo, ostracismo da nossa literatura, 
quase nada a se comemorar hoje portanto. 
Só pra não perder o pique, Dia Nacional da 
A l f a b e t i z a ç ã o ,  l e m b r e m o s  d o  
Analfabetismo Funcional, (indivíduos que, 
embora saibam reconhecer letras e 
números, são incapazes de compreender 
textos simples, realizar operações 
matemáticas mais elaboradas) que 
atualmente no Brasil é de 27% de sua 
população entre 15 e 64 anos. 

E pra finalizar, temos o Analfabeto 
Político, aquele que se ufana em dizer que 
odeio política, política não se discute, 

desliga a TV nos noticiários, recusa-se a 
ouvir o horário da propaganda eleitoral, 
critica mas não faz nada para mudar sua 
própria postura de vender o voto. Este 
analfabeto não deve se orgulhar e estufar o 
peito dizendo que odeia a política, e sim 
sentir vergonha da sua ignorância política, 
ignorância na qual nasce a prostituta, o 
menor abandonado, a violência banalizada 
e o pior de todos os bandidos: o político 
vigarista, o pilantra, o corrupto, e lacaio dos 
exploradores do povo. Como diz minha 
amiga Rosane no artigo desta página hoje, 
os tempos mudaram e concluímos sem 
receio de erro, mudaram pra pior, nada a 
comemorar, portanto, o Dia Nacional da 
Alfabetização, né mesmo professora? 

E...Ném Tamos aí, fechou, mano?

Semana passada nosso editor que 
literalmente é um homem de três 
instrumentos, advogado, jornalista e 
musico, abordou um tema anual e atual, a 
questão da lista de material escolar e além 
dela como virtual abuso de algumas 
escolas, outros como adendos as 
anuidades, as tais taxas de reserva 
também conhecidas como matrículas e 
rematriculas.

Não sou técnica em direitos do 
consumidor, mas em educação, posso 
falar de cátedra, pois fui aluna dos anos 
80, a década dourada, quando digamos, 
houve a transição para a educação de 
massas, onde o consumo começava a ser 
mais fácil, mas ainda era espartano e quem 
mandava eram, definitivamente, os pais e 
os professores. 

Nos anos 80 depois das férias, o 
primeiro dia de aulas tinha já sabor de 
festa, a gente estreava roupas novas, a 
bolsa de franjas, tinha que durar pelo 
menos quatro anos, o estojo pelo menos 
um ano letivo inteiro e só havia margem 
para comprar cadernos, lápis e borrachas 
quando estes se gastavam. 

Não havia birras nem invejas do 
colega do lado, até porque a escolha não 
era muita e quase todos tínhamos coisas 
iguais. Os alunos da escola pública e 
particular, usavam muito... Com Licença: 
Pois não:  Muito Obrigado; Senhora; 
Senhor, A Bênção Pai, a Bênção Mãe; e 
muitas outras coisas de orgulhar a 
sociedade. 

O Oposto da atual década, quando 
os alunos da escola pública ou particular, 
usam muito o tamo aí cara, fica na tua, falô 
mano, cai fora meu, aí véio, aí véia e assim 
por diante. Eu e minhas coleguinhas, a 
gente ia e vinha a pé para a escola; sem 
paranóias securitárias e ou ameaças de 
pedófilos em cada esquina; comprava 
bolos com creme na padaria do caminho; 
passava o tempo livre na rua, corria para 
todo o lado, pendurava em árvores; tocava 
a campainha do vizinho e se escondia 
atrás do muro; traquinagens de crianças e 
adolescentes sem nenhuma conseqüência. 

E saia de casa com aquele aviso: ai 
de ti que a professora me venha fazer uma 
queixa. Depois da escola, ao fim da tarde, 
havia desenhos na televisão. Primeiro era 

preto e branco, depois passou a ser a cores 
e no radinho do pai, a gente ouvia e curtia 
Menino do Rio, da Baby Consuelo; Pro 
D i a  N a s c e r  F e l i z ,  d o  B a r ã o  
Vermelho;Você Não Soube Me Amar, da 
Banda Blitz; Ursinho Blau-Blau, da 
Banda Absintho, Planeta Água, do 
Guilherme Arantes e no embalo das 
Emoções do Rei Roberto Carlos no toca-
fitas do carro do pai, enfim, uma era 
inesquecível, cujo reflexo de tudo tinha 
um tripé ultimamente desfeito. 

A educação se dividia no Lar, com 
nossos pais e irmãos, na Igreja com o 
encontro com Deus através do padre e na 
Escola, com os professores, formando a 
verdadeira Geração Limpa; esta, que nos 
últimos 30 anos luta para quiçá legar ao 
mundo em sucessão filial, pelo menos a 
metade do que nossos pais nos deixaram e 
assim, cumprir a nossa missão de vida, 
algo não tão fácil, mas possível, com 
Deus. 

