
SKATE/TÍTULO
Na última segunda-feira 2, o prefeito 
Francis  Maris ,  juntamente com 
secretários recebeu o skatista cacerense 
Ricardo Pórva, que fez uma apresentação 
no final de semana na Quadra esportiva 
em frente o Colégio União e Força para a 
galera amante do skate. Com muitos 
treinos, dedicação e apoio da família, 
Pórva foi campeão da etapa do Mundial 
de Skate em Praga, na República Checa, e 
vice na Alemanha durante o Circuito 
Europeu de 2006. Ricardo recebeu de 
Francis, o título de hóspede ilustre do 
município, por representar uma 
inspiração para muitas crianças e 
adolescente que vê no esporte uma 
esperança uma mudança de vida.

INFLAÇÃO ALTA
A projeção para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo subiu de 
4% para 4,03%, neste ano, conforme 
Focus, com projeções de instituições 
financeiras para os principais indicadores 
econômicos. Essas projeções são 
totalmente falsas, se considerarmos a alta 
dos preços nos supermercados, dos 
combustíveis, nas lojas de confecções e 
calçados, enfim, no mercado geral. Como 
estamos em Copa do Mundo, ninguém 
reclama, grita gol e vai tudo bem, o 
problema é na hora de pagar a conta.

INCENTIVOS FISCAIS
O Estado de Mato Grosso deixou de 
arrecadar R$ 364.508.405,30 entre os 
anos de 2015 e 2017 por incentivos fiscais 
concedidos “à margem da legislação”. A 
informação é do desembargador e 
presidente e do Tribunal de Justiça, Rui 
Ramos Ribeiro, e está presente numa 
decisão que suspendeu os benefícios 
fiscais de empresas que foram excluídas 
pelo  Governo do Programa de 
Desenvolvimento Industrial e Comercial, 
e que voltaram a receber os incentivos 
somente após a interposição de ações na 
Justiça.

MAU NECESSÁRIO
Criticado na gestão Silval, entretanto, os 
incentivos fiscais seriam um mau 
necessário ao desenvolvimento, tanto 
a s s i m ,  q u e  c o n t a m  c o m  a  
condescendência dos órgãos de controle 
na gestão do atual Chefe do Poder 
Executivo de Mato Grosso, Pedro Taques 
(PSDB). Só em 2018, o Estado deve 
deixar de arrecadar R$ 3,5 bilhões como 
forma de “incentivar” empresas a se 
instalarem no Estado – quantia bem maior 
do que a renunciada por Silval Barbosa. A 
renuncia fiscal, se por um lado onera o 
erário, por outro, gera empregos e renda.

EDITAL SUSPENSO
O Tribunal Estadual de Contas 
determinou que a Prefeitura de Mirassol 
D'Oeste, suspenda a realização de um 
concurso público que tem o objetivo de 
formar de cadastro reserva para cargos de 
todos os níveis, tem irregularidades, 
segundo o órgão. A liminar foi concedida 
pelo conselheiro interino Luiz Henrique 
Lima e divulgada na última sexta-feira 
(29). O edital previa o cadastro reserva de 
22 cargos de nível superior, entre eles: 
professor, médico, auditores públicos 
internos, contador, engenheiro civil, 
psicólogo, fiscal de tributos, entre outros.
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Tudo bem no reino tupiniquim, 
Neymar Jr. marcou gol, o Brasil ganhou 
do México, saímos das oitavas, 
entramos nas quartas, muita gente 
torcendo pro Japão que era mais fácil, 
mas cerveja Belga é bom pra digerir a 
Tortilha, melhor que sushi, concordam? 
Como ainda vai demorar mais dois dias, 
vai arroz com feijão, farinha e carne, de 
porco, bovina ou de frango. Mas como a 
gente estava analisando a Nau 
Catarineta, não aquela de Almeida 
Garrett, que transportou Jorge de 
Albuquerque Coelho, à Lisboa, em 
1565, e sim, a que deriva em calmaria 
enquanto o patropi pega fogo.Veja o 
leitor, que sem qualquer exagero ou 
torcida contra, afinal, somos brasileiro e 
torcemos pelo hexa, mas não dá, para no 
burburinho de gol de fulano ou sicrano, 
esconder o jogo. 

O país está desgovernado, gente, 
começamos o segundo semestre 
degringolado com alta do dólar ante as 
demais moedas, logo depois do Galvão 
Bueno gritar gol, pelaquí, o dólar fechou 
em alta de 0,82% no segmento à vista, 
chegando aos R$ 3,9094 e quem trabalha 
com importados, a grande maioria, sabe 
o quando isso dói no bolso. 

Os economeses dizem que o 
pano de fundo da subida do dólar na 
segunda-feira foi novamente o temor de 
piora da situação comercial de 
Washington com seus principais 
parceiros, sobretudo a China e a União 
Europé ia ,  com Donald  Trump 
ameaçando sobretaxar os veículos 
europeus. 

Tudo bem, provado está que nem 
todo Donald é pato, exemplo, o Trump, e 
a gente fica a perguntar, o que o 
brasileiro tem com as brigas do gringo na 

Ásia? Pior é que temos sim, como país 
emergente que vive ajoelhado ao 
poderio de Tio Sam, somos obrigados a 
engolir as conseqüências das bravatas do 
topetudo de Washington, como se não 
bas t a s se  paga r  ca ro  po r  e s t a  
subserviência aos seus lacaios que 
brincam de governar a gentil pátria 
amada Brasil. 

Já que a gente pouco entende 
desta parafernália, apenas que pagamos 
e caro para manter os grandes culpados 
de tudo isso, os aprendizes de feiticeiro 
da corte candanga, vamos encurtar o 
papo com a historinha do Sr. José 
Manoel da Silva,ou melhor do Zé Mané, 
(Silva é como Smith nos States) que 
tinha R$ 20,00 no bolso às 9 horas da 
segunda feira, passou frente a uma loja 
no centro de Cáceres, comprou uma 
camiseta amarela da seleção, foi prum 
boteco assistir o jogo e com dois reais 

que ainda sobraram na algibeira, 
queimou a goela com a danada boa idéia 
e gritou gol do Neymar. 

