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PINGÃO ASSASSINO
Sobrinho e tio já viviam se estranhando segundo testemunhas e no sábado, durante nova discussão, a violência descontrolada pelo álcool resultou no trágico desfecho

Bêbado sangrou sobrinho
com facada fatal no tórax
Fotos: Facebook/PM

Já está atrás das grades no cadeião do Nova Era, o homicida
Marcelo Raimundo Santos, que na noite de sábado último assassinou com
um golpe de faca no tórax, seu sobrinho Alexsander Correia de Souza, no
bairro Santo Antonio na periferia de Cáceres. Preso ainda com a faca suja
de sangue, Marcelo alegou que estava bêbado e teria apenas se defendido
do sobrinho, durante uma discussão. Página 03

VIDA BANDIDA

Pistoleiro de facção que
matou 2 morre baleado

Foto: Arquivo

Maldita pinga teria levado Marcelo Santos a matar Alexsander (detalhe) a facada

EXPOCÁCERES

Encontro de violeiros vai
agitar a eleição da Rainha
Foto: Divulgação

A 2ª edição do Encontro de
Violeiros, (só sertanejo raiz) promovida
pelo Sindicato Rural de Cáceres, contará
com a participação de violeiros dos
municípios do entorno e nomes
renomados da música caipira nacional,
nos dias 30 e 31 de Agosto, no Parque de
Exposição Rodrigues Fontes, quando
acontece também a escolha da rainha da
53ª edição da ExpoCáceres.

Integrante de um grupo de extermínio, Fabien acabou exterminado

Acusado de pertencer a uma facção criminosa e ter participado de
um duplo homicídio em 29 de maio de 2018, vitimando Luzia Marisangela
da Silva, 28, e um primo dela, de 15 anos, Fabien Dolgas da Silva, 22, foi
igualmente assassinado, fato ocorrido na manhã de domingo último, na
Cohab Boa Esperança em Poconé. O morto tinha saído da cadeia e estava
usando tornozeleira eletrônica. Página 04

PREVENÇÃO

Grupo Juba promove ciclo
de palestras voltadas a risco
Foto: Esdras Crepaldi

Paranaense canta ultimamente com novo
parceiro Goiano em shows nacionais

Página 03

HERMENÊUTICA

Juíza admite decretar prisões
com base em sua consciência
Foto: Arquivo

A juíza da 8ª Vara Criminal de Cuiabá, há 14
anos, Maria Rosi de Meira Borba e que já judicou em
Cáceres, Porto dos Gaúchos, Juara, Juína, Alta
Floresta e Diamantino disse temer que o Projeto de
Lei sobre abuso de autoridade interfira na maneira
como tem trabalhado, afirmando que durante seus 21
anos de magistratura decretou prisões baseado na
sua consciência.

Funcionários participaram ativamente das palestras

Na última semana, o setor de Gestão de Pessoas do Grupo Juba,
promoveu para os colaboradores das lojas em Cáceres, (Juba
Supermercados e Atacado Pantanal), um ciclo de palestras, voltadas ao
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, um documento
fundamental para a proteção e saúde dos trabalhadores, abordados
alcoolismo, tabagismo e a necessidade da atividade física. Página 06

Magistrada Maria Rosi de Meira
Borba, interpretações conscientes

Página 06
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Café
da

No dos outros, é Refresco!

Manhã

Já dizia nossa avó tchapa & cruz da
baixada cuiabana, que Deus a tenha, que
pimenta no cesso dos outros, é refresco, uma
expressão patropi clássica que significa por
exemplo: o que não dói em mim ou não me
incomoda, eu não estou nem aí e pela
maioria, não estar nem aí, é que os
malandros estão lá, no poder, vivendo às
nossas custas e debochando da gente, nos
reprimindo com leis que eles mesmo criam e
aprovam, para cercear nossos direitos,
inclusive os mais sagrados respaldados pela
constituição vigente.
Em raros momentos que nosso
cotidiano aspira e respira mercê de uma
norma que nos defenda de arbítrios do
sistema, os poderosos se levantam contra
nossa defesa, ante as truculências notórias e
diárias, exemplo, a reação à aprovação da
Lei contra os Abusos de Autoridade, que a
gente já comentou neste espaço. Sem pecha
à quem quer que seja, o óbvio, é que quem
não tem culpa no cartório,, não deveria estar
com a pulga atras das orelhas, não é mesmo?
Mas, como neste país das
desigualdades, democretino por natureza
toda semana tem uma nova mer...cadoria pra
poluir nossos ouvidos, a mais recente foi a
indecente proposta dos poderosos em
reduzir jornada e salários dos funcionários
públicos estaduais e municipais. Pano de
fundo, adiscutível Lei de Responsabilidade
Fiscal, que dispõe ser POSSÍVEL (grifo
nosso)
quando gastos com pessoal
ultrapassarem teto previsto em lei, de 60%
da receita, com a redução de salário de
servidor por estados e municípios.
Ocorre que este dispositivo da tal
LRF, já foi suspenso em 2002 pelo Supremo
pela possibilidade de ferir a Constituição,
mas os garimpeiros da lavra estatal na
salvaguarda do perdulário Leviatã, voltou os
olhos a priori, ao proletariado público,
aquela parcela que realmente trabalha, para
reduzir jornada, mas na verdade a intenção
era reduzir o já minguado salário.