***___Rosane Michelis – jornalista e 
colunista do Correio Cacerense. 

EXPEDIENTE

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA 
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME

CNPJ 24.823.041/0001-46

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores www.jornalcorreiocacerense.com.br

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Administração, Redação e Oficina

55
Anos

Geração Limpa

Analfabetos Genéricos

Cáceres-MT, terça-feira 14 de novembro de 2017 03www.jornalcorreiocacerense.com.br

como a dengue, chikungunya, 
Zika vírus e também a febre 
amarela.

Para o Secretário de Saúde 
de Cáceres Roger Alessandro o 
objetivo do Mutirão de Limpeza é 
também, conscientizar e envolver 
mais a população dos bairros na 
luta contra a dengue. 

“O mosquito está em todos 
os lugares, mas principalmente nas 
casas, em locais onde há água 
parada que possa se transformar 
em pontos de desenvolvimento da 
larva do mosquito Aedes aegypti. 

A Prefeitura conta com 
uma equipe de trabalhadores que 
está realizando a coleta de resíduos 
que possam acumular água em 
períodos de chuva a equipe conta 
com o apoio dos agentes de 
combate a endemia. Todas as ações 
conjuntas são para manter o 
mosquito longe da população”. 

Nesta terça feira, o mutirão 
estará nas ruas do COHAB Velha e 
Vila Mariana.

 om a meta de mobilizar os Ccidadãos para a limpeza 
das residências, quintais e 

terrenos baldios a Prefeitura de 
Cáceres iniciou ontem, 13, um 
mutirão de limpeza na área urbana 
do município. 
 O principal objetivo é a 
eliminação do lixo que possa 
acumular água e servir como 
criadouro para o mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da dengue, 
febre zika e chikungunya. 
 A ação é realizada pela 
Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Cáceres, por meio da 
Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos e Autarquia 
Águas do Pantanal.
D e n g u e  -  C o n f o r m e  o  
Coordenador de Vigilância em 
Saúde de Cáceres Antonio Carlos 

de  Jesus  Mendes ,  com a  
intensificação das chuvas a 
população deve ficar atenta em 
relação aos criadouros do 
mosquito Aedes Aegypti.  Os 
cuidados devem ser redobrados, 
pois o acúmulo de água contribui 
para o aumento de focos. 

Todos os cuidados com os 
pequenos reservatórios como 
vasos de plantas, calhas entupidas, 
garrafas, lixo a céu aberto, 
bandejas de ar-condicionado, entre 
o u t r o s  r e c i p i e n t e s  s ã o  
indispensáveis, uma vez que 
podem se tornar criadouros do 
mosquito.

C o m  a  c h e g a d a  d a  
temporada das chuvas em Cáceres, 
d e s t a c a  M e n d e s ,  
conseqüentemente há um aumento 
dos criadouros que podem 
desencadear um surto das doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti 

de Cáceres", conta Izabella Faya, 
que assina a direção com Eduardo 
Nunes.

O longa passa por Barão de 
Melgaço, São Pedro de Joselândia, 
Nhecolândia, Miranda, Cáceres e 
Poconé, mostrando a exuberância 
natural do Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. Partindo do olhar 
dos personagens, compreendemos 
o equilíbrio entre homem e 
natureza, onde o movimento das 
secas e das enchentes determina a 
forma de viver. O filme pretende 
abordar não só a rica diversidade 
da região, mas fazer refletir sobre 
as diferentes relações que cada um 
tem com o meio em que vive.

O conceito do filme se 

pauta em três aspectos: o amor do 
pantaneiro pela terra, pelos rios e 
pela vida local. O habitante da 
p a i s a g e m  p a n t a n e i r a  é  o  
personagem central, um ser que 
enfrenta as vicissitudes da terra 
inundada, na época das cheias e a 
ressecada ,  nas  demoradas  
estiagens. 

Apesar de sua beleza 
natural exuberante, o Pantanal 
vem sendo muito impactado pela 
ação humana, principalmente pela 
a t i v i d a d e  a g r o p e c u á r i a ,  
especialmente nas áreas de 
planalto adjacentes ao bioma. 
Apenas 4,4% do Pantanal  
encontram-se protegidos por 
unidades de conservação.

 documentário "Pantanal, Oa boa inocência de nossas 
origens", produção da 3 

Tabela Filmes dirigida por Izabella 
Faya e Eduardo Nunes, terá a sua 
primeira exibição em Cáceres, no 
Mato Grosso, hoje, (14) dia do 
aniversário do Rio Paraguai, 
quando o público poderá conferir o 
longa, que mostra o dia a dia dos 
moradores da maior planície 
alagada do mundo.

O filme será exibido às 20h 
com a presença dos diretores, em 
um telão à beira do rio, ao lado da 
Secretaria Municipal de Turismo 
(Sicmatur). É a primeira vez que o 
filme será visto pela comunidade 
que fez parte dele.

