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ARRAIÁ PANTANEIRO
Mesclando folclore pantaneiro do banho do santo, rezas e orações com o rasqueado no salão e quadrilha julina a festa traduz a alegria dos cacerenses

Tradicional lavagem do santo
abriu festa Julina da 3ª idade
Foto: Arquivo

A Prefeitura Municipal de Cáceres, através da Secretaria de Ação
social, mantendo e incentivando a cultura popular realizou ontem, 26, a
tradicional “Lavagem do Santo” no Rio Paraguai. O rito marca um
costume mato-grossense que o cacerense cultua há séculos e abriu a
festança julina que teve danças e quadrilhas no bailão do CMU, com pausa
apenas para o almoço da 3ª idade. Página 03

NO XILINDRÓ

Polícia flagra bando suspeito de
tráfico com 3 veículos roubados
Foto: PJC-MT

A galera dos Entas curtiu a festança esquentando o frio da 6ª feira

PET STOP
Dois carros e uma moto roubados iriam virar pó na Bolívia

Amanhã Cáceres estará
vivendo um dia de cão

Quatro criminosos investigados por trocarem veículos roubados
em Cuiabá, por drogas na fronteira com a Bolívia, foram presos pela
Polícia Judiciária Civil, em Quatro Marcos, durante ação integrada. Os
suspeitos Amadeu Siqueira, Ademilson Silva, Claudinei Cruz, o “Zico” e
Sebastião Alaerte Carvalho, foram surpreendidos com três veículos
roubados e um tijolo de cocaína. Página 04

Foto: Divulgação

Amanhã vai ser dia de cachorrada
em Cáceres, com a edição nº 6 da já
tradicional CãoMinhada, a iniciativa é da
Associação de Ajuda aos Animais de
Cáceres, que terá concentração a partir
das 15h na praça Barão independente de
estar frio ou não. O percurso para se evitar
cansaço nos pets, será de um quarteirão e
ao final da programação serão sorteados
brindes aos participantes.

FORA DE SERVIÇO

Tribunal nega a liberdade
para Revétrio e cúmplices
Foto: Reprodução

Cãominhada será realizada domingo,
pela sexta vez em Cáceres

Página 03

GREVE DE PROFESSORES

Após dois meses continua
o impasse governo-Sintep
Foto: Assessoria

Neste sábado (27), a greve dos servidores
estaduais da educação completa 60 dias, desde a
paralisação das atividades no dia 27 de maio,
reivindicando pelo cumprimento da lei 510/2012, que
prevê a dobra do poder de compra e pela restituição dos
salários cortados. O movimento está próximo,
inclusive, de ultrapassar a maior greve da categoria, em
2016, que teve duração de 67 dias.

Revétrio comandou por algum tempo o cadeião de Cáceres

O ex-diretor Revétrio Francisco da Costa e o subdiretor Reginaldo
Alves dos Santos, respectivamente, da Penitenciária Central do Estado
(PCE), tiveram pedido de habeas corpus negado, mais uma vez, pelo
desembargador Pedro Sakamoto, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Ambos foram presos em 18 de junho comandando a entrada de um freezer
com 86 celulares no presidio. Página 06

Sem um consenso, a queda de
braço mantém a greve em MT

Página 05
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Datas e graves Dados

A homilia do Papa Francisco nesta
manhã é toda sobre a gratuidade de Deus e,
portanto, sobre a gratuidade a ter com os outros,
seja com o testemunho seja com o serviço. O
convite é, portanto, a alargar o coração para que a
graça venha. A graça, de fato, não se compra. E a
servir o povo de Deus, não usá-lo. A reflexão do
Papa Francisco parte da passagem do Evangelho
de hoje (Mt 10,7-13) sobre a missão dos
apóstolos, a missão de cada um dos cristãos, ser
enviado.
Um cristão não pode ficar parado", a vida
cristã é "abrir caminho, sempre", recorda o Papa
comentando as palavras de Jesus no Evangelho:
"No vosso caminho, proclamai: 'O Reino dos
Céus está próximo'. Curai doentes, ressuscitai
mortos, purificai leprosos, expulsai demônios”.
Esta é, portanto, a missão e se trata de uma "vida
de serviço".
A vida cristã é para servir. É muito triste
quando encontramos cristãos que, no início da sua
conversão ou da sua consciência de serem
cristãos, servem, estão abertos a servir, servem o
povo de Deus, e depois acabam usando o povo de
Deus. Isto faz tanto mal, tanto mal ao povo de
Deus.
A vocação é para "servir", não para
"usar". A vida cristã é então "uma vida de
gratuidade". Ainda na passagem evangélica
proposta pela Liturgia, o Senhor vai ao coração da
salvação: "De graça recebestes, de graça deveis
dar”. A salvação, "não se compra", "é-nos dada
gratuitamente", recorda-nos o Papa, sublinhando
que Deus, de fato, "nos salva gratuitamente", "não
nos faz pagar". E como Deus fez conosco, assim
"devemos fazer com os outros". E precisamente
esta gratuidade de Deus "é uma das coisas mais
belas".
Saber que o Senhor é cheio de dons para
nos dar. Somente, pede uma coisa: que o nosso
coração se abra. Quando dizemos "Pai nosso" e
rezamos, abrimos o coração para que esta
gratuidade venha. Não há relação com Deus fora
da gratuidade. Às vezes, quando precisamos de
algo espiritual ou de uma graça, dizemos: "Bem,
agora vou jejuar, vou fazer uma penitência, vou
fazer uma novena...". Certo, mas tenham cuidado:
isto não é para "pagar pela graça, para "adquirir"
graça; isto é para ampliar seu coração para que a
graça possa vir.
A graça é gratuita. Todos os bens de Deus
são gratuitos - continua o Papa Francisco - mas
adverte que o problema é que "o coração se
encolhe, se fecha" e não é capaz de receber "tanto
amor gratuito". Não devemos negociar com Deus,
recorda o Papa, "com Deus não se negocia".
Depois o convite para dar de graça. E isto,
sublinha o Papa, é especialmente "para nós,
pastores da Igreja", "para não vender a graça".
“Dói muito, disse, quando há pastores" que fazem
negócios com a graça de Deus: "Eu faço isto, mas
isto custa tanto, tanto...".
A graça do Senhor é gratuita e "você disse - deve dá-la gratuitamente". Que a nossa
vida de santidade seja este ampliar o coração, para
que a gratuidade de Deus, as graças de Deus que
estão ali, gratuitas, que Ele quer nos dar, possam
chegar ao nosso coração. Que assim seja.
***___vaticannews.va/pt/papa-francisco