EDITORIA

AL-CAPINGA
A Operação Líber Pater, deflagrada na
manhã da última sexta-feira (23), contra
u m a o rg a n i z a ç ã o c r i m i n o s a q u e
movimentou cerca de R$ 4 milhões por
meio de fraude em impostos, no comércio
ilegal de bebidas 'quentes', mirou pelo
menos 24 estabelecimentos e pontos
comerciais e resultou em 11 pedidos de
prisão expedidos para cumprimento em 13
cidades de MT e uma no Tocantins. Foi
cana na cachaça pagã, aquela não batizada
pela Sefaz.
NOMES AOS BOIS
Alguns mandados foram cumpridos em
Cáceres e região e a gente vai dar nomes
aos bois: Em Pontes e Lacerda, Supermais
e Farturão Supermercado; em Cáceres, C L
da Costa Barros Eireli, Casa Nossa
Senhora de Aparecida, Supermercado
Todo Dia, Mercado Açougue Moreira e
Atacado Fujiyama. Em São José dos
Quatro Marcos, Atacado Universo; em
Jauru, Único S upermercado; em
Figueirópolis D'Oeste, Doces Eldorado e
em Mirassol D'Oeste, Supermercado Topo
Gigio e Distribuidora Almeida.
SAÚDE HRC
A Secretaria de Estado de Saúde recebeu,
por parte do Ministério da Saúde, um lote
de equipamentos utilizados para o
monitoramento e a reanimação dos
batimentos cardíacos de pacientes. O lote
integra 88 aparelhos monitores
multiparâmetros e 34 cardioversores,
equipamentos que serão encaminhados aos
hospitais dos municípios de Água Boa,
Alta Floresta, Cáceres, (Tamo Junto)
Colíder, Peixoto de Azevedo, Sorriso,
Sinop, Rondonópolis e Várzea Grande.
VALE-LIVRO
Deu no Estadão e na Band-News: O
Tribunal de Contas de Mato Grosso, paga
um "vale-livro" anual de R$ 70,9 mil para
todos os conselheiros do TCE, todo ano,
verba esta, para comprar livros, valor
reajustado a partir de janeiro último,
dinheiro suficiente para adquirir 709 livros
no valor de R$ 100 cada, sem comprovação
da compra de obras técnicas. O dinheiro cai
na conta em duas parcelas. O montante
atual equivale a 16 salários de um professor
remunerado pelo piso estadual.
JOGO EMPATADO
Logo após dar entrevista ao jornal Valor
Econômico, onde criticou a política – ou
falta dela – ambiental do governo, o exministro Blairo Maggi embarcou para a
França. Sábado, (24) na pequena cidade de
Houfleur, na Normandia, Maggi ficou
espantando com a repercussão negativa, na
Europa, das queimadas no Brasil. “Até
garçon quer saber o que está acontecendo”,
disse Maggi. Comparando-se neste jogo,
dá empate, basta ler nas entrelinhas, não é
mesmo?
DURA LEX-SED LEX
Somos a favor da Lei contra Abuso de
Autoridade, porque ela é contra obter
provas por meio ilícito; decidir por prisão
sem amparo legal; decretar condução
coercitiva sem antes intimar a pessoa a
comparecer ao juízo; obter prova em
procedimento de investigação por meio
ilícito; pedir a instauração de investigação
contra pessoa mesmo sem indícios de
prática de crime, dentre outros arbítrios
inconstitucionais. Quem é contra, deve ter
seus motivos, preferimos defender os
preceitos da Carta Magna.

Felizmente, a maioria do STF, não
engoliu a ladainha do relator, aquela
conversinha de que a redução temporária
salarial seria uma fórmula temporária para
garantir que ninguém iria
perder
definitivamente o cargo, que uma demissão
seria muito mais danosa para o servidor
porque o cargo seria extinto eque a redução
salarial proposta em consonância com a
LRF só visava proteger a estabilidade do
servidor, pois evitará a extinção dos cargos
estáveis e os cambaus.
Trocando emmiúdos, reduzir
jornada e poder de ganho do funcionário,
atropela a constituição, curioso, que não se
fala em mexer nos beneficios, penduricalhos
e nababos dos palacianos, que a
comemoração pela mantença da LRF será
com banquete milionário regado a
champanha francesa e wiski escocês, que o
povo paga e se reclamar, é desacato à

autoridade, (permitido) oposto do
abuso de autoridade, pesadelo para muitos.
Concluindo, ratifique-se,
felizmente minguou a garfada nos
caraminguás dos funcionários públicos e
como bem disse a ministra Rosa Weber, se
querem alterar a jornada, vá lá, agora, o
bereré da moçada, aí já é demais, né? Tem
tanta coisa pra enxugar a maquina no
equilíbrio da LRF, prá que mexer logo no
bolso de quem trabalha? Corta pela metade
as mordomias dos bacanas e vai sobrar grana
no tal cofre vulgo erário, ah, vai, com
certeza, não por acaso, a gente já pagou até
ontem, 26 de agosto de 2019, mais de R$ 21
bilhões e R$ 580 milhões em impostos aqui
em Mato Grosso.
É só saber gastar, tirando o olho
gordo e a mão leve dos direitos de
servidores, por sinal, donos de seus cargos
mediante concurso de provas e títulos.

