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Vênus em Libra recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e, em graus 
exatos, pode trazer mudanças 
em relacionamentos, pessoais 
ou profissionais. Você pode 
estar impaciente e intolerante, 

mas deve manter o controle e evitar 
envolver-se em provocações. Relaxe, pois 
essa energia é passageira.

Esotérico

Vênus em Libra recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e, em graus 
e x a t o s ,  p o d e  t r a z e r  
mudanças em sua rotina, 
especialmente a de trabalho, 

que pode estar em uma fase de intensidade 
e exigências. Procure cuidar com mais 
carinho da saúde, pois este pode ser um 
período de maior fragilidade.

Vênus em Libra recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e, em graus 
e x a t o s ,  p o d e  t r a z e r  
mudanças repentinas em um 
romance. Uma notícia 

inesperada pode envolver decepções e 
dúvidas. O relacionamento com os filhos 
podem passar por um processo de 
conscientização e aprofundamento.

Vênus em Libra recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e, em graus 
e x a t o s ,  p o d e  t r a z e r  
mudanças repentinas em 

um relacionamento, pessoal ou 
profissional. Procure ser racional caso se 
surpreenda negativamente com algo. 
Não é hora de tomar decisões definitivas.

Vênus em Libra recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e, em graus 
e x a t o s ,  p o d e  t r a z e r  
mudanças em projetos de 
c o m u n i c a ç ã o  e  m a l  

entendidos. O momento pode envolver 
uma viagem não desejada, mas necessária. 
Dia ótimo para a reflexão e para colocar os 
estudos e as leituras em dia.

Vênus em Libra recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e, em graus 
e x a t o s ,  p o d e  t r a z e r  
mudanças repentinas em 
projetos de estudos e 

viagens. Se estiver envolvido com 
importação e exportação, procure rever 
detalhadamente o projeto, pois você pode 
precisar retomar algumas decisões.

Vênus em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Plutão 
em Capricórnio e, em graus 
e x a t o s ,  p o d e  t r a z e r  
mudanças em planos e 
projetos que, na verdade, 

precisam de uma séria reavaliação. O 
momento pode envolver pressão e 
necessidade de decisões rápidas e 
definitivas. Procure manter a calma.

Vênus em Libra recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e, em graus 
exatos, pode trazer maior 
envolvimento com seu 
mundo emocional, que 

p a s s a  p o r  u m  m o m e n t o  d e  
aprofundamento. Suas emoções podem 
estar à flor da pele, no entanto, procure 
relaxar, pois essa energia é passageira.

Vênus em Libra recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
seu signo e, em graus 
e x a t o s ,  p o d e  t r a z e r  
mudanças repentinas em 

projetos profissionais, que podem 
esbarrar em um plano de negócios. 
Procure reavaliar a validade do projeto, 
pois este é um bom momento de repensar 
sua carreira.

Vênus em Libra recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e, em graus 
e x a t o s ,  p o d e  t r a z e r  
a p r o f u n d a m e n t o  

emocional e sensibilidade aflorada. O 
momento pede calma e discernimento, 
especialmente se estiver envolvido em 
uma parceria ou sociedade financeira.

Vênus em Libra recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e, em graus 
e x a t o s ,  p o d e  t r a z e r  
mudanças relacionadas a 
p r o j e t o s  e  g a n h o s  

financeiros. Um contrato já firmado pode 
precisar de negociação, que pode ser 
bastante extensa. Não é um bom dia para 
um novo investimento.

Vênus em Libra recebe um 
tenso aspecto de Plutão em 
Capricórnio e, em graus 
e x a t o s ,  p o d e  t r a z e r  
mudanças em projetos com 

g randes  empresas ,  c lubes  ou  
instituições. O momento pode envolver 
um amigo, que passa por um momento 
de dificuldades e enfrentamento de 
problemas.

By Rosane Michels

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

Hoje o encontro é com sabor de alegria na Feira Cultural e 
Gastronômica na Praça da Cavalhada, que reúne toda 
terça-feira muitas guloseimas com cardápios variados da 
cozinha oriental, pantaneira e italiana, artesanato, espaço 
infantil e muito mais pra reunir os amigos. Vale conferir.

Em grande estilo Roseli Stella comemorou 
mais um ano de vida ao lado dos amigos 
que cantaram o tradicional Parabéns com 
votos de felicidades e realizações. Receba 
nosso brinde com desejos que a data se 
multiplique por muitos anos.

Abrimos nossa High 
Society parabenizando 
uma pessoa muito 
e s p e c i a l ,  q u e  é  
s i m p l e s m e n t e  
indescritível  pelo ser 
humano maravilhoso 
que é. Estamos falando 
do amigo de longas 
datas Dr. José Roberto 
Alvares  que hoje 
marca mais um gol no 
placar da vida e recebe 
todo car inho dos  
familiares, amigos e 
pacientes. Que Deus 
l h e  a b e n ç o e  
grandemen te  com 
muita saúde, paz, amor 
e  r e a l i z a ç õ e s .  
Felicidades mil!

Registramos a ilustre visita do ecólogo Douglas Trent e da 
Diretora do Instituo Sustentar Jussara Utsch, que estão na 
cidade para uma nova edição  do Projeto Bichos do 
Pantanal. Sejam Bem Vindos e desejamos um excelente 
trabalho.

*******************************
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A cartela custa apenas 
R$ 10,00 e tem os seguintes 
prêmios: 1º uma TV de 50 
polegadas; duas bicicletas; um 
liquidificador e um ventilador. 

O  s o r t e i o  s e r á  
computadorizado. Maiores 
informações: Marcão 99989-
6646 - Garcia 99953-8708 e 
Odir 99218-6016.

o m  1 2  a t l e t a s  Cr e m a n e s c e n t e s  d o  
Estadual do ano passado, 

mais alguns da categoria de base 
sub-19, o treinador do União 
Esporte Clube, José Macena- que 
foi apresentado oficialmente na 
última sexta feira, 24, como 
comandante da equipe, não 
perdeu tempo e já deu início aos 
treinos visando a estréia na Copa 
Federação diante do Araguaia, no 
estádio Luthero Lopes, no dia 22 
do próximo mês.

Na última sexta feira, 24, 
os jogadores fizeram treinos em 
uma academia e trabalhos em 
campo. “Ainda estamos nos 
conhecendo. Desenvolvendo 
algumas atividades para irmos 
nos entrosando. Todos estão 
dedicados e estamos confiantes 
em uma boa campanha”, disse o 
treinador.