De repente você acordou com
aquele receio de que um hacker descubra
que a sua conta bancária tem o mesmo
numero do CPF de São Longuinho,; que
pelo telegram, sua sogra está armando
um meio de ficar até o fim do ano no seu
chatô; que hoje dia 27 de julho é o Dia de
Prevenção de Acidentes de Trabalho e a
jabiraca não caiu naquela casca de
banana colocada na escada; que o
calendário registra também hoje,
sabadão de frio prá enganar pinguim, o
Dia do Despachante, e não tem como
despachar a jararaca mãe da 1ª Dama;que
por ser igualmente hoje, o Dia do
Motociclista, não compensa pegar a
Titan e sair nos pedaços de mau caminho
das ruas de Cáceres; e ponto e vírgula,
que depois de uma semana sem muitas
novidades, uma das poucas e que vem
preocupando as autoridades policiais é a
escalada da violência contra as mulheres,
ultimamente, não só restrita as agressões
físicas e psíquicas, mas também sexuais.
Brincadeiras a parte, vamos ao
agravante, contra crianças e
adolescentes, praticadas por pessoas de
sua confiança, como pais, padrastos,
tios, até avôs e vizinhos. Só pra citar
alguns casos, na última quinta feira,
25,um sexagenário foi preso em Barra do
Garças, acusado de estuprar três meninas
vizinhas, sendo duas irmãs de 9 e 13
anos, uma adolescente de 14 anos; em
Sorriso, semana passada foi preso
Jonatan Nicolas Duarte de 20 anos, por
estuprar e matar a vizinha de 8 anos,
registrando reincidência de 2013, por ter
violentado um vizinho de 9 anos; na
última terça feira, 23, foi preso Geverson
Delgado Alves de 43 anos em Leverger,
pelo estupro da enteada de 14 anos,
registrando em 2009 o estupro da própria
filha de 9 anos.

Apenas alguns casos, que o
espaço é exíguo, oposto do quadro
assustador registrado pela imprensa,
apresentando Mato Grosso como 2º
lugar no país em ocorrências do gênero,
3.400 casos durante o ano de 2018, uma
media de 9 casos por dia, conforme
dados divulgados no Mapa da Violência
contra a mulher de 2018, organizado pela
Comissão de Defesa dos Direitos da
Mulher, da Câmara dos Deputados.
Claro, que os números são bem
maiores, pois nem todas as vitimas,
procuram as delegacias para prestar
queixa, mesmo com a criação da discreta
e competente delegacia especializada.
Curioso é que muitos dos infratores se
escudam na alegação de transtornos
psíquicos, mas nenhum deles rasga
dinheiro ou come merda; obvio, que não
são pessoas normais, portadores sim, de
transtorno de personalidade antissocial,
motivo da reincidência específica, fato
que não justifica voltarem ao convívio da
sociedade, mesmo com tornozeleiras
eletrônicas.
Se como diz o psiquiatra
neurocientista Galeno Alvarenga, o
padrão criminoso incorporado na
infância desses indivíduos não será
extinto com punições carcerárias, pois a
reclusão não puniria o padrão aprendido,
mas somente o indivíduo que praticou o
crime, a psicóloga clínica Vera Moreira,
que já atuou em uma penitenciária com
detentos acusados de crimes sexuais,
concluiu que os estupradores estão
classificados dentro de um quadro de
psicopatia e, para a ciência, a psicopatia
não tem cura; Concordamos com ela
quando defende um acompanhamento
psicológico, psiquiátrico ao criminoso
sexual, desde que confinado do meio
social, num internato específico.