Acabou o jogo, alegria, bolso 
vazio, sem grana pra lingüiça cabo de 
relho do almoço, e o dólar quase batendo 
nos quatro reais, que coisa, não? Onde 
andará a Nau Catarineta? Tem nada não, 
amanhã é trampo, aí, na sexta se sobrar 
mais uma nota de 20, dá pra bater um 
rango na Filó com a camiseta amarela e 
torcer na sexta prá cervejinha Belga 
descer redondo e a seleção ir pra semi-
final, não é mesmo? 

Se a coisa não ficar Russa, a 
gente chega lá, o Tite conhece bem, do 
riscado, a gente tá na torcida, claro, mas 
não vamos esquecer que aqui no Brasil, a 
nossa seleção precisa ganhar a Copa nas 
urnas em outubro, sem prorrogação de 2º 
turno prá governador ou presidente. Eita 
Brasilzão Pai D'Égua, Xô Mano, Vôte!

Numa das mais belas e tocantes 
metáforas do ato de viver, a Bíblia nos 
diz que “breve e triste é a nossa vida”, 
que “nós nascemos do acaso e logo 
passaremos como quem não existiu” e 
que, “com o tempo, nosso nome cairá no 
esquecimento e ninguém se lembrará de 
nossas obras.” Nós, escritores, temos a 
ilusão de vencer esses limites. Por isso, 
os acadêmicos chamam-se a si mesmos 
imortais. 

Mas o que torna ou não imortais 
os escritores são suas obras, não eles! De 
todo modo, depois da partida para o 
mistério insondável do post mortem, 
restam a obra e a memória, às vezes 
eternas, de termos sido uma boa 
companhia no convívio entre os pares, 
como pessoa ou como livro, num mundo 
que de algum modo sempre segrega os 
escritores.

Vivemos todos em campos de 
concentração. Cabe-nos torná-los menos 
hostis, já sabendo de antemão que, às 
vezes, somos nós os nossos principais 

inimigos, lutando uns contra os outros, 
sem a generosidade das almas modestas 
e negando a quem discrepa de nós o 
direito à discordância. Do contrário, de 
que valerão os endossos? Somos 
obrigados a dizer sempre sim, a todos os 
livros e autores, e se divergirmos 
seremos tomados como censores.

Todos morreremos um dia, esta é 
a única certeza que temos. Defunctus 
quer dizer pronto em latim. Mas quem 
decide qual é a hora em que estamos 
prontos? Irrompe, misteriosa, repleta de 
sutis complexidades e contextos jamais 
imaginados, a fúria dos acasos. Essas 
reflexões surgiram quando tive os 
sentimentos desarrumados pelas mortes 
de Alberto Dines e Philip Roth. 

Eles foram e serão doravante, 
ainda com mais intensidade e maior 
alcance – duas referências solares das 
literaturas brasileira e americana, 
notadamente, ao retratarem e ao 
dissecarem a condição humana. Foram 
tão grandes que, não encontrando espaço 

suficiente em tantos desertos, fundaram 
seus próprios oásis, modelando nas 
areias o paradoxo de nosso tempo.

Nos territórios preferenciais de 
suas atuações, eles souberam conciliar 
caminhos que se bifurcam: a criação 
própria de suas lavras, e outros textos, de 
lavra alheia. Nas duas fontes sempre 
buscaram a boa água. Tudo passa, e 
passou isso também. Agora tenhamos de 
despedida versos como que seguem de 
Mário Quintana: “Quando eu for, um dia 
desses,/ Poeira ou folha levada/ No 
vento da madrugada,/ Serei um pouco do 
nada/ Invisível, delicioso/ Que faz com 
que o teu ar/ Pareça mais um olhar,/ 
Suave mistério amoroso,/ Cidade de 
meu andar/ (Deste já tão longo andar!)/ E 
talvez de meu repouso...” 

***___Rubens Shirassu Júnior, 
escritor e pedagogo de Presidente 
Prudente, São Paulo. Autor, entre outros, 
de Religar às Origens (ensaios e artigos, 
2011) e Sombras da Teia (contos, 2017)

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

Nascem estrelas no fim do andar

Tortilha & Cerveja Belga

Cáceres-MT, quarta-feira 04 de julho de 201804

ma tentativa de assassinato Uregistrada na noite de 
domingo último n a cidade 

de Rio Branco, região fronteiriça de 
Cáceres, por pouco não tirou a vida 
d e  R o n i g l e i s o n  d e  M o r a e s 
Magalhães, 21, que foi atingido por 
disparos de arma de fogo no 
cotovelo, onde ficaram alojados 
vários fragmentos de chumbo, 
possivelmente de uma cartucheira. 
O crime aconteceu por volta das 
22h30 no bairro Vila Maria, naquela 
cidade, onde reside a vitima.

Conforme relato policial, na 

residência invadida pelos bandidos 
que  e s t avam encapuzados  e 
armados, estavam além do morador 
com esposa e filhos dormindo num 
dos quartos, um casal de amigos 
sentado na sala.

O casal disse aos policiais 
que os bandidos encapuzados 
invadiram a residência, um deles, 
portando uma arma de fogo e outro 
com uma faca, tendo o da faca 
imobilizado-os e levado os dois para 
um cômodo da residência, enquanto 
o outro se dirigiu para o quarto da 
vítima, que teve a porta arrombada e 

ouviram-se alguns disparos.
Ronigleison foi atingido no 

cotovelo, onde ficaram alojados 
vários fragmentos de chumbo, 
possivelmente de uma cartucheira. A 
vítima relatou aos policiais que 
quando viu que iria ser alvejado na 
cabeça colocou o braço para se 
p r o t e g e r  e  n a  s e q ü ê n c i a  o s 
criminosos , logicamente pensando 
que ele houvesse sido morto, 
evadiram-se da residência tomando 
rumo ignorado.

