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O policial civil aposentado Noraide Manoel Morais e sua esposa 
Elza Alves Manoel foram assassinados brutalmente em um rancho 
próximo ao rio Jauru, na cidade de Glória D'Oeste e no dia seguinte, 
anteontem, o filho do casal, Adriano foi preso como principal suspeito de 
autoria do duplo homicídio. Adriano é usuário de drogas e usava remédios 
controlados, já tendo sido internado em clínicas de reabilitação por várias 
vezes e tinha conflitos constantes com a família. Página 04

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Setas, 
realizou na manhã da última 
s e g u n d a - f e i r a  ( 5 )  o  
lançamento da obra da nova 
unidade do Ganha Tempo 
de Cáceres, que será 
localizado na Avenida 
I p i r a n g a ,  f u n d o s  d a  
prefeitura e deve ser 
inaugurado até agosto deste 
ano. O Ganha Tempo vai 
sediar entre outros, a Sefaz, 
Jucemat, Detran, INSS, 
CDL, Politec, PROCON e o 
Sine).   Página 03

Uelinton de Castro Francisco, 
vulgo “Veinho,” um dos autores de 
um homicídio ocorrido na última 
sexta-feira (2) em Pontes e Lacerda 
teve o mandado de prisão preventiva 
cumprido pela Polícia Judiciária Civil 
e já está atras das grades. O homicida 
ag i ra  em companhia  de  um 
adolescente matou Juliano Fernandes 
de Souza ocorreu no bairro Vila 
Guaporé em Pontes e Lacerda.

          Página 04

Terminaram na última sexta-feira (2) as correições realizadas pela 
Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso nas serventias 
extrajudiciais do pólo de Cáceres, o primeiro a ser inspecionado em 2018. 
Conforme as juízas Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva e Adair Julieta da 
Silva, de uma maneira geral, o funcionamento das serventias está dentro do 
esperado e no 2º Serviço Notarial e Registral de Cáceres não foi encontrada 
nenhuma pendência. Página 03

Na sessão da última segunda-feira, 5, foi aprovado por 
unanimidade o Plano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, que 
prevê ações de garantia de direitos das mulheres, além de ser o Marco 
Legal contra a discriminação, o preconceito, a exploração e as ameaças aos 
direitos das mulheres. O prefeito Francis deve sancionar o projeto de lei 
ainda nesta semana do dia internacional da mulher. Página 03

MALDITAS DROGAS

Filho acusado de matar os pais
com mais de 12 golpes de faca

Perícia mostrou que no peito de Noraide, foram identificadas 12 perfurações de faca no tórax pela frente e Elza, foi golpeada nas costas altura do abdômen

Noraíde e Elza foram barbaramente assassinados a facadas   

Foto: Doc-Família

COMPLEXO SOCIAL

Taques lança em Cáceres
as obra do Ganha Tempo

Lançamento do Ganha Tempo, pelo governador Taques   

Foto: Jana Pessoa

CANA DURA

Grampeado matador de
vitima na Vila Guaporé

Homicida Uelinton de Castro Francisco o Veinho   

Foto: PJC-MT

SEM PENDÊNCIAS

Correições aprovam 2º Serviço 
Notarial e Registral de Cáceres

Correições mostrou cartório extremamente cuidadoso   

Foto: Arquivo

POLÍTICAS PÚBLICAS

Aprovado pelo legislativo local
plano municipal para mulheres

Valdeniria, Pastorello e Elza Costa, integraram aprovação   

Foto: Assessoria
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Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de seu signo 
marcando o início de um período de 
melhora na comunicação e movimento 
na vida social. Se estiver envolvido 
com um novo projeto ou possibilidade 
de um novo contrato, pode esperar por 
boas notícias. Novas amizades podem 
ser feitas.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de Áries marcando o 
início de um período de interiorização 
e necessidade de distanciar-se da vida 
social e de amizades vazias. O período 
pode ser marcado pela realização do 
planejamento de um novo projeto de 
trabalho, que será apresentado em 
algumas semanas.

Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de Áries marcando 
o início de um período de 
movimento intenso na vida social e 
aproximação de amigos. O período 
pode envolver novos contatos com 
grandes empresas,  clubes e 
instituições. Um novo contrato pode 
ser negociado.

Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de Áries marcando 
o início de um período de maior 
envolvimento com seus projetos 
profissionais e planos de negócios. O 
período é ótimo para a apresentação 

de um novo projeto ou mesmo para pedir uma 
promoção.

Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de Áries marcando o 
início de um período de maior 
envolvimento com projetos de médio 
prazo e contato com pessoas e empresas 
estrangeiras. Neste período, que dura 
aproximadamente quatro semanas, uma 
viagem internacional pode ser marcada 

ou realizada.

Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de Áries marcando o 
início de um período de interiorização e 
maior compreensão sobre emoções 
mais profundas que, no entanto, serão 
racionalizadas. O momento é ótimo 
para negociar e firmar uma nova 
sociedade ou parceria financeira.

Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de Áries marcando 
o início de um período de maior 
envolvimento com a vida social e 
a p r o x i m a ç ã o  d e  p e s s o a s  
interessantes. O relacionamento com 
os filhos melhora significativamente. 
O período é ótimo para sair e divertir-

se com amigos ou com seu amor.

Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de Áries marcando o 
início de um período de maior 
movimento em sua vida social e 
aproximação de amigos. Uma parceria 
ou sociedade comercial pode ser 
negociada e firmada nas próximas 
semanas. Você estará mais aberto, 
simpático e comunicativo.

Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de Áries marcando o 
início de um período de boa 
comunicação e contatos comerciais 
positivos. Reuniões de negócios, 
acordos e negociações estão altamente 
favorecidos neste período, que dura 
aproximadamente quatro semanas.

Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de Áries marcando 
o início de um período de rotina 
movimentada, porém agradável. Um 
novo projeto pode envolvê-lo e tornar 
sua rotina bastante agradável. A 
comunicação melhora e novos 
c o n t a t o s  p o d e m  s e r  f e i t o s ,  
especialmente os de trabalho.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de Áries marcando o 
início de um período de maior 
movimento e envolvimento com a 
vida material e financeira. Um novo 
projeto ou contrato envolvendo o 
aumento de seus rendimentos pode 
começar a ser negociado e aprovado 

nas próximas semanas.

By Rosane Michels

Mercúrio deixa Peixes e começa a 
caminhar através de Áries marcando o 
início de um período de interiorização 
e necessidade de distanciar-se da vida 
social. Você vai priorizar a vida 
doméstica e o contato com familiares. 
O período é ótimo para promover 
encontros com amigos em sua casa.

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

Um click mais que especial é endereçado a mãe e filha Zezé 
Nicodemos e Juliana Bruzzon.  

Um alô mais que especial ao lindo casal 
André Couto e Patrícia Siqueira que 
esbanjam charme e simpatia por onde 
frequentam. Que Deus os conserve sempre 
unidos e felizes.

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

Nosso bom dia regado de energias positivas a 
elegante Adriana Maciel Mendes Merotti que 
encanta a todos com seu jeito humano de ser. 
Grande abraço.

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

Flores multicoloridas a nossa querida leitora Fátima Tavares que 
todos os dias acompanha o nosso matutino.

S a ú d e ,  p a z ,  
p ro s p e r i d a d e  e  
muitos anos de vida 
é o que desejamos à 
Vinícius Ogeda que 
c o m e m o r a  d a t a  
natalícia ao lado dos 
familiares e amigos. 
Parabéns!

**********

**********

BOTA CACHAÇA!
Cuiabanos são os que bebem em excesso com 
maior freqüência entre os moradores de todas 
as capitais brasileiras. Quando foram 
entrevistados pela pesquisa Vigitel Brasil, do 
Ministério da Saúde, 36,6% deles 
confirmaram que tomaram cinco ou mais 
doses, em uma mesma ocasião, dentro dos 
últimos 30 dias. As mulheres de Cuiabá 
bebem muito também. Com 16,6% de 
confirmação, ficam em terceiro na pesquisa 
que divulgada este ano, referente a hábitos 
observados em 2016. Perdem apenas para as 
moradoras de Salvador e Belo Horizonte. Prá 
quem sabe e pode, nada mal, o difícil é 
controlar-se com apenas um gole ou uma 
latinha.