Uma nova lei de Regência
É notória a elasticidade de
competências dos profissionais Corretores
de Imóveis, que trabalham na captação,
compra, venda e permuta de imóveis, no
controle de aluguéis e condomínios, na
avaliação, na venda de consórcios e na
assessoria a inúmeros assuntos relacionados
ao mercado imobiliário.
A profissão ganhou importância com
o advento da Lei 9.514/1997 (alienação
fiduciária de imóveis) e, depois, da Lei
10.931/2004 (patrimônio de afetação).
Ambas promoveram “boom” imobiliário,
havido entre 2008 e 2013, que consolidou a
construção civil entre os mais importantes
segmentos do PIB (Produto Interno Bruto)
nacional. Os Corretores de Imóveis atuam na
ponta da cadeia produtiva da construção
civil, cuja participação de 18% do PIB
brasileiro se viabiliza mediante convênios de
cooperação técnica e operacional entre o
Conselho Federal de Corretores de Imóveis e
entidades correlatas de países europeus,
asiáticos e americanos, notadamente Estados
Unidos e Canadá, elevando o Brasil à
condição de parceiro internacional nesse
setor.
Avanços tecnológicos como a
Internet, a tecnologia mobile, os aplicativos e

as redes sociais impõem aos
profissionais do setor a operação de negócios
não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.
Esse cenário, somado à exigência de
elevação do nível profissional, torna
impraticável o exercício pleno da profissão,
em suas múltiplas atribuições, sem
conhecimentos técnicos específicos,
inclusive de nível superior.
Entretanto, a Lei nº 6.530, de 12 de
maio de 1978, que regulamenta a profissão
dos Corretores de Imóveis, completou
quarenta anos em 2018, com apenas uma
pequena alteração introduzida pela Lei nº
10.795/2003. Assim, embora exitosa em seu
desiderato fundamental, a Lei 6.530/78
encontra-se obsoleta em relação à atual
realidade evolutiva da profissão, dos meios
de comunicação e da sociedade.
É preciso atualizá-la! Por isso, o
COFECI criou a Comissão de Apoio
Parlamentar, cujo objetivo principal é
aperfeiçoar a Lei 6.530/78. O anteprojeto de
lei, já em discussão, propõe acréscimos e
adequação de diversos dispositivos da lei, a
fim de proporcionar melhor ordenamento à
profissão e preparo técnico de seus
integrantes, com vistas a indispensável,
periódico e sistemático aperfeiçoamento

EXPEDIENTE

Considerando que a corretagem de
imóveis é essencial à realização do direito
fundamental à moradia, prescrito no artigo 6º
da Constituição Federal, a proposta
estabelece prerrogativas, que facilitam o
exercício da profissão, e atribuições
profissionais de acordo com o nível de
formação técnica de cada um instituindo,
como valores fundamentais, a
responsabilidade, a capacitação técnica e a
educação continuada. O artigo 5º, XIII da
Constituição Federal, respalda a
regulamentação legal das profissões, em
atendimento ao interesse público, delegando
sua normalização infralegal e fiscalização
aos Conselhos Federais e Regionais de cada
profissão, cabendo a estes oferecer, à
sociedade, profissionais capacitados e
regularmente habilitados para o exercício de
suas funções.
Assim, a atualização da Lei 6.530/78
significa não apenas avanço para a profissão
de corretor de imóveis, fortalecendo a
capacidade de gestão de seus órgãos
fiscalizadores, mas, atende aos mais
elevados anseios e interesses da economia e
da sociedade brasileiras.
***___João Teodoro da Silva, presidente
do Sistema Cofeci-Creci.
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CANA & CANA

Assassino que foi grampeado pela PM logo após o crime com a faca ainda suja de sangue nas mãos alegou que fora agredido pelo sobrinho, apenas revidando

Preso tio bêbado que matou
sobrinho com golpe de faca
Da Redação

Foto: Facebook

F

inal de semana, sabadão de
calor e descanso para
muitos, depois de uma
semana pesada de trabalho para
manter casa e família numa boa,
menos para Marcelo Raimundo
Santos, 38, que sempre gostou de
tomar umas e outras, e, outras mais e
quando bebia ficava bravo, valente,
capaz de tudo, até de matar, e, claro,
ir pra cadeia.
E foi o que ele fez no sábado
último, véspera do padroeiro São
Luiz de Cáceres, chegou no chatô
pisando redondo e falando enrolado,
logo de cara, arrepiando com seu
sobrinho Alexsander Correia de
Souza, 21, com o qual, segundo
familiares, andava de rusgas, aliás, o
jovem morava com o tio naquela
casa da Rua Nossa Senhora da Guia
no bairro Santo Antônio.
Foi neste endereço, que
Marcelo mais uma vez iniciou um
bate-boca com o sobrinho
Alexsander, por volta das 21h do
fatídico sábado e depois de uma
discussão torpe entre ambos, o tio
pegou uma faca e desferiu um
violento e certeiro golpe no sobrinho
que não resistiu aos ferimentos,

impiedosamente, se
evadindo em seguida levando
consigo, a faca suja de sangue.
Mas o homicida não foi
longe, sendo preso no mesmo bairro
pela PM, que diligenciava e foi
informada por terceiros sobre a
presença do assassino vagando por
ruas do Santo Antonio. Ao ser preso,
ainda com a faca usada na morte do
sobrinho,
Marcelo confessou o crime
alegando legitima defesa, que

Alexsander tentou golpeá-lo
com um capacete e que apenas
revidou com a facada.
Agora está no pote com um
tremendo flagrante de homicídio,
fadado a passar longa temporada
atras das grades.
O corpo de Alexsander foi
encaminhado para o Instituto
Médico Legal (IML), onde passou
por exames de necropsia, e só foi
liberado na manhã de domingo (25)
para sepultamento.