A v í t i m a  r e l a t o u  a o s 
policiais que suspeita que um 
indivíduo que está preso na cadeia 
pública local possa ter mandado 
algum integrante de seu bando tentar 
lhe matar, haja visto que ele e o 
desafeto, que está preso, já tiveram 
um entrevero algum tempo atrás.

Out ra  poss ib i l idade  é 
relatada pela esposa de Ronigleison, 
é de que um tio da mesma também 
possa ter participação na tentativa de 
homicídio,  pois  ele  já  havia 
ameaçado seu marido,   após 
desavença entre o casal, que não 
agradou o tio dela.

A tentativa de homicídio foi 
registrada na Delegacia de Polícia 
Civil de Rio Branco e a vitima depois 
dos primeiros socorros no hospital 
municipal de Rio Branco, foi 
removida ao Hospital regional de 
Cáceres, para os cuidados médicos 
posteriores.

uase um mês após um Qa n d a r i l h o  t e r  s i d o 
atropelado e morto na 

altura do KM 649 da BR 070, 
saída de Cáceres para Cuiabá, a 
Perícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec) de nossa 
c i d a d e ,  a u x i l i a n d o  n a 
identificação, conseguiu apurar o 
nome do extinto, mediante 
resultado e laudo comprobatório 
das impressões digitais coletadas 
e inserção no Banco de Dados da 
Polícia Federal (Afis).  

A p ó s  m e t i c u l o s o 
trabalho, os papiloscopistas 
conseguiram localizar as suas 
digitais de referência para a 
comparação e, assim, identificar 
a vítima, sendo possível ainda ter 
acesso ao seu prontuário civil, e 
encontrar a sua foto, endereço e o 
nome dos pais.

O andarilho morto por 
atropelamento na noite de 4 de 
junho último, foi identificado 
como sendo Gleiton da Silva 
Santos (45) natural de Goiânia 
(GO), filho da senhora Vera Lucia 
da Silva Santos, constando como 
sua residência, a Rua Barão do 
Melgaço no bairro do Porto em 
Cuiabá.

porém uma carreta que vinha no 
sentido contrário atingiu a vítima 
novamente, que não resistiu aos 
ferimentos e foi a óbito no local. 

C o n f o r m e  o 
papiloscopista Givanildo Souza 
Benevides, além da identificação, 
o objetivo do trabalho, foi buscar 
o contato da família para retirada 
do corpo junto ao Instituto 
Médico Legal. “Utilizamos o 
m é t o d o  t r a d i c i o n a l  d e 
entitamento e rolagem das 

Conforme relatos da 
época do acidente, a vitima estava 
no meio da pista quando foi 
atropelado por um ônibus da 
Empresa Verde Transportes, que 
seguia sentido Cáceres/Cuiabá, 
cujo motorista ainda tentou 
desviar para o acostamento, mas 
o andarilho foi na mesma direção 
e acabou atropelado. 

O motorista do ônibus, 
Cleiton Ueslei dos Santos Paiva, 
ainda parou para prestar socorro, 

m cara metido a valente Uagrediu covardemente 
sua companheira em 

Pontes e Lacerda na manhã da 
ú l t i m a  s e g u n d a  f e i r a , ( 2 ) , 
desferindo vários socos no rosto 
da coitada, que para não correr o 
risco de ser morta, não reagiu e 
teve sorte, porque depois de 
satisfazer sua fúria, o tal saiu para 
dar uma voltas.

Sorte, porém, não teve 
ele, que foi avistado por uma 
viatura da Policia Militar que 
estava realizando rondas no 
centro da cidade e ao avistar o 
distinto nas proximidades do 
Bradesco, desconfiou de suas 
atitudes e resolveu abordá-lo. 
Azar, pois contra o referido 
individuo, haviam mandados de 
prisão em seu desfavor e após a 

abordagem policial os policiais 
constataram no banco nacional de 
mandados  de  pr i são ,  do is 
processos em aberto pelos crimes 
de evasão de divisas e tráfico de 
drogas contra o suspeito.

O valentão, cujo nome 
não foi fornecido pela PM, foi 
conduzido para o CISC e como 
ainda não havia esgotado seu 
acesso de raiva, durante o trajeto 
começou a xingar a guarnição 
policial enquanto chutava o 
interior da viatura e também se 
debatia no compartimento onde 
ficam os presos, fator esse que 
gerou uma lesão em seu rosto.

Dominado a custo, ele foi 
enquadrado pelos crimes de lesão 
corporal e desacato e deve passar 
uma boa temporada atrás das 
grades.

falanges, após a revelação das 
impressões, foi feita a coleta no 
B o l e t i m  d e  I d e n t i f i c a ç ã o 
Necropapiloscópica,  sendo 

comparada em seguida com o 
Prontuário Civil da vítima, 
quando  fo i  i den t i f i cado” , 
informou.