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para o policial Silva Mendes e equipe do Juvam
de Cáceres, pelo resgate de um veado (fêmea),
preso em uma armadilha, quase tendo o pescoço
decepado e para a medica veterinária Graziele
Moura, que atendeu rapidamente, salvando o
animal. São de pessoas com esta índole
salvadora, que o mundo desigual precisa, oxalá,
outros sigam o exemplo.
PRETAS

Para pessoas que colocam o lixo nas ruas fora do
horário da coleta pelo caminhão e as sacolas no
meio fio ficam expostas por horas, á sanha de
cães que fuçam e espalham tudo, causando
aquela sujeira. O correto é colocar o lixo quase
na hora da coleta pra se evitar este transtorno.
BRANCAS

Falando em lixo, elogios, para as pessoas de
boa índole que usando do bom senso, agem
corretamente em seus afazeres, exemplo, a
moradora que embalou lâmpadas num saco de
lixo e deixou o recado exposto, para evitar que
garis se machucassem na hora da coleta. São
raros, mas existem gente que ainda pensa e
respeita o próximo.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
O destaque da semana fica para as vovós do tráfico
Jacy Alves dos Santos, (52) e Laurinda Correia
(65), presas em flagrante pela Polícia de
Rondonópolis, na última segunda-feira (22),
envolvidas com o tráfico de drogas. Apreendidos
com elas, porções de pasta base de cocaína, de
maconha, balança de precisão, aparelhos
eletrônicos e um revólver calibre 38 com
numeração raspada. Uma delas alegou que
guardava a droga para o filho.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, 27 e 28 de julho de 2019

Para o transito infernal de Cáceres que
semanalmente vem causando acidentes em
motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres,
tamanha a indisciplina; o condutor , precisa
dirigir para sí e para os outros a fim de evitar as
colisões e abaloramentos e os pedestres atentos,
para não serem atropelados. No caso das motos,
o grave são as lesões das vitimas.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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QUADRILHA JULINA

Em dois tempos, a festança começou pela manhã com lavagem de Santo Antonio nas águas do Rio Paraguai, danças, almoço e a quadrilha animando os festeiros

Lavagem do Santo e bailão
esquentou o frio dos idosos
Assessoria

Foto: Arquivo

A

Prefeitura Municipal de
Cáceres, através da
Secretaria de Ação social,
mantendo e incentivando e a
cultura popular realizou ontem, 26,
a tradicional “Lavagem do Santo”,
uma festa mato-grossense que o
cacerense cultua há séculos,
através dos mais velhos, que
contam com a organização da
Prefeitura, reunindo idosos e
demais participantes em torno da
comemoração, uma festa das
tradições que os “festeiros”, como
são chamados, levam a imagem de
São João em desfile pelas margens
do Rio Paraguai, até chegarem
num determinado ponto, onde
literalmente banham o santo nas
águas, ao som de cantos, rezas e
orações.
O prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, destacou a
importância da comemoração,
alegando se preocupar com a
criança e com o idoso, pensando na
qualidade de vida, na humanização
das pessoas, e que a maioria dos
idosos ali presentes ou que já
estiveram, contribuíram com a
cidade e sua história e, hoje, estão
num momento de lazer.
Francis complementou,
que estes personagens, têm a
oportunidade de participar de

trocando experiências. É um
momento ímpar para eles”, contou
Eliane.
Ela explicou, que, no dia
da Lavagem do Santo, os idosos se
reúnem no CMU Centro de
Múltiplo Uso), para orações e em
seguida seguem para o rio, em
ônibus oferecidos pela Prefeitura.
Batista finalizou dizendo

que depois da Lavagem, todos
voltaram ao CMU para um café
reforçado e caloroso, fazendo mais
orações e a dança anima até a
pausa do almoço, para se reforçar,
pois a tarde, o baile esquentou com
a dança de quadrilha. “Enfim, um
dia inteiro muito gostoso para os
idosos,” pontuou a Secretária
Eliane.

VESTIBULAR 2019/2

Unemat divulga lista de
aprovados e classificados
Assessoria

U

Damas e Cavalheiros curtiram a quadrilha no CMU de Cáceres

atividades que melhoram a mente,
o emocional, a saúde de forma
geral, dizendo-se gratificado pelos
semblantes felizes do gentio, por
ser muito bom vivenciar o que a
gestão da Secretaria de Assistência
Social faz, através da secretária
Eliane Batista e equipe.
A secretária de Assistência

Social, Eliane Batista, destacou
que a comemoração é a festa
junina dos idosos que a Secretaria
faz questão de manter e respeitar
dentro de suas tradições. “Esse é
um grande momento de os idosos
se reunirem, conversarem e
fortalecerem os vínculos de
amizade, familiares e culturais,