BATIDÃO DA VIOLA

Encontro reúne sertanejo raiz
no final de agosto em Cáceres
Assessoria
Alexsander Correia de Souza, morto pelo tio a golpe de faca

morrendo quando era
socorrido pelos bombeiros ao
Hospital Regional de Cáceres.
No relato policial,
familiares e vizinhos afirmaram que
Alexsander havia sido criado pela
família de Marcelo e que
constantemente tinham

desentendimentos. Para
alguns, discussões sem maiores
consequências, atribuindo ao estado
etílico do tio naquela noite, o
tresloucado ato.
Disseram que o jovem
tentou correr, fugir da agressão, mas
foi alcançado pelo tio que o sangrou

NÚCLEO CLARINÓPOLIS

Estudantes participam de
aula de campo na Jacobina

A

2ª edição do Encontro de
Violeiros, promovida pelo
Sindicato Rural de Cáceres,
contará com a participação de
muitos violeiros dos municípios do
entorno de Cáceres e nomes
renomados da música caipira
nacional, o evento será realizado no
dia 30 e 31 de Agosto, no Parque de
Exposição "Rodrigues Fontes",
palco da 53ª ExpoCáceres.
Será uma noite de encontros
de amigos violeiros e de muita
música raiz. Aberto ao público e tem
objetivo de promover a música raiz e
a tradição caipira. Será um ponto de
Encontro daqueles que apreciam a
moda de viola.
Durante o evento será

escolhida a rainha da 53ª
edição da ExpoCáceres, na sextafeira (30), na primeira noite do
evento.
As atrações da sexta-feira
(30), primeira do Encontro de
Violeiros serão: a cantora Juliana
Andrade, Marcos Violeiro e Cleiton
Torres, Luís Goiano e Girsel da
Viola e Léo Henrique e Rennan.
No sábado (31), as atrações
são: Goiano e Paranaense, Paulo e
Eduardo, Ouro Preto e Boiadeiro,
Marcos Violeiro e Cleiton Torres,
Juliana Andrade e Léo Henrique e
Rennan.
Os organizadores avisam
que o evento é totalmente gratuito, e
aproveitam para convidar a todos
Foto: Divulgação

Assessoria

N

a última quinta-feira (22),
alunos das escolas
municipais Clarinópolis e
Soteco, que integram o Núcleo de
Clarinópolis, participaram de uma
aula campo na Fazenda Jacobina, um
dos maiores atrativos culturais,
históricos e turísticos de Cáceres e
um dos símbolos do Brasil colonial.
A ação pedagógica
culminou com o encerramento do
projeto de História, “Viagem no
Tempo”, desenvolvido nas unidades
escolares.
Conforme pesquisa
realizada pelas escolas, a Fazenda
Jacobina foi um importante
estabelecimento produtor de
charque e de açúcar. Abastecia
grandes centros brasileiros e no final
do século 19 a Jacobina era a mais
rica fazenda da província, tinha 60

mil cabeças de gado, 200
escravos e igual número de
alforriados.
A construção da fazenda
consiste em um importante sobrado
colonial, feito com taipa de pilão,
uma das tradicionais técnicas
construtivas da época colonial.
Para o Professor Reginaldo
Codeco, diretor do Núcleo
Clarinópolis, esta foi uma viagem
incrível que proporcionou aos
alunos uma experiência de vida e de
aprendizagem significativa. “Eles
tiveram oportunidade de conhecer
uma época muito importante da
história de nosso país”, observou
Reginaldo. Para ele a aula de campo
permitiu aos alunos verem de perto o
que foi estudado em sala de aula. “As
fazendas antigas oferecem um rico
acervo histórico, entre utensílios e
Foto: Assessoria

ficaram maravilhados nesta
viagem no tempo”, avaliou Codeco.
O diretor, os professores e
alunos
do núcleo Clarinópolis,
registraram nas retinas e em imagens
o que ainda se mantém vivo no
local, a igreja com santos antigos, o
casarão originalmente construído
pelos senhores do engenho, parte de
algumas senzalas, equipamentos
usados pelo engenho, rodas de água
que circulam e muitos atrativos
naturais que embelezam o local.
Para a Secretária Municipal
de Educação, Eliene Liberato Dias,
este tipo de atividade pedagógica é
um importante recurso didático e
facilita a aprendizagem do aluno.
“O Trabalho fora da sala de
aula tende a auxiliar a construção do
conhecimento.
De parabéns a iniciativa do
Núcleo de Clarinópolis”, finalizou
Eliene.

Paranaenses de Terra Roxa, Ouro Preto e Boiadeiro, será uma das atrações

Alunos em descontração na frente de casa centenária na Jacobina
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LEI DO RETORNO

Crime seria vingança, contra integrante de facção que havia participado de grupo de extermínio em maio do ano passado, matando duas pessoas por encomenda

Acusado de duplo assassinato
foi executado a tiros na Cohab
Da Redação

Foto: Arquivo

Acusado de pertencer a uma facção
criminosa e ter participado de um
duplo homicídio em 29 de maio de
2018, vitimando Luzia Marisangela

da Silva, 28, e um primo dela, de 15
anos, quando ambos saiam de
umaaudiência no fórum de Poconé,
um ano e 3 meses depois,, Fabien

Dolgas da Silva, 22, foi igualmente
assassinado, fato ocorrido na manhã
de domingo último.
O crime aconteceu numa casa

OSSOS DO OFÍCIO

Polícia capota viatura ao
recuperar carro roubado
Da Redação

A

recuperação de um veiculo
roubado em Vilhena (RO) na
manhã da última quinta feira
pela Policia Militar na Gleba Seringal
zona rural de Pontes e Lacerda,
resultou em capotamento da viatura
da PM e escoriações no ombro direito
do Sargento Ezequiel e no soldado J.
Gomes, que levou uma pancada na
cabeça, porém, felizmente sem
maiores consequências, além de
danos de pequena monta na viatura.
Conforme o relato policial, a
Guarnição foi informada via telefone

que havia passado pela ponte
Guilherme Müller um veículo
Chevrolet Cruze de placa OHP-0544
de cor branca, produto de roubo/furto
no dia anterior na cidade de VilhenaRO. Logo saíram em diligências em
direção a estrada que dá acesso ao país
vizinho, Bolívia na MT-199. Assim
que chegaram na saída da cidade,
tiveram o contato visual do veículo
que seguia em alta velocidade, mas ao
dar ordem de parada, o suspeito não
obedeceu os sinais sonoros e seguiu
em fuga. Ao ser realizado o
Foto: PM/MT