SOM DE CORNO
A polícia Militar foi acionada na madrugada 
de anteontem, (4) para atender uma 
ocorrência de perturbação de sossego em 
Várzea Grande e ao chegar na casa do 
surdinho abusado, ele desligou o som que 
estava com volume alto perturbando os 
vizinhos, mas não gostou da ordem dos PMS 
e ameaçou a guarnição. Diante das ameaças, 
foi dado voz de prisão ao bacana e seus trutas 
que também insultaram os policiais. Foi 
pouco, sempre defendemos que a policia 
deveria além de acabar com o som alto dos 
abusados, prendê-los e cobrar uma pesada 
fiança, pra eles aprenderem a respeitar o 
sossego alheio.

PENA PERPÉTUA (?)
O que excede a razão vez por outra é como 
ainda se condenam réus no Brasil a penas 
impossíveis de cumprimento, espécie de 
perpétua, embora ela não exista em nosso 
ordenamento jurídico. Exemplo, o Tribunal 
do Júri de Osasco em Sampa, condenou na 
última sexta-feira (2), o Cabo PM Victor 
Cristilder Silva a 119 anos, 4 meses e 4 dias 
de prisão por participação em 12 homicídios 
consumados e outros quatro tentados, numa 
chacina ocorrida em 13 de agosto de 2015, 
em Osasco e Barueri. Tudo bem, que 23 
pessoas foram mortas a tiros na maior 
chacina da história do estado de São Paulo. 
Digamos que o policial tenha 30 anos...vai 
morrer preso, ou isso é perpétua, ou 
Matusalém está voltando!

CESTA/SALÁRIO
O preço da cesta básica atingiu o maior valor 
em dois anos, em Cuiabá. De acordo com 
dados do Instituto Mato-grossense de 
Economia Agropecuária, o aumento é 
conseqüência dos preços elevados da carne 
bovina e do tomate, que subiram 4,1% e 
63,3% respectivamente. Por causa do 
aumento, a cesta passou a custar R$424,73, 
no mês de janeiro e o valor da cesta básica 
essencial representa quase a metade do 
salário-mínimo pago ao trabalhador no 
Brasil, que atualmente é de R$ 954. Seria 
bom que os economeses do governo fizessem 
o rancho de vez em quando antes de falar 
besteira na TV. Sazonal ou não, a merreca 
miserável do salário não tem sazonalidade, é 
aquela porcaria todo final de mês.

FIM DE FESTA
Corretíssima a posição dos policiais do 
batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel 
(Rotam) ao fechar um baile funk no Bairro 
Tijucal, em Cuiabá, na madrugada de 
domingo, onde mais de 100 adolescentes 
participavam da bagunça, ingerindo bebida 
alcoólica e usando entorpecentes livremente. 
Primeiro, porque o sossego público merece 
respeito e segundo, porque além de não ser 
cultura sadia, o maldito funk importado dos 
guetos de Chicago, nunca foi musica, um 
lixo, pernicioso, quando regado a álcool e 
drogas.
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De repente a estrela D'Alva brilhou nos 
céus de Cáceres, refletida no Rio Paraguai, 
anunciada por trombetas invisíveis aos quatro 
cantos da Princesinha do Pantanal, que algo 
estava acontecendo e que a Caravana estava 
chegando pra ficar, pelo menos durante 13 dias, o 
bastante para mostrar a sua mega potencia. Com 
ela, corroborando o nome, uma verdadeira 
transformação local e regional, como jamais 
visto, ao invés de Panis et circensis, civitas et 
salutem, traduzindo Cidadania e Saúde, o 
mínimo que um povo que paga 35% de imposto e 
deveria por direito ter, mas que os poderes 
negam, a Caravana traz e se quando alguém do 
governo (nas três esferas) pisa na bola, a gente 
rufa, agora, seria covardia, nos omitir, quando 
dezenas de milhares de atendimentos à saúde são 
prestados à comunidade. 

