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SAÚDE POR ATACADO
O gerente geral do Grupo Juba, Luiz Vitorazzi e José Carlos Pereira da Silva, foram uma das primeiras pessoas a serem vacinadas na segunda feira

Foto: Esdras Crepaldi

A Secretaria Municipal de Saúde, instalou ontem, um posto
volante no Atacado Pantanal, atendendo uma solicitação da empresa e com
esta parceria contemplou moradores dos bairros próximos, colaboradores
e clientes. As técnicas da SMS vacinaram inúmeras pessoas contra a gripe,
hepatite b, febre amarela e antitetânica. Além da parceria a Fapan,
promoveu a aferição da pressão arterial e do batimento cardíaco nas
pessoas. Página 03

CHACINA DO PÓ

Foto: Arquivo/PM

Campanha entre Atacado e instituições previne imunizando

ADIÓS MUCHACHOS
Ronaldo Alves Cordeiro, o Polaco, tripla execução sumária

Semana sangrenta em Pontes e Lacerda, em apenas 24 horas, cinco
homicídios, o mais destacado, a chacina perpetrada pelo traficante
Ronaldo Alves Cordeiro, vulgo Polaco, que matou a tiros, Valdemir Prado,
Alex de Oliveira, e Fernando Magalhães. Conforme a policia, os motivos
do triplo homicídio seria uma divida de R$ 80, em drogas. Na mesma
semana, foram mortos Jhonata chiste, (tiros) e Renata Aparecida, (facada
no pescoço. Página 04

Foto: Gazeta Esportiva

O Brasil derrotou o
México por 2 a 0ontem, em
Samara, pelas oitavas de final da
Copa do Mundo Rússia, com gols
de Neymar e Roberto Firmino no
segundo tempo e agora, a seleção
pega a Bélgica, que despachou o
Japão no apagar das luzes da
partida na mesma segunda feira,
depois de estar perdendo por 2 a
0. A vitória brasileira e o jogão do
Cuiabá pela série C, o leitor
confere nesta edição.

FICHA SUJA

Página 04
ELEIÇÕES 2018

Página 07
Gol que sacramentou a vitória brasileira contra o México

VOLTA PRO CADEIÃO
Página 06
COTXANDO
Foto: PM/MT

No final de semana, policiais do 6º BPM
de Cáceres, abordaram um fugitivo do cadeião
local, que zanzava no Jardim Lucélia, e para se
safar, usou o nome de seu irmão José Marcio de
Oliveira ao se identificar. A ficha caiu nas
averiguações e o fujão cujo nome real é , Joilton
Aparecido Miranda de Oliveira, voltou ao lar
doce lar, para novas férias no xilindró.

Página 04

Página 03
Joilton de Oliveira, se evadiu da cadeia em maio último
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Abusos Subliminares
Politiqueiros malandros de plantão,
segurem sua onda, porque desde o último
sábado (30), as emissoras de rádio e
televisão não poderão transmitir programas
apresentados ou comentados por précandidatos às eleições gerais deste ano,
consoante data prevista no calendário
eleitoral, aprovado pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Importante ficar de antena ligada
porque a Lei nº 9.504/1997, em seu artigo
45, parágrafo 1º, preconiza que partir desta
data, é vedado às emissoras de rádio e de
televisão transmitir programa apresentado
ou comentado por pré-candidato, sob pena,
no caso de sua escolha na convenção
partidária, de imposição de multa à emissora
e de cancelamento do registro da
candidatura.
Então, aquele papo furado de fulano
da radio é meu amigo, vou lá dar um alô,
pode sair caro, pro pretenso candidato e pro
dono da emissora. Claro, que tem pilantra
pelai botando outdoor dissimulado, colando
adesivo em carros, em claras demonstrações
não só de truculência contra a lei, mas de
abuso, que seriam passiveis de punição, se a
lei funcionasse in-totum. Uma das muitas
desculpas esfarrapadas destes abusadinhos é
que não se trata de propaganda
extemporânea visível, pois não existe a
manifestação clara e objetiva no sentido de
que o beneficiário é o mais apto para assumir
a função pública pleiteada e etcétera e tal.
Acontece que a lei pode interpretar a
publicidade extemporânea subliminar ou
invisível, quando ela é realizada, de forma
implícita ou subjacente ao ato praticado. Por
exemplo, quando o pretenso candidato ou
agente responsável, mesmo sem ônus,
(traduzindo, o puxa-saco), leva ao
conhecimento público, de forma
dissimulada com uso de subterfúgios,
candidatura própria ou de alguém,

