
TRUE-NEWS
Atenção: Esta noticia não deu na grande 
mídia tupiniquim: Sete relatores especiais 
da ONU criticaram as medidas de 
austeridade do governo de Michel Temer e 
pediram que as políticas econômicas sejam 
"reconsideradas" para que questões de 
direitos humanos sejam colocadas no 
"centro" da estratégia do governo. Para 
eles, a população tem "sofrido severas 
conseqüências".Não é freqüente que um 
número elevado de relatores se unam para 
questionar, de forma conjunta, as políticas 
de um país. Um dos pontos destacados pelo 
grupo é o aumento das taxas de mortalidade 
infantil no Brasil, pela primeira vez em 26 
anos. Não deu na grande Mídia, mas a 
gente registra. 

CONCURSO RIO BRANCO
A Prefeitura de Rio Branco abriu inscrição 
de um concurso público com 7 vagas para 
profissionais de nível médio e superior. As 
inscrições foram abertas ontem e seguem 
até 6 de setembro. Os salários variam entre 
R$ 954 e R$ 8.929,71. Vagas são para: 
agente  adminis t ra t ivo,  professor  
(pedagogia), contador, procurador 
municipal, professor de educação física, 
controlador interno, médico clínico geral e 
dentista (cadastro reserva). Os interessados 
podem procurar o site da prefeitura e se 
inscrever. É cobrada uma taxa de inscrição 
que varia entre R$ 100 a R$ 130. O exame 
está previsto para ser aplicado no dia 23 de 
setembro.

COINCIDÊNCIAS!!!
O deputado estadual Guilherme Maluf 
nomeou em seu gabinete Márcia Freitas 
Maciel, a esposa do conselheiro interino do 
Tribunal de Contas do Estado, Moisés 
Maciel. A nomeação ocorreu seis dias 
depois do conselheiro pedir vistas no 
julgamento que trata de irregularidades nas 
obras de construção do estacionamento da 
Assembléia Legislativa. O pedido de 
investigação da obra partiu do próprio 
Maluf, no ano de 2015, quando era 
presidente do legislativo, mas o 
julgamento não foi concluído por conta do 
pedido de vistas de Moisés Maciel. 

VACINAÇÃO/INSS
Começou ontem, (6) a campanha nacional 
de vacinação e vai até o final do mês, com o 
objetivo de imunizar 202.216 crianças de 
um ano até 4 anos, 11 meses, mas como 
sempre grane percentual fica sem receber a 
vacinação, algumas vezes, por omissão e 
descuido dos pais. Seria importante que o 
governo exigisse a carteirinha de 
vacinação da criança, atualizada, como 
obrigação de pais e ou responsáveis para 
receber o beneficio do INSS, como forma 
de controlar e forçar a vacinação, bem 
melhor que ficar cassando aposentados e 
pensionistas com perícias duvidosas. 

NÃO VOTA MESMO!
O cirurgião plástico Marcos Harter, ex-
BBB e ex-A Fazenda, afirmou durante 
convenção partidária no final da semana 
em Cuia, que quem não gostou de suas 
atitudes, é só não votar nele. O médico foi 
expulso da 17ª edição do Big Brother 
Brasil, após a direção do programa concluir 
que ele havia agredido psicológica e 
fisicamente Emilly Araújo. Os brasileiros 
precisam realmente aprender a votar, não é 
porque fulano é ator, cantor, jogador de 
futebol, coisa e tal, que vai ser um bom 
deputado, chega de palhaçada!
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 Pois bem, avancem os relógios, 
viagem na maquina do tempo, mesmo que 
por alguns quilômetros, pois o percurso será 
de apenas dois meses, a partir deste 7 de 
agosto, com o esquecido feriado de 7 de 
setembro, lembrado mais como nome de 
avenida, sem as surradas (sova da Bélgica) 
bandeiras que alguns gatos pingados usarão 
para lembrar a independência...e o próximo 
7, ah, este pode ser da dependência, por mais 
4 anos. 
 Sim, depende de quem o relegado 
eleitor vai escolher na cabine nem tanto 
indevassável assim da urna eleitoral. Temos 
amigos, 62 dias pela frente e neles, claro, os 
efêmeros indivíduos, que a cada dois anos se 
lembram que a gente ainda existe e no 
garimpo dos votos, vem com os malditos 
santinhos prometer mundos e fundos e pedir 
apoio extensivo da família. 
 A dois anos atrás, foi pra prefeito e 
vereador, agora, é pra deputado estadual, 
senador, governador e presidente, claro, que 
pra governador e presidente, quem vem são 
os puxa-sacos, cabos eleitorais que nunca 
passaram de soldados rasos politiqueiros a 
custa de esmolas e os próprios candidatos 
proporcionais, afinal, vale tudo, a começar 
pelo voto. 
 O voto, pros endiabrados políticos, 
é sagrado e os aprendizes de feiticeiro, 
aqueles neófitos, gastam sola de sapato e 
saliva, inconscientes, pra garantir mediante 
cociente, a eleição da tigrada, quiçá sobre 
uma vaguinha de aspone lá na frente, não é 
mesmo? É assim que funciona na, (sem 
querer ofender os habitantes da pocilga), a 
política suína brasileira, nas convenções os 
tigrões aliciam os sonhadores de barranco 
periférico de grotões, aqueles de 200 votos, 
engraxam o bolso deles com merrecas e 
santinhos, alimentam o sonho deles e truco: 
na soma, os grande tiram de letra, de quebra 
levam no pára-quedismo alguns votos, se 