«As pessoas  sempre 
pensam no Pantanal como um 
paraíso selvagem rico em 
biodiversidade, mas esquecem que 
há séculos homens e mulheres das 
comunidades tradicionais resistem 

aniversário do Rio Paraguai, esse 
rio que nasce no Pantanal e corta 
quatro países até desaguar no 
Atlântico, é um presente que 
queremos dar para os pescadores 

a todo tipo de ameaça e conservam 
esse conjunto de riquezas que foi 
reconhecido como Reserva da 
Biosfera Mundial pela UNESCO. 
Exibir o filme no dia do 

ç ã o  c o n j u n t a  d e  Apatrulheiros da Polícia 
F e d e r a l  ( P F )  e  o  

Grupamento Especial de Fronteira 
(Gefron) apreendeu pouco mais de 
8 kg de cloridrato de cocaína em 
um táxi, após denúncia anônima na 
tarde da última sexta-feira (10), em 
Cáceres, durante diligencias 
realizadas em uma propriedade 
localizada no Bairro Parque Nova 
Era. 
 Com o suspeito detido, o 
motorista de taxi Edimar (30) 

foram encontrados 9 tabletes 
pesando 8.600 quilogramas, os 
quais aparentavam ser cloridrato 
de cocaína.

Segundo a denuncia o 
veículo táxi Palio Weekend de 
Placas OBH 3316, Cáceres-MT, 
seria usado para viajar para a 
cidade de Rondonópolis, onde 
seria entregue o entorpecente. Foi 
dado voz de prisão em flagrante ao 
indivíduo, o qual foi encaminhado 
à Delegacia da Polícia Federal de 
Cáceres.

DOCUMENTÁRIO

Longa sobre o Pantanal
será exibido na Sicmatur

Longa metragem será exibido esta noite às 20h00 em um telão à beira do rio, ao lado da Secretaria Municipal de Turismo (Sicmatur) com a presença dos diretores

Assessoria c/ Redação

Izabella Faya, dos longas Sudoeste e Duas da Manhã   

Foto: El Cine Latino

MUTIRÃO DENGUE

Saúde de Cáceres declara
guerra contra o mosquito
Assessoria c/ Redação

Equipe da prefeitura realiza coleta de resíduos nos bairros    

Foto: Arquivo

DEU BANDEIRA

Taxista vai em cana com
8 kg de extrato de cocaína
Gefron c/ Redação

Droga estava mocozada no táxi do mula de Cáceres   

Foto: Gefron

Oliveira o condutor da Titan não 
possui Carteira Nacional de 
H a b i l i t a ç ã o ,  n ã o  p o s s u i 
documento da motocicleta, 
estando ainda a moto totalmente 
irregular como manda as leis de 
transito.

Por sorte dos envolvidos, 
as conseqüências se resultaram 
apenas em danos materiais nas 
motos sem qualquer lesão no 
infrator e na condutora da outra 
moto. 

A única lesão pessoal que 
deve pesar agora é no motoqueiro 
R e g i v a m ,  p o r  d i r i g i r 
perigosamente, não possuir CNH 
para moto e ou documentação de 
seu cavalo de aço.
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acabou morto, sendo que o outro 
conseguiu fugir. O criminoso 
quando levou os tiros, saiu 
cambaleando e acabou caindo 
dentro da piscina.

Quando os  pol ic ia i s 
chegaram ao local para as devidas 
providencias, localizaram no 
fundo da piscina, o revolver que o 
ladrão havia usado para tentar 
praticar o roubo. O morador, 
autor do disparo foi preso em 
flagrante pela Polícia Militar, 
ainda no local do crime, mas o 
juiz José Luís Leite Lindote, de 
Várzea Grande, mandou soltá-lo 
domingo, entendendo que o 
mesmo agira em legítima defesa.

Em registros de grupos de 
whats app, um fato desperta a 
atenção: Patrick Spinard no 
sábado de sua morte estava 
u s a n d o  u m a  c a m i s e t a  e m 
homenagem ao amigo Wesley 
Carlos Silva de Jesus morto dia 
21 de outubro em uma fazenda 
município de Poconé, por um 
funcionário ao reagir a uma ação 
criminosa.

 l a d r ã o  P a t r i c k  d e OOliveira Spinard, 19, que 
tinha uma tatuagem no 

peito com a escrita Foco, Força, 
Fé e morava no Bairro São 
Mateus, em Várzea Grande, 
região metropolitana de Cuiabá, 
se deu mal após invadir uma casa 
para roubar, no bairro João 
Godofredo em Poconé, na manhã 
do ultimo sábado (11). 

 Segundo informações, o 
dono da residência percebeu a 
entrada dos criminosos pulando 
um muro na parte de trás do 
imóvel por volta das 8h00 e 
disparou contra eles.