Os céticos podem argüir que seria 
apenas um ressarcimento dos impostos que 
pagamos diariamente, correto, mas neste evento, 
a prova é clara, dos bônus pelo nosso ônus, fato 
raro de governantes que só lembram do povo na 
hora de pedir voto. Claro, que tem alguns 
políticos caronas que se aproveitam pra sair na 
foto e a gente nem vai perder tempo neste 
detalhe, que é de conhecimento geral. 
Importante salientar aqui, o aspecto social da 
caravana, quantos humildes desempregados 
estão sendo beneficiados, ganhando o sal da 
janta com dignidade. 

Veja o caso das barraquinhas vendendo 
lanches, refrigerantes, salgadinhos na área 
externa do local da caravana, ninguém pagou 
taxa para trabalhar, fato normal em eventos 
públicos e particulares. Realmente, algo digno 
de nota e ratificamos, seriamos omissos como 
imprensa transparente, se ignorássemos, a 
mudança, efêmera que seja, mas, com 
dividendos ao comercio local, como frisou  o 
presidente da Associação de Hotéis e Pousadas 

de Cáceres, Tarcísio Paulino: rede hoteleira que 
sofre muito nessa época, graças a Deus, estás 
lotada,  com a Caravana. Veja bem Seu Paulino, 
não é só a rede hoteleira, é o mercado em geral, 
pergunta prá Filó, o quanto ela aumentou em sua 
demanda de marmitas, ao Dinâmico, quantos 
almoços a mais comercializa diariamente, ao 
Tapera.

Enfim, pouso e gastronomia aquecidos, 
divisas sendo geradas, para os 13 dias da 
programação em Cáceres foram contratadas 9 
pessoas para a área da limpeza, dois 
carregadores, três eletricistas e dois vigilantes. 
Como bem lembrou o prefeito Francis, a 
Caravana movimenta a cidade, hotéis, bares, 

restaurantes, barracas, artesanato, gente 
trabalhando, produzindo e ganhando o pão de 
cada dia, então fica difícil, mesmo a oposição 
fechar os olhos diante do exposto e comprovado, 
não é mesmo?  

Veja bem, a Caravana veio unir o útil ao 
agradável, cuidar in-loco do social, da saúde 
pública, (quantos ficam meses em filas do SUS a 
espera de um atendimento); fomentar a 
economia local; taxas zero às famílias carentes 
atendidas; exploração gratuita às barraquinhas; 
dentre outras atividades de cidadania plena, 
então, o registro se faz necessário, até por uma 
questão de justiça e a nossa charge diz tudo, sem 
precisar de legenda, Bom Dia!

O respeito e a convivência com as 
diferenças, o papo aberto, transparente e 
despolemizado sobre as mais variadas matérias 
sociais, são pecinhas, dentre tantas outras, que 
podem auxiliar a criação de uma agenda escolar 
para os direitos humanos.

Levantar a bandeira de uma agenda 
escolar para os direitos humanos não é conversa 
fiada, tampouco é resultado de uma teoria 
conspiratória engenhosa a doutrinar mentes e 
corpos, como alguns mal-intencionados, com 
frequência, querem nos fazer crer.

É, na realidade, e bem na realidade 
mesmo, sem viajar na maionese, estimular a 
interação necessária entre as discussões sobre os 
direitos humanos e a escola, no intuito de promover 
o preenchimento do conteúdo de nossas cidadanias 
– pois, se tanto propagandeiam que a escola, 
enquanto unidade educacional, é o carro-chefe da 
superação das nossas dificuldades na coletividade, 
que é o futuro, que é a porta de entrada para um 
tempo mais promissor, nada mais razoável, 
portanto, do que alimentar e reforçar seus alicerces e 
serviços com ideias mais críticas e palpáveis.