N e s t a  s e m a n a ,  a  
expectativa é que mais 10 atletas 
de outros estados cheguem para 
compor a equipe do Colorado. 
“Assim que eles chegarem e 
estivermos completos vamos 
começar a intensificar os treinos. 

Parece um bom tempo uma 
estréia dia 22, mas não é. No 
futebol é muito pouco, temos que 
nos preparar,” disse.

O treinador disse ainda 
que a competição desse ano não 

vai ser nada fácil. Mas, está 
confiante no potencial da equipe 
de Rondonópolis para fazer um 
bom trabalho e alcançar a terceira 
vaga na Copa do Brasil do ano 
que vem.

o final de semana N( s e x t a - f e i r a ,  2 4 )  
prosseguiu eletrizante 

o 10º Campeonato Cacerense de 
Futebol de Areia na Praça da 
COHAB Nova, com 20 gols 
marcados na terceira rodada. A 
rodada contou com um jogo 
pelo feminino e dois pelo 
masculino.
 Abrindo a rodada, pelo 
feminino a equipe Raio de Luz, 
venceu a equipe do bairro Vila 
Irene, pelo placar de 7 a 4. As 
duas equipes estrearam no 
campeonato.

Pelo grupo A, pelo 
masculino, ao vencer a equipe 
do Arsenal pelo marcador de 5 

a0, a equipe da Estância 
Mariano (do bairro São 
Lourenço), praticamente já 
garantiu uma das quatro vagas 
para a próxima fase do 
campeonato. Já o Arsenal 
conheceu sua segunda derrota, e 
corre sério risco de ficar de fora 
da segunda fase.

Fechando a rodada, pelo 
grupo B, em uma partida super 
disputada e sendo definida 
somente no minuto final do 
segundo tempo, a Óptica Júnior 
emplacou a segunda vitória, ao 
vencer o Vila Irene, por 3 a 2. 
Em três jogos, a equipe campeã 
em 2016, soma duas vitórias e 
uma derrota. Já o Vila Irene 

jogos duas vezes. Tem uma 
vitória e uma derrota.

O  c a m p e o n a t o  
prossegue nesta terça (28), com 
dois jogos, às 20h00 pelo 
feminino, jogam: Rosas de Aço 
x Garcês e às 21h00, pelo 
masculino,tem a Estância 
Mariana, enfrentando a equipe 
do Massa Barro.

No dia 22 de setembro, a 
diretoria da ACICE, que é a 
promotora do Campeonato 
Cacerense de Futebol de areia, 
estará realizando um festival de 
prêmios, na praça do bairro 
COHAB Nova, em prol das 
equipes que estão disputando a 
competição este ano.

FUTEBOL DE AREIA

Campeonato do COHAB Nova
continua nesta terça com 2 jogos

Na rodada do final de semana,Estância Mariana e Óptica Júnior venceram seus adversários e o certame prossegue hoje com mais dois duelos na areia da praça

Assessoria c/ Redação

Certame de beach-soccer polariza atenções da periferia    

BOLA PRÁ FRENTE

Colorado forma plantel
para Copa Confederação
Redação c/ Assessoria

Foto: Wilson Kishi
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s eleitores de 32 municípios Ode Mato Grosso devem usar 
a identificação digital nesta 

que será a quinta eleição com 
biometria no estado, excetuando-se 
por ora, o colegi eleitoral da 6ª ZE de 
Cáceres, sendo que em Cuiabá, 
Várzea Grande e mais nove 
municípios, o voto será do tipo 
híbrido. Neste sistema, os eleitores 
serão identificados pela biometria e 
também pelo reconhecimento visual 
e assinatura.

O secretário de Tecnologia 
da Informação do Tribunal Regional 
Eleitoral, Luis Darienzo, explicou 
que o processo costuma ser um 
pouco mais lento por causa do 
reconhecimento biométrico caso 
haja algum problema na impressão 
digital. “A conferência da foto e da 

ass ina tu ra  con t inuam,  a í  é  
acrescentada biometria, mas não 
chega a comprometer a execução”, 
explicou.

Vários simulados em nível 
nacional foram realizados para 
ajudar a adequar o tempo de uso da 
urna e do sistema biométrico. A meta 
da Justiça Eleitoral é identificar 
100% dos eleitores por meio da 
impressão digital até 2022. Após as 
eleições, mais 26 cidades no estado 
devem recomeçar o cadastro.

De acordo com balanço 
nacional, nas eleições de 2014, o 
total de eleitores com identificação 
digi ta l  em municípios  com 
reconhecimento biométrico era de 
21,7 milhões de pessoas, ou 15,2% 
do eleitorado. Hoje, mais de 87 
milhões de eleitores têm o cadastro 

biométrico atualmente no Brasil 
(60% do eleitorado).

O voto é obrigatório e, em 
caso de ausência, o eleitor paga uma 
multa de R$ 3,51 para cada turno. 
Todavia, o juiz eleitoral poderá 

Vigilância Sanitária em todo o 
território brasileiro. O Rheumazin é 
um anti-reumático usado para o 
tratamento de um distúrbio do 

metabolismo do ácido úrico, mas a 
Resolução nº 2568/2005 determinou 
sua apreensão em todo território 
nacional.

aumentar em até 10 vezes o valor se 
considerá-lo ineficaz e se o eleitor 
tiver uma “boa” situação financeira

Caso não quite o débito, o 
eleitor fica impedido de se inscrever 
em concursos públicos, participar de 

licitações públicas, solicitar 
empréstimos em instituições 
financeiras do governo, como o 
B a n c o  d o  B r a s i l ,  r e c e b e r  
remuneração em cargos públicos ou 
tirar passaporte.

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

 Polícia Rodoviária Federal Aem Pontes e Lacerda, 
durante fiscalização de 

rotina no ultimo final de semana, 
abordou um ônibus que fazia a linha 
São Paulo (SP) - Porto Velho (RO) e, 
durante a vistoria, foram localizados 
7,4 mil comprimidos do fármaco 
R h e u m a z i n  F o r t e ,  3 , 2  m i l  
comprimidos de Pramil, 1,4 mil 
comprimidos de Digran e 660 
comprimidos de Erectalis.