CÃOMINHADA

Cáceres estará vivendo
amanhã um dia de cão

niversidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat)
divulgou ontem, (26) a
lista de aprovados e classificados
do Vestibular 2019/2, que pode ser
acessada no portal da instituição.
Com 3.020 vagas em 72
cursos, distribuídos em 16
municípios do Estado, os
convocados nesta primeira
chamada deverão efetuar a
matrícula nos dias 29, 30 e 31 de
julho, para ingresso no segundo
semestre deste ano letivo.
As matrículas devem ser
realizadas nas Supervisões de
Apoio Acadêmico do câmpus onde
o aluno irá cursar sua graduação.
Os documentos exigidos para a
matrícula estão listados no Item 15
do Edital. A segunda chamada será

publicada no dia 2 de agosto.
O cronograma de
chamadas e matrículas pode ser
consultado no Anexo XII do
Edital. O cronograma de
chamadas e matrículas para
Medicina, que é diferente dos
demais, pode ser consultado no
Edital Complementar 06/2019.
As matrículas para a
primeira chamada de Medicina
serão realizadas entre os dias 16 e
17 de setembro.
O período letivo terá início
no dia 5 de agosto, e para o curso
de Medicina está previsto para dia
25 de setembro. Todas as
informações sobre as etapas do
Vestibular e seus editais podem ser
a c e s s a d a s
e m :
www.unemat.br/vestibular.
Foto: Arquivo

Assessproa c/ Redação

A

manhã vai ser dia de
cachorrada em Cáceres, com
a edição nº 6 da já tradicional
CãoMinhada, uma iniciativa é da
Associação de Ajuda aos Animais de
Cáceres (AAAC),
que terá
concentração a partir das 15h00 na
praça Barão do Rio Branco
independente de estar frio ou não.
O percurso para se evitar
cansaço nos pets, será curto, de um
quarteirão, passando pela Rua
Quintino Bocaiúva e voltando até a
praça.
Ao final da programação
serão sorteados brindes aos
participantes, por isso é importante
que os inscritos guardem o cupom
dado no momento do pagamento.

As inscrições custam R$
20,00 e podem ser feitas até este
sábado (27) na Mundo Cani e
Panvet.
A recomendação da
associação é para que os donos dos
pets levem água e saquinhos para
recolher as fezes do animal, caso seja
necessário.
A Associação adianta que só
poderão participar do evento cães
que, na data, estejam com as vacinas
V8 ou V10 mais a antirrábica em dia
e que durante a Cãominhada os cães
deverão usar coleira com guia; os
que apresentarem algum tipo de
agressividade, independente do
tamanho, deverão usar focinheira de
tela.
Foto: Ilustrativa

As cadelas no cio não
poderão participar assim como os
felinos. Na hora de vacinar animais
de estimação é importante seguir as
orientações de um médico
veterinário.
O exame clínico e a decisão
de quais vacinas serão tomadas,
assim como o acesso às vacinas de
qualidade são essenciais para a
saúde animal.
É importante considerar que
a validação da vacinação somente
será aceita com carimbo e assinatura
de um médico veterinário.
Os donos dos animais ainda
devem se atentar para questões
como: cães sedentários, animais
adoentados, cães que nunca usaram
focinheira entre outros.

A segunda chamada será publicada no dia 2 de agosto

Donos de cães devem cuidar para evitar rusgas normais entre pets
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FRONTEIRA DO PÓ

Suspeitos estariam atuando na região de São José dos Quatro Marcos, articulando para levar automóveis roubados ou furtados em troca de droga na Bolívia

Presa quadrilha que trocava
carros roubados por cocaína
PJC-MT c/ Redação
Foto: PJC-MT

Q

uatro criminosos investigados
por trocarem veículos roubados
na região metropolitana de
Cuiabá, por drogas na fronteira de Mato
Grosso com a Bolívia, foram presos pela
Polícia Judiciária Civil, anteontem,
(25), em São José dos Quatro Marcos,
durante ação integrada. Os suspeitos
foram surpreendidos no bairro Jardim
Popular e com eles apreendidos três
veículos roubados, além de um tijolo da
substância de cloridrato de cocaína.
O trabalho foi deflagrado pela
Delegacia Especializada de Repressão a
Entorpecentes (DRE) com a Delegacia
de Polícia de São José dos Quatro
Marcos, com apoio da Polícia Militar da
cidade.
Amadeu dos Reis Siqueira, 52,
Ademilson Rodrigues Silva, 43,

Claudinei da Silva Cruz, 35, conhecido
como “Zico” e Sebastião Alaerte
Carvalho, 50, foram autuados em
flagrante pelos crimes de tráfico de
drogas, associação para o tráfico,
adulteração de sinal identificador de
veículo automotor e receptação. Uma
mulher (esposa de Amadeu) também foi
conduzida para esclarecimentos e
posteriormente liberada. Durante as
investigações, a Polícia Civil identificou
os suspeitos como possíveis atuantes na
região de São José dos Quatro Marcos,
articulados para levar automóveis
roubados ou furtados em troca de droga
na Bolívia. O pagamento era feito por
meio de pasta base e cloridrato de
cocaína.
Para entrar com as substâncias

ilícitas pela fronteia, eram usadas
pessoas como “mula”, as quais
transportavam os entorpecentes até as
cidades da circunscrição, incluindo São
José do Quatro Marcos. Com base nos
levantamentos, foi identificado um
endereço supostamente utilizado pelos
suspeitos, que passou a ser monitorado.
No início da tarde da quinta-feira (25),
foi percebida uma movimentação
estranha de pessoas no local.
Na ocasião foi avistado o
momento em que dois veículos (um
carro Corola conduzido por Claudinei e
uma moto Honda conduzida por
Sebastião) chegam ao mesmo tempo.
Em seguida, os suspeito entraram na
casa e minutos após, o condutor da
motocicleta saiu do imóvel carregando