reelegem e deixam os eternos suplentes 
interioranos chupando dedo. 
 Claro, que tem uns escolados que já 
passaram pelo fundamental da vereança e 
mesmo sem mandato de currículo, aprendeu 
a cevar seu curral e na surpresa das feras 
capitais, chegam lá. 
 Mas, voltando a questão do lapso 
temporal, são 62 dias pro leitor, sendo 
eleitor, pensar, refletir, analisar, pesar na 
balança da cachola, quem seria o menos 
ruim, quem apesar de tanta palhaçada 
reinante no podre reino político tupiniquim, 
merece o seu voto dia 7 de outubro. 
 A gente não pode ser radical, se 
espremer, no meio dos Zé - Promessinhas 
enganadores ,  sobra alguma coisa 
recuperável, pode parecer incrível, mas 
sobra e é nesta escolha, que o eleitor deve 
separar o caruncho do feijão, (joio do trigo é 
coisa de fresco) e lembrando do 7 de 

setembro, das bandeiras surradas da copa, 
do cai-cai, marcar um gol limpo, de placa, 
sem impedimento, exceto, dos bandidos que 
o Seu Zé, a Dona Maria, a gente, povo, deve 
mandar pra escanteio. 
 Será que ainda existe alguma 
bandeirinha da Copa? É bom ficar de 
plantão dia 7 de setembro prá encontrar 
alguma em capõ de carro, janela de casas, 
êita utopia pai d'égua, vôte, xô-mano! Sério 
mesmo, amigos, precisamos riscar do mapa 
os candidatos safados, erva daninha a gente 
poda, e queima Com a vantagem, a gente 
pode cassar os integrantes do crime 
organizado da política nas urnas, um 
tribunal onde não cabem recursos. 
 Dizem que se conselho fosse bom a 
gente não dava, vendia, mas como imprensa 
séria e independente, temos esta missão, 
alertar, e nestes dois meses estaremos 
voltando ao assunto, pois sim? Bom Dia!

 Todo ano no mês de agosto, fico 
parecendo um passarinho fora da gaiola, 
como todos deveriam viver, (odeio gaiolas) 
mais alegre que nos outros meses do ano, 
convenhamos, os ventos outonais agostinos 
são um convite a sonhar acordada, parece 
que um clima de magia nos desperta pela 
manhã com animo redobrado. 
 Daí, discordar da mania dos antigos, 
que diziam ser agosto um mês aziago, de 
azar, que rima com desgosto, o tipo de coisa 
que as avós falavam quando julho acabava, 
mais ou menos isso. 
 Tadinha das nonas, que com certeza 
apenas repetiam o que dizia a nossa bisa, 
pois a má fama de agosto é bem mais antiga 
do que elas, mas pouca gente realmente sabe 
qual a sua origem. 
 Na verdade, há mais de uma 
explicação para essa crendice tão popular e 
ela não existe só aqui no Brasil. No começo 
do primeiro milênio, os antigos romanos já 
temiam o mês de agosto, por acreditar que, 
nessa época, um dragão cuspindo fogo 
aparecia no céu durante a noite. 
 Na realidade, era apenas a 
constelação de Leão, que fica mais visível 
durante este período do ano e aquele brilho 
noturno especial e diferente criava a fantasia 
do dragão. 
 Pra quem rima agosto com 

desgosto, importante lembrar que a mania 
surgiu em Portugal, durante a época dos 
descobrimentos.  Originalmente,  a  
expressão era: casar em agosto traz 
desgosto, pois as caravelas costumavam 
partir para o Novo Mundo nessa época. Aí, 
quem se casava em agosto acabava nem 
fazendo lua-de-mel e as noivas corriam o 
risco de tornarem-se viúvas antes mesmo de 
aproveitar a fase inicial do casamento. 
 O oposto da Alemanha, onde as 
mulheres não acreditam no poder mágico da 
superstição, tanto assim, que enquanto em 
muitos países, incluindo o Brasil, maio é o 
mês das noivas, na terra de chucrutes as 
moças sonham casar no mês de agosto.
 Neste mês costuma-se dizer 
também, ser o dos cachorros loucos, ledo 
engano, o fato é que, supostamente, agosto é 
o mês com maior incidência de cadelas no 
cio e por conta disso, os machos ficam 
loucos e brigam entre si, questão dos 
feromônios, que me corrija algum 
veterinário se estiver errada. 
 Superstições a parte, só prá ilustrar, 
agosto, do latim augustus, é o oitavo mês do 
calendário gregoriano, assim chamado por 
decreto em honra do imperador César 
Augusto. Antes dessa mudança, agosto era 
denominado Sextilis ou Sextil, visto que era 
o sexto mês no calendário de Rômulo, 

aquele que com o mano Remo, fundou 
Roma, vocábulo que lido de traz pra frente é 
Amor. 
 Como agosto tem seis letras, meu 
pré-nome, idem o nome tem oito, mas 
igualmente é par, assim como o dia de hoje, 
sete, com quatro letras, não poderia jamais 
pensar em azar e pra descontrair, depois do 
fechamento da edição, vou gostar de agostar 
curtindo um mix batidão romântico de 
agosto, no som da minha cabeceira, apesar 
de parecer pesado, ligo baixinho e com a 
remasterização da Marcilio Gravações, dá 
pra descontrair. 
 De quebra, um brigadeiro de panela, 
ah, como estou dengosa, hoje, deve ser 
porque é a minha primeira crônica de 
agosto, e da mesma forma, espero que os 
(as) leitores (as) me façam companhia na 
leitura agostina, ok? 
 E quando setembro vier, hora de 
buscar o filme de Rock Hudson com o 
mesmo nome e ouvir a musica tradução de 
Come Setember, versão gravada pela 
Wanderléa na Jovem Guarda, mas enquanto 
isso, é agosto e eu Góstio. 