Viatura capotou ao evitar colisão frontal com carro roubado

acompanhamento, o
condutor tomou rumo a estrada da
Gleba Seringal nas proximidades da
fazenda Sagrado.
Num aclive, os policiais
notaram vindo em sentido contrário
uma caminhonete S 10 de cor prata e
devido muita poeira na estrada a S 10
cruzou com o Chevrolet Cruze e se
posicionou no meio da pista.
Para evitar a colisão frontal,
os Policiais realizaram uma manobra
defensiva tirando a viatura para
direita, vindo a colidir com o
barranco, capotando. Após o
capotamento cerca de 100 metros de
distância do acidente, o suspeito
abandonou o veículo Cruze e adentrou
na mata, não sem antes trocar tiros
com os policiais, ninguém sendo
atingido.
Após os acontecimentos os
policiais feridos no acidente, foram
levados ao hospital para cuidados
médicos, providenciando-se os
serviços de
destombamento da
viatura Duster e guinchando-se o
Cruze placas O.H.P-0544 foi
recuperado e entregue a Polícia Civil
j u n t a m e n t e c o m o C R LV,
encaminhando-se os dois veículos ao
pátio da Del Pol de Pontes e Lacerda,
onde se registrou ônus e bônus da
ocorrência.

Fabien Dolglas da Silva, executado a tiros, 15 meses após duplo homicídio

da Cohab Boa Esperança em
Poconé, onde Fabien morava e foi
surpreendido por um desconhecido
que o matou a tiros, empreendendo
fuga.
Os motivos do assassinato a
priori, tem como pista, o duplo
homicídio de maio do ano passado,
quando Fabiel entrutado com
Wanderley Marcelo de Almeida, 43,
Ronecleyton Máximo Pereira, 26, e
Eduardo Javan Santos Costa, 22,
mataram Luzia e o sobrinho dela.
Na época, o quarteto foi preso
e nas investigações a policia apurou
que o crime fora encomendado por
comerciantes na cidade. Luzia e o
sobrinho estavam numa motocicleta,
que foi abordada por um carro, cujo
condutor efetuou os disparos matando
ambos e se evadindo. Nas

investigações do caso, a
policia apurou ainda, que o objetivo
dos criminosos era matar outro
sobrinho de Luzia, que apreendido na
audiência, não saiu do fórum.
Os criminosos haviam sido
contratados por comerciantes que
teriam feito uma vaquinha, para que
Fabien e comparsas matassem
acabassem com assaltos praticados
nos comércios em Poconé com
suspeitas do menor sobrinho de Luzia,
que morreu por acompanhá-los até o
fórum. Sobre o caso atual, ressalte-se
que Fabien Dolglas da Silva, estava
usando tornozeleira eletrônica, após
ter sido liberado da cadeia onde além
da participação no duplo homicídio de
2018, ainda respondia por associação
ao crime organizado por integrar um
grupo de extermínio de uma facção.

TIROS NA CASA

Polícia ainda não tem pistas
de atentado contra vereador
Assessoria c/ Redação

A

policia ainda não tem pistas a
respeito da autoria e ou
motivos do atentado
registrado na noite da última quarta
feira, contra a casa do vereador Pedro
Paulino de Souza, 36, na Rua Mato
grosso, em Reserva do Cabaçal, na
região de Cáceres, alvejada por tiros
por elementos desconhecidos ainda,
com certeza para intimidar o político.
Conforme agentes da PJC de
Reserva, o muro da residência do
vereador foi atingido por diversos
disparos de arma de fogo e as marcas
foram registradas logo ao amanhecer
da quinta feira, (22) quando o
vereador ligou para a central da
polícia relatando os fatos.
Segundo Paulino,foram
quatro disparos (o numero de buracos
na parede e muro), alegando que por
volta de meia noite ouviu os disparos
mas como estava passando jogo na TV
e algumas pessoas soltavam rojões,
não se alarmou e voltou a dormir,
notando o fato somente pela manhã.
Nem ele nem a esposa se
atentaram para o barulho dos tiros e
não fossem as marcas dos projéteis,
provavelmente, o atentado

intimidatório, passaria em
branco.
Na Delegacia de Policia
local, a vitima registrou a ocorrência
ao delegado Marcos Cezar Farias
Lyra, onde alegou ignorar quem teria
motivos para intimidá-lo, pois já em
seu terceiro mandato de vereança,

descarte que o atentado possa
ter a conotação política.
Paulino aproveitou para
agradecer a atenção dos policiais e
que vem recebendo apoio dos órgãos
de segurança e das lideranças políticas
regionais e estaduais.
Foto: Arquivo

Vereador Pedro Paulino de Souza estaria cotado para disputar prefeitura
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ESCOLA JOÃO SATO

Na disciplina de Química, os alunos da João Sato, trabalharam a morfologia dos rios, gestão dos recursos hídricos, biodiversidade e a qualidade da água

Estudantes de Araputanga
realizam mostra científica
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria Seduc/MT