BRONCA 121

Suspeito preso por zoeira
esta premiado na justiça
PM-MT c/ Redação

D

urante a madrugada de ontem,
(26), a Policia Militar de
Pontes e Lacerda recebeu
denúncias por perturbação de sossego

público, causado por um
estabelecimento e durante a madrugada,
por volta das 3h50, se deslocou até o
estabelecimento comercial denominado
Foto: Ilustrativa

Procurado por homicídio foi guinchado de camburão pro xilindró

Mix Bar, para fiscalização da denuncia,
a fim de coibir o abuso e deter os
infratores.
Na oportunidade os policiais
fizeram abordagem e busca e checagem
de um veículo suspeito e também de seu
condutor. A Guarnição rapidamente se
deslocou ao endereço, realizando a
fiscalização e também procedendo a
vistoria e checagem de um veículo
suspeito, que estava no estabelecimento,
bem como, de seu condutor.
No
baculejo, ficou constatado que o
condutor do veículo tinha em seu
desfavor um mandado de prisão pelo
crime de homicídio.
O suspeito, cujo nome, por
motivos não justificados, não teve a
identidade fornecida pelas autoridades à
imprensa, (não sendo esta a única vez
que tal expediente acontece), recebeu
voz de prisão e foi conduzido pelos
militares até a Delegacia de Polícia
Judiciaria Civil para conhecimento e as
demais providencias cabíveis.

Veículos apreendidos com os suspeitos estavam com placas adulteradas

algo duvidoso. Diante dos fatos, foi feito
acompanhamento e a abordagem do
motociclista (Sebastião), e apreendido
um tablete de basta base de cocaína.
Questionamento, o mesmo confessou
que havia adquirido a droga na casa
monitorada com a pessoa de Amadeu.
Ato contínuo as equipes se
aproximaram do endereço investigado,
onde abordaram na casa o morador
(Amadeu), na companhia de sua mulher
e de Ademilson. Também foi percebido
que havia outro suspeito (Claudinei),
que pulou o muro, porém, acabou
detido. No local foram recuperados dois
veículos: uma caminhonete Hilux de cor
vermelha com registro de roubo/furto e

com placa adulterada e uma motocicleta
Honda XRE 300 também produto de
roubo/furto, além de outros objetos
provenientes de crimes.
Com o flagrante, os quatro
suspeitos foram conduzidos à Delegacia
de Polícia de São José dos Quatro
Marcos, interrogados pelo delegado
Edison Ricardo Pick e autuados por
tráfico de drogas, associação para o
tráfico, adulteração de sinal
identificador de veículo automotor e
receptação. Os presos estão à disposição
da Justiça na cadeia pública da região.
As investigações continuam para
identificar outros possíveis integrantes
de quadrilha.

PREÇO DA LIBERDADE

Mulas vazam abandonando
Uno com 230 kg de cocaína
Da Redação

U

m carro com mais de 230
tabletes de cocaína, foi
apreendido na noite de
anteontem, (25) na região de Vila Bela
da Santíssima Trindade, após a Polícia
Militar receber uma denúncia de que
uma caminhonete, com placas de
Vilhena (RO) passaria em Vila Bela
carregada de droga.
Os policiais procuravam pelo
veículo na região, no entanto, ao
passarem pela MT-199, suspeitaram de
outro carro, um Uno. O motorista desse
veículo, ao ver a polícia, fez um retorno
brusco, aumentando as suspeitas dos
policiais, que saíram na perseguição do
mesmo, cujo motorista, só parou depois
de 5 km da fuga.
Parou, e, vazou com um
comparsa para uma região de mata
fechada, abandonando o veículo, Os
policiais vistoriaram o carro e
perceberam que havia oito sacolas com
pasta de cocaína e maconha. A carga
passava de 230 tabletes. No veículo
ainda foi apreendida também, uma

carabina.
Veículo, droga e arma, foram
encaminhados à Del Pol de Vila Bela e
agora os policiais estão à procura da

dupla de mulas que com certeza já deve
ter voltado pra San-Matias, no prejuízo
da farinha derramada, mas livres para
outras incursões futuras.
Foto: PJC-MT

Pacoteira de coca e arma foram apreendidos no carro abandonado
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QUEDA DE BRAÇO

Governador afirma que o Estado não tem condições de cumprir com o que prevê a lei 510 e os sindicalistas em greve, afirmam que não têm interesse em ceder

Greve de professores chega
aos 2 meses sem um acordo
G.D c/ Redação

Foto: Arquivo

proposta para a categoria",
explicou Valdeir.
O governador Mauro
Mendes, afirmou que o Estado
não tem condições de cumprir
com o que prevê a lei 510 por falta
de recursos.
Por outro lado, os
sindicalistas afirmam que não
têm interesse em ceder. "A
categoria já cedeu bastante,
inclusive apontado para o
governo a apresentação de um
calendário quanto ao
cumprimento da lei 510.
Isso já é uma concessão,
agora o governo não pode vir com

essa discussão de que não tem
como apresentar calendário",
disse o presidente.
Os sindicalistas, apesar
d e n ã o q u e r e r e m c e d e r,
afirmaram estarem dispostos a
conversar e negociar com o
governo. Enquanto a greve não
termina, eles seguem com o
calendário de paralisação.
Atualmente, eles estão
acampados na Assembleia
Legislativa.
Ainda, devido ao corte de
salários, têm atividades de
arrecadação de dinheiro nos
semáforos e bairros.

