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ELEIÇÕES 2018
O ex-deputado federal Júlio Campos disse que há um “clamor das bases” pelas candidaturas de Jayme Campos e Mauro Mendes nas eleições de 2018

Caciques do DEM abrem
a caminhada em Cáceres
Foto: Diego Frederici

Em encontro ampliado realizado no final de semana no Rotary
Clube de Cáceres, o Democratas, praticamente definiu que terá
candidatura própria ao Governo do Estado e, provavelmente, ao Senado da
República. No comando os caciques do DEM, Julio e Jayme Campos e o
ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes. Em seu discurso, Júlio detonou o
governador Pedro Taques (PSDB), que deve disputar a reeleição.
Página 03

MAIO AMARELO

Pedalada e caminhada marcam
passeio vespertino em Cáceres

Foto: Assessoria

Encontros reúnem lideranças regionais de 22 cidades

COMBATE

Pequenas corrupções no alvo
de projeto do Interact/Cáceres
Foto: Rotary-Club

Desenvolvido pelo
Interact Club de Cáceres
Princesinha do Paraguai e
patrocinado pelo Rotary Club de
Cáceres, iniciou-se ontem em
Cáceres a 3ª etapa do Projeto
"Pequenas Corrupções Causam
Grandes Impactos," um projeto
que integra o desafio do
Concurso Distrital de Projetos da
Coddirc 2018, visando atingir de
10 mil pessoas e trabalhar
aspectos de liderança dos
Interactianos.
Página 03
Panfletagem conscienciosa faz parte do projeto cidadão

MOTIVO TORPE

Casal convidou andarilhos
pra matar vitima a foiçadas

Em duas rodas e dois pés, evento vespertino agitou o sábado

Cerca de duas mil pessoas participaram (ciclistas e corredores) do
1º Passeio Ciclístico da 4ª CIRETRAN de Cáceres, realizado em alusão ao
Movimento Maio Amarelo, no último sábado (19), coordenado pelo
DETRAN-MT. Como a inscrição do participante foi um kg de alimento
não perecível, os organizadores coletaram cerca de 2 toneladas de
alimentos para instituições assistenciais da cidade. Página 05

SALTO DO CÉU

Motociclista morre em
acidente na zona rural
Página 04
BOMBA-BOMBA!

Diesel e gasolina sofrem
novo reajuste de preços
Página 05

Foto: Akitafacil

Na semana passada quatro bandidos
assassinaram a golpes de foice Roberto
Bernardino da Silva em Pontes e Lacerda,
sendo presos em flagrante o casal Ilvani
Ribeiro de Souza da Silva e Silvino da Silva,
que entregaram os Eberton Luiz Gomes, 29,
e Anderson Martins, comparsas Eberton
Luiz Gomes e Anderson Martins. Os dois
cúmplices, andarilhos, foram presos no dia
seguinte, quando fugiam da cidade.

GOLPE MILIONÁRIO

Policia encana pastores
acusados de estelionato
Página 06

Página 04
Silvino, Ilvani, Eberto e Anderson, guinchados ao xilindró
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SUSP...iros/Segurança Pública (?)
A exploração demagoga por
politiqueiros em ano de eleição,
propagando escancaradamente a falsa
política em defesa da segurança da
comunidade, intervenção na cidade que um
dia foi maravilhosa, porte de arma para
rurais, o sistema único de segurança
pública e outras balelas repercutem as
desordeiras ordens do dia. A última, a
aprovação na última semana na câmara
federal em urgência, do projeto de Sistema
Único de Segurança Pública (Susp), um
arremedo do remendo que é o SUS, mas
segundo os demagogos, para a Segurança
Pública.
Claro, que meio capenga, o SUS
funciona, mesmo com o descaso do
governo que cortou R$ 300 milhões para o
setor, entre 2017 e este ano e um dos mais
importantes pilares da segurança pública é
a saúde, ao lado da educação, emprego e
habitação. Infelizmente, amigos, para
muita gente, segurança pública ainda é
policia nas ruas, leis mais rígidas e
bandidos atrás das grades. Claro, que a
atuação policial é necessária para a
prevenção e o controle da criminalidade,
mas essa não é a única nem pode ser a
principal resposta.
Duas outras dimensões são tão ou
ainda mais importantes, uma antes do
crime e outra depois. A primeira é anterior
ao crime e não depende dos órgãos de
segurança, mas de tudo que forma uma
sociedade equilibrada. São investimentos e
prioridade para família, educação, saúde,
cultura e geração de oportunidades, com
emprego e renda. Uma sociedade com
distribuição de renda equilibrada tem
menores índices de criminalidade, mesmo
porque na ausência do Estado entra o grupo
criminoso, aliciando menores, adotandoos em facções e quando chega a hora da
repressão, nota-se a ausência da prevenção