CALENDÁRIO
Julho começou domingo, Santo do dia, Santo
Aarão; Dia Mundial da Arquitetura; ontem,
segunda feira brava de trampo e batente, o
calendário registrou o Dia do Hospital e
coincidentemente, daqueles que levam
acidentados até as casas de saúde, os
Bombeiros; Já nesta terça feira de sol prá gente
que anda escaldado de fake-news e outros
babados sujos, o dia do nosso padroeiro, Dia
de São Tomé, de quem exige e precisa, claro,
provas do dito. Aos intrépidos Bombeiros,
homens do fogo, a saudação da coluna pela
efeméride ontem.
DESEMPREGO
O Brasil tem hoje quase 20 milhões de pessoas
a mais que em 2009 e um número igual de
carteiras de trabalho igual ao que tinha uma
década atrás. No gráfico do IBGE, em quatro
anos, desde 2014, praticamente quatro
milhões de carteiras de trabalho foram
perdidas. Mais de 10% em números absolutos
e muito mais que isso se considerarmos que,
de lá para cá, algo acima de 4 milhões de
pessoas entraram na força de trabalho e cerca
de 10 milhões chegaram à idade considerada
pelo IBGE como de trabalho, em potencial.
SEM SOLUÇÕES
O desemprego só não é estatisticamente maior
porque, simplesmente, é cada vez maior o
número de brasileiros que desistiu de obter
emprego e vive de “bicos” e outros
expedientes: em quatro anos, as políticas
neoliberais nos levaram a praticamente dobrar
a população desocupada. Muitos detalhes e
análises poderiam ser repisados diante dos
números do IBGE. Mais importante é dizer
que, num quadro destes, não há solução
possível para nenhum problema econômico
ou social. Nem para a Previdência, o consumo,
receitas públicas, educação e muito menos,
para a violência e a criminalidade.
RATINHO EM CÁCERES
O apresentador de TV empresário Carlos
Massa, Ratinho, do SBT, esteve por três dias
na semana passada em Cáceres com uns
amigos e pescou um pintado de 25 quilos no
rio Paraguai, durante passeio no Pantanal
mato-grossense. Um vídeo que circula nas
redes sociais, registra o momento em que o
peixe é retirado das águas e a vibração do
apresentador. Ratinho é um apaixonado pela
pesca e não esconde que tem os rios matogrossense como locais preferidos para a
prática. Pena que sua assessoria não avisa a
mídia, pois teríamos grande prazer em
entrevistá-lo.
BRONCA VELHA
O Ministério Público do Estado de Mato
Grosso, por meio do Núcleo de Competências
Originária (NACO Criminal) e o Grupo de
Atuação Especial Contra o Crime Organizado
(Gaeco) ofereceu mais duas denúncias por
corrupção passiva e ativa, envolvendo atos
fraudulentos na época em que Éder Moraes
estava à frente da Secretaria de Fazenda. Desta
vez, foram denunciados além de Éder, um exprocurador da PGE, um ex-secretário da
Sefaz, um ex-deputado estadual e dois
figurões de Cáceres, dentre outros. Salvo
engano, a broncas é de 1990, 28 anos
passados, será que não prescreveu?
LEIS FROUXAS
Um ladrão com dois mandados de prisão e
autor de pelo menos sete roubos foi preso pela
na sexta-feira (29) em Cuiabá, num lava jato
no bairro Lixeira. No dia 29 de novembro de
2017, depois de roubar 3 veículos com dois
comparsas, ele trocou tiros com os fardados e
fugiu. No dia 6 de dezembro de 2017, foi preso
em flagrante, reconhecido em vários roubos
de veículos e colocado em liberdade e no final
da última semana foi preso roubando um
Mitsubishi TR4. Será que ele fica agora,
depois de sete broncas no patuá?

demonstrando de forma implícita, através de
atos positivos do beneficiário ou negativo
do opositor, que o beneficiário é o mais apto
para assumir a função pública pleiteada.
Embora alguns juízes não sejam tão
rigorosos contra tais expedientes escusos,
melhor não brincar com fogo, as convenções
já estão batendo à porta, e esperar a
homologação e o registro, é conselho de
quem já advogou na justiça eleitoral, sai
mais barato e o risco é menor.
Ratifique-se que a propaganda
eleitoral antecipada, se caracteriza ainda, de
forma implícita, como, a simples veiculação
de propaganda partidária para promoção de
filiado, notório pré-candidato, com
conotação eleitoral, que induza o eleitor à
conclusão de que seria o mais apto para
ocupar o cargo que pleiteia, inclusive com a
divulgação de possíveis linhas de ação a

serem implementadas.
A jurisprudência está consolidada
no sentido de que a propaganda eleitoral
antecipada pode ficar configurada não
apenas em face de eventual pedido de votos
ou de exposição de plataforma ou aptidão
política, mas também ser inferida por meio
de circunstâncias subliminares.
E cá pra nós, cautela e caldo de
galinha nunca fizeram mal a ninguém,
então, mesmo depois das convenções,
candidatura homologada, pelo amor à sua
família, respeito aos eleitores e às poluições
visuais e sonoras; evitem promessas vãs e
falaciosas; se liguem na audição dos
decibéis permitidos, ouvido do povo não é
penico e não usem postes como murais e
nem as calçadas como lixeiras, pois um
político limpo, começa pela campanha, seja
uma exceção.

Boomerangue Blue
Lembra daquele Boomerangue
Blue, de Legião Urbana, tema musical da
novela O Outro Lado do Paraíso?
Curiosamente me lembrei do verso
cantado pelo Renato Russo: “Tudo o que
você faz, um dia volta prá você,” e sabe que
volta mesmo, né? Daí, a gente ter de se
cuidar, se auto-patrulhar, evitando precisar
pedir desculpas a outrem, por algo mal
feito, ou impensadamente feito, não
importa.
Amarelou o sinal, esquerda volver,
dois passos atrás, reflexão, parar por aí e se
conscientizar sobre futuras consequências
daquilo que fazemos ou dizemos, de bom e
de mau, melhor, que de bom, pois assim, o
que voltará pra nós, será idem.
Infelizmente, muita gente costuma não dar
muita importância a certas coisas erradas
que comete, até sofrer na pele a dor que
aquilo possa acarretar. É fato, que a gente
não pode dar demasiada importância a tudo
o que vierem nos aconselhar ou alertar,
uma vez que o medo não pode ser a única
tônica a mover a nossa vida.
Como diz a blogueira Thaís Prado,
é preciso ousar e passar por cima de muitos
temores, caso queiramos ir além, caso
tenhamos ambições maiores do que o
nosso limitado horizonte nos apresenta,
pois, sob pena do medo roubar nossos