Os policiais informaram 
que o ladrão se deparou com o 
morador do imóvel, que estava 
em um dos quartos da casa de 
onde saiu atirando e um deles 

s investigações iniciaram Aapós o furto de escadas de 
uma empresa de Energia 

elétrica, depois que os policiais 
tomaram conhecimento do furto 
de alguns objetos na city e 

começaram as investigações até 
chegar na pessoa de Francismar 
Sanxes Merias, 31, suspeito de 

 Acidente aconteceu por Ovolta das 10 horas na 
Aven ida  F lo resp ina 

Azambuja esquina com a Rua 
Ângelo Gajardone, quando o 
motoqueiro Regivam Freitas 
estava descendo a rua empinando 
a sua motocicleta Titan de cor 
vermelha e adentrou a avenida 
que é preferencial e segundo 
informações de terceiros que 
presenciaram o acidente, colidiu 
com a moto conduzida por 
Lourdes Eugenia.

A Policia Militar esteve 
no local do acidente colhendo 
informações  e  conduziu  o 
condutor da moto para o Cisc.

S e g u n d o  o  t e n e n t e 

receptar rés furtivas em troca de 
drogas.

Na residência do acusado 
na Rua das Flores os policiais 
localizaram escadas e vários 
objetos de valore tais como: 
utensílios e matérias usados em 
construção civil, Caixa de Som, 
Bateria, além de eletro eletrônico.

A casa começou a cair 
m e s m o  d e p o i s  q u e  o s 
i n v e s t i g a d o r e s  d a  P J C 
localizaram dentro de uma 
maquina centrifuga uma barra de 

maconha, pasta base de cocaína e 
entorpecente prontos para o 
comercio, além de uma balança 
de precisão.

Detido no Cisc o acusado 
assumiu ser o dono das drogas 
salientando ainda que há mais de 
6 meses já estava fazendo o 
comercio da droga na sua 
residência. 

Autuado em flagrante, 
Francismar deve responder a 
justiça pelos crimes de tráfico de 
entorpecentes e receptação.

PJC estoura mocó de drogas
no Jardim Morada da Serra

BOCA DE FUMO

O tráfico de drogas alicia pequenos ladrões, fomentando os furtos e roubos, com a receptação de rés-furtivas nas bocas em troca de paradinhas aos pivetes viciados

PJC c/ Redação

Francismar Merias escondia drogas numa centrífuga    

LEGÍTIMA DEFESA

Larápio baleado pela vitima
cai dentro da piscina e morre
Redação c/ PM/MT

Baleado, Patrick de Oliveira Spinard, caiu na piscina da casa     

Foto: PM-MT

EMPINADO

Motoqueiro provoca acidente
no centro de Pontes e Lacerda
Akitafacil c/ Redação

Motoqueiro Regivam Freitas, quase provoca acidente   

 Foto: PMT

Foto: PJC-MT
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 prisão de Rogério de AOliveira, (morador em 
Olímpia, SP e que estaria 

homiziado aqui no pantanal) no 
último sábado em São José dos 
Quatro Marcos, região de 
Cáceres, cinco dias após a de seus 
comparsas Anderson Lopes Dias 
e Ronilson Peres da Silva, no dia 
6 deste mês em Rondonópolis, foi 
uma ação conjunta entre, as 
Polícias Civil do Mato Grosso e 
São Paulo, contra os suspeitos de 
uma tentativa do homicídio 
qualificado contra a, Rosângela 
Fréo, empresária moradora de 
Fernandópolis, SP.

O crime ocorrido no 
último dia 17 de outubro teria 

sido encomendado pelo ex-
vereador e agropecuarista Celso 
Teixeira, 69, para matar a própria 
ex-mulher.  Rogér io  t e r i a  
contratado Anderson e Ronilson 
para executarem Rosângela Fréo, 
proprietária de várias casas no 
bairro e teria atendido ao pedido 
de um desconhecido para 
comprar um dos seus imóveis.

A data foi agendada e ao 
mostrar o imóvel na Avenida 
Eladia Esser, naquela cidade de 
Fernandópolis, SP, Rosangela 
teria recebido uma “gravata” do 
bandido, conseguindo escapar 
após dar uma mordida no braço 
d e l e .  O  r a p a z ,  a i n d a  
desconhecido, teria fugido a pé 

pela avenida até o final do bairro 
onde o veiculo usado por ele 
estava estacionado. A vítima 
decidiu seguir o bandido em sua 
caminhonete Hilux, com placas 
de Olímpia.

Ao se deparar com o carro 
teria avistado um homem saído 
de dentro do veiculo que atirou 
contra ela, atingindo o pára-brisa, 
vidro traseiro, vidro lateral e uma 
das portas, conseqüentemente 
atingindo Rosângela no braço e 
nas costas. Ferida, ela procurou 
ajuda em uma academia na 
Avenida dos Arnaldos, mas 
visualizou uma viatura da polícia 
civil que passava pelo local, 
sendo socorrida até o Pronto 

Socorro da Santa Casa de 
Fernandópolis.

Nas investigações, Celso 
Teixeira foi preso defronte à 
c o o p e r a t i v a  d e  c r é d i t o  
Sicoob/Credicitrus, e a policia 
encontrou em sua casa, na Rua 
João Carlos Cote Gil, Jardim 
Glória, o revolver Taurus e 148 
munições intactas, calibres 32 e 
38. 