DEM F-C
Cobrando escanteio, correndo para a
grande área e marcando o gol de cabeça, o
governadorável ou senadorável Mauro
Mendes no final de semana em Cáceres,
lembrou a passagem do ex-treinador
Dunga pela seleção brasileira e disse que,
após sua saída, o time começou a obter
resultados positivos. Bola por bola, ele
disse que talvez, politicamente, o povo
tenha que fazer o mesmo em Mato Grosso,
demitir o atual técnico e colocar outro,
porque Mato Grosso não pode ficar em
último lugar.
LAVA-ROUPA$
O ex-deputado federal Pedro Henry Neto
responderá na ação penal da Operação
Bereré por formação de organização
criminosa, corrupção ativa, corrupção
passiva e lavagem de dinheiro em nove
fatos delituosos. Ele ainda teria usado a
própria esposa para recebimento de
dinheiro sujo do esquema que desviou R$
30 milhões do Detran. As graves acusações
constam da denúncia do Grupo de Atuação
Especial Contra o Crime Organizado, mas
como muitas outras pelo Brasil afora, esta
também pode minguar na gaveta.
EM CASA
A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso reformou sentença
que absolvia dois juízes aposentados
compulsoriamente, acusados de atuarem
no esquema de desvios conhecido como
escândalo da maçonaria. Antonio Horácio
da Silva Neto e Marcos Aurélio dos Reis
Ferreira foram absolvidos no ano passado,
pela juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara
Criminal, que entendeu que, embora os
fatos tivessem ocorrido, os réus não
cometeram os crimes. Com a reforma da
decisão, o TJ reafirma a 'inocência
absoluta' da dupla; Sem comentários.
PISCA-PISCA
A decisão do Copom de interromper a
queda da Taxa Selic e parar o processo de
redução de juros nominais é menos
significativa que o curto, porém revelador,
comunicado emitido pelo Banco Central.
Como nos velhos filmes de banguebangue, o BC piscou, admitindo uma taxa
de inflação maior e valores futuros para o
dólar nos quais nem a velhinha de Taubaté
acredita. E agora, acenou com a
possibilidade de um arrocho monetário que
não fazia parte do planejamento dos
agentes econômicos.
DÓLAR X REAL
Quem empresta dinheiro dos agiotas
oficiais, sabe que o crédito, que já não
baixava suas taxas mesmo com a redução
dos juros oficiais, vai continuar caro, que o
movimento do câmbio não vai arrefecer e o
que BC vai ser pressionado a elevar, no
médio prazo, as suas taxas. A pressão
inflacionária, impossível de não ocorrer
num quadro de elevação do dólar, associase a uma forte alta no preço do petróleo, que
vai tornar mais grave este quadro e sem
pessimismo, a gente vê que cada vez mais
cresce uma nova sucessão de 2002, em
matéria de abalo na economia. Quem viveu
naquele ano, não tem nenhuma boa
lembrança.

que criou o futuro bandido.
Já dizia este editor na musica
Abominável Mundo Novo, que, a Fome
alimenta a Violência, uma verdade
inquestionável. Sem saber o que é
Segurança Pública, é impossível entendêla, estudá-la, discuti-la, organizá-la,
aperfeiçoá-la e fortalecê-la, mas para
políticos ladravazes, o discurso
democretino deles com uma criação de um
SUSP, revela uma temporada de caçavotos em ano eleitoral.
Eles sabem que a maioria associa
segurança, a prender ladrão e uivam isso
nas esquinas, quando na realidade,
Segurança Pública tem como objetivo ou
finalidade dar tranqüilidade ao cidadão.
Esta tranqüilidade compreende além do
combate ao crime, uma boa iluminação
pública; sinalização de ruas, avenidas e
estradas; transformação de bairros

problemáticos em educadores;
atendimento digno nos postos de saúde e
hospitais públicos; salário compatível para
os professores; escolas profissionalizantes
gerando empregos e renda; habitação
salutar para s famílias, etc.
No caos em que se encontra o país,
seria um programa de médio e ou longo
prazo, sem necessidade de um SUSP, que a
exemplo do SUS não teria os recursos
essenciais, minguando no pós-urnas, mas
como diz o grande poeta Maranhense
Ferreira Gullar, nascido José de Ribamar
Ferreira, a política é a arte de enganar os
pobres, ao que complementamos, os
pobres de espírito. Um verdadeiro SUSPSistema Único de Segurança Pública, deve
sim, o eleitor consciente fazer, em outubro,
despachando nas urnas esta corja de
politiqueiros safados, Bom Dia!

Cinderelas e as Belas
Apesar de uma devoradora de
literatura desde a adolescência, a faina do
cotidiano nos últimos tempos, os avanços
cibernéticos, deixaram aqueles anos
memoráveis na gaveta da saudade,
guardadinhos no meu íntimo, mas, hoje
resolvi relembrá-los com uma visão
diferente dos registros da época, à nós
liberados. Um deles, A Bela Adormecida,
originariamente Belle au bois Dormant,
escrito pelo francês Charles Perrault em
1697, com versão alemã dos Irmãos Grimm,
com o nome Little Brier-Rose, povoou meus
devaneios de menina.
Recentemente pesquisando, fiquei
sabendo que o famoso conto era cópia do
italiano Giambattista Basile, que em 1634,
havia publicado um semelhante chamado
Sol, Lua e Tália, ou, Sun, Moon, and Tália,
que havia inspirado Perrault a escrevê-lo.
Na história de Basile, uma farpa de
linho entrou sob a unha da princesa Tália e
ela morreu. O rei colocou a filha em uma
cadeira de veludo do palácio, trancou e
partiu para sempre, pra apagar a lembrança
de sua dor. Algum tempo depois, outro rei
esteve por ali caçando e encontrou Tália, se
apaixonando por sua beleza, tomando-a
como esposa, mas não conseguiu acordá-la e