ATROPELAMENTO

Quase um mês após morte
perícia identica andarilho

Acidente aconteceu na noite de 4 de junho na BR 070, sendo vitima colhida por um ônibus intermunicipal e uma carreta, mas só esta semana ela foi identificada

Da Redação

Gleiton da Silva Santos foi identificado como o andarilho morto    

Foto: Divulgação

CHUMBO NO COTOVELO

Acordou com encapuzado
tentando executá-lo a tiros
Da Redação

Vitima cobriu a cabeça com o braço que ficou perfurado pelas balas   

Foto: PJC/MT

VALENTÃO AZARADO

Procurado pela justiça
bate na mulher e dança
Da Redação

Valentão premiado na justiça bateu na mulher e foi em cana    

Foto: PM/MT
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 Polícia Civil Judiciária ACivil participou de uma 
a t i v i d a d e  d e  

conscientização contra o uso de 
entorpecentes por meio do 
projeto De Cara Limpa Contras 

Drogas, em evento promovido 
pela Câmara Municipal de Vila 
Bela da Santíssima Trindade. O 
foco do encontro era refletir sobre 
um problema complexo, já 
enraizado na cultura brasileira e 

270 pessoas. 
O coordenador do projeto 

De Cara Limpa Contra as Drogas 
na Regional de Pontes e Lacerda, 
investigador da Polícia Civil IPC 
Farias e também integrante do 
Grupo Armado de Resposta 

Rápida (GARRA), afirma que os 
trabalhos nas duas frentes são 
complementares. 

«Conciliando a parte 
operacional, de repressão, com 
atividades de prevenção os 
resultados são mais eficientes.

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

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

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

muito forte com o público jovem: 
o consumo exagerado de bebida 
alcoólica.

A ação denominada 
“Drogas: Um conto verdadeiro” 
contemplou a comunidade 
escolar na última sexta-feira (29) 
em uma mesa redonda e 
conclusão do ciclo de palestras 
atendendo toda a comunidade, 
pais, professores, alunos de 
diversas idades, desde o ensino 
fundamental até o médio.No 
encontro foram empregados 
m a t e r i a i s  a u d i o v i s u a i s ,  
camisetas, bonés, adesivos e 
apresentadas dinâmicas sobre os 
malefícios das drogas. Também 
foi realizada orientação com a 
psicóloga do município.

O evento contou com 
aproximadamente 210 pessoas da 
comunidade escolar, além de 
integrantes do Projeto Guarda 
Mirim de Vila Bela (60 jovens e 
crianças), totalizando mais de 

m elemento dado a Uvalentia quando se trata 
de bater em mulher, 

Valdecir Ferreira Pinto, 53, foi 
preso em Poconé, acusado de 
a g r e s s ã o  c o n t r a  s u a  e x -
companheira no último domingo 
e ter tentado matá-la a golpes de 
faca. 
 Crime este somente não 
consumado, porque seu filho de 
apenas 11 anos de idade, 
interferiu, e foi ferido numa das 
mãos ao retirar a arma branca das 
mãos do pai covarde.

A prisão de Valdecir foi 
feita depois que a própria vítima, 
também de 53 anos, denunciou o 
caso à polícia. Ela contou que 
retornava da igreja com o filho 
quando se deparou com o ex-
marido dentro de casa, no Bairro 
Bom Pastor, naquele município.

Na ocasião, Valdecir disse 
que queria conversar e chamou a 
vítima para o quarto.

Ele tentou fechar a porta, 
mas foi impedido pela vítima. Ao 

colocar o pé na porta, ela foi 
puxada pelo cabelo e foi agredida 
com tapas no rosto. 

Na seqüência, ele pegou 
uma faca que havia escondido 
sob o travesseiro e a empunhou 
para desferir golpes contra a 
mulher, mas neste momento, o 
filho do casal segurou a faca com 
a mão e impediu que ele 
desferisse o golpe, ficando ferido 
pela lamina da arma.  

A mãe reagiu e conseguiu 
tirar a faca do ex-marido, que 
segundo ela ainda agrediu o filho 
com um tapa no rosto. 

Depois da confusão, a 
mulher conseguiu fugir e foi até a 
delegacia onde denunciou o fato.

Segundo a polícia, ela já 
havia registrado dois boletins de 
ocorrência contra Valdecir.

D e t i d o ,  o  v a l e n t ã o  
covarde agora vai ficar à 
disposição da Justiça, durante boa 
temporada e deve responder ao 
crime de tentativa de feminicídio.

DE CARA LIMPA

Projeto debate uso de drogas
com comunidade estudantil

No encontro com mais de 200 pessoas,  foram empregados materiais audiovisuais, camisetas, bonés, adesivos e apresentadas dinâmicas sobre malefícios das drogas

Assessoria c/ Redação

Ação contemplou a comunidade escolar de Vila Bela    

CORTE NA MÃO

Menino fica ferido ao impedir
pai violento de esfaquear mãe
Redação c/ G1-MT

Valdecir Ferreira Pinto, preso por tentativa de feminicidio    

Foto: PJC/MT

Foto: Assessoria
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 ministra Rosa Weber, do ASupremo Tribunal Federal 
(STF), negou o habeas 

corpus que pedia a soltura do 
deputado estadual Mauro Savi 
(DEM). A decisão, em caráter 
liminar (provisória), foi dada na 
segunda-feira (2), mas a íntegra 
ainda não foi publicada. 
 S e g u n d o  t r e c h o  d a  
decisão, a magistrada entendeu 
que a medida não era cabível no 
momento. "Ante o exposto, não 
conheço do presente habeas 
corpus, negando-lhe seguimento", 
diz trecho.

Esta foi a quinta derrota 
judicial de Savi, que está detido no 
Centro de Custódia da Capital, 
desde o dia 9 de maio, quando foi 
deflagrada a Operação Bereré, que 

apura um esquema de fraude, 
desvio e lavagem de dinheiro no 
âmbito do DETRAN-MT, na 
ordem de R$ 30 milhões, que 
operou de 2009 a 2015.

Ele já teve pedidos de 
liberdade negados por decisão 
liminar do desembargador do TJ-
MT, José Zuquim (autor do decreto 
de prisão); duas decisões liminares 
da ministra Maria Thereza Moura, 
do Superior Tribunal de Justiça; e 
uma decisão de mérito proferida 
pelo Pleno do Tribunal de Justiça, 
que por 21 votos a 2 determinou 
que Savi continuasse na cadeia.