A apreensão ocorreu na 
manhã de sábado (25), por volta das 
7h30, havendo ainda, a apreensão de 
relógios, cartões de memória com 
adaptador, pen-drives, receptores 
sinal de televisão, pares de meia e 
diversas peças de bijuteria. A carga 
foi avaliada em aproximadamente 
R$ 10 mil, conforme ocorrência 
encaminhada à Delegacia da Polícia 
Civil de Pontes e Lacerda, para as 
demais providências.

O Pramil, o Digran e o 
Erectalis são versões baratas do 
Viagra, com comercialização 
proibida pela Agencia Nacional de 

ELEIÇÕES 2018

Mais de 30 cidades em MT
usarão sistema de biometria

No município de Cáceres conforme a 6ª ZE, o sistema ainda não foi adotado, mas após estas eleições, outras 26 cidades devem recomeçar o cadastro da biometria

G.D c/ Redação

Em Cáceres, a biometria ainda não chegou neste pleito   

 Foto: JCC

MUAMBA E PLACEBOS

PRF aprende carga de similares
viagras em ônibus interestadual   
PRF c/ Redação

Medicamentos picaretas e muamba ficaram apreendidos   

 Foto: Divulgação

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 S i n d i c a t o  d o s  OTrabalhadores no Ensino 
Público de Mato Grosso 

(Sintep-MT) tem orientado as 
escolas do Estado a paralisarem 
as atividades caso haja falta de 
profissional para aplicá-las. 
Baseando-se na Lei 9.504/1997, 
o Ministério Público Estadual 
(MPE) tem orientado o Governo 
do Estado para não contratar 
novos profissionais da educação 
ou renovar os contratos dos 
professores e servidores até o 
final do período eleitoral.

A Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc) orienta as 
escolas a juntarem turmas e 
remanejar profissionais para 
tentar contornar o problema. O 
Sintep, no entanto, aconselha as 
escolas para que não sigam estas 
orientações e paralisem as 
atividades até que as contratações 
retornem.

C e r c a  d e  1 0 0  
profissionais da educação se 
reuniram na última sexta-feira 
(24) em frente à sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato 
Grosso (TRE-MT) para se 
manifestarem contrários à 
proibição. Em uma primeira nota 
a Seduc havia afirmado que a 
proibição se dava por causa de 
uma determinação do TRE. O 
TRE, no entanto, já se manifestou 
dizendo que existe uma lei que 
proíbe as contratações e que a 
Justiça Eleitoral não tem poder de 
alterá-la.

Os profiss ionais  da 
educação argumentam que houve 
uma falha por parte da Seduc, em 
não planejar esta situação, como 
já havia ocorrido em anos 
anteriores. A presidente do 
Sintep, Jocilene Barboza, disse 
que apresentaram estes casos à 
Secretaria na última quarta-feira 
(22).

Em diálogo com as 
escolas a Seduc orientou que 
servidores sejam readaptados nas 
escolas, que seja feita a junção de 
turmas e que utilizem professores 
que estão com atribuições em 
atividades fora de sala de aula, 

como a carga horária de iniciação 
científica, para que preencham as 
lacunas. O Sintep, porém, orienta 
o contrário.

O Sintep sugere que os 
profissionais aprovados no 
último concurso sejam nomeados 
para resolver o problema e a 
presidente afirma que é contra 
“ficar dando um jeitinho nas 
escolas” para contornar a 
situação.

Mato Grosso tem cerca de 
50 mil profissionais da educação. 
De acordo com o Sintep já há 
cerca de 800 contratos em aberto 
e eles orientam que as escolas 
suspendam as atividades à 
medida em que os problemas 
fo rem chegando .  “Nossa  
orientação é que se não tiver 
profissional para aquela atividade 
é para ir paralisando, então vai 
chegar em um momento em que 
não vai ter como as escolas 
funcionarem se esta situação for 
ficando mais grave”, disse a 
presidente.

O  T R E - M T  j á  s e  

Indús t r i a  (CNI)  com 688  
empresas. 

Além de pagar mais caro 
pelo transporte de seus produtos, a 
indústria também viu aumentar o 
custo do matéria-prima. Por conta 
do tabelamento, os insumos estão, 
em média, 7% mais caros. "Tudo 
isso leva à pressão pelo aumento 
do preço do produto final, ou seja, 
h a v e r á  i m p a c t o  p a r a  o  
consumidor", disse o gerente-
executivo de Política Econômica 
da CNI, Flávio Castelo Branco.

Se a constitucionalidade 
do tabelamento for confirmada 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), numa discussão que será 
retomada nesta segunda-feira com 
uma audiência pública sobre o 
tema, 60,5% das empresas 
pretendem adotar um "plano B" 
para o transporte. A opção 
preferida, apontada por 37,3% 
d e l a s ,  é  t r a n s f e r i r  a  
responsabilidade do transporte 
para o comprador. A formação de 
frota própria foi apontada por 

27,4%.
Um dado que chama a 

atenção é que, entre as alternativas 
possíveis, 17,5% das consultadas 
podem suspender ou reduzir a 
v e n d a  d e  p r o d u t o s  p a r a  
determinadas rotas ou regiões. Isso 
porque o transporte mais caro pode 
inviabilizar a comercialização de 
alguns produtos.  "Os fretes 
aumentaram em média 103% e 
isso cria dificuldades para as 
empresas de sal", disse o vice-
presidente do Sindicato das 
Indústrias de Extração de Sal do 
Rio Grande do Norte, Aírton 
Torres. O setor estima um prejuízo 
de R$ 30 milhões desde o início da 
greve.

Essa elevação acontece 
porque o sal era transportado no 
chamado frete de retorno. 
Caminhões iam com outros 
produtos para o Rio Grande do 
Norte e, na volta, traziam sal. Por 
isso, esse transporte era mais 
barato. Mas, com o tabelamento, a 
figura do frete de retorno 

desapareceu. "Não tem como 
diferenciar o frete de retorno dos 
demais", justifica o ministro dos 
Transportes, Valter Casimiro.

O Rio Grande do Norte 
responde por 95% da produção de 
sal do País. O transporte não está 
todo parado porque empresas 
recorreram a navios e barcos, 
s e g u n d o  o  s i n d i c a t o  d o s  
transportadores rodoviários do 
Estado (Sindicam).

O setor mais duramente 
afetado pelo tabelamento, porém, 
é o do agronegócio. Entidades do 
setor (Abiove e Anec) estimaram 
perdas de R$ 500 milhões por dia 
durante a safra de soja. Na atual 
fase de colheita, a do chamado 
milho safrinha, a perda chega a R$ 
2 bilhões.