foi embora.
A princesa dormente, deu a luz aos
gêmeos, Sol e Lua, mas continuou
adormecida e um dia um dos bebês não
encontrando o seio para mamar, colocou a
boca no dedo da mãe e sugou com tanta
força, que extraiu a farpa e a faz despertar.
Claro, que Perrault foi mais romântico, com
beijo milagroso e festa de casamento no
palácio encantado.
Outro conto que também li e reli, foi
Cinderela, conforme apurei, bem antigo,
com versão grega antes de Cristo e registros
na China nos anos 800 e os pesquisadores
literatos acreditam que é a história possa ter
centenas de versões. Em muitas delas,
Cinderela foge de seu pai, que quer casar-se
com a própria filha, pois esta lhe lembrava
sua falecida esposa.
Assim como A Bela Adormecida, as
duas versões mais conhecidas da história
foram de Charles Perrault e dos Irmãos
Grimm. A versão que li nos anos 80 do
século XX, parece que foi ontem, mas lá já
se vão alguns anos, (não vou dizer minha
idade, pronto!), parece ser a mais coerente,
inclusive adotada por Disney.
Conforme esta versão, a mãe de
Cinderela morreu e algum tempo depois, seu
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pai se casou com outra mulher, que já tinha
duas filhas más que logo apelidaram a
menina de Cinderela. Um dia, o rei anunciou
um baile e Cinderela foi obrigada a ajudar as
irmãs a se arrumar; Ela precisava escolher
lentilhas para o jantar, mas com ajuda de
pássaros terminou logo o serviço, e da alma
da mãe, ganhou um vestido dourado com
pedras preciosas e sapatilhas feitas de ouro,
a tempo de ir ao baile. O príncipe já a
esperava na escadaria e fez muitas perguntas
a seu respeito.
Cinderela, cujo encanto acabaria a
meia noite, quase perdeu o horário, teve que
sair correndo e perdeu um dos sapatinhos. O
príncipe encontrou o sapatinho de ouro e
proclamou que se casaria com a pessoa cujo
pé coubesse nele. Na fila imensa na porta do
castelo, o único pezinho que serviu no
sapatinho foi o de Cinderela e o resto, todos
já sabem, na versão moderna do século XVII
de Perrault, imaginem, sem madrastas más e
ou menina cortando o calcanhar pra ver se o
sapato servia; Tempinhos bons, leituras
boas, sem mangás, ou laranjás, não é
mesmo?
***___Rosane Michelis –
Jornalista/pesquisadora, Bacharel em
geografia e pós em turismo.

Rosane Michels - Editora
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LARGADA POLÍTICA

Segundo o cacique Júlio Campos as decisões do partido serão tomadas de forma transparente e conjunta, o importante é estar unido para obter sucesso nas urnas

Democratas abrem caminhada
das eleições de 2018 em Cáceres
E

F.M c/ Redação

Foto: Diego Frederici

m encontro ampliado
realizado na noite da última
sexta feira, 19, no Rotary
Clube de Cáceres, o Democratas,
praticamente definiu que terá
candidatura própria ao Governo do
Estado e, provavelmente, ao Senado
da República. Uma pesquisa Ibope
encomendada pelo partido definirá,
entre o ex-prefeito de Cuiabá, Mauro
Mendes, e o ex-senador Jayme
Campos, os cargos que cada um
disputará.
No entanto, a tendência é que
Jayme seja candidato a senador e
Mauro ao Paiaguás. O ex-deputado
federal Júlio Campos disse que há um
“clamor das bases” pelas candidaturas
de Jayme Campos e Mauro Mendes
nas eleições de 2018.
de junho. “Há um clamor
muito grande. Os dois nomes são
muito bem aceitos. Se o Jayme sai
governador o Mauro vai pelo Senado.
Se o Mauro vai ser o governador o
Jayme sai senador.
A pesquisa fecha dia 30 [de
maio] e dia 5 [de junho] sai o
resultado. Baseado nisso será
oficializado os nomes da majoritária e
os candidatos a deputados estaduais”,

Campos e Mauro Mendes
Em seu discurso, Júlio
Campos detonou o governador Pedro
Taques (PSDB), que deve disputar a
reeleição. “Saí pedindo votos para o
Pedro Taques, nesse pólo com 22
municípios.
Lamentavelmente, estou
decepcionado. Ele nos esqueceu na
beira da estrada, e nos deu uma

EXEMPLO CIDADÃO

Interact realiza projeto de combate
a pequenas corrupções em Cáceres
Da Redação
Cúpula Demista prega mudança e renovação no Paiaguás

definiu Júlio Campos. Segundo Júlio,
as decisões do partido serão tomadas
de forma transparente e conjunta.
Para ele, é importante o
partido estar unido para obter sucesso
nas urnas. “Fazemos tudo em
conjunto, não fazemos nada
precipitado e não há nenhuma
desavença e esta tudo em paz”,
comemorou.
Após o encontro em Cáceres

as principais lideranças do DEM, se
reuniram no sábado, 20, em São José
dos Quatro Marcos e de acordo com o
cacique Campos, os encontros reúnem
lideranças de 22 cidades da região, e
Comodoro. Participam dos encontros,
além do presidente do diretório
estadual do partido, o deputado federal
Fábio Garcia, os deputados estaduais
Dilmar Dal Bosco, Eduardo Botelho e
Professor Adriano, além de Jayme

ESPÍRITO CÍVICO

ACISO promove limpeza em
escolas municipais de Cáceres
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres, por
meio da Secretaria Municipal
de Educação - SME, vem
recebendo em diversas escolas
municipais, uma Ação Cívico Militar
– ACISO, através do 2º Batalhão de
Fronteira do Exército Brasileiro BFron.
Segundo o Tenente Coronel
Antônio Hervé Braga Júnior,
Comandante do 2º BFron, a ACISO é
um conjunto de atividades de caráter
temporário de assistência e auxílio às
comunidades, promovendo o espírito
cívico e comunitário dos cidadãos,
desenvolvidas pelas organizações
militares das forças armadas com o
aproveitamento dos recursos em
pessoal, material e técnicas
disponíveis, para resolver problemas
imediatos e prementes.
O comandante informa que a
ACISO está sendo realizada em
Cáceres, inserida na Operação Ágata
Jauru 2, uma ação Conjunta das Forças
Armadas Brasileiras com outros

banana”, desabafou.
O ex-líder do Governo Pedro
Taques (PSDB) na Assembléia
Legislativa, o deputado estadual
Dilmar Dal Bosco, fez um post no
Instagram, afirmando que a militância
do partido cobra candidaturas próprias
ao Governo do Estado e ao Senado da
República, num desejo claro por
mudanças nos rumos do Estado.