Segundo as investigações, 
parte dos valores repassados pelas 
financeiras à EIG Mercados por 
conta do contrato com o DETRAN 
retornava como propina a políticos 

e empresários, dinheiro esse que 
e ra  “ lavado”  pe la  San tos  
Treinamento - parceira da EIG no 
contrato - e por servidores da 
Assembléia, parentes e amigos dos 
investigados.

O deputado é apontado 
como um dos líderes e maiores 
beneficiários do esquema. O 
Ministério Público Estadual 
afirmou que ele recebia propinas 
milionárias através do empresário 
Claudemir Pereira, então sócio da 
Santos Treinamento. Savi ainda 
teria exigido R$ 1 milhão dos 
sócios da EIG, em 2014, para 
aceitar encerrar as negociações 
ilícitas.

No habeas corpus, a 
A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  
questionou uma decisão recente do 
desembargador José Zuquim, que 
ignorou a votação realizada pelos 
deputados, autorizando a liberdade 
de Savi .  Na avaliação da 
Assembléia, o Legislativo possui 
competência para votar a liberdade 
do deputado, cabendo a Zuquim 
apenas conceder o alvará de 
soltura.

A defesa de Savi também 
questionou tal decisão e ainda 
acusou o desembargador de fazer 
“malabarismo” para não conceder 
a soltura ao parlamentar. Os 
advogados do deputado alegaram 
ainda que a decisão de Zuquim foi 
“ilegal” e “abusiva”.

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 e-
mail: eelaine.munizrh@gmail.com tatiana.rh@cooperb.com.br   

Venha fazer parte da nossa equipe.

· Apontador de Produção;
·A çougueiro;
·C onsultor de Vendas;
·E mpregado Doméstico nos Serviços Gerais;
·E mpregado Doméstico Diarista;
·M ontador de Acessórios;
·O ficial de Serviços Gerais na Manutenção 
de Edificações;
·O perador de Motosserra;
·O perador de Trator - Exclusive na Agropecuária;
·S upervisor de Vendas Comercial;
·T rabalhador Rural;
·T écnico de Operação Eletrotécnica;
·V endedor de Informações Comerciais;
·V endedor Pracista.

CONFLITO DE PODERES

Supremo nega habeas corpus
para liberdade de Mauro Savi

Deputado já teve pedidos de liberdade negados por decisão liminar do TJ-MT, 
duas decisões do STJD e uma decisão de mérito proferida pelo Pleno do TJ

Redação c/ M.N

Ministra Rosa Weber negou seguimento do Wright de Savi    

Foto: Arquivo
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By Rosane Michels

A Lua continua em Peixes, 
se une a Netuno, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Escorpião e do Sol em 
Câncer, indicando um dia 
de equilíbrio emocional e 

maior contato com seus sentimentos 
mais profundos. O dia pode envolver 
uma boa notícia ou ao menos atividades 
de enorme prazer.

Esotérico

A Lua continua em Peixes, 
se une a Netuno, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Escorpião e do Sol em 
Câncer, indicando um dia de 
a l e g r i a s  e  c o n t a t o s  

agradáveis com amigos e colegas de 
trabalho. Um novo e importante contato 
comercial pode ser feito e a impressão que 
você deixa é das melhores.

A Lua continua em Peixes, 
se une a Netuno, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Escorpião e do Sol em 
Câncer, indicando um dia de 
movimento importante e 

boas novidades relacionadas à sua vida 
profissional e carreira. O momento pode 
envolver uma promoção ou aprovação de 
um novo projeto.

A Lua continua em Peixes, 
se une a Netuno, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter 
em Escorpião e do Sol em 
seu signo, indicando um 

dia de boas novidades, fé renovada e 
aumento do otimismo. Uma viagem 
internacional pode ser o motivo de tanta 
alegria. O dia segue tranquilo e 
equilibrado.

A Lua continua em Peixes, 
se une a Netuno, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Escorpião e do Sol em 
Câncer, indicando um dia de 
maior envolvimento com 

negócios e finanças. O dia é ótimo para 
começar um novo investimento ou 
negociar uma nova parceria ou sociedade 
financeira.

A Lua continua em Peixes, 
se une a Netuno, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Escorpião e do Sol em 
Câncer, indicando um dia 
de movimento positivo para 

suas finanças. Se puder, tente um novo 
investimento, pois as energias apontam 
para o aumento de sua renda. Dia ótimo 
para fazer algumas compras.

A Lua continua em Peixes, 
se une a Netuno, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter 
em Escorpião e do Sol em 
Câncer, indicando um dia 
agradável ,  com boas 

novidades e possíveis encontros 
inesperados com pessoas interessantes. 
O momento é ótimo para cuidar de seu 
corpo e beleza.

A Lua continua em Peixes, se 
une a Netuno, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
seu signo e do Sol em Câncer, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
romantismo e abertura do 

coração. Se estiver só, este pode ser um dia 
especial. Um romance pode começar de 
repente. Se for comprometido, aproveite 
esta deliciosa energia com seu amor.

A Lua continua em Peixes, 
se une a Netuno, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter 
em Escorpião e do Sol em 
Câncer, indicando um dia 

de boas negociações e acordos, 
especialmente se estiver envolvido com 
o jornalismo, vendas, comércio e moda. 
O momento pode envolver um novo 
contrato.

A Lua continua em seu signo, 
se une a Netuno, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Escorpião e do Sol em 
Câncer, indicando um dia de 
alegrias e bem-estar, de maior 

envolvimento emocional e social. Aproveite 
as boas energias deste dia para estar perto de 
quem ama. Um novo romance pode 
começar para piscianos solitários.

A Lua continua em Peixes, 
se une a Netuno, recebe 
um ótimo aspecto de 
Júpiter em Escorpião e do 
Sol em Câncer, indicando 

u m  d i a  b a s t a n t e  a g r a d á v e l ,  
especialmente se estiver envolvido em 
um romance. Um namoro pode 
começar a qualquer momento. Se já 
existir, dá um passo à frente.