***___Rosane Michelis  - jornalista e 
pesquisadora, bacharel em geografia e pós 

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

Agosto? Ah, Góstio!

Dia 7: Bandeiras &Votos

Cáceres-MT, terça-feira 07 de agosto de 2018 03www.jornalcorreiocacerense.com.br

á l c o o l  e  v o l a n t e  n ã o  
combinam, ficou para a atitude 
de Allyson Ferreira Leite, 27, 
que após perder o controle do 
Golf de placas GWI 7733, 
depois de quase derrubar uma 
placa de sinalização, bateu no 
muro de uma escola.
 Ele trafegava pela Rua 
Comandante Baduíno por 
volta das 6h45 e por motivos 
que depois justificou, teve o 
desgoverno da direção, atingiu 
uma placa de sinalização e o 
muro lateral  da Escola 
Estadual

 alco de acidentes com Po u  s e m  v i t i m a s ,  
lesionadas e algumas 

vezes fatais, sempre com danos 
de regular a grande monta nos 
veículos envolvidos, o transito 
de Cáceres é um verdadeiro 
inferno e na maioria dos 

acidentes, verifica-se o abuso 
dos motoristas, motociclistas e 
ciclistas, com iminência de 
perigo para quem dirige e 
inclusive pedestres.
 No final de semana, 
mais um péssimo exemplo de 
mau motorista e prova de que 

fu turo  da  c idade  e  do  
município”, explicou.
 A s  c o l e t a s  d e  
i n f o r m a ç õ e s  j u n t o  a o s  
munícipes continuam, pelos 
coletores, de porta em porta, 

Nelci Longhi, reforçou o 
pedido para que os munícipes 
recebam bem os recenseadores 
do Plano Diretor. “É com 
informações das pessoas, das 
famílias, que iremos projetar o 

p ó s  m a i s  u m a  AAudiência Pública 
para a reformulação do 

Plano Diretor de Cáceres, na 
semana passada, a secretária de 
Planejamento (SEPLAN), 

vários outros eixos temáticos, 
no sentido de que, se não 
fizermos alguma coisa, não 
sabemos o que pode acontecer 
nos anos que virão. “Na 
audiência, os grupos, divididos 
p o r  t e m a s ,  d i s c u t i r a m  
possibilidades para que sejam 
apontadas soluções, a fim de 
que não tenhamos problemas 
no futuro”, explicou.
 Conforme ela, com os 
dados formatados, a Unemat 
(parceira na realização do 
Plano) irá sistematizar tudo 
para que seja então definida a 
reforma do Plano Diretor. 
 É esse levantamento 
que irá definir quais os rumos a 
tomar, complementando q e u  
o que se discute neste 
momento é a Lei de Usos do 
Solo e o Código de Obras e 
Postura do município.
 Segundo  Ne lc i ,  a  
previsão de entrega do Plano 
Diretor pronto para ser votado 
na Câmara é para o primeiro 
semestre do ano que vem, 
2019.

devidamente identificados 
com uniformes, crachás, 
c h a p é u  e  c a m i s e t a  
c a r a c t e r i z a d o s  c o m  a s  
insígnias da Prefeitura e 
inscritas que informam ser o 
agente um recenseador do 
Plano Diretor. 
 Dentro das questões 
pesquisadas, estão perguntas 
que ajudarão a formar o 
C a d a s t r o  T e r r i t o r i a l  
Multifinalitário e também o 
Plano de Mobilidade Urbana, 
que pretende reordenar ruas e 
avenidas, dando melhor 
mobilidade e identificação, de 
vias e bairros, apontando a 
necess idade ou não de  
rotatórias, ciclovias e etc. Para 
discutir estes dois itens, terão 
início audiências públicas no 
próximo mês de outubro.
 Longhi conta que, neste 
ano, foi primeiro levantado um 
diagnóstico do município de 
todos os setores de atividades e 
conv ivênc ia ,  como ,  na  
economia, educação, saúde, 
Centro Histórico, uso do solo e 

do motorista aos policiais, de 
que estivera fazendo uso de 
b e b i d a  a l c o ó l i c a ,  f a t o  
comprovado durante a vistoria 
no interior do veículo onde 
foram encontradas garrafas de 
cerveja e uma caixa térmica 
onde era acondicionada as 
bebidas. 
 O veículo foi conduzido 
ao pátio do Centro Integrado 
de Segurança e Cidadania de 
Cáceres e Allyson, deverá 
responder por direção perigosa 
e embriaguez ao volante. 