órgãos e instituições
federais e
estaduais na faixa de fronteira.
“ Aproveitamos este
momento para nos aproximarmos da
sociedade civil e fortalecermos ainda
mais os vínculos sociais com a cidade
de Cáceres, que nos acolheu desde sua
fundação, onde temos colhido bons
frutos de amizade nesta relação”,
reconheceu Hervé.
Ele ainda citou que na Ação
Cívico Militar, os militares proferem
nas escolas palestras cívicas,
apresentam aos jovens o Exército
Brasileiro e como ingressar na carreira
militar, interpretam e cantam com a
comunidade o hino nacional e
apresentam diversas músicas
regionais e eruditas para o público
participante. “Além disso, estamos
oferecendo serviços de saúde, médico
e odontológico em PSF's e
promovendo a limpeza e realizando
pequenos reparos nas unidades
escolares que levamos a ação”,
observou o comandante.
Foto: Arquivo

Para a Secretária Municipal
de Educação, a participação do 2º
BFron nas escolas municipais, tem
sido muito positiva, pois desperta o
sentimento cívico em toda
comunidade escolar e através dos
trabalhos de limpeza dos pátios, corte
de mato e grama e pequenos reparos,
contribuem com a cidade e a educação
municipal, demonstrando a
responsabilidade pelo patrimônio e
pelas pessoas. “Só tenho a agradecer o
Comandante Hervé que prontamente
nos atendeu e incluiu na ACISO a
limpeza de algumas de nossas escolas,
ao todo serão 10. Um serviço feito
com dedicação e muito capricho”,
reconheceu Eliene.
Para Cida Silva,
coordenadora de infra-estrutura da
SME, que vem acompanhando de
perto o trabalho dos militares, as
parcerias são fundamentais e em uma
rede tão grande, estes serviços
contribuem na qualidade da educação
e na integração com o Exército, que
têm sido grande parceiro da
administração municipal.

D

esenvolvido pelo Interact
Club de Cáceres Princesinha
do Paraguai e patrocinado
pelo Rotary Club de Cáceres, iniciouse ontem em Cáceres a 3ª etapa do
Projeto "Pequenas Corrupções
Causam Grandes Impactos," um
projeto que integra o desafio do
Concurso Distrital de Projetos da
Coddirc 2018, e visa atingir um
público de 10 mil pessoas diretamente,
além de trabalhar aspectos de
liderança dos Interactianos.
Para atingir a meta traçada, a
execução do projeto foi dividida em 3
etapas, sendo a primeira, laboratório
social, a segunda panfletagem e a
ultima, a explanação do tema nas
escolas. O laboratório social
aconteceu nas dependências de um
supermercado em Cáceres, onde foi
instalada uma banca com kits de meias
a R$ 10,00 cada, onde o cliente fazia
seu auto-atendimento escolhendo o kit
e depositando o pagamento em uma
urna.
Durante o laboratório, foram

vendidos 160 kits e apenas 8 kits
foram perdidos/roubados, ou seja,
apenas 1% de perdas o que comprovou
a honestidade das pessoas que
participaram do experimento. A
segunda etapa do projeto aconteceu
neste fim de semana onde os
interactianos com faixas e panfletos
saíram às ruas e praças da cidade
entregando panfletos de
conscientização, sendo alcançado
mais de 2 mil pessoas.
Objetivando todos os passos
do projeto iniciou ontem e segue até
sexta-feira, 25, a terceira etapa com
panfletagem e explanação nas escolas
onde os associados do Rotary Club de
Cáceres estudam. Para a eficácia da
etapa foram separados os associados
em grupos de acordo com as escolas,
assim enquanto uma turma explana
sobre o tema Combate a Pequenas
Corrupções os demais distribuem os
panfletos, para essa etapa os grupos
foram qualificados com palestra
realizada pela Promotora da Infância
de nossa cidade, Drª Taiana Castrillon.
Foto: Rotary Club de Cáceres

Laboratório social é uma das atividades do projeto

Ações fazem parte da Operação Ágata em Cáceres e região
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TODOS PRESOS

No submundo de misérias e violências, os desacertos são decididos em acertos mortais e nesta tragédia, cinco desajustados, quatro presos e um debaixo da ter a

Andarilhos ajudaram casal
a executar vitima a foiçadas
Da Redação

Fotos: Akitácil

M

ais duas pessoas
envolvidas no
homicídio, ocorrido na
última quarta-feira (16) em
Pontes e Lacerda, foram presas
em continuidade em
investigações realizadas pela
Polícia Judiciária Civil, que
interrogando o casal Ilvani
Ribeiro de Souza da Silva, 37,
Silvino da Silva, 33, preso
inicialmente, chegou aos
comparsas deles, Eberton Luíz
Gomes, 29, e Anderson Martins,
29.
O corpo da vítima,
Roberto Bernardino da Silva, 46,
foi encontrado por volta das
18h00 às margens da BR 174,
próximo ao Centro de Detenção
Provisória, com lesões
provenientes de objeto cortante.
A o l a d o d o c a d á v e r, f o i
encontrada uma foice.
Os dois co-autores do
bárbaro crime, (homicídio a
foiçadas) Éberton e Anderson,
foram presos, no final da tarde do
dia seguinte ao crime, na BR 174,
a aproximadamente 50
quilômetros de Pontes e Lacerda
quando tentavam fugir da cidade
a pé. Ambos eram andarilhos da
cidade e conforme apurou a
polícia, ajudaram o casal a

Levados ao local do crime
onde havia um buraco cavado e
uma enxada, Silvino declarou que
pretendia abrir uma cova e
enterrar a vítima, mas depois
mudou de idéia e ligou para a

polícia dissimulando, tentando se
passar por simples testemunha.
Crime esclarecido, os quatro
assassinos já estão atrás das
grades, acusados de homicídio
qualificado.