sonhos, tolhendo-nos, muitas vezes, do
tanto que se encontra à nossa frente.
Concordo com Thaís, desde que esta
ousadia, este tal avanço misto de ambição,
a busca de sonhos, não ocasione mazelas
ao próximo, mesmo que estranho aos
nossos contatos e meios.
Lutar todos nós devemos, lutar
pelo nosso bem e dos que estão ao nosso
lado e ou nos são caros; vencer sem
derrotar o semelhante e sim, os problemas,
deve ser a meta cidadã professa; Afinal,
fazer o bem sem olhar à quem, longe de ser
virtude é um dever, sem esquecer que
muito faz, quem não atrapalha.
Não por medo, mas por cautela,
jamais devemo-nos olvidar da lei da causa
e efeito, uma lei universal, um preceito de
suma importância, para quem estuda e quer
ter bons resultados com a lei da atração e as
demais forças Universais. Sabiam que ela
remonta a séculos, quiçá, milênios? Pois é,
antes dos grandes gurus contemporâneos a
ensinarem, Isaac Newton no século XVII e
Jesus a mais de dois mil anos atrás, já
citaram essa lei. Newton com o conceito da
ação e reação e Jesus com a famosa história
da lei da semeadura.
Não é preciso ser religioso,
frequentar uma igreja, para conhecer a
Bíblia Sagrada, aliás, Deus nunca teve
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religião ou igreja e suas escrituras são
eternas, sábias e mencionam em Gálatas, o
nono livro do Novo Testamento, (GL. 6:68 “Não vos enganeis; Deus não se deixa
escarnecer; pois tudo o que o homem
semear, isso também ceifará. Porque quem
semeia na sua carne, da carne ceifará a
corrupção; mas quem semeia no Espírito,
do Espírito ceifará a vida eterna.” Fácil a
assimilação não é mesmo? Sobre a lei de
Newton, ela descreve o resultado da
interação entre duas forças, ou seja, para
toda ação (força) sobre um objeto, em
resposta à interação com outro objeto,
existirá uma reação (força) de mesmo valor
e direção, mas com sentido oposto.
Essa força que Newton diz e que a
gente deve cultivar, precisa sempre ser a
força do bem, assim, a reação à nossa ação,
será benéfica, como a semente que
plantarmos e cultivarmos, deva ser
igualmente do bem, para germinar coisas
boas. Concluindo, a vida só pode ter valor,
se vivermos para o bem geral, lutando sim,
mas municiados de bons pensamentos e
ações.
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POSTO MÓVEL

Além da parceria a Fapan, promoveu a aferição da pressão arterial e do batimento cardíaco nas pessoas que estavam no local, aguardando para serem vacinadas

Saúde e Atacado Pantanal
agilizam vacinação volante
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

A

Secretaria Municipal de
Saúde - SMS, dando
continuidade as suas ações
de imunizar a população, através de
campanhas de vacinação, na manhã
de ontem,, (2), instalou um posto
volante nas dependências do
Atacado Pantanal.Segundo o
Secretário Municipal de Saúde,
Antonio Carlos Mendes, a ação de
s aúde pública atendeu uma
solicitação da empresa e com esta
parceria contemplou moradores dos
bairros próximos ao estabelecimento
comercial, colaboradores e clientes.
As técnicas da SMS,
Neuliane da Silva Campos Caetano e
Andréia Costa Ferreira da Silva,
desde as primeiras horas da manhã,
vacinaram inúmeras pessoas, que
aprovaram a iniciativa de saúde
pública. Foram disponibilizadas
doses das vacinas contra a gripe,
hepatite b, febre amarela e
antitetânica. Além da parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde, a
Fapan, através da sua Faculdade de
Odontologia, promoveu a aferição
da pressão arterial e do batimento
cardíaco nas pessoas que estavam

Agradeço a oportunidade”,
observou Vitorazzi.
Já José Carlos , que estava
no interior do Atacado Pantanal,
conta que sempre se vacina e
aproveitou a ocasião para se
imunizar. “Ainda não tinha tomado a
da gripe. Estou no lugar certo na hora
certa, aprovei esta iniciativa e me
vacinei”, noticiou José Carlos.
A gerente do Atacado
Pantanal, Edil Garcia, ressaltou que
as parceiras com a Prefeitura de
Cáceres e a Faculdade do Pantanal –
Fapan, atendem ações internas na
prevenção de acidentes de trabalho.
Para ela uma das medidas mais

FUJÃO DO CADEIÃO
Foi uma oportunidade de ouro para pessoas se vacinarem

aguardando para serem vacinadas. O
professor e odontólogo Eduardo
Garcia e a acadêmica Priscila
Fernanda Barbosa Martins,
participaram desta ação.
O gerente geral do Grupo
Juba, Luiz Vitorazzi e José Carlos
Pereira da Silva, foram uma das

primeiras pessoas a serem vacinadas
na segunda. “Acho interessante este
tipo de campanha. A gente corre
tanto que às vezes se esquece de se
prevenir, e hoje (ontem) aqui, no
meu local de trabalho, pude tomar a
vacina contra a gripe e hepatite b e
ainda aferir minha pressão.

FIM DE SEMANA

Gefron grampeia na fronteira
ladrão e suspeitos com grana
Redação c/ Gefron

F

inal de semana, muitas
broncas na parada e o
Gefron sempre atento,
prendeu na tarde da sexta feira, o
indivíduo L.M.C, 42, figurinha
carimbada no fichário e patuás
elaborados pela polícia, inclusive
tido como integrante de uma
quadrilha de assaltantes, cujo
ataque mais recente havia sido na
noite anterior, quando ele e mais
comparsas, dominaram mediante
ameaças, duas vitimas,
roubando-lhes as camionetas.
Segundo a policia, os
bandidos em número de quatro,
após o roubo, haviam fugido pela
BR 070, tomando o rumo da
fronteira com a Bolívia e
perseguidos por uma viatura
policial do 6º BPM, foram

importante para prevenção de
diversas doenças é a vacinação. “As
vacinas protegem o organismo
contra os vírus e bactérias que
causam várias doenças graves e
imunizam nossos colaboradores e a
população.
Em nome do Atacado
Pantanal, gostaria de agradecer a
Secretaria Municipal de Saúde na
pessoa do Secretário Tony Mendes e
a Fapan, na pessoa do doutor
Eduardo Garcia, por contribuírem
com a saúde pública de
colaboradores, clientes e moradores
desta região”, finalizou Edil.
(Colaborou Esdras Crepaldi).