Embora tenha pago fiança 
pelo crime de porte ilegal de 
armas, acabou sendo preso por 

existir um mandado de prisão 
temporária expedida pela justiça 
de Fernandópolis, onde é suspeito 
de ser o mandante da tentativa de 
homicídio contra a ex mulher 
Rosangela.

Celso Teixeira, há quase 
20 anos, teve seu mandato de 
vereador cassado por fornecer 
água de um poço artesiano de sua 
propriedade para a prefeitura, no 
distrito de Ribeiro dos Santos, 
recebendo R$ 100 por mês, sem 
processo de licitação.

a  ta rde  do  u l t imo Ndomingo, por volta das 
17h 50, no bairro Cidade 

Alta,  uma tragédia aconteceu no 
bairro em Araputanga, quando 
Rita Jorge da Silva, 34, foi morta 
com vários tiros na frente da mãe 
e de uma irmã. 
 Conforme a mãe da 

vitima, uma senhora de 73 anos, o 
autor dos tiros, seu ex-genro, 
pedreiro José Antônio Caetano, 
34, não aceitava o término do 
relacionamento. 

O casal estaria separado 
há cerca de uma semana e Rita 
chegou a registrar um boletim de 
ocorrência com pedido de medida 

protetiva, contra o ex-marido, 
que segundo consta, havia um 
histórico de agressões, dele 
contra a companheira.

Segundo a mãe de Rita, o 
assassino chegou em sua casa, 
numa motocicleta e chamou a 
mulher no portão. Assim que Rita 
se aproximou, ele começou a 
atirar. 

A vítima ainda tentou 
correr, mas caiu na varanda de 
casa, morrendo no local, antes da 
quase imediata chegada do 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu).

Após os disparos, José 
fugiu e não foi mais localizado. A 
casa foi isolada por agentes da 
Perícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec) que estiveram 
analisando a cena do crime. 

Até o fechamento desta 
edição, a única informação era de 
que José Antonio, o autor do 
feminicidio, teria sido avistado 
próximo aos eucaliptos, na MT-
175 sentido Quatro Marcos, mas 
ninguém sabia dizer do seu 
paradeiro.

 fato aconteceu na última Osexta-feira (10) por volta 
das 15h40, um acidente 

entre dois tratores deixou uma 
vítima fatal na zona rural de Vila 
Bela da Santíssima Trindade

Segundo  cons t a  no  
Boletim de Ocorrência Elieby 
Bezerra Garrio, 27, parou um 
trator Massey Ferguson em uma 
descida, logo abaixo havia outro 
t r a t o r i s t a  c o m  u m a  p á  
carregadeira. 

Em um dado momento o 
trator Massey Ferguson começou 

a descer a ribanceira, a vitima 
tentou atravessar na frente para 
adentrar a cabine e tentar frenar 
antes que o trator colidisse com a 
pá carregadeira.

Acontece que o ato foi 
muito rápido e ele acabou 
prensado entre os dois tratores. 
Dev ido  a  g r av idade  dos  
ferimentos o homem veio a óbito 
no local. 

A Politec foi acionada 
para tomar as providencias 
cabíveis  e  o  Bolet im de 
ocorrência foi confeccionado.

POR ENCOMENDA

Preso mandante e suspeitos
de tentar matar empresária

Pecuarista ex-vereador teria encomendado a morte da ex-mulher contratando pistoleiros, dois dos quais foram presos em Rondonópolis e um em Quatro Marcos

Da Redação

Celso, Rogério, Anderson e Ronilson, suspeitos em cana  

Fotos: PM/SP e MT

MORTE ANUNCIADA

Pedreiro descarrega trabuco
contra a ex na casa da sogra

Redação c/ F.A

Rita foi assassinada friamente pelo ex José Antonio   

Fotos: PJC-MT

FATALIDADE

Tentou evitar colisão entre
tratores e morreu prensado
P.L c/ Redação

Operário rural tentou evitar a colisão e morreu prensado   

Foto: Ilustrativa
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m carregamento de cerca de U450 quilos de cocaína pura e 
basta base foi apreendido pela 

Polícia Civil em Primavera do Leste 
durante investigações da Delegacia 
Especializada de Roubos e Furtos 
(Derf), que desencadeou a operação 
"Blindagem". 

A ação foi realizada  domingo 
último, (12), resultando também na 
prisão de Joel da Silva Cordeiro, 67, 
José Luiz Pereira da Cruz, 48, Flavio 
Alves de Lima, 34, e Marcos Farias 
Queiroz, 32. A droga abasteceria o 
Estado de São Paulo. De acordo com a 
Polícia Civil, além da droga, cerca de 
R$ 3 mil, em espécie, duas carretas e 

um veículo foram apreendidos com os 
suspeitos, que foram autuados em 
flagrante pelos crimes de tráfico de 
drogas e associação para o tráfico.