Para a economia como um 
todo, as perdas foram estimadas 
em R$ 53 bilhões, segundo estudo 
elaborado pelo economista 
Armando Castellar, da FGV. As 
informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo.

s gastos com transporte Orodoviário subiram 12% 
após o governo adotar a 

tabela de preços do frete como 
parte do pacote de medidas que 
encerrou a paralisação dos 

caminhoneiros, que durou 11 dias 
e  provocou uma cr ise  de  
abas tec imento  no  País .  A 
informação é de um levantamento 
i n é d i t o  r e a l i z a d o  p e l a  
Confederação Nacional  da 

SAL GROSSO

Transporte ficou 12% mais caro
para indústria após tabelamento

Como em todas as crises, a opção preferida apontada por 37,3% dos empresários
 é transferir a responsabilidade do transporte para o comprador, e consumidor

A.E c/ Redação

manifestou por meio de nota, 
esclarecendo que não há 
determinação alguma não emitiu 
decisão alguma para proibição 
das contratações, mas que na 
realidade existe uma lei que 
determina isso e a Justiça 
Eleitoral não é responsável pela 
edição dela. 

O TRE também apontou 

que houve falta de planejamento 
da Seduc.

A orientação do MPE ao 
Governo do Estado, para não 
realizar novas contratações ou 
renovações de contratos de 
profissionais da educação até o 
final do período eleitoral, é 
baseada no artigo 73 da Lei 
9.504/1997.

FALTA DE PROFESSORES

Sintep orienta paralisação e  
Seduc quer remanejamento

Assessoria

Protesto dos funcionários da educação aconteceu frente ao TER    

Foto: Olhar Direto

Fretes reajustados em média 103% dificulta as empresas de sal     

Foto: Arquivo
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correu para os fundos do hospital, 
conseguiu se livrar dos disparos. 
Conforme ela, ao perceber a 
aproximação dos suspeitos da 
moto, chamou a atenção de 
Daniel que acelerou o carro e 
fugiu em direção ao hospital. Eles 
d e s c e r a m  d o  v e í c u l o  e  
procuraram ajuda de outras 
pessoas no hospital, mas logo em 
seguida os dois suspeitos 
chegaram à unidade de saúde, 
viram Daniel e um deles disparou 
várias vezes.
Imagens do sistema de segurança 
do Hospital Vale do Guaporé em 
poder da policia, mostram o 

e uma jovem e um deles, apontou 
uma arma, oportunidade em que o 
motorista acelerou rumo ao 
hospital local, a fim de se 
e s c o n d e r  d o s  e v e n t u a i s  
assaltantes, inclusive, chegando a 
descer do Celta e adentrar o 
hospital, agachando na entrada da 
recepção do hospital. O individuo 
armado que estava na garupa da 
moto foi atrás de Daniel, 
efetuando vários disparos, mais 
de 10 tiros, 6 dos quais, atingiram 
a vitima. Em seguida, ele evadiu-
se na moto que o esperava nas 
proximidades.

A amiga de Daniel que 

aniel de Sá Freitas, 20, Dproprietário de uma 
boate em Pontes e 

Lacerda, foi baleado por supostos 
ladrões ao tentar fugir de um 
assalto na madrugada do último 
sábado (25), no interior do 
Hospital Vale do Guaporé depois 
que foi perseguido por dois 
indivíduos que estavam numa 
moto. O fato aconteceu por volta 
das 5h00 no centro da cidade e a 
acompanhante de Segundo 
informações do 2° Tem. PM 
Capobianco, os dois ocupantes da 
moto abordaram o celta preto 
onde estavam Daniel, o condutor 

em estado grave devido aos 
ferimentos e na manhã de ontem, 
em situação estável, numa semi-
UTI. 

Agora, as policias militar 
e civil vão investigar o caso, se 
um roubo, ou alguma tentativa de 
execução por motivos diversos.

momento exato em que o 
ocupante da moto entrou atirando 
dentro da unidade hospitalar, 
atingindo Daniel de Sá Freitas.

A vitima baleada, foi 
encaminhada para o Hospital 
Regional de Cáceres, onde 
encontra-se internado, a principio 

Federal, o indivíduo transportava 
18, 646 quilos de pasta base de 
c o c a í n a  q u e  s e r i a m 
comercializados em Aparecida de 
Goiânia.

A p ó s  r e c e b e r  u m a 

m traficante de iniciais UA.R.B, 22, foi preso, na 
noite da última quinta-

feira (23), por tráfico de drogas na 
GO-070, no município de Itauçu. 
Segundo informações da Polícia 

denúncia anônima de que um 
veículo havia saído de Pontes e 
Lacerda (MT), com destino a 
Goiânia, transportando grande 
quantidade de drogas, equipes 
das Rondas Ostensivas Táticas 
M e t r o p o l i t a n a s  ( R o t a m ) 
m o n t a r a m  b l o q u e i o s  n a s 
principais vias de acesso à capital 
goiana.

Por volta das 19h00, uma 
das equipes visualizou um Fiat 
Pálio de cor prata e placa de 
Pontes e Lacerda e realizaram a 
abordagem veicular. Durante a 
busca, os policiais encontraram a 
droga escondida dentro do 
assento do banco traseiro do 
veículo. O mula foi preso em 
flagrante por crime de tráfico de 
drogas e por se tratar de crime 
interestadual,  A. R. B. foi 
encaminhado à sede da Polícia 
Federal, em Goiânia, para a 
realização dos procedimentos 
legais. As drogas e o veículo 
também ficaram apreendidos no 
local.

escoriações, já à outra ocupante do 
veículo ficou presa entre as 
ferragens e teve fratura em uma 
das pernas. As vítimas foram 
encaminhadas para o Hospital Vale 
do Guaporé. A Polícia Rodoviária 
Federal esteve no local para 
registrar a ocorrência e controlar o 
transito.

Homicida dança 
em Quatro Marcos

No início da madrugada deste 
sábado 25, por volta dos 30 
Minutos, também conhecida como 
meia noite e meia, Policiais 
Militares da 3ª Cia PM de São José 
dos Quatro Marcos, trocaram 
informações  com um Investigador 
da Delegacia de Polícia Civil da 
cidade de Cerejeiras, Rondônia, a 
respeito de um procurado pela 
Justiça que  estaria em Quatro 
M a r c o s .  C o m  b a s e  n a s 
informações trocadas, foram 
realizadas diligências  até o 
e n d e r e ç o  i n v e s t i g a d o 
anteriormente, onde foi constatado 
a presença W.C.M., de 20 anos,  
que foi cientificado do Mandado 
de Prisão Preventiva, que havia em 
seu desfavor.