BOCA NA BOTIJA

Ladrões são presos furtando
produtos de emulsão asfaltica
Da Redação

D

Silvino, Ilvani, Eberton e Anderson, presos por assassinato

amarrar e torturar a vítima, antes
da morte.
Conforme eles,
Bernardino, havia se engraçado
com Ilvani, gerando a discussão e
Silvino, amásio dela, chamou os
andarilhos para matar a vitima,
que na tortura ainda teve o rosto,
urinado por Ilvani.
Segundo o delegado,
André Luís Barbosa, todos
estavam embriagados e após ser
rendida, a vítima foi amarrada,
oportunidade em que os acusados

começaram a bater nela com cabo
da foice, porém a ação evoluiu até
que decidiram utilizar a lâmina
que tirou-lhe a vida.
Na ocasião, Ilvani e
Silvino se apresentaram à policia
como informantes do crime, mas
como o elemento e sua
acompanhante, estavam com as
mãos sujas de sangue, gerou
suspeitas. No papo reto, os
policiais conseguiram a confissão
de ambos, que entregaram os
comparsas.

ois meliantes foram
presos, no ultimo final de
semana, (quinta-17), em
São José dos Quatro Marcos, por
furto e venda de emulsão
asfáltica. Os produtos, segundo a
polícia, eram retirados de uma
obra de pavimentação na rodovia
MT-175, que fica no município de
Mirassol D'oeste.
De acordo com a Polícia
Militar, a obra é pública e o
produto era retirado do pátio da
empresa que presta serviços de
pavimentação e recuperação de
estradas para o governo do
estado. Os gatunos furtavam o
produto e vendiam para
fazendeiros da região que usam a
emulsão para prolongar a
durabilidade da madeira utilizada

na construção de cercas.
Em depoimento à polícia,
os suspeitos disseram que
furtaram cerca de três mil litros
do produto, fazendo quatro
viagens de caminhão até o pátio
da empresa, que fica no
entroncamento entre as BRs 70 e
174, entre os municípios de São
José dos Quatro Marcos e
Mirassol.
Durante revista na casa de
um dos suspeitos, a polícia
encontrou tambores contendo o
produto furtado e outros vazios,
que seriam usados para outros
furtos. Os suspeitos continuam
presos na delegacia de São José
dos Quatro marcos, enquadrados
no artigo 155 do CP, pela pratica
de furto.
Foto: Divulgação

MAIO CINZA

Acidente mata motociclista
em estrada rural da região

Da Redação

M

ais um motociclista é
vitima de acidente em
estradas da região
oeste de Mato Grosso perdendo a
vida.
Desta feita, o fato
aconteceu por volta das 13h00 de
sábado último, 19, na zona rural
de Salto do Céu próximo a Vila
Progresso, e comunicado por
terceiros que passavam pelo local
às 15h00 á polícia.
Acionadas as policias

civil e militar de Mirassol
D'Oeste e Salto do Céu com apoio
de agentes de Rio Branco,
cuidando das primeiras
providencias, com o
levantamento do local fatídico,
identificando a vitima como
sendo João Batista Silva, 55.
Conforme os policiais. o corpo da
vítima estava cerca de 20 metros
distância de sua moto Honda
XLR 125, de cor vermelha, com
placa JZJ 9085, de Salto do Céu.
Foto: PM/MT

Moto estava a cerca de 20 metros do corpo da vitima

O cadáver estava caído
dentro de uma valeta onde corre
águas pluviais (enxurradas),
destacando-se que a rodovia não
possui pavimentação asfáltica
naquele trecho. Os policiais
retiraram o corpo de João Batista
da vala, uma curva de nível, para
desvio de correnteza d águas de
chuva liberando a vitima para
perícia e remoção ao IML, para
necropsia e posterior liberação
aos familiares. Foi encontrada no
local, uma mochila de cor verde
contendo roupas e pertences
pessoais do morto.
As causas da morte
deverão ser conhecidas após o
laudo de peritos da Politec, que
compareceram ao local
realizando a coleta de possíveis
vestígios e outras informações,
para que possam serem utilizadas
durante as Investigações.
Segundo testemunhas, João , que
tinha parentes em Salto do Céu,
para onde seguia, residia em
Reserva do Cabaçal onde vivia
um relacionamento conturbado
com sua esposa, inclusive com
antecedentes de agressões contra
a mesma.
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Na casa de um dos ladrões forem encontrados galões furtados
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TANGARÁ CENTRO

O evento acontecerá dia 17 de junho com saída marcada para às 8 horas na Estância Modelo, seguindo até a Estância Amazonas onde será servido o almoço

Rotary prepara 14ª Edição
do Preserve o Rio Sepotuba
Assessoria c/ Redação

Foto: Styllomatogrosso

O

Rotary Club de Tangará
da Serra, Tangará Centro
prepara a 14ª edição do
“Preserve o Rio Sepotuba,”
programado para acontecer no
dia 17 do próximo mês, conforme
destacou o Presidente do Clube,
Marcos Vinícios de Meira:
“temos a felicidade de uma
adesão muito grande de toda a
população e de autoridades como
o Corpo de Bombeiros, Sema,
Polícia Militar e Ambiental,
Prefeitura, Câmara de Vereadores
e empresários, principalmente do
ramo de pesca que sempre nos
apóiam e são parceiros.
A intenção não é limpar o
rio e sim, tocar na questão da
conscientização ambiental, da
preservação dos rios, nascentes e
afluentes, porque quando
falamos em água, falamos em
vida”, ressaltou Meira.

estavam dentro dos rios e no
lixo que está à vista no rio ou no
entorno. “No ano passado, foram
entorno deste. “O trecho deste
menos de 400 quilos, uma
ano fica entre a Estância Modelo
redução drástica e isso quer dizer
e a Estância Amazônia.
que o pessoal está se
São aproximadamente 15
conscientizando,” enfatizou
quilômetros, mas por estar muito
Carlito.
perto da cidade, há muitos
Segundo ele, no Sepotuba
pesqueiros e grande freqüência
já foi recolhido praticamente de
de público. E há muito lixo neste
tudo, inclusive freezers,
trecho. Há três anos foi feito este
geladeiras ou churrasqueiras
percurso e agora vamos priorizar
velhas que são levados para
novamente por isso”, disse. Até
pesqueiros e acabam sendo
agora 26 barcos estão
descartados, os campeões são as
confirmados para participar da
garrafas pet e as sacolinhas de
ação, mas ainda há tempo para se
plástico.
inscrever.
O coordenador deste ano Diego
O evento acontece no dia
Rocha, lembrou que o Rio
17 de junho com saída marcada
Sepotuba é o principal afluente do
para às 08:00 da manhã na
Pantanal e a região que receberá a
Estância Modelo, seguindo até a
Marcos Vinícios de Meira Presidente do Rotary Centro Tangará
visita da caravana do Rotary neste
Estância Amazonas onde será
Os rotarianos Carlos que na primeira edição do evento, ano foi escolhida pelo excesso de
servido o almoço.
Ramon, popular Carlito, Joarez há 14 anos, foram recolhidas
BOMBA INFLÁVEL
Leite eDiego Rocha, lembraram quatro toneladas de lixo que