Os suspeitos Joel e Flávio são 
oriundos de São Paulo e vinham para o 
estado de Mato Grosso buscar a droga. 
Os presos Marcos e José Luiz são de 
Campo Verde e mantinham sociedade 
no comércio de entorpecente em 
grande quantidade. Outros integrantes 
da quadrilha serão investigados e as 
diligências continuam para apreensão 
de possíveis armamentos.

As investigações começaram 
após informação referente a carretas 
que eram abastecidas na região, com 

entorpecente vindo da fronteira, sendo 
que os veículos posteriormente, 
seguiam com a droga para ser 
comercializada em outro estado. Com 
base nas suspeitas, os investigadores 
de polícia realizaram levantamentos 
com objetivo de qualificar os 
envolvidos.

D u r a n t e  d i l i g ê n c i a  e  
campanha iniciada na noite de sábado 
(11), com auxílio do Grupo de 
Resposta Rápida (Garra), os policiais 
conseguiram identificar uma carreta, 
possivelmente carregada com droga. 
Em acompanhamento do veículo, a 
equipe efetuou a  abordagem nas 
proximidades da cidade de Primavera 
do Leste. 

Na carreta foi encontrado 
mais de 370 quilos de pasta base de 
cocaína (cloridrato). Questionado, o 
motorista Joel da Silva Cordeiro 
confessou e indicou um sítio, no 
município de Campo Verde, como 
sendo o local de abastecimento da 
droga, onde os policiais localizaram 
mais cerca de 80 quilos da mesma 
droga.

A delegada da DERF de 
Primavera do Leste, Anamaria 
Machado Costa, disse que o resultado 
positivo da operação decorreu do 
empenho das equipes de policiais 
civis, que não mediram esforços para o 
êxito e sucesso dessa investigação. A 
droga foi periciada e pesada pela 
Politec e uma equipe da Gerência de 
Operações Especiais (GOE) foi 
deslocada para segurança do 
entorpecente.

CARRETA DO PÓ

Quadrilha presa com
450 quilos de cocaína

Além da droga, cerca de R$ 3 mil, duas carretas e um veículo foram apreendidos 
com os suspeitos, que foram autuados por tráfico e associação para o tráfico

Da Redação

Policiais amontoam os tijolos de cocaína apreendidos   

Foto: PJC/MT
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Jesus dominou dentro da pequena 
área, mas chutou para fora e sem 
perigo. Fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, ambas 
as equipes voltaram sem alterações. 
Aos 5, Lessinho desperdiçou uma 
excelente oportunidade de deixar 
tudo igual na Arena Pantanal. Aos 
11, Gabriel chutou forte e marcou o 
terceiro gol para o time cuiabano. 
Cuiabá 3 x 1 Sinop.

Aos 29, Helinho recebeu 
sozinho e quase marcou o quarto 
para o time cuiabano. Aos 34, Maic 
mandou de cabeça no gol e a bola 

passou com perigo. Aos 44, Yuri 
conseguiu defender uma cobrança 
de pênalti. Fim de jogo. Cuiabá 
classificado para final da Copa FMF.

O adversário do Cuiabá 
ainda será definindo entre Mixto e 
Dom Bosco, que voltam a se 
enfrentar amanhã, (15). No primeiro 
jogo, as duas equipes apenas 
empataram sem gols. Devido a isso, 
jogam sem nenhuma vantagem. Um 
resultado simples garante uma das 
equipes na final. Se persistir no 
empate a decisão será nos pênaltis.

O Cuiabá Esporte Clube carimbou 
domingo ultimo o passaporte e 
garan t iu  pe lo  segundo  ano  
consecutivo uma vaga na final da 
Copa Federação Mato-grossense de 
Futebol após vencer o Sinop Futebol 
Clube por 3 a 1, na Arena Pantanal. 
No primeiro confronto, houve 
apenas um empate entre as equipes 
sem gols, no estádio Gigante do 
Norte.

O primeiro gol foi marcado 
logo no início do jogo por Cleberson, 
que recebeu de primeira e deslocou o 
goleiro. Aos 22, o Galo do Norte 
empatou com Jesus após soltar uma 

bomba de cobrança de falta. O 
Dourado fez o segundo ainda no 
primeiro tempo. Aos 30, Leo Gharib 
aproveitou uma falha do goleiro Yuri 
e ampliou. No segundo tempo, o 
Cuiabá marcou o terceiro. Aos 11, 
Gabriel chutou forte e goleiro Yuri 
não conseguiu pegar e garantiu a 
classificação.

A equipe do Cuiabá abriu o 
jogo pressionando e com menos de 
dois minutos abriu o placar com 
Cleberson. Aos 8, Jesus fez boa 
jogada buscando descontar a 
vantagem, mas acabou neutralizado 
pela defesa do Dourado. Aos 20, 

Fernandinho passou por dois e 
forçou a defesa do Cuiabá, mas foi 
derrubado. Aos 22, Jesus deixou 
tudo igual na Arena Pantanal após a 
cobrança de falta. Cuiabá 1 x 1 
Sinop.