CAIXAS ELETRÔNICOS

Assaltantes explodem agência
bancária durante a madrugada

Da Redação

Greve da rede estadual de ensino continua no impasse entre as partes

N

este sábado (27), a greve
dos servidores estaduais
da educação completa 60
dias, desde a paralisação das
atividades no dia 27 de maio,
reivindicando pelo cumprimento
da lei 510/2012, que prevê a
dobra do poder de compra e pela
restituição dos salários cortados.
O movimento está próximo,

inclusive, de ultrapassar a maior
greve da categoria, em 2016, que
teve duração de 67 dias.
Apesar de não terem nada
acordado com o Governo do
Estado, conforme o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores no
Ensino Público de Mato Grosso
(Sintep/MT), Valdeir Pereira,
afirmou que não se trabalha com a

possibilidade de ultrapassar
recordes.
"A melhor greve é aquela
que não acontece porque houve
um processo de conversação e
negociação por parte do Governo
do Estado. A gente não está
percebendo isso. O nosso
interesse é que a greve se resolva
o mais rápido possível com a

U

ma agência da Caixa
Econômica Federal foi
alvo de ataque de
assaltantes na madrugada de
ontem,
(26), na Avenida
Fernando Corrêa, em Cuiabá.
Segundo a Polícia Militar, a
situação ocorreu por volta de
3h30 na região do Bairro Boa
Esperança, perto da Universidade
Federal de Mato Grosso.
A entrada da agência,
parte onde ficam os caixas
eletrônicos, ficou praticamente
toda destruída, sendo que as
máquinas, os caixas foram
atingidos e o teto foi todo
destruído, ficando algumas
cédulas de dinheiro pelo chão,
após a explosão, com forte
impacto na agência. A porta de
acesso para o interior da agência
também foi destruída.
A investigação vai ser
realizada pela Polícia Federal, já
que se trata de um banco federal e
de acordo com a PM, por volta de
1h30 o alarme acionou pela
primeira vez, a polícia foi ao local

mas não encontrou nada. Por
volta das 3h30, houve a invasão:
os ladrões entraram na agência e
provocaram a explosão. Existe a
suspeita de que eles devem ter
levado dinheiro, mas a polícia
não sabe os valores.
As investigações foram
iniciadas logo após as
verificações preliminares com as
imagens do circuito de segurança,
que mostram dois homens,
encapuzados invadindo a
agência.
Nas imagens, eles usam
uma barra de ferro para quebrar
portas do prédio e em seguida as
imagens mostram uma ação onde
eles devem ter colocado os
explosivos no caixa.
Após a explosão, ainda
conforme as imagens, eles pegam
algo semelhante alguns pacotes
de dinheiro e fogem do local.
Segundo a policia, as imagens da
câmera de segurança mostra que
os ladrões fugiram em um carro
preto que estaria sendo utilizado
pelos assaltantes.
Foto: Brógoda Mota

Caixas e parte frontal da agencia da CEF ficaram destruídos
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BRONCA DOS CELULARES

Revétrio que já foi diretor do cadeião de Cáceres e estava lotado na PCE em Cuiabá foi preso dia 18 de junho ao tentar infiltrar 86 celulares num freezer

TJ-MT volta a negar HC
para o ex-diretor da PCE
Assessoria c/ Redação

O

ex-diretor e o
subdiretor da
Penitenciária Central

Foto: Arquivo

do Estado (PCE), Revétrio respectivamente, tiveram
F r a n c i s c o d a C o s t a e pedido de habeas corpus
Reginaldo Alves dos Santos, negado, mais uma vez, pelo

Revétrio Francisco da Costa, passou da frente, para trás das grades

desembargador Pedro
Sakamoto, do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso.
Revétrio e Reginaldo
foram presos no dia 18 de
junho, na operação Assepsia,
deflagrada pela Polícia Civil,
por serem suspeitos de
facilitarem a entrada de um
freezer “recheado” de
celulares [ao todo 86 celulares]
na unidade prisional.
Sakamoto que já havia
indeferido o último pedido de
liberdade dos dois, diz em
trecho de sua decisão que "ante
o exposto, sem prejuízo da
melhor apreciação da matéria,
indefiro o pedido liminar”.
Sobre os fatos, a Polícia
Civil cumpriu em junho deste
ano sete mandados de prisão e
8 ordens de busca e apreensão,
na operação “Assepsia”,
deflagrada após investigações
da Gerência de Combate ao
Crime Organizado (GCCO)
sobre a entrada de aparelhos
celulares em unidades
prisionais do Estado. Os
mandados de prisão foram
decretados contra cinco
servidores públicos e dois
internos da Penitenciária
Central do Estado (PCE).
As 15 ordens judiciais
são pela 7ª Vara Criminal de
Cuiabá, e foram expedidas
depois de representação dos
delegados e manifestação
favorável do Ministério
Público Estado, via o Grupo de
Atuação Especial Contra o
Crime Organizado (Gaeco).