Terça feira começa com novo
Ciclistas e pedestres invadem ruas aumento do diesel e gasolina
MAIO AMARELO

de Cáceres no passeio do DETRAN

Assessoria

C

erca de duas mil pessoas
participaram do 1º Passeio
Ciclístico da 4ª CIRETRAN de
Cáceres, realizado em alusão ao
Movimento Maio Amarelo, no último
sábado (19). O Movimento é coordenado
pelo Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN-MT) e foi adotado em mais de
50 cidades mato-grossenses até o
momento.
De acordo com o presidente do
DETRAN-MT, Thiago França, a
mobilização promovida pelos servidores
da CIRETRAN de Cáceres fez com que o
Passeio Ciclístico se tornasse a maior ação
realizada até agora, dentre uma vasta
programação. Além dos ciclistas, a ação
reuniu corredores que também fizeram o
percurso de 6 quilômetros pelas principais
vias da cidade.

“Tivemos um saldo
extremamente positivo no Passeio
Ciclístico promovido pela CIRETRAN
local. Sem dúvidas, essa é a maior ação do
Maio Amarelo realizada até o momento,
não só pelo número de pessoas que
participaram, mas pela capacidade de
mobilização que os servidores da
CIRETRAN proporcionaram levando a
mensagem do Movimento à sociedade
cacerense.
Quero parabenizar todo
engajamento, comprometimento e
liderança não só do Marcos, que é o chefe
da instituição, mas de todos servidores da
4ª CIRETRAN de Cáceres”, afirmou o
presidente do DETRAN-MT, Thiago
França, que participou da ação.
Outro diferencial da ação foi o
cunho social que os servidores agregaram
Foto: Karol Garcia

Evento coloriu de alegria e solidariedade as ruas de Cáceres

ao passeio, com a inscrição por meio da
doação de 1 kg de alimento não perecível.
“Foram arrecadas cerca de 2 toneladas de
alimentos que serão doadas às entidades
filantrópicas de Cáceres que realmente
precisam de ajuda. Estou muito feliz com
o resultado, e agradeço aos servidores que
dedicaram tempo fora do horário, se
engajaram.
Chegamos a quase dois mil
ciclistas em Cáceres, uma cidade que tem
cerca de 90 mil habitantes, consideramos
um número importante que mostra o
envolvimento da sociedade com o tema.
Quero agradecer o presidente Thiago
França, que não mediu esforços para
ajudar no evento e fez questão de
participar, além de toda população que
esteve presente”, disse o chefe da 4ª
CIRETRAN, Marcos Eduardo Ribeiro.
Para a artista plástica e
psicóloga, Ale Barroso, o evento foi um
marco na cidade. “Tenho um grupo de
ciclistas, o Let´s Go, sou praticante e
reunimos vários grupos para participar do
evento. Me inscrevi logo que soube,
adorei o percurso e fiquei feliz em ver
tanta gente. Eu mesma trouxe minhas
família, amigas, adorei”, disse a
psicóloga.
O encerramento do passeio foi
marcado pelo show do cantor Thiago
Nusa e o sorteio de mais de 30 prêmios
entre os inscritos, dentre eles oito
bicicletas, aparelho de ar-condicionado,
kits de ciclismo, processo para primeira
habilitação, por exemplo.
O prefeito de Cáceres, Francis
Maris, e o secretário de Estado de
Agricultura Familiar e Assuntos
Fundiários, Corgesio Ribeiro
Albuquerque, prestigiaram a abertura do
evento.

A.E c/ Redação

O

s preços do diesel e da gasolina
voltam a subir nas refinarias a
partir de hoje (22). Segundo
informações do site da Petrobras, a
gasolina subirá 0,9% e o diesel 0,97%.
Com a alta, o preço da gasolina passará a
custar R$ 2,0867, enquanto o do óleo
diesel sobe para R$ 2,3716.
Este é o 11º aumento do preço da
gasolina nos últimos dezessete dias. A
exceção ocorreu entre os dias 12 e 15 deste
mês, quando a estatal interrompeu a
sequência de altas ao manter o preço da
gasolina em R$ 1,9330, e entre os dias 19 e
21 quando os preços passaram para R$
2,0680. Ao longo do mês de maio, o preço
da gasolina subiu 16,07%.
O produto iniciou o mês
custando R$ 2,0877 na porta das
refinarias, sem a incidência de impostos, e
passará a valer a partir da meia-noite de
hoje R$ 2,0867, contra os R$ 2,0680 que
vigora desde o último aumento, no sábado

passado (19).
Já o óleo diesel, que aumentará 0,97%,
acumula alta de 12,3% desde o dia 1º de
maio. Com o último aumento, o preço
do produto passará de R$ 2,3488 – preço
que passou a valer também no último
sábado – para R$ 2,3716. É o sétimo
aumento consecutivo do produto.
A Petrobras rebate as criticas às
altas constantes dos derivados a atribui as
elevações de preços às oscilações do
preço do barril do petróleo no mercado
externo. Segundo a estatal, “os
combustíveis derivados de petróleo são
commodities e têm seus preços atrelados
aos mercados internacionais, cujas
cotações variam diariamente, para cima e
para baixo”.
Segundo a companhia, a
variação dos preços nas refinarias e
terminais é importante para que a empresa
possa competir de forma eficiente no
mercado brasileiro.
Foto: JCC