Alunos usaram o ambiente virtual, com uso de aplicativos de celulares

O

s alunos do ensino
fundamental e médio
da Escola Estadual
Plena João Sato, localizada no
município de Araputanga,
apresentaram, na última sextafeira (23.08), as atividades
desenvolvidas ao longo do
primeiro semestre na

disciplina Prática
Experimental.
O Coordenador
Pedagógico da escola, Rodrigo
Bueno de Freitas, explica que
os alunos do ensino
fundamental apresentaram
jogos produzidos na disciplina
de matemática, durante as

aulas de álgebra e
geometria.
Os jogos de mesa e
trilhas foram feitos com
materiais reciclados.
Na disciplina de
ciências, eles apresentaram os
sistemas do corpo humano
através de maquetes,

aulas de iniciação
cientifica e culminando com a
explicação do funcionamento
no decorrer da mostra.
Ainda na disciplina de
ciências, houve o estudo sobre
vulcões, o que resultou em
várias experiências
apresentadas com o uso de
produtos do cotidiano, como
gelatina, bicarbonato de sódio,
detergente e vinagre.
Já os alunos do ensino
médio, na disciplina de
matemática, realizaram uma
pesquisa de cunho
investigativo, no espaço da
escola, através de
questionamentos com os temas
diversos, envolvendo o
ambiente escolar.
Entre os temas estão “O
Bulying na escola” e “A
importância dos estudos sem
interferência de colas”.
Para levantamento e
análise dos dados coletados, os
alunos usaram o ambiente
virtual, com uso de aplicativos
de celulares para a leitura de

QR code e acesso de
links, propiciando o estudo de
estatísticas.
Eles apresentaram os
dados na mostra por meio de
gráficos e tabelas.Na
disciplina de Química,
trabalharam a morfologia dos
rios, gestão dos recursos
hídricos, biodiversidade e a
qualidade da água.
Enquanto atividade
prática foram confeccionadas
maquetes, exemplificando as
diferenças morfológica e
abordando a dinâmica
ambiental e hidrográfica, bem
como o espaço geográfico e o
contexto social.
Para a professora de
matemática Francine Procópio
o momento foi de muita
aquisição e construção de
conhecimento e de
entrosamento dos alunos.
“Durante as visitas aos
stands, a alegria deles ficou
estampada nos olhares, sempre
atentos”, ressaltou.
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LICENCIAMENTO

Além de pagar as taxas da autarquia, para retirar o licenciamento, é necessário que o dono do carro pague o seguro DPVAT, o IPVA e multas, caso haja débito

Detran alerta proprietários
de veículos com placa final 8
Assessoria c/ Redação

P

roprietários de veículos com
placas final 8 tem até o
próximo dia 30 de agosto
para realizar o pagamento do
Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículos (CRLV)
anual. O documento, que é válido em
todo o território nacional, concede o
direito de tráfego ao veículo. Em
2018, foram emitidos 897.705
licenciamentos em todo o Estado.
Os proprietários podem
providenciar a emissão do CRLV em
qualquer unidade do Departamento
Estadual de Trânsito de Mato Grosso
(Detran-MT). Também é possível
solicitar através do site oficial da
autarquia (www.detran.mt.gov.br)
ou ainda através do aplicativo “MT
Cidadão”.
Para fazer a solicitação via
site basta acessar a aba 'Serviços',
inserir os dados do veículo, emitir a
guia e pagar as taxas. Atualmente, o

Foto: Ilustrativa

Emissão pode ser feito site oficial do Detran ou pelo aplicativo MT Cidadão

processo de emissão do
licenciamento anual representa mais
de 50% da demanda diária de

O proprietário do veículo
também tem a opção de receber o
documento em casa, via Correios.
Para isso, é necessário que o
endereço esteja atualizado junto ao
Detran-MT, e marcar, durante a
requisição, a opção "Receba seu
documento em casa”.
Além de pagar as taxas da
autarquia, para retirar o
licenciamento, é necessário pagar o
seguro DPVAT, o IPVA e multas,
caso tenha. De acordo com o
presidente do Detran-MT, Gustavo
Vasconcelos, o investimento em
tecnologia deu mais celeridade ao
processo. “O fato do condutor poder,
de forma mais cômoda, quitar seus
débitos sem sair de casa é, sem
dúvida, um grande avanço”,
afirmou.

atendimentos do Detran-MT
e 43% do total de serviços prestados
pela Diretoria de Veículos da

Segundo o diretor de
Veículos do Detran-MT, Augusto
Cordeiro, o prazo médio para
receber o documento de porte
obrigatório via Correios é de até três
dias úteis. "O licenciamento
entregue em domicílio veio para
trazer comodidade, principalmente
para as pessoas em que o horário de
atendimento do Detran coincide
com o horário de trabalho", disse.
Apenas os proprietários que
estão com o endereço desatualizado
no banco de dados do Detran-MT
não conseguem realizar a solicitação
pelo sistema online. Estes
proprietários devem comparecer a
uma unidade da autarquia com o
comprovante de endereço,
documentos pessoais e do veículo
para atualizar o cadastro.

JURIS TANTUM

Juíza diz que decretou prisões
Grupo Juba promove ciclo de baseadas só em sua consciência
QUALIDADE DE VIDA

O.D c/ Redação

Foto: Rogério Florentino

palestras voltadas ao PPRA
Esdras Crepaldi

O

Grupo Juba, uma empresa
de responsabilidade social,
desenvolve uma série de
atividades voltadas a prevenção de
acidentes de trabalho e o incentivo a
uma vida saudável, com uma melhor
qualidade de vida.
Na última semana, o setor de
Gestão de Pessoas, promoveu para
os colaboradores das lojas situadas
em Cáceres, Juba Supermercados e
Atacado Pantanal, um ciclo de
palestras, voltadas ao PPRA –
Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais. Curiosamente, o PPRA
é um documento fundamental para a
proteção e saúde dos trabalhadores.
Segundo a psicóloga Kátia
Deise Moreira, responsável pelo

setor de Gestão de Pessoas,
o PPRA visa a preservação da saúde
e da integridade física dos
trabalhadores através, da
antecipação, reconhecimento,
avaliação e conseguintemente
controle da ocorrência de risco
ambientais existentes, ou que
venham a existir no ambiente de
trabalho, levando em consideração
até a proteção do meio ambiente e
dos recursos naturais. “Nesta
semana oportunizamos aos nossos
colaboradores um ciclo de palestras
com temas interessantes e
necessários para uma reflexão
acerca da saúde deles e de seus
familiares”, observou.
Três temas relevantes foram
Foto: Esdras Crepaldi