Não se trata de mais uma lenda urbana ou 
de mais um conto do vigário não! Acreditem, uma 
agenda para os direitos humanos pode alimentar e 
reforçar os alicerces e os serviços de uma escola 
sim! E isso acontece, pois a agenda colabora para 
que o conhecimento, construído e compartilhado 
nas escolas, conecte-se com os elementos sociais, 
históricos, políticos e culturais que constituem o 
entorno dos estudantes, proporcionando a eles 
condições mais plurais de matutar sobre o seu meio.
Mas por que uma agenda?

Serei bem sincero, o nome em si não 
interfere muito na proposta, poderia ser utilizado em 
vez de agenda, por exemplo, projeto, programa ou 
guia para os direitos humanos. Não haveria 
problema algum. O que conta mesmo é, ao final dos 
trabalhos, estabelecer um conjunto de ações cujos 
fundamentos tenham os direitos humanos como 

possíveis pontos de partida e como possíveis pontos 
de chegada.

Até porque, mais do que uma carta de 
intenções, a agenda deve ser um plano realista, com 
atividades que unam reflexão e prática e que 
envolvam professores, servidores, direção, 
estudantes, pais, mães, irmãos e vizinhos
como um todo, situando, nesse processo, a escola 
como um local fértil para a concretização de justiça 
social.

E o porquê de ser uma agenda para os 
direitos humanos?
Os direitos humanos falam muito sobre nós, 
sabiam? E não é fofoca de vizinho não! São eles que 
nos garantem, minimamente, espaços livres, 
seguros e com oportunidades positivas para 
tocarmos as nossas vidas com respeito e dignidade.

Contudo, para que esses direitos não se 
tornem palavras de efeito, ditas aqui ou acolá 
somente para impressionar algum ouvido desatento, 
ou para que não virem peças decorativas de 
prateleira de grã-fino, é preciso que coloquemos a 
mão na massa (e pra ontem, viu?!).

E colocar a mão na massa significa 
promover espaços de trocas de saberes na ponta, 
onde tudo acontece (e onde tudo pode acontecer) – 
no caso, como já me referi, nas escolas – a fim de 
que os direitos humanos não só estejam ligados, 
num sentido teórico, com as demandas da 
comunidade escolar (o que já é um ganho), mas que 
também contribuam para compreendê-las e superá-
las.

F e i t a s  a s  j u s t i f i c a t i v a s  e  o s  
“considerandos”, é conveniente também nos 
preocuparmos com as características de nossa 
agenda – como ela de fato será – no intuito de não 
formularmos algo que não se sustente ou algo que 
não caminhe com as próprias pernas.
Segue então uma breve listinha de como a nossa 
agenda escolar para os direitos humanos deve ser:
(I) “Democrática” – vozes, representatividades e 
visibilidades precisam ser garantidas, não só no 

sentido de se ter um “lugar para chamar de seu”, mas 
no sentido de se ter um lugar em que os envolvidos 
possam debater, aprender, ensinar e interagir com 
igualdade de forças e capacidades.
(II) “Disponível” – as opiniões e teorias devem 
florescer das reivindicações populares ou de suas 
reverberações; nesse sentido, acessos não devem 
ser negados, posto que não há eleitos, ou escolhidos, 
ainda que muitas vezes seja diferente, a dignidade 
humana não guarda correspondência com 
hierarquizações, com convicções inquestionáveis 
ou moralismos de conveniência.
(III) “Praticável” – as iniciativas devem ser 
compreensíveis e assimiláveis, na linguagem e na 
estrutura, por todos, buscando validade e razão de 
ser nos contextos em que serão implementadas. 
Pensando nisso, não é à toa que as iniciativas devem 
estar impregnadas de rostos, cores e cheiros, ou seja, 
aberta à diversidade, e, igualmente, legitimada, não 
a partir de bases inflexíveis, odiosas birrentas e 
egoístas, mas a partir de bases em que a dinâmica 
das  poss ib i l idades ,  do  d iá logo  e  dos  
questionamentos tenha maior relevância.
(IV) “Autônoma” – as iniciativas, assentadas em 
novos pontos de vista e novas bases devem ter (ou 
fazer um esforço para que tenham) como 
idealizadores, aplicadores e destinatários, 
simultaneamente, os mesmos sujeitos. É ilógico 
conceber uma agenda em que a idealização e a 
aplicação venham de fora, feitas à imagem e 
semelhança de terceiros estranhos às lutas e às 
pautas sociais.
*Dedico este texto aos amigos gaúchos Marcelo 
Moura (Professor da Ucpel), Rubens Vellinho, 
Aline Ávila, Fernanda Ollé, Terena Koglin, Fatiane 
Nogueira, Fernanda Machado, Margarete Hirdes, 
Enio Fernandez, Flávia Jacques, Humberto Xavier e 
Isabel Padoin, pelos instigantes debates na 
disciplina de “História da Positivação dos Direitos 
Humanos”. 
***___José Ricardo Menacho - Professor do 
Curso de Direito da Unemat/Cáceres
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Direitos humanos (também) é assunto de escola