interceptados próximo à
Comunidade do Limão. Na
ocasião, três dos meliantes após
um dos veículos, desgovernado
sair da estrada, o ladrão que
estava na direção foi preso,
enquanto os demais conseguiram
continuar a fuga.
O assaltante preso após
bater a pick-up roubada, foi
inquirido pelos policiais e
confessou ser morador do bairro
Empa em Cáceres, tendo
participação no roubo das
camionetas, afirmando que
pretendia chegar na Bolívia e
vender ou trocar a pick-up.
Em outra incursão, os
militares do Gefron apreenderam
mais de R$ 22 mil durante
abordagem a um veículo na BRFoto: Gefron/MT

070, em Cáceres. Segundo
informações, a equipe realizava
bloqueio no antigo Posto do
Limão, quando visualizou uma
picape Strada em atitude suspeita.
No carro, estavam
A.R.B., 55, e passageiro J.A., 31,
que seguia destino
Brasil/Bolívia. Foi realizada
busca veicular e pessoal, sendo
localizada a quantia de R$
22.478,00 em dinheiro.
Sem ter como comprovar
a origem da grana, o condutor do
veículo tentou subornar os
policiais oferecendo R$ 5 mil
para deixarem eles seguirem o
destino.
Diante dos fatos, ambos
foram detidos e encaminhados
para a Defron de Cáceres, sendo
autuados em flagrante e
recolhidos a disposição da
justiça.

Capturado se passa pelo irmão
para evitar a volta pro xilindró
Da Redação

N

a tarde de sábado último, 30,
policiais militares do 6º
BPM de Cáceres,
realizavam patrulhamento pela Rua
Projetada, no bairro Jardim Lucélia e
depararam com um indivíduo, que
encontrava-se em atitude suspeita e
foi abordado para averiguações.
Como nada de anormal foi
encontrado com o suspeito,
identificado como sendo José
Marcio de Oliveira, figurinha
carimbada nos meios policiais, foi
realizada uma checagem sobre o
elemento junto ao Ciosp. Foi então
que caiu a ficha.
O malandro, marginal
conhecidíssimo, estava tentando se
passar por seu irmão, mentindo a

identificação, caiu em contradições
e sem ter como continuar a farsa,
abriu o jogo, revelando seu
verdadeiro nome: Joilton Aparecido
Miranda de Oliveira e que usara o
nome do irmão, porque é foragido do
Cadeião do Nova Era de Cáceres.
No prontuário do malandro
na cadeia pública de Cáceres
realmente, consta ser ele foragido
daquela unidade prisional desde o
dia 25 de maio deste ano.
Na ocasião o suspeito saiu
temporariamente e não retornou
mais, ou seja, retornou no final de
semana, após receber voz de prisão,
ser conduzido para a 1ª DP de
Cáceres e Dalí, ao Lar doce Lar do
Nova Era, para nova temporada.
Foto: PM/MT

Joilton Miranda de Oliveira vazou do cadeião em maio

Ladrão L.M.C preso quando fugia prá Bolívia com carro roubado

Cáceres-MT, terça-feira 03 de julho de 2018

04
CINCO MORTES/24-H

Foram quatro vitimas executadas a tiros e uma a golpe de faca, em apenas dois dias, além dos pequenos furtos e roubos colocando a comunidade em polvorosa

Preso tracante que matou três
por dívida de R$ 80,00 em droga
Da Redação

Foto: Arquivo PM/MT

A

escalada da violência em Pontes
e Lacerda nos últimos dias têm
causado pânico entre os pacatos
moradores e muito trabalho para as
policias civil e militar, atrás de elucidar
os crimes e prender os autores. Em
menos de 48 horas, (quinta 26 e sexta
feira 27, final de junho, cinco pessoas
foram assassinadas, além de furtos e
roubos, quebrando a rotina de relativa
calma na cidade.
Neste clima de terror e tensão,
em menos de 48 horas cinco (05)
pessoas foram assassinadas brutalmente
no município. A Policia descarta a
ligação entre os crimes. Só
rememorando, na madrugada de sexta
feira, Valdemir Araujo Prado, 20, Alex
Farias de Oliveira, 17, e Fernando
Magalhães, 20, indivíduos envolvidos
no submundo do tráfico de drogas,
foram executados com tiros na cabeça
numa região de chácaras, zona rural do
município. Na noite do mesmo dia,
Jhonata chiste, 29, chegava a sua
residência no bairro Vila Guaporé,
quando dois suspeitos em uma
motocicleta, desferiram diversos
disparos, matando a vitima, atingida por
mais de 10 tiros pelo corpo. E na manhã
de sábado, 30, último dia do mês de
junho, Renata Aparecida, foi morta com
um corte profundo no pescoço e
encontrada com as mãos amarradas, no
Bairro Morada da Serra, na mesma
cidade.
No caso da morte de Renata, a
polícia civil empreendeu diversas
diligências ininterruptas e prendeu horas
depois os autores do crime, um

drogas. Segundo o delegado, Carlos
Augusto do Prado Bock, que coordena
as investigações, as diligências estão em
andamento, uma vez que há grande
possibilidade de envolvimento de outras
pessoas no crime.
Conforme apurou a policia, as
vítimas moravam numa mesma casa e na

noite de quinta-feira (28), o traficante
Ronaldo, vulgo Polaco, de posse de uma
arma de fogo, foi ao local cobrar uma
dívida de R$ 80 em drogas e não
recebendo a grana, obrigou as vítimas a
sair da casa, deixando sapatos e
camisetas, escoltando os três até o local
das execuções.