O suspeito tomou ciência 
de seus direitos constitucionais e 
foi conduzido para a Delegacia de 
Polícia Civil, onde foi conduzido 
para a Cadeia Pública local, e 
aguarda a transferência para 
Rondônia onde responderá pelo 
crime. 

O suspeito é acusado por 
ter assassinado um outro homem 
com emprego de arma de fogo,  em 
setembro de 2017 na cidade de 
Cerejeiras Rondônia,  é a comarca 
que expediu a referido a ordem de 
prisão preventiva.

Levou facada no boteco
A Polícia registrou na noite da 
quinta-feira (23), uma tentativa de 
homicídio em um bar localizado na 
Rua Américo Mazett em Pontes e 
Lacerda. Segundo informações um 
homem conhecido como''Tadeu'' 
chegou ao local e desferiu dois 
golpes de faca na altura do peito de 
um senhor identificado como 
Adão Paulino. Na seqüência o 
suspeito fugiu em uma bicicleta 
tomando rumo ignorado.

O corpo de bombeiros foi 
acionado e rapidamente chegou ao 
local e encaminhou a vítima para o 
Hospi ta l  Vale  do  Guaporé . 
Segundo informações a vítima foi 
atendida e passa bem. A polícia 
realizou rondas pela região em 
b u s c a  d o  s u s p e i t o .  A t é  o 
fechamento desta edição não havia 
informações sobre a prisão do 
agressor.

Tentou ultrapassagem 
e capotou

Um grave acidente foi registrado 
na tarde da quinta-feira (23) na BR 
174, cerca de 30 km de Pontes e 
Lacerda, ocasião em que uma das 
vítimas ficou presa entre as 
ferragens. Segundo informações 
da PRF, o motorista seguia sentido 
a cidade de Nova Lacerda e 
q u a n d o  t e n t o u  f a z e r  u m a 
u l t rapassagem,  av is tou  um 
caminhão no sentido contrário e ao 
retornar a mão de direção, bateu no 
pára-choque traseiro de uma 
carreta que seguia em sua frente, 
saindo da pista, capotando varias 
vezes. 

O corpo de bombeiros 
rapidamente chegou ao local para 
atender a ocorrência, constatando 
que o motorista teve algumas 

SEIS BALAÇOS

Bandido invade hospital e
tenta matar dono de boate

Vitima tentou fugir dos meliantes da moto e se escondeu no hospital, mas foi perseguido e agachado na recepção levou seis dos 10 tiros desfechados contra si 

Da Redação

Daniel de Freitas teria sido vitima de ladrões ou atentado?  
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ASSENTO DO BANCO

Mula de Pontes roda em
Goiás com 18 kg de coca

Droga estava mocada no banco traseiro do Pálio do mula   
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m u n i c i p a l  p a r a  a g r a d e c e r  
pessoalmente o empenho de todos 
para a conquista do prêmio. 

“ C a d a  u m ,  d e  c a d a  
departamento, representa um tijolinho 
na construção de um novo tempo que 
preparamos para o futuro de Cáceres. 
Todos são importantes na formação de 
uma Gestão de Excelência. Assim, 
juntos somos muito mais. 

E por isso, muito obrigado a 
todos que se unem a nós na missão de 
governar Cáceres, fazendo valer o 
nosso lema, 'trabalho honesto gera 
desenvolvimento ético”, destacou o 
prefeito.

Após o evento, o presidente 
executivo da Fundação Nacional da 
Qualidade, Jairo Martins, afirmou que 
a Prefeitura de Cáceres é a primeira do 
Estado que apresenta resultados em 
Gestão.

 Secretária municipal de APlanejamento, Nelci Longhi, 
representou o prefeito Francis 

e o Governo Municipal em Cuiabá na 
última quinta feira, 23, quando da 
solenidade de entrega do prêmio 
“Melhores em Gestão no Estado de 
Mato Grosso”, um reconhecimento 
público concedido anualmente às 
organizações que se destacam pelo 
nível de maturidade em excelência na 
gestão (Modelo de Excelência em 
Gestão - MEG®).

Segundo a organização do 
Prêmio, para merecer tão importante 
premiação, a Prefeitura de Cáceres 
passou por um processo de avaliação 
com base em oito fundamentos que 
determinam a maturidade dos focos 
de ação, o pensamento sistêmico; 

compromisso  com as  par tes  
i n t e r e s s a d a s ;  a p r e n d i z a d o  
o rg a n i z a c i o n a l  e  i n o v a ç ã o ;  
a d a p t a b i l i d a d e ;  l i d e r a n ç a  
transformadora; desenvolvimento 
sustentável; orientação por processos 
e geração de valor. em Cuiabá

A e n t r e g a  d o  p r ê m i o  
aconteceu no Centro de Eventos 
Pantanal, em Cuiabá, com a presença 
d e  i m p o r t a n t e s  e n t i d a d e s  
representa t ivas  dos  d iversos  
segmentos do comércio, indústria e 
governamentais. 

Para a secretária Longhi, esta 
foi uma situação inovadora, porque, 
quem sempre ganha esse prêmio são 
empresas privadas.

O prefeito Francis pretende 
reunir  todo o funcional ismo 

flagrante de Silvio, enquadrado pelo 
crime de extorsão, (art. 158 do CP), o 
vereador explicou que a polícia 
ajudou-o dando corda à dupla até a 
prisão do maior de idade.

Candida to  a  deputado  
estadual, o parlamentar suspeita de 
uma possível política para afastá-lo da 
corrida eleitoral, já que na semana 
anterior, recebera um telefonema em 
seu comércio de alguém, que lhe 
avisava que estavam armando contra 
si. Zacarkim complementou que, após 

pelos policiais que o levaram para a 
delegacia juntamente com os R$ 2 mil 
em notas de R$ 100 e no Cisc, Sílvio 
disse o endereço da sua namorada.