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

No dia 6 de junho, na
Penitenciária Central do
Estado, foram localizados 86
aparelhos celulares, dezenas
de carregadores, chips e fones
de ouvido. Todo o material
estava acondicionado dentro
da porta de um freezer, que foi
deixado naquela unidade para
ser entregue a um dos detentos.
Equipes da GCCO
estiveram na PCE e
verificaram que não havia
nenhum registro de entrada ou
mesmo informações acerca da
entrega do referido
eletrodoméstico. Diante dos
fatos e da inconsistência das
informações, todos os agentes
penitenciários presentes foram
conduzidos até a Gerência e
questionados sobre os fatos.
N o me s mo d i a, a
autoridade policial determinou
a apreensão das imagens do
circuito interno de
monitoramento da unidade,
que foram extraídas por meio
da Perícia Oficial e
Identificação Técnica
(Politec). Por meio dos
depoimentos, da análise das
imagens e conteúdo de
aparelhos celulares
apreendidos e ainda, da
realização de diversas
diligências, foi possível
identificar e comprovar de
maneira robusta, que três
policiais militares, dentre eles
um oficial de carreira, foram os
responsáveis pela negociação
e entrega do freezer recheado
com os celulares.

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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JEJUN NA ARENA

O jogo hoje na Arena Pantanal é uma chance do Dourado presentear a torcida com uma vitória em casa, aguardada pela galera desde a segunda rodada

Dourado pega Índio Xavante
devendo pra torcida cuiabana
O
Da Redação

Foto: Amanda Garcia Ludwig

Cuiabá Esporte Clube
voltou bem após a inter
temporada durante a
pausa para a Copa América no
Brasil. São três jogos de
invencibilidade, sendo duas
vitórias fora de casa, contra
Vitória da Bahia e Guarani de
Campinas, e um empate na Arena
Pantanal, diante do Sport Recife.
Com os dois triunfos
seguidos como visitante, o
Cuiabá se tornou um dos times
mais indigestos na casa do
adversário, com três vitórias, das
quatro conquistadas na
competição.
O Dourado está entre as
três equipes que mais venceu
fora, atrás do Botafogo(SP), que
tem quatro e empatado com o

Paraná, também com três e espera
neste final de semana, derrotar o
Brasil de Pelotas (RS) na Arena
Pantanal, para subir mais ainda na
tabela.
Importante ressaltar que
dentro de casa, a única vitória foi
contra o Operário de Ponta
Grossa(PR), na segunda rodada,
dia 04 de maio e que depois disso,
foram duas derrotas, diante de
Ponte Preta e Atlético-GO, e dois
empates, contra Paraná(PR) e
Sport(PE).
Para se reafirmar de vez
na Série B e voltar a frequentar a
tabela entre os 10 primeiros
colocados, o Cuiabá terá a chance
de melhorar o panorama como
mandante no confronto direto
neste sábado(27), contra o Brasil

de Pelotas(RS), às 18h, na Arena
Pantanal. O time gaúcho está na
13ª posição com 13 pontos, dois a
menos que o Cuiabá.
Um adversário perigoso,
haja vista que o Índio Xavante já
aprontou fora de casa, com duas
vitórias e pode complicar a vida
do Dourado de Cuia, que para
reverter a potencia do time
gaúcho, conta com a sua torcida,
que tem feito a sua parte, com
mais de 2.000 sócios-torcedores
em aproximadamente três meses
de programa e sendo a quinta
maior média da competição.
Para este duelo, o Cuiabá
poderá contar com o retorno do
meia Toty, que estava suspenso
por tomar o terceiro cartão
amarelo e que não participou da

Defesa do Brasil de Pelotas será o teste para ataque do Cuiabá

PÉ NA COVA

Contra o Volta, Luverdense
joga últimas chances de vida
S.N c/ Redação

O

Luverdense viajou
ontem para o Rio de
Janeiro, onde amanhã
enfrenta o Volta Redonda, no
estádio Raulino de Oliveira,
precisando desesperadamente de
uma vitória para sair da zona de
rebaixamento e o técnico Júnior
Rocha, fez uma mudança: na
lateral esquerda, onde o titular
Jeferson Recife, cumpre
suspensão automática pelo
terceiro cartão amarelo, jogará
Samuel Balbino.
Numa situação vexatória,
o Verdão de Lucas que vem mal
das pernas, precisa vencer e
torcer para que o Tombense
empate, para sair da zona da
degola.
O time de Lucas faz
contas para se manter na Série C e
a trajetória não é nada fácil: são
cinco jogos que tem para disputar
e precisa vencer ao menos três
para evitar a queda para a Série D.
Neste diapasão, o LEC
além do Volta Redonda, encara o
Boa Esporte e o Atlético do Acre,

fora de casa, pegando em Lucas
do Rio Verde, o Ypiranga de
Erechim e o Paysandu.
Trocando em miúdos,
uma derrota domingo na cidade
do aço, deixa praticamente o time
a um pé e meio na série D de 2020.
A partida contra o potente
Volta Redonda, acontecerá as 15h
de domingo, com arbitragem de