Da refinaria às bombas combustíveis tem ágio de quase 80%

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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APOCALIPSE

A policia civil identificou, por quebra do sigilo bancário, que religiosos ostentavam dinheiro e poder em Goianésia, movimentando com golpe, R$ 20 milhões no banco

Pastores evangélicos são
presos por enganar fiéis
G1-Go c/ Redação
Fotos: Arquivo

Pastores Alencar e Osório foram presos na Operação Habacuque

O

s pastores evangélicos
Alencar Santos Buriti e
Osório José Lopes Junior
foram presos, na última sextafeira (18), suspeitos de obter
aplicando golpes em fiéis de
Goianésia, na região central de
Goiás, a quantia de R$ 15
milhões. Segundo a Polícia Civil,
a dupla alegava que havia
ganhado um título de R$ 1 bilhão,
mas precisava reunir fundos para
conseguir recebê-lo. Um terceiro
suspeito também foi detido.

Segundo o delegado
Marco Antônio Maia Júnior,
responsável pelas investigações,
os acusados para receber o
dinheiro das vítimas, prometiam
a quem colaborasse, lucros de até
10 vezes do valor aplicado. Ele
revelou que moradores chegaram
a vender a própria casa para
ajudar os pastores, e fazer o
investimento.
“Eles alegavam, e
continuam com esta versão, que
ganharam o título bilionário

depois de fazer orações para o
filho de um fazendeiro rico de
Roraima, que teria alcançado a
graça desejada. Os pastores
afirmavam que precisavam
arrecadar fundos para montar um
escritório de cobrança e receber
os recursos”. Fiéis chegaram a
perder tudo para 'colaborar' com o
pastor, na esperança de lucros
grandes', disse o delegado ao G1
de Goiás.
O advogado de defesa dos
religiosos, Edemundo Dias, disse
que os clientes colaboraram com
as investigações, por meio de
depoimentos, e que, do ponto de
vista da defesa, não há motivo
para eles permanecerem presos.
“Estamos examinando o
inquérito. Eles alegam que tem
um crédito e tem um contrato de
confidencialidade.
Além disto, afirmam que
as pessoas que emprestaram,
emprestaram conscientemente,
ou seja, eles não enganaram
ninguém. Vamos solicitar a
revogação da prisão, para que
eles respondam em liberdade e
possam saldar a dívida com os
credores”, disse o advogado.
Os pastores Alencar e

Osório foram presos no âmbito da
Operação Habacuque, deflagrada
em Goianésia e Leopoldo de
Bulhões, na Região
Metropolitana de Goiânia. Além
dos líderes religiosos, um fiel,
identificado por Adilson Ney
Lopes, foi preso suspeito de
ajudá-los no esquema. Segundo o
delegado, até agora foram

identificadas 30 vítimas. Há a
suspeita de que o esquema tenha
feito vítimas em outros estados da
Federação. A mulher do pastor
Osório chegou a ser detida, mas
foi liberada após ser ouvida pela
polícia. Conforme a corporação,
o trio vai responder por
associação criminosa, estelionato
e lavagem de dinheiro.

Cáceres-MT, terça-feira 22 de maio de 2018

LÍDER ISOLADO

Caçula no estado na série C do Brasileirão, o Dourado de Cuia vem surpreendendo os adversários, chegando a liderança isolada com chances de passar a outra fase

Operário levou de 4 durante
passeio do Cuiabá na Arena
E
Futebol/Press c/ Redação

Foto: Futebol-Press

m um confronto direto
pela liderança do
G r u p o B d o
Campeonato Brasileiro da
Série C, o Cuiabá fez valer o
fator casa e ganhou do
Operário de Ponta Grossa (PR)
por 4 a 0, na Arena Pantanal,
pela sexta rodada.
O Dourado ainda foi
beneficiado pela derrota do
Bragantino diante do Volta
Redonda, por 2 a 1, no Rio de
Janeiro, para assumir a
liderança isolada da chave,
com 13 pontos. Já o Operário

estacionou nos dez e é o
terceiro colocado, mas pode
perder posições.
O Operário começou a
partida melhor e partindo para
cima do Cuiabá, mas aos
poucos os donos da casa
equilibraram as ações e
abriram o placar aos 20
minutos.
João Carlos aproveitou
boa troca de passes e estufou as
redes de Simão. O segundo gol
do Dourado aconteceria aos
36. Eduardo Ramos cobrou
pênalti e Simão defendeu.

No entanto, a
arbitragem mandou a cobrança
voltar alegando que o goleiro
havia se adiantado. O meia do
Cuiabá não desperdiçou a
segunda oportunidade.
Depois do intervalo, o
Dourado precisou de sete
minutos para liquidar a fatura.
Jenilson aproveitou rebote
após cobrança de falta e fez o
terceiro aos cinco. Dois
minutos depois, Bruno Sávio
deu números finais.
O Operário ainda teve
algumas oportunidades para

VITÓRIA, UAI

Luverdense viaja até Minas
trazendo 3 pontos do Tupi
S.N/O.E c/ Redação

T

ime de altos e baixos, o
Luverdense que coleciona
três eliminações nos
últimos tempos, (rebaixamento
da série B para a C; Copa do
Brasil e Estadual de MT), depois
de vencer o Santos em casa e se
despedir do campeonato
nacional, derrotou o Tupi-MG
por 1 a 0, no estádio Mario
Helênio, em Juiz de Fora (MG) no
último final de semana. Com esse
resultado o time mato-grossense

subiu uma posição e assumiu a 5ª
colocação na tabela, com 9
pontos, um a menos que o 4ª
colocado, o Botafo-PR.
A partida começou
pegada Minas Gerais e a primeira
chegada com perigo foi do Tupi,
mas a zaga do Luverdense estava
atenta e fez o corte. No contraataque o time mato-grossense
subiu com velocidade obrigando
o Tupi a tirar para escanteio.
Itaqui cobrou, a sobra ficou com
Foto: Débora Lobo