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

Linda a princesinha Yasmim,  embeleza 
nossa High Society desta quarta-feira. 
Flashs a mais  nova torcedora do Brasil no 
colo do vovô Reginaldo Bicudo. Momentos 
como esse são eternizados.

A Lua continua em Peixes, 
se une a Netuno, recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter 
em Escorpião e do Sol em 
Câncer, indicando um dia 

de transformações e mudanças 
emocionais e retomada do equilíbrio. O 
dinheiro começa a chegar com mais 
facilidade, depois de alguns dias de 
dificuldades.

Celebrando o primeiro mesversário com 
direito a comemoração o garotão Juninho, 
ao lado dos papais corujas Ryvia Sodré e 
Erze Souza. Parabéns e que venham muitos 
mesversários

Flores multicoloridas a simpática Simone Giraldelli que 
festejou mais uma data natalícia. Tim tim com votos de 
felicidades, amor, paz e saúde.

Trocou de idade o jovem Thiago Rodrigues que recebeu o 
tradicional parabéns dos amigos e familiares. Que esse novo ano 
seja repleto de coisas boas, realizações e muita saúde, são os 
nossos desejos.
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que receber o Governador Alziro e 
os demais companheiros é sempre 
um prazer. 

Para Washington Calado - 
Governador eleito 2019/2020, essa 
visita proporciona aos clubes  uma 
rica troca de experiências e com 
certeza assegura também uma maior 
divulgação do potencial turístico da 
nossa cidade, visto que o Distrito 
4621 conta com mais de dois mil 
associados.

Os visitantes ainda puderam 
degustar de um delicioso almoço 
oferecido pelo companheiro 
Washington Calado e após seguiram 
para um rancho de pesca, onde 
permanecerão até sexta-feira, 
quando retornarão à cidade para a 
cerimônia de posse do presidente do 
Rotary Club de Cáceres, ano rotário 
2018/2019.

 Rotary Club de Cáceres, Orecepcionou ontem, (3) a 
comitiva rotária integrada 

pelo Governador eleito  2019-2020, 
Alziro Kuhne,  do Distrito 4621, 
juntamente com mais quatro 
companheiros,   que vieram 
prestigiar a posse do presidente 
Jorginho - Gestão 2018/2019. 
 Na pauta da visita, os 
convivas no decorrer da semana 
d e s f r u t a r ã o  d o  t u r i s m o  d e  
contemplação e pesca tradicional do 
município saboreando os mais 
diversificados pratos da gastronomia 
pantaneira.

Na manhã de ontem, 
cumprindo agenda os companheiros, 
oriundos do Estado de São Paulo, 

foram recepcionados no marco 
rotário e posteriormente recebidos 
pelo Prefeito Francis Maris, também 
r o t a r i a n o ,  q u e  d e s t a c o u  a  
importância da parceria formada 
entre a prefeitura e os clubes de 
serviços em prol da comunidade.

Alziro Kuhne enfoca que a 
vinda para Cáceres, além de ser uma 
semana de companheirismo, é fruto 
d a  e x c e l e n t e  r e c e p ç ã o  e  
hospitalidade que recebeu na cidade, 
quando participou no ano passado do 
encontro de governadores rotários, 
onde foi proporcionado um belo 
passeio pelo Rio Paraguai.

Francis Maris destacou o 
brilhante trabalho realizado pelo 
Rotary Club de Cáceres e enfatizou 

salas de aula, a organização e 
utilização dos diferentes espaços 
escolares, a importância da garantia 
dos aspectos lúdico, artístico e a 
interatividade entre os alunos. “Na 
educação infantil, creches e pré-
escolas, a estrutura física deve 
possibilitar a ambientação dos 
a l u n o s .  A l é m  d e  e s p a ç o s  
apropriados, uma proposta que 
contemple o brincar, o movimento e 

Eliene.
As professoras Eliete da 

Silva e Sueli Aparecida dos Santos 
S i l v a ,  t é c n i c a s  d a  S M E ,  
acompanharam as visitas nas 
unidades escolares  e encontros com 
os profissionais que atuam na 
educação  in fan t i l  e  ens ino  
fundamental cinco anos.

Eliete e Sueli orientaram as 
professoras quanto ao ambiente das 

 Prefeitura de Cáceres, Aatravés da sua Secretaria de 
Educação, desde o ano de 

2017, aderiu o Sistema Positivo de 
Ensino para a educação infantil. Esta 
modalidade atende creches e pré-
escolas da rede pública municipal de 
ensino. Durante os dias 26, 27 e 28 
de junho, o município recebeu a 
visita técnica da professora Lorinete 
de March, Coordenadora Regional 
do Sistema Aprende Brasil.

Lorinete visitou algumas 
unidades escolares da educação 
infantil e ensino fundamental, nas 
turmas de alunos com cinco anos de 
idade. Segundo a coordenadora, sua 
visita teve como objetivo observar 
nas escolas, como está sendo o 
trabalho com os livros didáticos do 
Sistema Aprende Brasil, da Rede 
Positivo, no município de Cáceres.

Para a Secretária Municipal 
de Educação, professora Eliene 
Liberato Dias, o material didático do 
Sistema Aprende Brasil tem o intuito 
de  p romover  na  c r i ança  o  
crescimento, sob as perspectivas 
lingüísticas, sócio-afetivas e 
cognitivas. “Além disso, fornecem 
subsídios para que os professores 
possam planejar e desenvolver o 
trabalho pedagógico”, explica 

as relações afetivas”, observam as 
educadoras.