PRESO EM RONDÔNIA

Ex-vereador que liderou fuga no
cadeião de Poconé volta pro pote
Comando 190

N

Ronaldo Alves Cordeiro, traﬁcante assassino vulgo Polaco

adolescente de 16 anos e Robson
Barbosa Freitas, 26, conhecido como
“Edu”. Com a dupla, foi recuperada uma
motocicleta Honda Biz, roubada dias
atrás em Pontes e Lacerda.
Quanto ao triplo homicídio da
madrugada de sexta feira, 29, depois de
intensas diligencias checando pistas, a
Polícia Judiciária Civil prendeu
Ronaldo Alves Cordeiro, 30, conhecido
por Polaco, identificado como um dos

autores do crime, que teria sido
motivado por dívida de drogas entre os
assassinados e sua boca de fumo.
Polaco que saiu há poucos dias
da cadeia, (tráfico em janeiro último) foi
novamente encaminhado ao plantão e
agora, autuado em flagrante pelo crime
de triplo homicídio qualificado, contra
Valdemir Araujo Prado, Alex Farias de
Oliveira e Fernando Magalhães, todos
com passagens por furtos e tráfico de

a última quarta-feira (27),
policiais militares do 10° BPM,
em Rolim de Moura,
(Rondônia) prenderam um ex-vereador
da cidade de Novo Horizonte do Oeste,
naquele estado, suspeito de tráfico de
drogas e acusado de liderar a fuga de 34
presos da cadeia pública de Pòconé,
Mato Grosso no ano passado.
Gealis Lopes de Jesus, 26,
conhecido popularmente como
“Jaqueiro”, estava em um veículo Gol
no momento em que foi abordado por
uma Guarnição da Polícia Militar e
tentou ludibriar os policiais
apresentando um documento em nome
de outra pessoa, mas logo em seguida
acabou descoberto.
Foi quando ficou constatado
que em seu desfavor havia um mandado
de prisão em aberto, expedido pela
Comarca de Poconé/Mato Groso, onde é
acusado de liderar a fuga de presidiários
no ano passado onde 34 detentos
conseguiram fugir da cadeia daquela

localidade.
Na casa de “Jaqueiro”,
localizada no Bairro São Cristóvão, os
policiais encontraram em uma bolsa
contendo alguns invólucros de
substância entorpecente, folhas de
cheque, cadernos de anotações e uma
balança de precisão.
Jaqueiro é acusado ainda pelo
ministério público de Rondônia por
tráfico de drogas.
Nesta denúncia, diz que no dia
21 de dezembro de 2010, por volta das
18h30 na Avenida Osvaldo Piana Filho,
no município de Novo Horizonte do
Oeste, foi preso em flagrante por tráfico
de drogas.
Na ocasião o mesmo teria em
seu poder certa quantia de produtos
entorpecentes que seriam utilizados para
traficância. Jaqueiro se candidatou ao
cargo de vereador de Novo Horizonte do
Oeste nas eleições de 2016, pelo PSB na
coligação Unidos Venceremos. Foi
eleito com 420 votos.
Foto: PJC/RO

ESTUPRO AQUÁTICO

Coroa agrado abusando
de 2 menores no Daveron

Redação c/ C.N/PJC

U

m individuo de 43 anos foi
preso na praia do Daveron, na
área central de Cáceres acusado
de estar abusando sexualmente de uma
menina de 13 anos, na presença da irmã
da vítima de apenas 11 anos.
Os policiais do Grupamento da
Força Tática do 6º Comando Regional
de Cáceres foram acionados dando
conta da situação, ao chegar ao local
encontraram o suspeito dentro da água
na companhia da adolescente de iniciais
R. J. M. S (13 anos), e da outra criança de
iniciais R. J. M. S (11 anos).
De acordo com os policiais foi
ordenado para que o suspeito de iniciais

M. Q. S (43 anos) saísse da água, porém
foi observado que suspeito pediu a
menina de iniciais R. J. M. S (13 anos),
vestisse sua roupa e não falasse do eles
estavam fazendo no local.
Nas narrativas contidas no
Boletim de Ocorrência (Nº
2018.206128), os policiais solicitaram
que a adolescente vestisse a sua
bermuda. Ainda de acordo com os
policiais a adolescente vestiu a bermuda
e entregou a sua calcinha a irmã e que
está deixou cair no rio, fato observado
pelos policiais.
Todavia a menor de iniciais R.
J. M. S (11 anos) disse aos policiais que
Foto: Ilustrativa

Brincar em rios é saúde, mas em grupos para evitar bandidos

por diversas vezes avisou sua mãe, que o
suspeito estaria tentando ficar com sua
irmã, porém a sua mãe não acreditava
nas suas palavras.
Depois da adolescente sair das
águas da praia do Deveron, ela relatou
que estava sem as vestes por que o
suspeito teria tirado, e que estava sendo
acariciada nas suas partes intimas, e era
beijada na boca, pelo suspeito. Após os
relatos as vítimas e o suspeito foram
encaminhados ao Centro Integrado de
Segurança e Cidadania (CISC), para os
devidos esclarecimentos, e foi acionado
o Conselho Tutelar para acompanhar o
caso.
Já no CISC e na presença da
Conselheira Andrelina Magaly da Silva,
a menor relatou que o suspeito haveria
marcado encontro com ela via telefone
celular, na praia. E que freqüentemente
se comunicava por mensagens via SMS
com o suspeito. Segundo a menor de
iniciais R. J. M. S (11 anos), no
momento da abordagem policial os dois
estariam mantendo relações sexuais
dentro da água, na sua presença.
Durante a confecção do
Boletim de Ocorrência a mãe das
meninas compareceu no CISC, e disse
que no ano passado fora registrado um
Boletim de Ocorrência contra o suspeito
na Delegacia da Mulher.
De acordo com a conselheira
Andrelina Magaly da Silva, o Conselho
Tutelar orienta os pais estar atento com
quem seus filhos conversam ao celular e
até mesmo o que acessam, pois muitas
vezes estão correndo risco de vida.