A menor de idade foi 
encontrada em sua residência 
juntamente com sua mãe e no local, os 
agentes da PJC de Cáceres,  
apreenderam o celular da menor, onde 
constavam registrados, conversas 
entre ela e o vereador, dos quais ela 
encaminhava print ao namorado. 
Após a lavratura do auto de prisão em 

 ex-apresentador de um canal O(repetidora) de TV em 
Cáceres, Silvio Moreira 

Rodrigues, 42, foi preso no último 
sábado suspeito de ter tentado 
extorquir R$ 3 mil, além de uma moto, 
e mais R$ 5 mil, que seria parcelado, 
do vereador Valter Zacarkim. De 
acordo com o boletim de ocorrência 
2018.267486, registrado pelo próprio 
parlamentar, que este ano disputa uma 
vaga na Assembléia Legislativa, ele 
passou a receber no celular, fotos 
encaminhadas pela namorada do ex-
apresentador, uma jovem de 16 anos, 
em que ela aparecia nua.

Diante disso, ele passou 
também a ser chantageado pela jovem 
que exigia dinheiro para não 
denunciá-lo por ser menor de idade, 
não restando outra alternativa ao 
vereador, senão, procurou a delegacia 
e denunciar o caso. Orientado pela 
polícia, Zacarkim negociou com a 
menina, que supostamente agia a 
mando do namorado, e conseguiu 
abaixar o valor que deveria pagar a 
título de extorsão, para R$ 2 mil.

Feito isso, marcaram de se 
encontrar no estacionamento de um 
tradicional  supermercado em 
Cáceres. No local combinado, o ex-
apresentador Sílvio foi até o vereador 
receber a quantia combinado, 
oportunidade em que foi surpreendido 

pessoas interessadas a pagar pelas 
informações e que estas que seriam 
publicadas.

seguir a orientação da polícia para o 
flagrante, o casal começou a 
chantageá-lo, dizendo que havia 

da deficiência. 
Já a pedagoga mestra Rosane 

Penha Mendes, disse que ouvir os pais 
é imprescindível, pois são eles que 
convivem com as crianças e podem 
avaliar se houve avanços ou melhora 
no desenvolvimento do aprendizado e 
das habilidades de seus filhos.

A professora Cícera Alves 
Feitosa, que também é mãe de aluno 
com deficiência, disse que, provocar 
um encontro e um debate acerca 
dessas questões, além de importante, 
se faz necessário, ressaltando que a 
reunião proporciona uma troca de 
experiências e é uma oportunidade de 
vários pais conhecerem, não só a 
Educação Especial, mas os direitos de 
seus filhos. Para ela, conhecer os 
d i re i tos  é  fundamenta l  para  
reivindicá-los.

A secretária municipal de 
Educação, Eliene Liberato Dias, 
aponta vários avanços na Educação 
Especial do município, dentre eles, a 
contratação de auxil iares de 
Desenvolvimento Infantil, o início da 
política da Educação Especial, já em 
fase de elaboração e a abertura das 
salas de recursos multifuncionais.

ncerrando a formação para Eprofissionais que atuam na 
Educação  Espec ia l  no  

município de Cáceres, a Secretaria 
Municipal de Educação (SME) 
promoveu uma roda de conversas com 
os pais de alunos com deficiência, 
atendidos pelas redes municipal e 
estadual de Ensino, na tarde da última 
sexta-feira (24).

O evento teve ainda a 
participação de técnicos da Educação 
municipal, profissionais do Centro de 
Apoio e Suporte à Inclusão da 
Educação Especial, professores e 
auxiliares de Desenvolvimento 
Infantil.Segundo a psicóloga doutora 
da SME, Aline Rejane Caxito Braga, o 
encontro favorece uma discussão 
mais ampla com as famílias e, através 
do diálogo, busca oportunizar  meios 
práticos  para melhorar a relação 
interpessoal e comunicação dos pais 
com seus filhos e também com a 
escola.

Segundo ela, a comunicação 
em casa é uma importante ferramenta, 
pois ajuda as crianças a se 
desenvolver e superar dificuldades 
que enfrentam no dia a dia, por conta 

FLAGRANTE INAFIANÇÁVEL

Ex-âncora de TV usou a namorada 
como isca para extorquir vereador

Ex-apresentador teria tentado extorquir do vereador candidato a deputado estadual, R$ 3 mil, além de uma moto, e mais R$ 5 mil, que seria parcelado

Da Redação

Sílvio Moreira Rodrigues, flagrante inafiançável de extorsão    

Foto: PJC-MT

GOVERNO FRANCIS

Cáceres recebe prêmio de
melhor em gestão no MT

Assessoria c/ Redação

Secretária Nelci Longhi representou Francis na solenidade    

Foto: Fiemt/MT

RODA DE CONVERSAS

SME promove reunião com pais
de alunos especiais em Cáceres
Assessoria

Evento teve participação de técnicos da Educação municipal    

Foto: Esdras Crepaldi

FEDORENTOS
A Prefeitura de Cáceres, por meio da 
Autarquia Águas do Pantanal, assume a coleta 
do lixo do município a partir do dia 1º de 
setembro com uma frota de 6 caminhões 
novos para realizar um trabalho de 
excelência. São os tradicionais conhecidos 
como Fedorentos. A Autarquia já tem 3 
caminhões coletores novos de ultima geração, 
com a caixa coletora de 15 metros cúbicos  e 
chegaram mais 3 caminhões fedorentos 
locados, um deles, para servir como reserva, 
caso aconteça um imprevisto.

PESO DA BALANÇA
O Poder Judiciário brasileiro gastou R$ 104,6 
milhões em pagamentos de auxílios a juízes, 
desembargadores e ministros em abril. Além 
do salário, em média, cada um dos 18 mil 
magistrados do país recebe R$ 5,8 mil de 
auxílios ao mês, ou seja, quase o triplo da 
renda média de um trabalhador brasileiro, que 
ficou em R$ 2.178 em 2017, segundo o IBGE. 
As folhas de pagamento dos magistrados dos 
93 tribunais do país estão disponíveis no site 
do Conselho Nacional de Justiça. O valor 
somado para chegar à cifra leva em 
consideração cinco tipos de auxílios, 
moradia, alimentação, saúde, pré-escolar e 
natalidade.

CONTRAPESO DA SAÚDE
Alguns vídeos que circulam na internet 
registraram a chuva da sexta-feira (24) no 
Hospital Regional de Rondonópolis. A água 
caía principalmente pelas lâmpadas do local e 
algumas alas ficaram alagadas. Além disso, 
funcionários também encontraram ratos 
mortos no chão. Um dos vídeos mostra o 
corredor que dá acesso ao centro cirúrgico. 
Baldes foram colocados para tentar conter a 
água, mas sem sucesso, já que o chão ficou 
todo molhado. Em outro vídeo é mostrado o 
centro cirúrgico, que também ficou alagado e 
em uma sala é possível ver muita água caindo 
pela lâmpada no teto e vários ratos mortos.