 Esperidião Marques. O 
veículo sofreu danos de regular 
monta e o motorista ferimentos 
generalizados, com suspeita de 
fratura num dos ombros.
 Com a chegada dos 
policiais para o atendimento à 
ocorrência, Allyson, que 
apresentava odor etílico, tinha 
o s  o l h o s  v e r m e l h o s  e  
sonolências, características 
descritas de embriaguez, foi 
socorrido pelos bombeiros . ao 
Hospital Regional de Cáceres. 
 A possível justificativa 
para o acidente, foi a confissão 

Da Redação

Após audiência censo começa
bater a porta de casa em casa

PLANO DIRETOR

Novo Plano Diretor está sendo reformulado para gerir pelos próximos 25 anos
e a próxima audiência será marcada após a sistematização dos dados coletados  

Assessoria c/ Redação

Audiência Pública dia 2 no Ceom polarizou as atenções   

Foto: Assessoria

BOB ESPONJA

Motorista confessa ter bebido
após bater em muro de escola 

Motorista que se auto-abastece, quase sempre causa acidentes    

Foto: Joner Campos
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rodovia MT-175. O condutor da 
Hilux seguia pela estrada no 
sentido Araputanga a Reserva do 
Cabaçal, quando próximo à 
f a z e n d a  I t a g u a i r a  f o i  
surpreendido por uma égua que 
cruzava a pista. 
 Sem conseguir frear ou 
desviar ele acabou colidindo com 
o animal, que ficou todo 
quebrado na pista, morrendo no 
l o c a l  P o r  o u t r o  l a d o ,  a  
caminhonete de Fagner, ficou 
praticamente destruída. O 
condutor da Hilux sofreu 
algumas escoriações leves, 
porém sem nenhuma lesão 
aparente. 
 A Polícia Militar então fez 
a sinalização da pista, para evitar 
outros acidentes. Os militares 
foram informados que o animal 
pertencia a um morador local, 
porém ele não foi localizado. 
 É o tal negócio, pessoas 
que tem animais de tração rural, 
soltam os tais pelas ruas e 
rodovias e quando os acidentes 
a c o n t e c e m ,  ( a l g u n s  c o m  
fatalidade humana) não se 
apresentam para assumir a falta 
de responsabilidade. 

m homem de 36 anos, Ui d e n t i f i c a d o  c o m o  
Fagner Gomes da Silva, 

ficou ferido após colidir uma 
Toyota Hilux contra uma égua na 
noite da última quinta-feira (2) na 
r o d o v i a  M T- 1 7 5 ,  e n t r e  
Araputanga e Reserva do 
Cabaçal. A caminhonete ficou 

destruída e o animal ficou 
dilacerado.
 D e  a c o r d o  c o m  
informações da Polícia Militar, 
por volta das 19h50 da referida 
quinta, (2) uma equipe foi 
acionada para atender um 
acidente envolvendo uma 
caminhonete e uma égua na 

abordagem no perímetro urbano 
de Itapuranga.
 Após a rendição dos 
traficantes, verificou tratar-se de 
Vanilson Paulino Machado 
Vieira, Rafael Fernando da Silva 
e Márcio Vinicius de Andrade 
Silva, todos, moradores da cidade 
de Pontes e Lacerda, na fronteira 
de Mato Grosso com a Bolívia. 
 Em poder deles foram 
encontrados, aproximadamente 
meia tonelada de cocaína, 

v i sua l iza ram os  ve ícu los  
envolvidos no transporte, um 
Toyota Hilux PQP-4999 e 
FIAT/Uno OBB-8187.
 Iniciado o procedimento 
de abordagem por meio de sinais 
sonoros e luminosos na GO-230 
entre as cidade de Itapuranga e 
Caiçara no estado de Goiás, tais 
veículos evadiram das equipes e 
empreenderam fuga, iniciando-se 
intenso acompanhamento que, 
após troca de tiros, resultou na 

pós compartilhamento de Ainformações entre o 
Batalhão de ROTAM e a 

P o l í c i a  F e d e r a l  
(GISE/Uberlândia) sobre um 
possível carregamento de drogas 
vindo da Bolívia, as equipes do 
R O TA M  S U P E RV I S Ã O ,  
ROTAM 10216 e ROTAM 10221 
deslocaram para a região 
noroeste do Estado de Goiás e 
intensificaram o patrulhamento, 
o p o r t u n i d a d e  e m  q u e  

socorros, as vitimas foram 
encaminhadas ao Hospital Vale 
do Guaporé em Pontes e Lacerda, 
apresentando ferimentos já que 
devido ao violento impacto com a 
pista, elas foram arremessadas 
para fora do veículo. 
 A  c o n d u t o r a  d a  
caminhonete, Fernanda Vilela, 
mãe da criança, sofreu lesões 
leves e assim como a menor, não 
tiveram maiores conseqüências, 
inclusive já estando de alta 
medica. 
 O mesmo não aconteceu 
com a acompanhante Aline 
Gomes, que a principio estava 
apenas  desacordada ,  mas  
também medicada no referido 
hospital,  não resistiu aos 
ferimentos e veio a óbito. 

ais um grave acidente Mde transito acontece na 
região de Cáceres, 

com vitima fatal; desta feita, no 
início da noite da última sexta 
feira (03), por volta das 18h00 na 
BR 174 B em frente ao laticínio 
Três Marias envolvendo uma 
caminhonete hillux que seguia 
para Pontes e Lacerda, segundo 
informações de pessoas que 
estavam no local a condutora 
perdeu controle do veiculo e 
capotou.
 N o  i n t e r i o r  d a  
caminhonete Hillux com placas 
de Pontes e Lacerda estavam três 
pessoas sendo duas mulheres e 
uma criança de aproximadamente 
3 anos. 
 Com a pronta chegada de 

pública.
 De imediato foi dado voz 
de prisão aos envolvidos por 
tráfico internacional de drogas e 
lavrado o flagrante pelos crimes 
de tráfico de drogas e porte ilegal 
de arma de fogo de uso restrito. 
(Fonte Portal das Gerais).