Aos 25, o confronto ficou 
mais equilibrado. O Sinop se 
encontrou no jogo com bons 
lançamentos. Aos 30, Leo Gharib 
aproveitou uma falha do goleiro Yuri 
e ampliou o placar para o Dourado. 
Cuiabá 2 x 1 Sinop. Aos 38, Sinop 
sentiu a pressão da vantagem do 
Dourado e o rendimento dos 
jogadores ficou prejudicado. Aos 47, 

 Luverdense perdeu para o OParaná na noite da ultima sexta 
feira por 2 a 0, na Vila 

Capanema, em Curitiba e com a derrota 
o time mato-grossense, voltou para a Z-
4, a zona da degola que é o fantasma dos 
últimos quatro clubes da parte de baixo 
da tabela, e que serão rebaixados a série 
C em, 2018.

Com a vitória do Boa Esporte 
frente ao Santa Cruz pelo escore de 4 a 2 
no sábado, o clube de Lucas do Rio 
Verde que estava na 16º posição, colado 
na zona de rebaixamento, com 40 
pontos, caiu uma posição e depende 
agora só dele pra não ser rebaixado. Já o 
time paranaense conquistou a mais uma 
posição e mesmo caindo também uma 
posição, do 3º com 59 pontos para o 4º 
lugar, (O Ceará empatou com o Goiás e 
foi aos 60 pontos na tabela), continua no 
G-4 de acesso a elite. 

O  próx imo desaf io  do  
alviverde será nesta terça-feira, 
exatamente contra o Boa Esporte, no 
estádio Passo das Emas, em Lucas do 
Rio Verde e se vencer, pode sair de novo 
da incomoda Z-4.

Contra o Paraná, o Luverdense 
não se intimidou e já no primeiro 
minuto de jogo Sergio Mota arriscou de 
longe e levou perigo para o goleiro 
Richard, que teve dificuldade para fazer 
a defesa. Na seqüência o próprio Mota 
tentou um cruzamento, mas Maidana 
afastou na entrada da área. O alviverde 
teve as melhores oportunidades nos 10 
primeiros minutos de jogo.

Aos 16, Cristovam recebeu de 
Robson, bateu cruzado, e Vitor Feijão 
mandou para o fundo da rede. Paraná 1 
a 0. O Luverdense quase empatou com 

Sergio Mota, mas o chute foi na trave. 
Ainda no primeiro tempo Paraná teve a 
chance de ampliar a vantagem, mas 
João Pedro também acertou o 
travessão. Aos 40, após a cobrança de 
escanteio, Maidana desviou de cabeça, 
e a bola passa perto do gol de Diogo 
Silva. A resposta do Luverdense vem 
em seguida, com mais um lance de 
perigo. Alfredo recebeu entre os 
zagueiros, conseguiu entrar na área, 
mas foi travado por Richard.

No segundo tempo, a primeira 
boa chance de gol foi dos donos da casa, 
aos 11 minutos. Brock cobrou falta 
chutando forte e obrigando Diogo Silva 
a se esticar e espalmar a bola. Vitor 
Feijão tentou pegar o rebote, mas o 
goleiro fica com ela.

O verdão do Norte tentou de 
todas as maneiras empatar a partida. 
Paulinho cruzou pela esquerda, e Sergio 
Mota mandou de cabeça, mas a bola 
saiu por cima do gol. O time tentou com 
Rafael Silva, que apareceu na ponta 
esquerda, cruzou para área, só que  
Brock fez o corte para defender o 
Paraná.

Aos 30, em uma jogada 
ensaiada saiu o segundo do time 
paranaense. Vitor Feijão roubou a bola 
no campo de ataque, Renatinho recebeu 
na área, tocou para trás e Robson 
apareceu livre, na cara do gol e fez 
Paraná 2 a 0. A partida teve acréscimos, 
foi até os 47, e terminou com a vitória 
dos donos a casa em cima do 
Luverdense. Paraná 2 a 0.

DERBY NA ARENA

Mixto ou Dom Bosco vão
decidir final com Cuiabá

Como azulão e alvinegro não saíram de um empate no jogo de sábado e o Cuia derrotou o Galo após empate no jogo de ida, final será entre times da capital

O.E c? Redação

Artilheiro Tiarinha marcou um dos gols do Dourado  

 Foto: Pedro Lima

GANGORRA DA DEGOLA

Após derrota na Capanema
Luverdense pega o Boa hoje
Redação c/ SN.

Na zona, LEC precisa numa Boa, vencer hoje   

Foto: Arquivo
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A Lua em Virgem recebe um tenso 
aspecto de Saturno nos últimos graus 
de Sagitário indicando um dia de 
pressão, especialmente no trabalho. O 
momento pode envolver a finalização 
de um projeto que traz stress e 
necessidade de organização de seus 
dias. Procure manter a calma e um 
equilíbrio salutar.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua em Virgem recebe um tenso 
aspecto de Saturno nos últimos graus 
de Sagitário indicando um dia de 
sentimentos intensos e certo 
desequilíbrio emocional. Não se deixe 
levar pelo pessimismo do dia, que 
pode trazer certa pressão emocional. 
Um problema com um filho pode tirar 
sua paz.