Alcoolismo, Tabagismo e atividade física, foram temas das palestras

Tabagismo e a necessidade
da prática de atividade física. O
professor mestre e analista técnico
na SETASC/Direitos Humanos,
Juliano Cláudio Alves, ministrou a
palestra sobre o consumo e os efeitos
do álcool. Esta atividade contou com
a presença e testemunho de
membros do AA m- Alcoólicos
Anônimos. O tabagismo , outro tema
que afeta a saúde de muitos
trabalhadores, foi abordado pela
psicóloga Kátia Deise, do Grupo
Juba.
Já a educadora física Maria
Mirtes, responsável pela ginástica
laboral nas empresas do grupo Juba
em Cáceres, discorreu sobre a
importância da atividade física para
pessoas que estão saindo do vício.
Após a atividade em Cáceres, o
evento acontece nas filiais, nos
municípios de Rio Branco,
Mirassol D'Oeste, Araputanga e
Pontes e Lacerda Para o Diretor
Administrativo do Grupo Juba,
Mirko Ribeiro, a ação contribui
para a conscientização de que
hábitos nocivos de drogas lícitas
como o álcool e o fumo,
comprometem a saúde e a produção
laboral. “ Incentivamos a boa
manutenção da saúde e o bem estar
dos nossos colaboradores. Este
evento é de suma importância para
eles e para nós”, finalizou Mirko.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

Juíza Maria Rosi de Meira Borba, já atuou pela comarca de Cáceres

A

juíza da 8ª Vara Criminal de
Cuiabá, Maria Rosi de Meira
Borba, que também é vicepresidente da Associação Matogrossense de Magistrados (Amam),
disse temer que o Projeto de Lei
sobre abuso de autoridade interfira
na maneira como tem feito seu
trabalho. Ela afirmou que durante
seus 21 anos de magistratura
decretou prisões “baseado só e
exclusivamente na minha
consciência”. A prática de decretar
prisões antes de sentença
condenatória transitada em julgado é
alvo de crítica de vários juristas.
A proposta, que ainda
necessita ser sancionada pela
Presidência da República, lista 37
ações que, se forem praticadas com o
intuito de prejudicar ou beneficiar
alguém, configura abuso de

autoridade.
Entre elas, a de executar
mandado de busca e apreensão de
forma ostensiva para expor o
investigado, impedir encontro
reservado entre presos e seus
advogados e decretar a condução
coercitiva de testemunhas ou de
investigados que não tenham sido
intimados a depor.
A juíza Maria Rosi de Meira
Borba disse temer que, se aprovada,
esta lei venha a prejudicar a maneira
como faz seu trabalho. Ela já atua
como titular da 8ª Vara Criminal há
14 anos, mas trabalhou nos
municípios de Porto dos Gaúchos,
Juara, Juína, Alta Floresta,
Diamantino e Cáceres, e todos estes
lugares na área criminal. Ela afirmou
que neste período decretou prisões
apenas baseada em sua consciência.

VENDE-SE

VENDE-SE

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

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
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IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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POCO, NÉ? MUITO!

Depois de golear o Sorriso, driblar o tapetão da FMF e jogar com regulamento debaixo do braço, Poconé segurou empate e decide titulo da segunda divisão

Cavalo Pantaneiro carimba
vaga na elite e decide o título
O
S,N c/ Redação

Foto: Facebook

Poconé está de volta a
elite do futebol matogrossense do ano que
vem. O PEC empatou com o
Sorriso por 1 a 1, e garantiu a
vaga na decisão da Segundona.
Pretinho fez o gol do Cavalo
Pantaneiro, enquanto Rafael
deixou tudo igual para os
visitantes. No primeiro jogo o
Poconé venceu o Sorriso por 4 a

1, e para avançar o time da
capital do Agronegócio
precisava de 4 gols de diferença
e o empate garantiu a vaga ao
Cavalo Pantaneiro.
O adversário da final do
Mato-grossense da Segunda
Divisão será o Nova Mutum,
que também subiu a Série A, do
Estadual do Ano que vem. A
Federação Mato-grossense

Futebol (FMF)
divulgará em breve as datas,
horários e locais das finais.
A partida entre os dois
times ocorreu após decisão do
Tribunal de Justiça Desportiva
(TJD) que inocentou, na última
quinta-feira, o Poconé, de
suposta escalação irregular na
primeira semifinal quando o
Sorriso foi derrotado por 4 a 1,

BRIGADA EM CAMPO

Cuia apaga o Fogão na
Arena rodeando o G-4

Da Redação

O

Cuiabá rodeia os
quatro do G-4 da série
B, depois de ter
vencido por W.O o Figueirense
e na bola o Botafogo de
Ribeirão Preto em seus dois
últimos compromissos.
Na Arena Pantanal, o
Dourado derrotou sábado
último, o Fogão de Ribeirão
(SP) por 2 a 0, em partida
válida pela 18ª rodada do
Campeonato Brasileiro da
Série B.
Com o resultado, o
Cuiabá assumiu o 5º lugar, com
29 pontos., estando Bragantino

(35 pontos), Coritiba
(33) e Atlético-GO (30) e
Sport-Recife (30) no G4. Já o
Botafogo segue com 27 pontos
e caiu para 6º lugar.
O
p r ó x i m o
compromisso do Cuiabá é
contra o Vila Nova, fora de
casa, no estádio Olímpico de
Goiânia (GO), nesta terça-feira
(27).
Na última partida em
casa, o Cuiabá começou
propondo ações ofensivas e,
aos 11 minutos do primeiro
tempo, Alê aproveitou sobra e
pegou de primeira para defesa
Foto: Assessoria