entorpecente avaliado em mais de 
15 milhões de reais, dois 
veículos, uma arma de fogo tipo 
pistola calibre 40, arma esta, 
utilizada contra os policiais 
militares e um sofisticado sistema 
de comunicação via rádio para 
despistar as forças de segurança 

CARGA PESADA

Mulões de Pontes e Lacerda rodam
com meia tonelada de coca em Goiás

Além da carga de pó, policiais apreenderam com o trio, dois veículos, uma pistola calibre 40, um sofisticado sistema via rádio para despistar a segurança pública

Redação c/ P.G

Vanilson Vieira, Rafael da Silva e Márcio Vinicius, presos em Goiás  

Foto: Rotam/GO

ACIDENTE BESTA

Caminhonete ca destruída ao 
colidir e matar égua em rodovia
P.L c/ Redação

Animal solto nas rodovias são causas de iminentes acidentes   

Foto: Ilustrativa

CAPOTAMENTO

Mulher morre em acidente
com camioneta na rodovia

Da Redação

Aline Gomes não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital   

Foto: Facebook
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urante audiência pública requerida Dpelo professor e deputado Allan 
Kardec (PDT), diretores da rede 

estadual de ensino decidiram paralisar as 
atividades por tempo indeterminado a partir 
de hoje, (7), por falta de repasse financeiro 
para custeio das 774 escolas de Mato Grosso.
 A paralisação foi anunciada 
durante audiência realizada na tarde da 
sexta-feira (03) na Escola Estadual Liceu 
Cuiabano. Os diretores recusaram proposta 
da Secretaria de Estado de Educação, 
Esporte e Lazer (Seduc) para que as unidades 
continuassem abertas mesmo sem repasse 
até o dia 13 de agosto.
 Presidente do Colegiado de 

Diretores de Cuiabá e do Vale do Rio Cuiabá, 
Dimas Antônio Silva afirma que a 
paralisação é necessária porque o governo só 
fez um dos quatro repasses previstos para 
2018. Cada escola recebe R$ 68,00 por aluno 
ao longo do ano para despesas de custeio, 
como gás de cozinha para a cantina, papel 
higiênico, entre outros.
 Dimas explica ainda que apenas o 
primeiro repasse de março foi pago e 30% da 
parcela prevista inicialmente para maio. “O 
governo também alterou a data do segundo 
pagamento para junho e, mesmo assim, não 
pagou o restante de 70%. Agora, temos o 
repasse de setembro e dezembro que 
ninguém sabe como ocorrerá. Em 2016 e 

2017, recebemos apenas nos últimos dias do 
ano, o que fez com que os diretores 
comprassem fiado e ficassem inadimplentes 
ao praticar esse algo ilegal”.
 Os diretores recusaram proposta 
da Secretaria de Estado de Educação, 

 Os pais da adolescente de apenas 
16 anos ficaram indignados e juntamente 
com a filha, registraram o boletim de 
ocorrências contra o militar que prestou 

depoimento ao escrivão de Policia e agora e 
se comprovado, pode ser enquadrado no 
artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal, 
que prevê pena de 6 a 10 anos de prisão.

Esporte e Lazer (Seduc) para que as unidades 
continuassem abertas mesmo sem repasse 
até o dia 13 de agosto.
 O deputado e professor Allan 
sugeriu, durante a audiência, que a Secretaria 
de Educação apresentasse uma nova data de 

pagamento dos 70% pendentes (cerca de R$ 
7 milhões), o que foi prontamente recusado 
pelo secretário-adjunto de Políticas 
Educacionais,  Edinho Gomes. Ele 
representou o governo no evento e alegou 
falta de orçamento para os repasses.

m fato deveras constrangedor e Ucriminoso com tentativa de abuso 
sexual, aconteceu nas dependências 

de um clube de esporte e Lazer em Pontes e 
Lacerda, na última sexta feira (3), onde um 
individuo identificado como sargento PM do 
Corpo de Bombeiro, identificado como 
sendo Marcelo Cunha Leite, seria suspeito 
de assediar com violência uma jovem de 16 
anos.
 Segundo informações da vitima 
narradas no boletim de ocorrência registrado 
na polícia civil, ela estava no banheiro 
quando foi abordada pelo acusado, que 
começou a tirar a roupa da vitima falando 
para ela adentrar em um Box. Ainda 
conforme o registro, logo em seguida, o 
policial começou a puxar a vitima pelo braço, 
mas a adolescente teria se desvencilhado e 
escapado do acusado.
 A vitima disse que então foi para a 
piscina e o militar foi atrás dela novamente e 
ao entrar no banheiro e começar a se vestir 
para ir embora, o acusado foi em sua 
perseguição, puxando a vitima pelo braço. 
Ato seguinte arrancou-lhe lhe a roupa, 
tapando sua boca para que ela não gritasse, só 
não consumando a violência, porque um 
funcionário do clube adentrou no banheiro e 
evitou que o ato acontecesse.