OLHA A GRIPE AÍ, GENTE!
Subiu para 12 o número de mortes causadas 
pelo vírus influenza em Mato Grosso, 
conforme dados divulgados pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES/MT), na quinta-feira 
(23). No último boletim divulgado em 27 de 
julho, haviam sido registradas nove mortes. 
Os três óbitos a mais foram confirmados em 
Lucas do Rio Verde (H3N2), Sorriso (H1N1) 
e Várzea Grande (Influenza B). Por aqui ainda 
não se tem noticias da H1-N1, apenas umas 
gripes brabas, mas é bom ficar ligado, porque 
o vírus anda solto.

LEI DA CERVEJA
Um candidato à Câmara Legislativa em 
Brasília, ganhou os grupos de WhatsApp após 
áudio com promessas inusitadas ser alvo de 
compartilhamentos. Atribuída ao petebista 
João Pescocinho, a gravação atrai os ouvintes 
por prometer, entre outras coisas, uma cerveja 
digna no final da tarde a todos os brasilienses. 
Além de anunciar melhorias na segurança e na 
saúde, que compete ao Poder Executivo, o 
político diz ter um projeto para beber cerveja 
digna no final da tarde, com sombra, com 
diversas coisas nos bares de Brasília e que se 
eleito o projeto de lei será debatido já é 2019, 
haja saco, né?

BROKENS-NEWS
Um homem foi preso pela PM suspeito de 
roubo e levado ao Cisc para as providencias 
que o caso requer...modelo de noticia policial 
corriqueira aqui em Cáceres e na região, 
quanto no muito eles colocam as iniciais do 
preso, sem especificar detalhes da ocorrência, 
as vezes, release da própria policia. Fica 
complicado, convenhamos, as notas que 
ignoram o preceito básico da noticia: quem, o 
que, onde, quando, como e porque, não é 
mesmo? A gente prefere não divulgar tipos de 
releases afins.
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Na semana passada a gente deu um 
pulo no Ambulatório da Criança em 
Cáceres, para registrar a demanda e 
atendimentos da saúde local nas vacinações 
anti-pólio e sarampo, após o dia D, que não 
foi aquele decisivo como esperavam os 
coordenadores e parceiros, como os 
voluntários do Rotary Club. Assim como 
nos postos, funcionários a postos, posto que 
a imunização se faz necessária como forma 
de prevenção, a abstenção dos pais e ou 
responsáveis pelas crianças, continua 
desafiando as metas propostas. 

Veja o leitor que neste aspecto, 
Mato Grosso está entre os três estados com 
os menores índices de imunização contra a 
poliomielite e o sarampo, conforme dados 
do Ministério da Saúde, que apontou na 1ª 
semana da campanha, 2,24% do público 
alvo para poliomielite e 2,22% para o 
sarampo, de crianças vacinadas de uma meta 
de 202 mil crianças a serem imunizadas. 
Sem agouro, os mesmos dados apontam dois 
casos de sarampo em Guarantã do Norte e 
que desde 1999 não eram registrados casos 
da doença em Mato Grosso. 

Com certeza nenhuma sanção 
acontecerá com os omissos na prevenção 
destes e de outros pacientes a mercê de 
moléstias facilmente evitadas com vacinas, 
não se podendo dizer o mesmo dos rebanhos 
bovinos do pantanal e demais plagas. Veja o 
amigo, que quando se trata de vacum, o trem 
pega prá valer e a vacinação anti-aftosa é 
uma exigência anual do INDEA, em duas 
etapas aqui no pantanal, obrigatória ao 
pecuarista mediante inventário de todo o 
rebanho que deve ser entregue, junto com a 
nota fiscal de compra das vacinas. 

Caso não faça a declaração da 
vacinação do rebanho em data prevista e 
inadiável, a ficha sanitária da propriedade 
fica bloqueada, o que faz com que o 
pecuarista fique proibido de movimentar os 
animais. Mesmo tendo vacinado o rebanho, 
se perder o prazo de comunicação, ele tem, 
como sanção, a ficha sanitária suspensa por 
30 dias e, se a vacinação não foi feita, o dono 

da propriedade é multado em 1 UPF para 
cada animal não vacinado e tem 72 horas 
para realizar a vacinação com a presença de 
um técnico do INDEA. 

A conclusão que a gente tem é que 
para os governantes, um boi é muito mais 
importante que uma pessoa, um ser humano, 
retroagindo ao antigo Egito, onde o touro 
Ápis em Heliópolis e Hermópolis era 
venerado no seu santuário. Difícil acreditar 
que estamos na segunda década do século 
XXI e neste admirável mundo novo de Zé 
Ramalho, contradito pelo musico jornalista 
do Correio Cacerense Lorde Dannyelvis em 
seu Abominável Mundo Novo (ver youtube) 
o povo marcado , ê, ê, ô, ô, não é um povo 
feliz, embora pense ser, iludido pelos 
algozes políticos, que preferem este povo 
inferior aos bois. Só pra finalizar, já que 
nenhum ministro ou político se preocupa 
com as abstenções vacinais e as 

conseqüências disso, a gente sugere, que o 
governo deveria vincular o pagamento de 
benefícios sociais ,  bolsa família,  
previdência, etc,  à apresentação da carteira 
de vacinação atualizada. 

Seria uma forma de punição aos 
omissos, não é assim que acontece com os 
pecuaristas que deixam de vacinar sua 
boiada? Não é por acaso, que desde 1.996 
não se registra um caso de febre aftosa no 
Brasil e ainda existem casos registrados de 
sarampo, em 2018. 

Se a gente conseguiu derrotar a 
poliomielite, (nenhum caso registrado desde 
1.990) com um pouco de rigor, acabamos 
também com o Morbillivirus, causador do 
sarampo. Fica aqui a nossa sugestão, pela 
vinculação da carteirinha de vacinação aos 
benef íc ios  socia is ,  quiçá ,  ass im,  
consigamos também erradicar o sarampo, 
Bom Dia!