Dourado voltou a vencer em casa na luta para chegar ao G-4
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de Darley. O Botafogo
respondeu, aos 22, com
Murilo, que invadiu a área e
c h u t o u . Vi c t o r S o u z a
espalmou.
O gol do Cuiabá saiu
aos 29 da etapa inicial.
Paulinho cruzou, Gilmar se
antecipou ao zagueiro e
colocou no canto para abrir o
placar.
O Dourado ainda teve
nova oportunidade aos 38, em
cobrança de falta de Paulinho,
que Darley defendeu. Antes do
intervalo, por pouco o
Botafogo não empatou.
Nadson deu passe no meio da
defesa e Victor Souza tirou.
Henan quase aproveitou a
sobra.
O Cuiabá voltou
pressionando na segunda
etapa. Aos 3, Rodolfo recebeu
passe de Felipe Marques e
bateu cruzado. Darley se
esticou, defendeu e cedeu o
escanteio.
Aos 17, Jean Patrick
bateu e Darley, novamente,
evitou o segundo do Cuiabá.
Aos 37, no entanto, Alê entrou
na área e tocou para Jean
Patrick, que empurrou para a
rede e decretou o resultado
final.

Cavalo decide final com Nova Mutum, ambos na elite em 2020

na Toca do Lobo. A
equipe sorrisense alegava que o
volante Natan Rafael, autor de
dois gols no confronto, estava
suspenso automaticamente
pelo terceiro cartão amarelo e,
mesmo assim, foi relacionado.
A alegação era que o
jogador havia levado cartão na
partida disputada no dia 3, pela
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A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
pequenos problemas que
devem ser enfrentados com
tranquilidade e solucionados. Não deixe
que o mau humor estrague seus projetos
futuros, pois a energia densa deste dia é
passageira.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se de
conversas vazias. Você estará mais
fechado e reflexivo. O dia é ótimo para
dedicar-se à realização de um projeto ou
aos estudos.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia em que o
pessimismo e o desânimo
podem querer tomar conta
de seu espírito. O antídoto é olhar para o
futuro e dedicar-se a práticas espirituais.
Dia ótimo para organizar metas e
objetivos.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
possíveis enfrentamentos nas
finanças. Pode haver atraso
em um pagamento, no entanto, será por
poucos dias. O momento pode estar
relacionado com a negociação de um
contrato que envolve aumento de sua renda.

A Lua em Câncer recebe
um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de interiorização e
necessidade de aprofundar-se em seu
mundo emocional. Preocupações com
as finanças podem tentar tirar a sua paz.
Não é um bom dia para começar um
novo investimento.

A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia em que você vai preferir
a intimidade a qualquer atividade. O
momento pode estar relacionado com o
aumento de responsabilidades e
consciência. Dia ótimo para estar com
pessoas íntimas.

A Lua em Câncer recebe
um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de enfrentamento de
pequenos problemas em um
relacionamento, pessoal ou
profissional. Sua paciência não estará
das melhores, portanto, se puder,
distancie-se de pessoas insalubres.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social. Você estará mais fechado e voltado
para suas emoções, especialmente a
questões que envolvem seu passado. Dia
ótimo para cuidar de si mesmo.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia em que
você pode sentir-se mais
pesado e desanimado, em
que o trabalho estará mais intenso e
pedindo dedicação e organização. Faça
apenas o estritamente necessário, pois sua
energia vital estará mais baixa.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
enfrentamento de
problemas em projetos que
envolvem uma equipe de trabalho. Não é
um bom dia para novos contatos
comerciais, especialmente se estiver
envolvido com grandes empresas.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia que você
vai preferir distanciar-se da
vida social e de conversas
vazias. O momento pode indicar problemas
em um romance, pois você estará mais
crítico e até mesmo mal humorado. Procure
descansar e interiorizar-se.

SOCIAL
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Recebeu o carinho especial do rol de
amigos e da família por ocasião do seu
aniversário Helisângela Pouso, que
encanta com seu jeito espontâneo de ser.
Neste dia desejamos muitas felicidades e
que os anos vindouros sejam
de
harmonia e sonhos realizados.
Parabéns!!!

Esotérico
A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio
indicando um dia em que as
responsabilidades, tanto na
vida pessoal e familiar,
quanto no trabalho, aumentam
consideravelmente. Você não vai poder
escolher uma delas para dedicar-se mais,
portanto, prepare-se para um dia cheio.

primeira fase quando
Poconé venceu o Grêmio
Sorriso, por 3 a 1, e deveria
estar suspenso pelo terceiro
cartão amarelo. Entretanto, a
arbitragem confirmou que o
jogador foi relacionado, devido
a erro, mas não jogou, não
tomou o terceiro cartão amarelo
e estava regular no jogo da

*******************
Três meses de muita alegria, amor e
aprendizado. Foi com esse espírito que o
casal Thomas Silva e Bárbara Forgiarini
Bastos Aniceto festejaram os 3 meses de
vida da pequena Elena. Que Deus
abençoe a cada dia a família e que Elena
cresça com muita saúde.

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

Trocou de idade a querida Ana Lúcia que
recebeu na oportunidade os parabéns
dos amigos e familiares. Muita luz, amor,
saúde e prosperidades nesse novo ano de
vida.
Sorriso farto, sinceridade no olhar e amor ao próximo, assim é
a jovem Interactiana Julia Vitória Marques, que encanta a
todos com seu jeito alegre de ser. Hoje abrilhanta nossa High
Society.

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