REDE ESTADUAL

Diretores de escolas iniciam 
paralisação a partir de hoje

Colegiado acusa que o governo só fez um dos quatro repasses previstos para 2018  e que  escola recebe R$ 68,00 por aluno ao longo do ano para despesas de custeio

Assessoria c/ Redação

Decisão acontece após impasse com governo estadual  

 Foto: assessoria AL-MT

ACUSAÇÃO GRAVE

Sargento dos bombeiros teria
tentado abusar de adolescente
Akitafacil c/ Redação

Acusado sargento PM/Bombeiro Marcelo Cunha Leite   

Foto: Reprodução
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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

l é m  d e  a l g u n s  Amotoristas bêbados e 
inconseqüentes que 

representam perigo a si e a 
outrem, também, alguns 
motociclistas que transitam 

acidentes, fato que já se tornou 
r o t i n a ,  m u i t a s  v e z e s  
culminando em morte, como o 
d a  ú l t i m a  s e x t a  f e i r a ,  
envolvendo um soldado do 
exército.
 Conforme relato no 
Cisc, na tarde da última sexta 
feira, 3, a policia civil de 
Cáceres, foi  informada acerca 
de um acidente de trânsito 
registrado na Rua Campos 
Sales, no Jardim Cidade Nova, 
envolvendo uma moto e um 
caminhão e no local, onde já se 
encontrava a viatura da PM, 
estava o estrago feito, a moto 
Titan 160, de cor vermelha, 
placa QCS 3200, jogada ao 
so lo  e  o  mo toc ic l i s t a ,  
identificado como William 
Campos de Oliveira, 22, 
soldado do exército brasileiro, 
com ferimentos generalizados 
e graves. 
 No local ainda, o 
caminhão Mercedes Benz, 

608, cor azul, que era dirigido 
por André Alves da Silva, 20, o 
qual relatou que trafegava pela 
Rua Epitácio Pessoa, sentido 
BR/Centro, e ao passar pelo 
cruzamento com a Rua 
Campos Sales, o condutor da 
moto, que seguia trafegava 
pela Rua Campos Sales, 
sentido Bairro/Centro, passou 
direto e não parou na esquina, 
batendo de frente com o seu 
caminhão.
 Conforme ainda foi 
apurado e registrado pela 
policia, Willian perdeu o 
controle da moto e se chocou 
contra uma árvore na calçada. 
 Socorrido ao Hospital 
Regional de Cáceres com 
lesões pelo corpo, a mais grave 
na cabeça, o motociclista não 
resistiu e morreu horas depois.
 Portanto, mais uma 
vitima fatal do violento e 
indisciplinado transito de 
Cáceres. 

d e s o r d e n a d o s  p e l o  
indisciplinado transito de 
Cáceres, acabam por provocar 

SEXTA FATAL

Soldado do exército morre ao 
colidir moto contra caminhão

Jovem soldado do exército brasileiro, William de apenas 22 anos, é a mais nova vitima fatal da rotina violenta do indisciplinado transito das ruas de Cáceres

Da Redação

 olicia Civil de Jauru Pjuntamente com equipe 
d o  C a n i l f r o n  

realizaram o cumprimento de 

um mandado de prisão contra o 
casal Ivani Neres de Oliveira 
Machado de 50 anos e 
Reginaldo Boaventura Ribeiro 

de 35 anos.
 Na residência do casal 
foi apreendido armas e 
material de recarga, segundo 
informações do delegado os 
suspeitos eram investigados 
após informações de que na 
residência funcionava ponto de 
vendas de drogas, durante 
monitoramento dos suspeitos 
foi percebido a presença 
constante de suspeitos de 
cometer furtos na cidade.
 D i a n t e  d a s  
i n v e s t i g a ç õ e s  f o i  
imediatamente representado 
um mandado de busca e 
apreensão. 
 Os suspeitos foram 
presos em flagrante vão 
responder por posse ilegal de 
armas e estão a disposição da 
justiça.

William Campos de Oliveira, mais uma vitima fatal no trânsito   

Foto: Reprodução

MANDADO CUMPRIDO

Casal preso em Jauru estava 
escondendo armas e munição
PJC/MT c/ Redação

Ivani Neres e Reginaldo Ribeiro foram presos em flagrante   

Foto: PJC/MT
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esperado, já que o Botafogo 
venceu o Ypiranga também por 
2 a 1, foi a 34 pontos e está líder 
do Grupo B. O Operário, por 
sua vez, busca retomar a 
posição amanhã contra o 
Bragantino.
 O Cuiabá começou 
melhor no jogo, teve mais 
chance de chegar ao gol e 
manteve bom passe de bola, 
enquanto o Tombense estava 
mais retraído sem criar grande 
oportunidades. 
 A o s  3 0  m i n u t o s ,  
Eduardo Ramos pela ponta, 
cruzou para Jenison, a zaga 
falhou e ele empurrou sem 
chances para o goleiro Darley: 
1 a 0 Cuiabá.
 Em cobrança de falta 
André Rocha, buscando o 
embate bateu direto para o gol, 
mas só foi linha de fundo. 
 No contra-ataque, em 
cruzamento dentro da área, aos 
3 7  m i n u t o s ,  J e n i s o n ,  
novamente na jogada, pegou 
de voleio e ampliou. A partir 

desse momento o Tombense 
teve boas oportunidades de 
abrir o marcador, mas não 
soube aproveitar.
 N a  e t a p a  
complementar, Wellington 
chegou muito forte em cima do 
Marino do Dourado e levou 
amarelo. Apesar dos dois gols 
o Cuiabá seguia no contra-
ataque buscando mais um. Em 
c o b r a n ç a  d e  e s c a n t e i o  
Bruninho, mandou dentro da 
área, sem brincar o goleiro 
Mateus fez a defesa.
 Em outra tentativa, Jean 
pelo meio da área, levantou, o 
zagueiro cabeceou direto para 
o gol, mas o goleiro Darley 
saiu para impedir o terceiro gol 
do Cuiabá e já no final, Cássio 
de cruzamento meteu no alto, 
Rubens foi de cabeça e em um 
lindo lance marcou o gol de 
honra do Tombense. 
 Na última rodada o 
Dourado pego o Bragantino, 
sábado, às 16h00, no estádio 
Nabi Abi Chedid. 