Cáceres-MT, terça-feira 01 de julho de 2018

Gealis Lopes de Jesus, o Jaqueiro, foi preso por tráﬁco de drogas

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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TIROTEIO NA FRONTEIRA

Tropa com dois brasileiros e dois bolivianos foram surpreendidos e perseguidos pelos policiais, houve troca de tiros, uma prisão e a apreensão de cocaína

Mula é baleado e preso pelo
Gefron com revólver e droga
Da Redação

Foto: Gefron/MT

durante patrulhamento do Gefron
na zona rural de Porto Esperidião,
região de fronteira com a Bolívia.
Segundo os patrulheiros
do Gefron, durante a fuga dos
mulas, houve troca de tiros, os
mulas sumiram no meio da mata e
abandonaram um comparsa, o
jovem preso, ferido na região
abdominal por um tiro.
Com ele, foram
apreendidos, um revólver calibre
38 e sacolas com 82 tabletes de
droga, sendo 21 tabletes de
cocaína e 61 tabletes de pasta

base de cocaína.
Ele foi socorrido pela
equipe policial e encaminhado
para o Hospital Regional de
Cáceres.
Ao Gefron ele confirmou
que estava com os 3 demais, um
brasileiro e dois bolivianos e que
cada um receberia uma
recompensa pelo transporte da
droga.
O material apreendido foi
encaminhado para Delegacia
Especial da Fronteira (Defron)
em Cáceres.

FATALIDADE

Criança morre afogada no rio
Guaporé em Pontes e Lacerda

Pacotes com cocaína foram abandonados pelos mulas na mata

N

a noite de domingo
último quatro elementos
foram vistos em atitudes
suspeitas, carregando uma sacola
na região de Porto Esperidião, na
área de fronteira com a Bolívia e

um deles, de 29 anos foi preso na
noite do último domingo (1º de
julho) com 82 tabletes de cocaína.
Conforme os policiais do Gefron,
eram dois brasileiros e dois
bolivianos e na tentativa de

abordagem e fuga dos outros três
indivíduos, houve confronto, Da Redação
ma tragédia aconteceu na
informando que os suspeitos
tarde do último domingo
portavam um fuzil. A abordagem,
(1) em Pontes e Lacerda,
prisão de um e fuga de outros tres,
aconteceu por volta das 20h30 quando uma criança de 9 anos de
idade morreu afogada no Rio
Guaporé, próximo a ponte da BR174B.
Segundo informações
chegadas à policia, o menor
Kauan Gabriel, morador do
Bairro Jardim Morada da Serra
banhava-se com amigos no Rio
Guaporé quando o mesmo se
afundou e não voltou mais devido
a força da água naquela região.
Ainda segundo populares,
ninguém percebeu o fato de
imediato, os amigos que estavam

U

com ele não pediram ajuda e nem
acionaram o corpo de bombeiros
Somente cerca de duas
horas após o sumiço do garoto é
que um homem que pescava as
margens do rio fisgou algo
estranho e puxando para perto,
notou que era o corpo da criança.
Os próprios populares
retiraram o menino da água já
sem vida e acionaram, então o
Corpo de Bombeiros, que nada
mais pode fazer, exceto contatar
com a Polícia Civil, Militar e a
Politec, para um levantamento do
local e a perícia, seguida da
remoção do cadáver ao IML.
Foto: Portal Lacerdense

Vitima brincava no rio Guaporé e sumiu nas águas

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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ELEIÇÕES 2018
São também, limitadas as contratações diretas ou terceirizadas de pessoal, para
serviços de militância e de mobilização nas ruas, (cabos eleitorais para campanhas

TSE divulga limite de gastos
para as campanhas eleitorais
Agencia Brasil

Foto: Arquivo

Propaganda nas ruas durante a campanha será limitada

O

Tr i b u n a l S u p e r i o r
Eleitoral (TSE) divulgou
o limite de gastos das
campanhas eleitorais deste ano,
bem como o limite quantitativo
para contratação de pessoal.
Para o cargo de presidente
da República o teto será de R$ 70
milhões para o primeiro turno,
valor que pode ser acrescido em
R$ 35 milhões caso haja segundo
turno.
O limite fixado às
campanhas para deputado federal
ficou em R$ 2,5 milhões. Para os
cargos de deputados estadual ou

distrital, o teto ficou fixado em
R$ 1 milhão.
No caso das campanhas
para governadores e senadores, o
limite de gastos variam de acordo
com o eleitorado de cada unidade
da Federação.
Estados com população
de até 1 milhão de eleitores terão
seus gastos limitados a um teto de
R$ 2,8 milhões, para a campanha
ao governo estadual.
Em caso de segundo
turno, essas campanhas terão seu
teto acrescido em R$ 1,4 milhão.
Informações sobre o limite de

gastos para o governo das demais
unidades podem ser obtidas no
site do TSE.
O TSE também
disponibilizou em seu portal o
limite de contratações diretas ou
terceirizadas de pessoal, para
serviços de militância e de
mobilização nas ruas, tanto para a
campanha presidencial como
para as de senador, deputados e
governadores.
Com uma população de 9
milhões de eleitores, São Paulo é
o estado que terá direito a fazer o
maior número de contratações:
9.324 para as campanhas à
presidência e ao Senado; 18.648
para a campanha ao governo do
estado; e 6.527 para a campanha à
Câmara dos Deputados.
São Paulo, por exemplo, é
a unidade federativa com maior
teto de gastos para a campanha a
governador (R$ 21 milhões, no
primeiro turno e outros R$ 10,5
milhões em caso de segundo
turno), seguido do Rio de Janeiro,
de Minas Gerais e da Bahia (14
milhões mais R$ 7 milhões em
caso de segundo turno); Ceará,
Goiás, Maranhão, Pará,
Pernambuco, Paraná, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina (R$9,1
milhões mais R$ 4,55 milhões
para o segundo turno).