Nesta ação pedagógica, os 
professores e secretários foram 
orientados quanto ao acesso e uso da 
plataforma do Sistema Aprende 
Brasil On, que é mais uma 
ferramenta de suporte que o sistema 
possui para que o professor possa 
e s t u d a r  e  a p r o f u n d a r  s e u s  
conhecimentos. “Isto possibilita um 
aprofundamento nos conhecimentos 

e  o  planejamento de aulas  
significativas aos educandos”.

Receberam a visita as 
escolas municipais Isabel Campos, 
Madre Maria Estevão, Centro 
Municipal de Educação Infantil, 
Santa Catarina, Nossa Senhora 
Aparecida, Clarinópolis, Santo 
Antonio do Caramujo,  Jardim 
Guanabara, Professora Erenice 
Simão Alvarenga, Vitória Régia e 
Duque de Caxias.

SISTEMA POSITIVO

Escolas municipais receberam
visita técnica do Aprende Brasil

Material tem o intuito de promover na criança o crescimento, sob as perspectivas lingüísticas, sócio-afetivas e cognitivas e fornecem subsídios para professores

Assessoria

Sistema foi discutido durante três dias pelas mestras em Cáceres   

Foto: Esdras Crepaldi

VISITA AMIGA

Rotary Club de Cáceres recepciona
companheiros do Distrito 4621 - SP
Da Redação

Rotarianos são recepcionados no gabinete do prefeito    

Foto: JCC

 om a missão de levar Cconhecimento técnico, 
r o m p e r  b a r r e i r a s  

burocrá t icas  e  opor tunizar  
negócios para pequenas empresas 
nas compras governamentais, o 
SEBRAE Cáceres, realiza hoje e 
amanhã, das 19h00 as 22h00,  no 
Centro de Eventos Maria Sophia da 
Silva Leite - SICMATUR, o 
Seminário Fomenta Mato Grosso, 
onde são esperados empresários e 
gestores públicos.

O Fomenta é um projeto 
que trabalha ao longo do ano uma 
programação estratégica visando 
criar condições para ampliar a 
participação das micros e pequenas 
empresas no volume de compras 
dos governos federal, estaduais e 
municipais. 

O evento traz um conteúdo 
apoiado nos eixos temáticos: 

sustentabilidade, competitividade, 
educação empreendedora, com 
destaque nesta edição para o 
assunto cidade empreendedoras.

A programação inclui 
abertura às 19h00 com o prefeito 
Francis Maris - Lançamento da 
Cidade Empreendedora, palestra 
com o consultor internacional  
Carlos Hilsdorf que apresentará 
uma leitura global do cenário 
econômico e do comportamento do 
consumidor, para gerar diferenciais 
c o m p e t i t i v o s  à s  p e q u e n a s  
empresas ;  Pa ine l  Compras  
Públicas; Case empresarial e 
Workshop "Oportunidade nas 
compras públicas e encontro de 
negócios.

As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas pelo e-mail 
caceres@mt.sebrae.com.br ou pelo 
telefone (65) 3211-6700.

FOMENTA MT
Seminário reúne pequenos negócios
e gestores públicos hoje em Cáceres
Da Redação

Consultor Carlos Hilsdorf, será um dos palestrantes  

 Foto: Folha-Uol
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ginásio da UFMT, com os 
jogos entre Cáceres x Campo 
Verde e Sorriso x Colíder, os 
vencedores fazem a final na 
manhã do sábado (7) com 
transmissão ao vivo da TV 

Centro América. 
A f i n a l  f e m i n i n a  

acontece também no sábado o 
t ime de  Cáceres  Fa ipe  
enfrentará na final a equipe de 
Peixoto de Azevedo.

oram definidos os Fsemifinalistas da Copa 
Centro América de 

Futsal neste fim de semana. As 
partidas da 4ª fase foram 
realizadas em Colíder e 
Sorriso. As equipes de Cáceres 
e Campo Verde além dos times 
da casa, Colíder e Sorriso. A 
próxima fase será no dia 6 de 
julho, em Cuiabá.

A equipe de Cáceres 
enfrentou na sexta-feira (29) a 
equipe de Alta Floresta a qual 
venceu por 3 x 2. Na noite do 
mesmo dia o selecionado 
cacerense enfrentou os donos 
da casa e empatava por 3 x 3 
quando torcedores invadiram a 
quadra e agrediram o técnico 
do time de Cáceres, e o juiz 
resolveu encerrar a partida 

devido à falta de segurança no 
Ginásio, ainda faltavam 9 
minutos.

Já no sábado o time de 
Cáceres venceu os atuais 
campeões da competição Alto 
Paraguai pelo placar de 5 x 4 e 
classificou em primeiro no 
grupo. Na sexta-feira (6) a 
partir das 19h começam as 
semifinais em Cuiabá no 

 Cuiabá venceu o Sinop Ono último sábado por 1 a 
0, o Sinop na Arena 

Pantanal, em Cuiabá e sagrou-se 
campeão Mato-grossense Sub-
19. O time da capital tinha 
vantagem do empate por ter 
vencido por 2 a 1, o primeiro jogo 
realizado no Gigante do Norte, 
mas conseguiu um gol nos 
acréscimos e confirmou a vitória.

O Cuiabá deixou o Sinop 
dominar os primeiros minutos de 
partida. Aos 13, falta perigosa a 
favor do time do Nortão, Lucas 
Tangará cobrou, mas a bola 
passou por todos e saiu pela linha 
de fundo. Em nova falta Caíque 
bateu pelo lado esquerdo, Barão 
tirou, a sobra ficou com Lucas 

Tangará que desperdiçou. Aos 16, 
o Cuiabá conseguiu furar o 
sistema defensivo do Sinop e 
levou perigo com o chute de 
Fábio.