Zandick Gondim Alves Junior do
Rio Grande do Norte, auxiliado
por Lorival Candido das Flores e
Jean Marcio dos Santos.
O time Verde de Lucas
viajou escalado com Edson, Da
Silva, Hélder, Lucão e Samuel
Balbino; Evandro, Juninho
Tardelli, Kauê e Gabriel Honório;
Anderson Ligeiro e Tozin.

vitória por 1 a 0 diante do
Guarani, mas já está reintegrado e
treinou a semana com o elenco do
time mato-grossense, no CT do
Dourado.
Os atletas que atuaram
diante do Guarani realizaram um
treinamento regenerativo,
enquanto os demais participaram

de uma atividade técnico-tática,
comandada pelo técnico Itamar
Schulle.
Na quinta feira, (25) o
treinador intensificou a
preparação específica e definiu o
time que jogará hoje, mas só deve
anunciar os 11 titulares na hora do
jogo.

Foto: Arquivo

No 1º turno LEC e Volta empataram por 1 a 1 no Passo das Emas
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Em viagem a capital de Mato Grosso do Sul o
casal rotário Washington Calado Barbosa e
sua linda companheira Naiara Rondon,
Governador e embaixatriz do Distrito 4440,
respectivamente. Desejamos uma feliz estada
na cidade Morena.

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

By Rosane Michels

Aniversaria hoje o empresário Luiz Jorge da
Cunha, que festeja a data cercado de carinho
da esposa Márcia, filhos e rol de amigos.
Felicidades!

Raquel Cristina Filiagi Gregory, que atualmente reside na
Inglaterra, recebeu inúmeras manifestações de carinho nas redes
sociais pela passagem do seu natalício transcorrido na quintafeira. Receba hoje nossos parabéns com votos de muitos anos de
vida.

Em intercâmbio em Toronto no Canadá o jovem Enzo Lindote, que
está curtindo muito essa estadia aproveitando pra conhecer e
aprender um pouco da cultura daquele País. Sucesso garoto!

Esotérico

Nossos parabéns a Ana Sebastiana Monteiro
Ribeiro que celebrou mais uma primavera nesta
semana. Saúde, Paz, Amor e realizações é o que
desejamos para o ano vindouro.

Marte em Leão começa a
receber um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando dias de de
movimento ao seu coração.
Uma pessoa especial pode
mexer intensamente com você e despertar
uma forte paixão. Um romance inesperado
pode começar a qualquer momento. Você
estará agitado e dinâmico.

Marte em Leão começa a
receber um ótimo aspecto
de Júpiter em Sagitário,
indicando dias de maior
envolvimento com a vida
doméstica e familiares. O
período pode estar relacionado com o
início de uma reforma ou a negociação de
compra ou venda de um imóvel. Não se
envolva em discussões familiares.

Marte em Leão começa a
receber um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando dias de movimento
intenso e positivo na vida
social e aproximação de
amigos, novos e antigos. O momento pode
estar relacionado com um convite para
participar de um novo projeto. Um contrato
pode ser negociado.

Marte em Leão começa a
receber um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando dias bastante
positivos para suas finanças.
O período pode estar relacionado com a
negociação de um novo projeto ou
contrato que envolva o aumento de seus
rendimentos. Ótimo período para um novo
investimento.

Marte em seu signo começa
a receber um ótimo aspecto
de Júpiter em Sagitário,
indicando dias de otimismo
e fé renovados. O período
pode estar relacionado com a chegada de
um novo projeto ou mesmo com a
decisão de realizar uma viagem
internacional. Sua saúde passa por um
momento de equilíbrio.

Marte em Leão começa a
receber um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando dias de maior
envolvimento com sua saúde
global. O período é ótimo
para envolver-se em atividades que unam
mente e corpo. Você deve manter-se
equilibrado física, mental e
emocionalmente.

Marte em Leão começa a
receber um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando dias de movimento
intenso na vida social e maior
envolvimento com projetos sociais e
políticos. Um convite para liderar uma
nova equipe pode chegar a qualquer
momento. Uma amizade importante
pode ser feita.

Marte em Leão começa a
receber um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário, indicando
dias de movimento intenso em
projetos profissionais e planos
de negócios, que devem ser colocados em
prática brevemente. O momento pode
estar relacionado com a chegada de um
novo projeto ou uma promoção.

Marte em Leão começa a
receber um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando dias de otimismo e
fé renovados. O momento pode envolver
a decisão de retomar os estudos ou de
marcar ou realizar uma viagem
internacional. O contato com pessoas e
empresas estrangeiras intensifica-se.

Marte em Leão começa a
receber um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando dias de movimento
positivo nas finanças, especialmente em
negócios que envolvam uma parceria ou
sociedade financeira. O dia é ótimo para
começar um novo investimento ou
pedido de empréstimos.

Marte em Leão começa a
receber um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando dias de movimento
intenso nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O momento
pode estar relacionado com uma nova
parceria ou sociedade financeira. O
dinheiro chega com mais facilidade nos
próximos dias.

Marte em Leão começa a
receber um ótimo aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando dias de movimento
intenso e positivo, especialmente no
trabalho. O período pode estar
relacionado com a chegada de um novo
projeto de trabalho. Se estiver
desempregado, é um ótimo período para
envio de Cvs.