·Apontador de Produção;
·Açougueiro;
·Consultor de Vendas;
·Empregado Doméstico nos Serviços Gerais;
·Empregado Doméstico Diarista;
·Montador de Acessórios;
·Oficial de Serviços Gerais na Manutenção

de Edificações;
·Operador de Motosserra;
·Operador de Trator - Exclusive na Agropecuária;
·Supervisor de Vendas Comercial;
·Trabalhador Rural;
·Técnico de Operação Eletrotécnica;
·Vendedor de Informações Comerciais;
·Vendedor Pracista.

Lambari D´Oeste – MT, 29 de Junho de 2018.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA
PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS
E DEFICIÊNTES
A empresa COOPERB e Agropecuária Novo Milênio
LTDA, localizada na Rodovia MT 170, KM 60, Anexo I,
Parque Industrial de Lambari D´Oeste – MT, Comunica
a todos, que estão abertas vagas exclusivas para PNE's
e PCD's - Pessoas com deficiência, acima de 18 anos
para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem procurar o RH da empresa de
segunda a sexta – feira das 07:00 ás 16:00 ou entrar em
Contato pelo Telefone: (65) 3228.1900 (Lambari
D'Oeste) ou (65) 3241-7800 (Mirassol D'Oeste) ou email: elaine.munizrh@gmail.com e tatiana.rh@cooperb.com.br
Venha fazer parte da nossa equipe.

Cáceres-MT, terça-feira 03 de julho de 2018

OITAVAS DE FINAL

A seleção passou pelo quarto obstáculo na Rússia depois de avançar na fase de grupos com Suíça, Costa Rica e Sérvia e agora, mandou o México pra casa

Em 45 minutos de jogo
Brasil despacha México
Redação c/ El-País
Foto: Carlos Garcia Rawlins

O

Brasil derrotou o México
por 2 a 0 nesta segundafeira, em Samara, pelas
oitavas de final da Copa do Mundo
Rússia 2018. Os gols da vitória
saíram no segundo tempo, com
Neymar e Roberto Firmino. Agora,
a seleção enfrenta a Bélgica na
próxima sexta feira pelas quartas
de final. Ressalte-se que a Bélgica
derrotou o Japão também ontem,
por 3 a 2, após estar perdendo por 2
a 0, despachando o selecionado da
terra do sol nascente.
No primeiro tempo, a
seleção mexicana partiu para o
ataque, bem ao estilo do técnico

Juan Carlos Osório. Explorando a
velocidade de Carlos Vela e
Guardado pela esquerda, deu
trabalho ao sistema defensivo de
Tite, mas só conseguiu finalizar
uma vez no gol de Alisson.
Com dificuldades para sair
jogando e ditar o ritmo da partida, o
Brasil também se expunha aos
contra-ataques após escanteios no
campo ofensivo, já que Osório
costuma posicionar apenas quatro
defensores em sua área para
reforçar a segunda bola nos
contragolpes. Aos poucos, porém,
a seleção controlou o ímpeto dos
mexicanos e criou as melhores

oportunidades com Philippe
Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar,
que, aos 24 minutos, parou em
arrojada defesa do goleiro Ochoa.
Para a etapa final, Osório
tirou o veterano Rafa Márquez e
colocou Layún, buscando dar mais
mobilidade ao meio-campo.
Todavia, foi a seleção brasileira
quem voltou em ritmo acelerado do
intervalo. Coutinho parou em
Ochoa. Aos 6 minutos, entretanto,
a muralha mexicana nada pode
fazer depois que Neymar rolou
para Willian, que cortou para a
canhota e bateu cruzado. O camisa
10 apareceu no segundo pau,

BRASILEIRO SÉRIE C

Dourado apaga Fogão na
Arena e se mantém no G-4

S.N c/ Redação

O

Cuiabá acaba de vencer o
Botafogo-SP por 2 a 1, na
Arena Pantanal, em Cuiabá.
O time da capital mato-grossense
saiu na frente no placar, sofreu o
empate e conseguiu virar e derrotar o
líder do grupo B, da Série C do
Brasileiro. Com o resultado o
Dourado se manteve na 3º posição,
chegou aos 22 pontos, um a menos
que o segundo colocado, o OperárioPR. O Botafogo se manteve na
liderança, mas com a derrota viu os
adversários se aproximarem.
O Botafogo começou a
partida atacando, já aos 3 minutos

criou uma boa oportunidade de gol
com Tchô lançando na área, mas
Plínio desviou para ajudar o goleiro
do Cuiabá a fazer a defesa.
O time paulista continuou
insistindo e por pouco não saiu o gol
em uma bola cruzada de Peri para
Pimentinha, que bateu para fora. O
Cuiabá reagiu, e aos 22, abriu o
placar. Feijão fez cruzamento para
João Carlos, que cabeceou para o
fundo da rede. 1 a 0.
O Botafogo buscou o gol de
empate com Felipe Augusto, que
chutou forte, mas Victor Souza fez a
defesa. Na seqüência, ele deu passe
Foto: Assessorias CEC
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para Caio Dantas que bateu sem
chances para o goleiro, deixando
tudo igual, 1 a 1.
No segundo turno, o
Dourado voltou pressionando. A
zaga do Botafogo deu bobeira
Danilo ficou livre e chutou levando
perigo ao gol paulista. Com maior
domínio da bola, aos 36, Marino
recebeu de Eduardo Ramos e
mandou para o fundo do gol. Cuiabá
2 a 1. Botafogo tentou buscar o
empate, mas nos acréscimos quem
teve a chance de ampliar foi o
Dourado. Jenison ficou cara a cara
com o goleiro Tiago Cardozo, que
levou a melhor e fez a defesa.
O Luverdense, outro clube
de Mato Grosso na série C do
Brasileirão, apenas empatou em 1 a 1
com o Tombense, de Minas Gerais,
no estádio Antônio Guimarães de
Almeida, em partida válida pela 12ª
rodada da Série C, do Brasileiro.
Com o resultado o time matogrossense somou mais um ponto e
assumiu a 6ª posição, com 14 pontos.
O próximo jogo do
Luverdense será no sábado (7),
quando recebe o Ypiranga-RS, no
Passo das Emas, às 17h. O
adversário é o 8º colocado com 13
pontos e o Cuiabá tem seu próximo
desafio no sábado (7), contra o Tupi,
às 17h, no estádio municipal de Juiz
de Fora, em Minas Gerais.