E m  u m  j o g o  
movimentado, o Sinop tentou 
abrir o placar com Mesquita, mas 
o goleiro João do Cuiabá estava 
bem posicionado e fez a defesa. 
Os sinopenses encontraram 
espaço e dominaram a posse de 
bola. O Cuiabá conseguiu levar 
perigo no cruzamento de Pedro 
Ramiro para Nicolas, que de 
cabeça quase abriu o marcador. 
No final do tempo normal, o 
atacante Mosquito quase marcou 
o dele pelo Sinop.

O último lance de perigo 

foi do Cuiabá, nos acréscimos, 
Pedro Ramiro chutou forte e deu 
trabalho para o goleiro Lucas 
fazer a defesa. Na seqüência 
Lucas bateu, mas foi bloqueado, a 
bola saiu pela linha de fundo e o 
juiz encerrou.

Já nos primeiros minutos 
do segundo tempo, o goleiro 
Lucas foi expulso e o Sinop ficou 
com 1  menos, mesmo assim  
partiu para o ataque e deu 
trabalho para o Cuiabá, que só foi 
responder aos 11. Pedro Ramiro 
entrou na linha de fundo e bateu 
para trás, o defensor do Sinop 
conseguiu cortar, mas o volante 
cuiabano ficou com a sobra, 
chutou forte e levou perigo para o 
gol sinopense.

Willian do Sinop invadiu 
a área e bateu com muita precisão, 
mas a bola acabou saindo. No 
contra-ataque, Nicolas desceu 
com perigo e foi parado com falta. 
Ele cobrou, o goleiro Martin 
consegui tirar. Na cobrança de 
escanteio a defesa do Sinop fiou 
com a bola.

Os dois times criaram 
boas oportunidades, mas a bola 
não entrava. O gol só saiu nos 
acréscimos, aos 46, Erik desceu 
em velocidade, ganhou da zaga e 
bateu colocado. O goleiro do 
Sinop ficou na dúvida se saia para 
fazer a defesa e acabou sofrendo o 
gol. Cuiabá 1 a 0.

DUELOS NA CAPITAL

Futsal de Cáceres vai para as
semifinais da Centro América

No último sábado o time de Cáceres venceu os atuais campeões da competição Alto Paraguai pelo placar de 5 x 4 e classificou em primeiro no grupo e briga pela final

Assessoria c/ Redação

Equipe de Cáceres briga por uma vaga na final, no sábado   

Base do Cuia depena o Galo do Norte na decisão de base    

Foto: Julio Tabile

MATOGROSSENSE SUB-19

Com golaço nos acréscimos Cuiabá
levanta a taça de campeão na Arena
S.N c/ Redação

Foto: Reprodução
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Com a missão de levar conhecimento técnico, romper barreiras 
burocráticas e oportunizar negócios para pequenas empresas nas compras 
governamentais, o SEBRAE Cáceres, realiza hoje e amanhã, das 19h00 as 
22h00,  no Centro de Eventos Maria Sophia da Silva Leite - SICMATUR, o 
Seminário Fomenta Mato Grosso, onde são esperados empresários e 
gestores públicos.  Página 03

Na semana passada, 
Cáceres recebeu a visita técnica 
da professora Lorinete de March, 
Coordenadora Regional do 
Sistema Aprende Brasil em 
algumas unidades escolares da 
educação infantil e ensino 
fundamenta. Para a Secretária de 
Educação Eliene Liberato Dias, o 
material didático do Sistema tem 
o intui to de promover o 
crescimento, sob perspectivas 
lingüísticas, sócio-afetivas e 
cognitivas. 

 Página 03

O Rotary Club de Cáceres, recepcionou 
ontem, (3) a comitiva rotária integrada pelo 
Governador eleito  2019-2020, Alziro Kuhne,  do 
Distrito 4621 com mais quatro companheiros,  
que vieram prestigiar a posse do presidente 
Jorginho. Na pauta da visita, os convivas 
desfrutarão do turismo de contemplação e pesca 
tradicional saboreando os pratos da gastronomia 
pantaneira. 

 Página 03

Um elemento dado a valentia quando se trata de bater em mulher, 
Valdecir Ferreira Pinto, um poconeense metido a valente, agrediu sua ex-
mulher a socos e ponta-pés, tentando matá-la a golpes de faca, sendo 
impedido pelo filho de 11 anos que lhe puxou a arma branca e sofreu corte 
numa das mãos. Preso, o covarde  foi autuado por tentativa de feminicidio.
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ESTRATÉGIAS

Sebrae/Cáceres promove eventos
para pequenos negócios e gestores

Evento traz conteúdo apoiado nos eixos temáticos: sustentabilidade, competitividade, educação empreendedora, destacando cidades empreendedoras

Renomado Carlos Hilsdorf frá palestra sobre economia    

Foto: Folha Uol

TRABALHO PEDAGÓGICO

Aprende Brasil realiza visita
técnica em escolas de Cáceres

Orientações são sobre uso da plataforma Aprende Brasil On 

  Foto: Esdras Crepaldi

COMPANHEIRISMO

Distrito paulista visita
Rotary Club de Cáceres

Visitantes foram recebidos pelo Prefeito Rotariano Francis    

Foto: JCC

VALENTÃO COVARDE

Tentou matar ex-mulher
e feriu filho com facada

Quase um mês após um andarilho ter sido atropelado e morto na 
altura do KM 649 da BR 070, saída de Cáceres para Cuiabá, a Politec de 
nossa cidade, auxiliando na identificação, conseguiu apurar o nome da 
vitima, Gleiton da Silva Santos, que resida no bairro do Porto em Cuiabá. O 
laudo saiu após meticuloso trabalho de localização das digitais de 
referência para a comparação. Página 04

Valdecir Pinto, virou galo mas acabou atrás das grades   

Foto: PJC-MT

LAUDO PERICIAL

Identificado andarilho morto
atropelado há 28 dias na 070

Gleiton da Silva Santos morreu atropelado no dia 4 de junho   

Foto: Divulgação


	Página 1