Tiarinha artilheiro do gol é abraçado pelos colegas do Lec
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Tiarinha que tocou para Sodré,
que mandou uma bomba, mas a
bola acabou saindo pela linha de
fundo.
Na seqüencia, Afonso
cobrou falta para o Tupi, mas
kaique tirou de cabeça e armou o
contra-ataque para o Luverdense,
mas foi parado com falta. O time
mineiro teve a chance de abrir o
placar no cruzamento de Afonso
para Sidimar que cabeceou fraco
e Diogo Silva ficou com a bola.
Aos 28, Rubinho cobrou
falta rápida, a bola chegou em
Paulinho, que fez cruzamento
para Tiarinha que cabeceou forte,
o goleiro Vilar chegou a tocar
nela, mas não conseguiu evitar o
gol. Luverdense 1 a 0. O Tupi
tentou responder com Marcel,
que lançou para Paulinho, que
tentou tirar de Itaqui, mas acabou
desarmado. Tiarinha quase fez o
segundo, após receber na área,
chutou, mas goleiro do Tupi
estava bem posicionado e fez a
defesa.
O próximo desafio do
Verdão será contra o Bragantino,
no sábado, no estádio Nabi Abi
Chedid, em Bragança Paulista
(SP).

Dourado assume com a vitória, a liderança de seu grupo

marcar o gol de honra, mas não
aproveitou.
O Cuiabá volta a campo
no próximo sábado, contra o
Ypiranga, às 17 horas, mais
uma vez na Arena Pantanal, em
Cuiabá.

No domingo, o
Operário recebe o BotafogoSP, às 15h30, no Germano
Kruger, em Ponta Grossa. Os
jogos são válidos pela sétima
rodada. (Fonte Jorge Maciel).
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Celebrando Bodas de Cristal o casal Lucio Lindote e Hellen Ferrareto
a quem enviamos votos de felicidades por 15 anos de união pautados no
respeito e companheirismo. Que Deus abençoe com muitos mais anos
juntos.

By Rosane Michels

Esotérico
O Sol em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário
indicando dias de energia
vital elevada e capacidade
de negociação e
comunicação. O momento pode envolver
um acordo de negócios que traz inúmeros
benefícios a você. Se puder, tire alguns
dias para uma viagem rápida.

O Sol em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário indicando
dias de movimento em
projetos de médio prazo e
contato com pessoas e
empresas estrangeiras, que podem firmar
acordos e negócios com você ou sua
empresa. Sua energia vital estará bastante
elevada.

O Sol em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário
indicando dias de aumento
de atividades relacionadas à
sua carreira e dinheiro. Um
novo projeto pode surgir e melhorar sua
renda. O dinheiro chega com mais
facilidade, mas a possibilidade de mais
gastos é bastante elevada.

O Sol em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário
indicando dias de acordos e
negociações envolvendo
sociedades e/ou parcerias
financeiras. O momento é ótimo para
pedir um empréstimo a uma grande
instituição. Dias de interiorização e
aprofundamento emocional.

O Sol em seu signo começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário indicando
dias de movimento intenso
em projetos de médio prazo,
contato com estrangeiros e
energia vital aumentada. O período, que
dura alguns dias, pode envolver uma
viagem internacional, que pode ser
marcada ou realizada.

O Sol em Gêmeos começa
a receber um ótimo aspecto
de Marte em Aquário
indicando dias de
movimento intenso nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode
envolver um convite ou o início de uma
sociedade ou parceria comercial. Dias
intensos de compromissos sociais.

O Sol em Gêmeos começa
a receber um ótimo aspecto
de Marte em Aquário
indicando dias de queda da
energia vital e necessidade
de distanciar-se da vida social e de
amizades vazias. Você vai preferir ficar
na sua, perto dos seus, a qualquer
compromisso social. Dedique-se à
meditação e à leitura.

O Sol em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário
indicando uma rotina
agitada, especialmente no
trabalho. O período pode envolver a
aprovação e chegada de um novo projeto.
Se estiver desempregado, é hora de sair
em busca de emprego, pois em pouco
tempo conseguirá uma colocação.

O Sol em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário indicando
dias de movimento intenso
em trabalhos em equipe. Um
novo projeto pode surgir e
sua rotina começa a ficar mais agitada. O
período pode envolver o surgimento de
um novo projeto com prazos bastante
estreitos.

O Sol em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário indicando
dias de movimento intenso
na vida social e aproximação
de pessoas interessantes. Se
estiver só, um novo romance pode
começar a ser desenhado pelo Universo.
Se for comprometido, aproveite os
momentos sensuais junto de seu amor.

O Sol em Gêmeos começa
a receber um ótimo aspecto
de Marte em Aquário
indicando dias de trabalho
intenso e decisões bastante
importantes relacionadas à sua vida
profissional e carreira. O período pode
envolver a chegada e início de um
projeto já esperado. Você estará
determinado a cumprir suas metas.

O Sol em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário
indicando dias em que você
estará mais voltado para as
atividades domésticas e os
relacionamentos em família. O período
pode envolver o início de um reforma em
sua casa ou apenas uma necessidade de
redecoração.

Ontem pela manhã tivemos o prazer em receber os alunos do 2º ano A e B
da Escola Estadual São Luiz que vieram conhecer um pouco da história do
Jornal Correio Cacerense bem como entender como é o funcionamento de
um jornal impresso. A visita segundo a professora Silvania se deu pela
necessidade de proporcionar aos alunos um aprendizado extra classe uma
vez que o tema trabalhado é Notícias. Parabéns a professora e aos alunos.
Agradecemos a visita.

Festejou ontem data nova o companheiro de
profissão Sinézio Nunes de Alcântara.
Nosso registro com votos de muita saúde e
prosperidades. Feliz Niver!!!