 Luverdense disse adeus Oa chance de voltar a 
disputar a seletiva de 

grupos que poderia fazê-lo voltar 

á série B do Brasileirão, depois de 
ter caído de quatro domingo a 
tarde na Arena Joinvile em Santa 
Catarina,  diante do Joinvile, 

sendo derrotado para o time 
sulista pelo placar de 4 a 2, 
estando portanto, eliminado da 
próxima fase da série C.
 O Verdão do Norte abriu o 
marcador  com Paulo Renê que 
marcou os dois gol para o Verdão 
e o time de Santa Catarina goleou 
com  Breno que empatou, Jean 
Lucas virou. 
 A d r i a n o  e  M a t e u s  
marcaram os dois últimos 
fechando o placar e eliminando o 
time de Lucas do Rio Verde.
 Apesar do placar o 
Joinville está na lanterna do 
Grupo B, e está rebaixado ao 
Campeonato da Série D do ano. 
Na última rodada enfrenta o Volta 
Redonda, sábado, no estádio 
Raulinho de Oliveira, às 16h00 
para cumprir tabela depois de 
despachar o Luverdense, que 
igualmente, cumpre tabela no 
final de semana com o Operário, 
no Passo das Emas.

 Cuiabá venceu no Oúl t imo sábado,  o  
Tombense de Minas 

Gerais por 2 a 1, na Arena 
Pantanal, na penúltima rodada 
d a  p r i m e i r a  f a s e  d o  

Campeonato Brasileiro da 
Série C, porém, a vice-
liderança não veio como 

SÉRIE C AFUNILANDO

Cuiabá vence na Arena mas 
não recupera vice liderança

Dourado pela o Bragantino no próximo sábado lutando pela vice-liderança que o coloca diante de adversário mais fraco na decisão de grupos, via acesso a série B

S.N c/ Redação

Dourado faturou o Tombense MG na Arena Pantanal    

CAIU DE QUATRO

Lanterna acaba com a chance
do Luverdense voltar à série B 

Verdão do Norte amarelou de novo com goleada   

Foto: David Murba

Foto: Assessoria CEC

S.N c/ Redação

08SOCIAL
Cáceres-MT, terça-feira 07 de agosto de 2018 www.jornalcorreiocacerense.com.br

Vênus deixa Virgem e 
começa sua caminhada 
através de Libra marcando o 
início de um período de 
movimento  in tenso  e  
positivo na vida social e 

aproximação de amigos, novos e antigos. 
Você estará mais aberto e simpático, mais 
voltado para o outro do que para si mesmo. 
Uma parceria pode ser firmada.

Esotérico

Vênus deixa Virgem e 
começa sua caminhada 
através de Libra marcando o 
início de um período de 
organização da rotina, 
envolvendo a vida pessoal e 

o trabalho. Você estará mais voltado para 
sua saúde e beleza, portanto, o momento é 
ótimo para começar um tratamento de 
beleza.

Vênus deixa Virgem e 
começa sua caminhada 
através de Libra marcando o 
início de um período de 
movimento intenso na vida 
social e aproximação de 

pessoas charmosas e interessantes à sua 
vida. Um romance pode começar a qualquer 
momento ou, se for comprometido, vai 
perceber a melhora em seu relacionamento.

Vênus deixa Virgem e 
começa sua caminhada 
através de Libra marcando o 
início de um período de 
maior envolvimento com 

sua vida doméstica e os relacionamentos 
em família, que se tornam mais 
agradáveis. Sua casa passa a ser ponto de 
encontro entre familiares e amigos 
queridos.

Vênus deixa Virgem e 
começa sua caminhada 
através de Libra marcando o 
início de um período de 
maior movimento e boa 
comunicação. A vida social 

fica mais intensa e os amigos se 
aproximam de você. O período, que dura 
aproximadamente quatro semanas, é 
ótimo para viajar e estudar.

Vênus deixa Virgem e 
começa sua caminhada 
através de Libra marcando o 
início de um período de 
maior envolvimento com 
projetos de médio prazo e 

contato com pessoas e empresas 
estrangeiras. O período, que dura 
aproximadamente quatro semanas, pode 
envolver uma viagem internacional.

Vênus deixa Virgem e 
começa sua caminhada 
a t r avés  de  s eu  s igno  
marcando o início de um 
período de movimento na 
vida social e maior charme e 

capacidade de conquista. O momento pode 
envolver um romance, que começa a ser 
desenhado pelo Universo. Você estará mais 
simpático e afetivo.

Vênus deixa Virgem e 
começa sua caminhada 
através de Libra marcando o 
início de um período de 
interiorização e reflexão 
sobre relacionamentos do 

passado. Você estará mais voltado para o 
seu mundo emocional, que passa por um 
momento de equilíbrio. Um amor do 
passado pode ressurgir.

Vênus deixa Virgem e 
começa sua caminhada 
através de Libra marcando o 
início de um período de 
maior envolvimento com 

seus projetos profissionais e melhorias em 
sua carreira. Sua imagem profissional e 
social melhora consideravelmente. 
Enfim, um período de reconhecimento 
profissional.