Willian ressurgiu e Neymar deslanchou na vitória brasileira

empurrando para as redes. Superou
Cristiano Ronaldo e Messi ao
marcar seu primeiro gol em um
mata-mata de Copa.
Willian, por sinal, teve sua
melhor atuação no Mundial,
sobretudo no segundo tempo.
Arriscou mais jogadas individuais
pela linha de fundo e não ficou
preso ao lado direito, tanto que, no
lance do gol, ele se movimenta do
meio para a esquerda. Fez jus ao
apelido de “Foguetinho”,
acelerando no tempo certo e, como
sempre, ajudando Fagner na
recomposição defensiva.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
um dia de movimento
agradável e projetos que
dão certo. O dia pode envolver uma boa
notícia relacionada a trabalho. Dia bom
também para começar um bom
programa de saúde.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio
e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de
movimento agradável na
vida social e em projetos em equipe. O
dia é ótimo para estar com amigos e
fazer novas amizades. Os trabalhos em
grupo são beneficiados.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
um dia de maior
envolvimento emocional e
abertura do coração. O momento pode
envolver um romance, que começa a mexer
com você. Se for comprometido, o dia
promete romantismo e renovação das
energias.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
um dia de maior
envolvimento com projetos
profissionais e planos de negócios. O
momento é ótimo para apresentação de
projetos. Você pode receber um boa
notícia relacionada à sua carreira.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio
e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de
interiorização e necessidade de ficar em
sua casa, perto dos seus. O momento
pode envolver a decisão de começar
uma reforma ou um desejo de maior
organização doméstica.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio
e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de
otimismo e fé renovados. Um novo
caminho espiritual pode começar a ser
construído. O dia é ótimo para o
planejamento ou realização de uma
viagem internacional.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio
e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de boa
comunicação e contato com pessoas
queridas. O momento é ótimo para
acordos e negociações envolvendo um
novo projeto ou contrato. Bom para
reuniões de negócios.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
um dia de boas negociações e
envolvimento com projetos
em sociedades financeiras. O momento
pode envolver também forte necessidade de
interiorização e intimidade, maior
envolvimento emocional.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
um dia de boas negociações
envolvendo o aumento de
seus rendimentos. O momento é ótimo
para novos investimentos e para toda e
qualquer atividade que envolva dinheiro.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto
de Saturno em Capricórnio
e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de
movimento nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O momento
pode envolver um romance, que
começa a ficar mais sério e pede maior
comprometimento.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
um dia de maior
envolvimento com seu
mundo emocional, que passa por um
momento de equilíbrio e organização. O
momento pode envolver uma importante
decisão, que traz libertação às suas
emoções.

SOCIAL
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Festejou mais uma primavera no domingo, a
socialite cacerense Adriana Maciel Mendes
Merotti, que na oportunidade recebeu o
carinho dos familiares e amigos. Que Deus
abençoe você minha querida amiga, com paz
e alegria! Desejo que a vida lhe dê todos os
presentes que você quiser, e lhe dê muita
força e saúde para lutar por aquilo que
acredita que lhe fará feliz. Parabéns e
felicidades hoje e sempre!

By Rosane Michels

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Saturno em Capricórnio e
Urano em Touro indicando
um dia de interiorização e
maior contato com seu
mundo emocional, que passa por uma
fase de equilíbrio. O dia é ótimo para
estar perto dos seus e praticar atividades
que unam mente e corpo.

Já Neymar se mostrou
novamente mais objetivo. Resistiu
à provocação dos mexicanos, a
ponto de levar um pisão de Layún.
É o jogador que mais recebeu faltas
(23) neste Mundial. Valorizou
algumas delas, é verdade, mas nada
que lembrasse a postura
descompensada que exibiu diante
da Costa Rica.
Além de iniciar a jogada
em que abriu o placar, ele ainda deu
assistência para Firmino, que havia
entrado no lugar de Coutinho,
fechar a conta aos 43 minutos. Foi
eleito o melhor jogador da partida.

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

Parabenizamos o jovem skatista Pedro Vasconcelos, que
participou da competição de skate "Go Skate Day",
realizada neste domingo em Cáceres, consagrando-se vicecampeão da categoria mirim. O evento contou com a
presença do skatista de renome nacional Ricardo Porva.
Na foto Pedro recebendo abraço do atleta Ricardo.

Votos de felicidades ao cabo da PM Douglas
Silva que ontem completou mais um ano,
recebendo os parabéns da esposa Regiane,
do filho Pedro, dos colegas e amigos. Que
você complete muitos e muitos anos de vida,
sempre com saúde, amor e felicidade.

Um brinde pela passagem de mais um ano a Jucyara Costa
Sortica Souza que celebrou data nova envolto as
manifestações de carinho dos amigos e familiares. Que sua
vida seja repleta de emoções, alegrias e conquistas. Feliz
Aniversário!