A Lua em Virgem recebe um tenso 
aspecto de Saturno nos últimos graus 
de Sagitário indicando um dia de 
pressão nos relacionamentos,  
pessoais e profissionais. O stress pode 
fazer parte deste dia. Procure não se 
deixar levar pelo pessimismo e seja 
paciente e tolerante diante de uma 
dificuldade.

Vênus e Júpiter unidos em graus 
exatos em Escorpião e em ótimo 
aspecto com Netuno indica dias de 
movimento intenso e positivo em sua 
vida social. Você está mais simpático 
e comunicativo e, se ainda estiver só, 

um novo romance começa a ser desenhado pelo 
Universo. É hora de abrir seu coração.

A Lua em Virgem recebe um tenso 
aspecto de Saturno nos últimos graus de 
Sagitário indicando um dia de 
enfrentamento de problemas e 
dificuldades financeiras. Pode haver 
atrasos em pagamentos. Procure não 
deixar-se envolver pelas energias 
negativas e pessimismo deste dia, pois 

as energias são passageiras.

A Lua em Virgem recebe um tenso 
aspecto de Saturno nos últimos graus de 
Sagitário indicando um dia de 
interiorização e maior envolvimento 
com suas emoções e sentimentos que 
envolvem seu passado, especialmente o 
familiar. Procure não se envolver 
intensamente em suas emoções, pois 

esta energia é passageira.

A Lua em Virgem recebe um tenso 
aspecto de Saturno nos últimos graus 
de Sagitário indicando um dia que 
pode envolver alguns problemas e 
dificuldades relacionadas a um projeto 
de médio prazo. Uma viagem pode ser 
adiada, ou um projeto de publicações. 
Procure manter a calma, pois essa 

energia é passageira.

A Lua em Virgem recebe um tenso 
aspecto de Saturno nos últimos graus 
de seu signo indicando um dia de 
seriedade e necessidade de reflexão e 
interiorização. Um problema no 
trabalho, um projeto ou uma 
promoção, podem ser adiados. Não se 
deixe envolver pelo pessimismo deste 

dia.

A Lua em Virgem recebe um tenso 
aspecto de Saturno nos últimos graus 
de Sagitário indicando um dia de 
interiorização e necessidade de 
distanciar-se da vida social e de 
amizades vazias. Procure não se 
deixar levar por pensamentos 
negativos ou memórias destrutivas do 

passado. Medite e tente relaxar.

A Lua em Virgem recebe um tenso 
aspecto de Saturno nos últimos graus 
de Sagitário indicando um dia de 
interiorização e contato com 
sentimentos e emoções mais 
profundas. Procure fazer apenas o que 
deve ser feito, não abuse de sua 
energia vital, que está mais baixa. 
Descanse, se for possível.

A Lua em Virgem recebe um tenso 
aspecto de Saturno nos últimos graus 
de Sagitário indicando um dia de 
pequenas dificuldades e problemas 
com um projeto em equipe. Um contato 
comercial importante pode ser adiado. 
No entanto, você não deve deixar-se 
levar pelo pessimismo do dia, pois essa 
energia é passageira.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

A Lua em Virgem recebe um tenso 
aspecto de Saturno nos últimos graus 
de Sagitário indicando um dia de 
enfrentamento de problemas e 
dificuldades em seus relacionamentos, 
pessoais e/ou profissionais. Uma 
parceria ou sociedade comercial pode 
trazer preocupações. No entanto, não 

tome nenhuma decisão definitiva.

By Rosane Michels

Festejou mesversário de 2 meses o garotão Arthur Michels que é a alegria dos papais Thiago e Mayara e da vovó 
coruja Marimar. Que você cresça com muita saúde. Beijinhos mil!!!! 

Quem ontem festejou data natalícia foi a querida Gleice 
Castrillon a quem enviamos votos de muitos anos de vida e 
felicidades acompanhados de saúde e paz.

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

Ontem foi dia de festa para a elegante Maria 
José Serrão, que completou mais um ano de 
vida envolto ao carinho dos familiares e 
amigos que cantaram o tradicional Parabéns 
a você. Que Deus lhe abençoe com um ano de 
vitórias e realizações.

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

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

Cáceres agora conta com mais uma excelente opção delivery  de pizzas e 
esfihas. A The Benevides chegou pra fazer a diferença. Com preços 
especiais e aquele sabor delicioso, com receitas exclusivas você vai se 
apaixonar. Vale apena conferir...faça seu pedido. Grande abraço a toda 
equipe. 

Grande abraço a família Lindote, que recebeu 
o intercambista Miguel, vindo de Taiwan, pelo 
projeto de intercâmbio do Rotary.  Ele está em 
Cáceres há 3 meses, onde foi recebido pela 
família do Xô Nei e agora na casa do casal 
Helen e Lúcio. A recepção foi nota 1.000. 
Grande abraço.
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