Vênus deixa Virgem e 
começa sua caminhada 
através de Libra marcando 
o início de um período de 
movimento intenso na vida 

social e aproximação de amigos, novos e 
antigos. Você estará mais simpático e 
aberto, mais voltado para o bem estar de 
todos. Um contrato pode ser firmado ou 
renovado.

Vênus deixa Virgem e 
começa sua caminhada 
através de Libra marcando o 
início de um período de 
interiorização e necessidade 
de intimidade. Você estará 

mais sensual e voltado para quem ama. O 
período, que dura aproximadamente 
quat ro  semanas ,  pode envolver  
facilidades na vida financeira.

Vênus deixa seu signo e 
começa sua caminhada 
através de Libra marcando 
o início de um período de 
maior envolvimento com 

sua vida material e financeira. O período, 
que dura algumas semanas, pode 
envolver a entrada de dinheiro através de 
um novo contrato ou venda de um bem, 
móvel ou imóvel.

By Rosane Michels

Elegante Sra. Marília Fontes, presença 
marcante nos eventos sociais da city, leitora 
assídua deste periódico diário, ilustrando 
hoje o espaço high-society, onde tem 
cadeira cativa. 

Apagando mais uma velinha hoje, a blonde 
Hellen Ferrareto Lindote, recebendo os 
parabéns de familiares, da legião de 
amigos e especialmente desta coluna, pelo 
nat, em alto estilo. 

C h a r m e  e  
simpatia, destacam 
a aniversariante 
desta terça feira 
Aparecida Maria 
G a rc i a  P i r e s ,  
abraçada in-family 
nas comemorações 
d o  n i v e r  e  
recebendo os votos 
de felicidades mil 
to Social-Column, 
today anda forever, 
P a r a b é n s ,  
Cidinha!

Esdras Crepaldi, une 
maître de cérémonie, 
poeta e cronista, 
figura imprescindível 
nos acontecimentos 
sociais de Cáceres, 
mesclando locução 
c o m  r e d a ç ã o ,  
surpreendente nos 
improvisos, enfim, um 
s h o w - m a n  d e  
primeira linha, nosso 
destaque hoje. 

“Há pessoas que nos falam e nem as escutamos, há pessoas que nos ferem e 
nem cicatrizes deixam mas há pessoas que simplesmente aparecem em 
nossas vidas e nos marcam para sempre”. (Cecília Meireles)
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 Vanilson Paulino Machado Vieira, Rafael Fernando da Silva e 
Márcio Vinicius de Andrade Silva, todos, moradores da cidade de Pontes e 
Lacerda, na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia, caíram no final de 
semana em Goiás, com meia tonelada de cocaína. O trio rodou na operação 
das equipes do ROTAM SUPERVISÃO, ROTAM 10216 e ROTAM 
10221 entre as cidade de Itapuranga e Caiçara. Página 04
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PONTES E LACERDA

FATALIDADE

HILUX X ÉGUA

ATACADÃO DO PÓ

Mulas de Lacerda rodam em 
em Goiás com 500 kg de coca 

Traficantes estavam numa Toyota Hilux e um FIAT/Uno, interceptados após fuga e troca de tiros com os policiais, que apreenderam ainda uma pistola calibre 40

Ponteslacerdenses Vanilson Rafael e Márcio estão no xilindró   

Foto: Rotam/GO

PLANO DIRETOR

Após audiência censo começa
bater a porta de casa em casa

 A p ó s  m a i s  u m a  
Audiência Pública para a 
reformulação do Plano Diretor de 
Cáceres, na semana passada, a 
secretária de Planejamento 
(SEPLAN), Nelci Longhi, 
reforçou o pedido para que os 
munícipes recebam bem os 
recenseadores do Plano Diretor. 
“É com informações das pessoas, 
das famílias, que iremos projetar 
o futuro da cidade e do 
município”, explicou. 

Página 03

Recenseadores estarão devidamente credenciados com crachá   

Foto: Arquivo

MISTURA PERIGOSA

Álcool e volante quase termina 
em tragédia no centro da cidade 
 A inconseqüente mistura de álcool e 
volante quase causa mais uma tragédia no 
centro de Cáceres no final de semana, 
quando Allyson Ferreira Leite após perder o 
controle do Golf e quase derrubar uma placa 
de sinalização, bateu no muro da Escola 
Estadual Esperidião Marques. Com danos 
no veículo e suspeita de fratura num ombro, 
o motorista confessou que tinha ingerido 
bebida alcoólica. 

Página 03

No interior do veículo policiais encontraram garrafas de cerveja 

Foto: Joner Campos

 Durante audiência pública requerida pelo professor e deputado 
Allan Kardec (PDT), diretores da rede estadual de ensino decidiram 
paralisar as atividades por tempo indeterminado a partir de hoje, (7), por 
falta de repasse financeiro para custeio das 774 escolas de Mato Grosso. A 
paralisação foi anunciada durante audiência realizada na tarde da sexta-
feira (03) no Liceu Cuiabano. Página 05

SEM REPASSES

Por falta de custeio diretores 
de escolas decidem pela greve

Escolas receberiam apenas R$ 68,00/ano para custeio por aluno  

Foto: JCC

Animal solto na pista causa
acidente na rodovia MT 175

Colisão mata passageira
de camioneta na rodovia

Adolescente acusa sargento
bombeiro de atentado sexual