Atenção senhores do conselho de 
sentença, se conselho fosse bom, a gente 
vendia, cobrava, não dava de graça, já diz o 
antigo, manjado e repetitivo ditado, fato que 
pode parecer um bordão, pois todos nós 
sabemos, ou deveríamos saber o que é bom 
ou ruim para nossa vida. Alguns dizem que 
quando pedimos conselho é porque 
precisamos da aceitação sobre algo ou 
alguém que sabemos estar certo ou errado e 
como diz Elisa Massélli, conselhos, algumas 
vezes ajudam, mas não se pode esquecer, que 
a solução dos nossos problemas está somente 
em nossas mãos. Mas, e a gente sempre tem 
um mas, cá na minha cachola, vou com o guru 
moçambicanoArafat Cossa, para quem, 
melhor que mil conselhos, vale um 
exemplo... e melhor que mil exemplos, 
devemos nos espelhar num exemplo. 

Este preâmbulo, uso-o por ser mãe, 
na  maior ia  das  vezes ,  devido as  
circunstancias do mundo moderno, ser mãe e 
pai ao mesmo tempo e assim como o 
muçulmano Cossa,  priorizar como 
fundamental, o exemplo, fazendo mão de 
conselhos, quando necessários, como 

complementos aos exemplos, que pai e mãe 
devem dar na formação dos filhos. Por opção 
ou vontade de Deus, só tive um filho, o 
bastante para saber que ao assumir este papel, 
um dos mais complicados que aprendemos 
ao longo da vida, implicaria além de 
conselhos, exemplos, no esforço constante 
para sua educação e seu crescimento como 
pessoa. 

Não tenham a menor duvida que a 
nossa figura será com certeza, o maior 
exemplo, o maior ponto de referência, que 
um filho irá ter na vida. Se você aconselha seu 
filho sobre algo e faz o contrário, 
provavelmente a criança dará mais atenção 
ao que fez do que ao que disse. Como 
observador do cotidiano, involuntariamente 
fiscal de nossos atos, um filho pode chegar 
até a culpar os pais, ao notar que eles não 
agem conforme o que aconselham. 

Aquele papo de faça o que eu mando, 
mas não façam o que eu faço é uma teoria que 
não funciona, pois se feita como forma de 
conselho, é um mau conselho e mostra a 
ausência do exemplo, revelando a fragilidade 
da educação básica, a do lar. A educação 

religiosa, escolar, das ruas, (coleguinhas) fica 
sempre em segundo plano, quando 
comparada a do lar, ministrada pelos pais, 
que se religiosos, dedicados aos estudos, ao 
trabalho, às boas amizades, aos costumes 
salutares, transmitem tudo isso, como 
exemplos à prole. Veja como a questão do 
conselho acaba ficando em segundo plano, 
não é mesmo?

Os exemplos enriquecem o caráter 
de quem os dá e forma, os dos que os seguem, 
ao passo, que os conselhos, mesmo aqueles 
feitos com carinho, deixam nas entrelinhas 
uma forma de pré-reprimenda, então, 
queridas, nada melhor, que encerrar este papo 
de amiga com o verso de H. Jackson Brown 
escritor norte americano, conhecido por seu 
livro Life's Little Instruction: “Viva de tal 
modo que quando seus filhos pensem em 
justiça, carinho e integridade, pensem em 
você”. In-fine, quer um bom conselho? Sirva 
sempre de exemplo. 

***___Rosane Michelis – jornalista, 
pesquisadora, bacharel em geografia e pós 
em turismo. 
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O ex-apresentador de um canal (repetidora) de TV em Cáceres, 
Silvio Moreira Rodrigues, 42, foi preso no final de semana, acusado de ter 
tentado extorquir R$ 3 mil, além de uma moto, e mais R$ 5 mil, que seria 
parcelado, do vereador Valter Zacarkim. Para tanto usou a namorada de 16 
anos na fita, mas caiu no flagrante policial, quando recebia a grana do 
político na frente de um supermercado. Página 03

EXTORSÃO E CANA

Usou a namorada como isca
pra tomar grana de vereador

Conforme o B.O 2018.267486 a vitima recebia fotos nuas da namorada de Silvio, além de chantagens, culminando com  extorsão, não consumada pela ação policial  

Silvio Rodrigues foi autuado por extorsão e corrupção de menor   

Foto: PJC-MT

EXCELÊNCIA

Governo Francis recebe
premio de melhor gestão

A Secretária municipal de 
Planejamento, Nelci Longhi, 
representou o prefeito Francis e o 
Governo Municipal em Cuiabá 
na última quinta feira, 23, quando 
da solenidade de entrega do 
prêmio “Melhores em Gestão no 
Estado de Mato Grosso”, um 
r e c o n h e c i m e n t o  p ú b l i c o  
concedido anualmente  às  
organizações que se destacam 
pelo nível de maturidade em 
excelência na gestão. 

Página 03

Processo de avaliação consagrou Gestão de Francis Maris    

Foto: Fiemt/MT

VAZOU O TRABUCO

Invadiu hospital e desferiu 
balaços em dono de boate

Daniel de Sá Freitas, proprietário de 
uma boate em Pontes e Lacerda, foi baleado 
por supostos ladrões ao tentar fugir de um 
assalto e tentar se esconder no interior do 
Hospital Vale do Guaporé. Perseguido pelos 
bandidos que estavam numa moto, a vitima 
levou seis dos 10 tiros desferidos está numa 
semi-UTI no Hospital Regional de Cáceres. 
contra sim evadindo com o comparsa na moto. 

Página 04
Daniel Freitas recebeu meia dúzia de chumbo no corpo    

Foto: Reprodução

CÁCERES FORA

Sistema biométrico estará em
32 municípios nestas eleições

Os eleitores de 32 municípios de Mato Grosso devem usar a 
identificação digital nesta que será a quinta eleição com biometria no 
estado, excetuando-se por ora, o colégio eleitoral da 6ª ZE de Cáceres, 
sendo que em Cuiabá, Várzea Grande e mais nove municípios, o voto será 
do tipo híbrido. Neste sistema, os eleitores serão identificados pela 
biometria e pelo reconhecimento visual e assinatura. Página 05

Pleito seguirá sem inovação biométrica na 6ª ZE de Cáceres    

Foto: JCC

Encerrando a formação para profissionais que atuam na Educação 
Especial no município de Cáceres, a SMEpromoveu uma roda de 
conversas com os pais de alunos com deficiência, atendidos pelas redes 
municipal e estadual de Ensino. A secretária municipal de Educação, 
Eliene Liberato Dias, aponta vários avanços na Educação Especial do 
município, dentre eles, a contratação de auxiliares de Desenvolvimento 
Infantil. Página 03

ALUNOS ESPECIAIS

Educação promove rodada de 
conversa com pais em Cáceres

Reunião proporciona troca de experiências entre pais e mestres    

Foto: Assessoria
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