Civitas et Salutem
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Eu vejo o preconceito como 
um dos maiores problemas que 
persistem na nossa sociedade. E o 
pior é que tenho visto um 
crescimento e naturalização desse 
tipo de preconceito contra as 
mulheres.  A misoginia está 
ganhando status de posicionamento 
político, mas, é sociológico, 
a n t r o p o l ó g i c o ,  e  d e v e  s e r  
combatida', finaliza o vereador.

A sanção do projeto de lei 
deve ser feita pelo prefeito Francis 
Maris Cruz ainda nesta semana, 
quando se realizam outras ações em 
comemoração ao dia internacional 
da mulher, coordenadas pela 
Secretária de Assistência Social 
Eliane Batista.

a sessão da última segunda-Nfeira, 5, foi aprovado por 
unanimidade o Plano 

Municipal de Políticas Públicas para 
Mulheres. 
 O Plano prevê ações de 
garantia de direitos das mulheres, 
além de ser o Marco Legal contra a 
discriminação, o preconceito, a 
exploração e as ameaças aos direitos 
das mulheres.

Para o vereador Cézare 
Pastorello, a aprovação vem em um 
ótimo momento. "Estamos na 
semana em que se comemora o dia 
internacional da mulher, portanto, 

momento oportuno para aprovação. 
Desde sempre fui um 

defensor de maior participação das 
mulheres na política, e isso é 
imprescindível para que elas 
participem das ações de garantia dos 
seus direitos. 

Nesta legislatura temos a 
satisfação de contarmos com as 
vereadoras Valdeníria Dutra e a Elza 
Basto, duas guerreiras que mostram 
o quanto é importante termos 
mulheres na política. No entanto, 
isso ainda é pouco, já que as 
mulheres correspondem a mais da 
metade da população. 

eficiência e qualidade na prestação 
dos serviços; economia de tempo e 
e s f o r ç o ;  p r o c e d i m e n t o s  
p a d r o n i z a d o s ;  e  a m b i e n t e s  
humanizados.

A carta de atendimento do 
Ganha Tempo contempla mais de 
100 serviços, entre eles estão a 
Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz), Junta Comercial do Estado 
de Mato Grosso (Jucemat) ,  
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran), Instituto Nacional do 

mil pessoas diariamente.
A nova modelagem das 

unidades Ganha Tempo, que serão 
padronizadas, determina que o 
atendimento seja de alta qualidade, 
eficiência e rapidez, facilitando o 
acesso do cidadão aos serviços 
públicos de competência do Estado e 
de outros entes parceiros do 
Governo Federal e municípios.

A unidade de Cáceres irá 
priorizar o atendimento com 
conforto e agilidade; aumento da 

 Governo do Estado de Mato OGrosso,  por  meio da  
Secretaria de Estado de 

Trabalho e Assistência Social, 
realizou na manhã da última 
segunda-feira (5) o lançamento da 
obra da nova unidade do Ganha 
T e m p o  d e  C á c e r e s .  O  
empreendimento será localizado na 
Avenida Ipiranga nos fundos da 
Prefeitura Municipal e deve ser 
inaugurado até agosto deste ano.

Presente no lançamento, o 
governador Pedro Taques ressaltou 
que além de levar comodidade, 
q u a l i d a d e  e  a g i l i d a d e  n o  
atendimento dos serviços de 
cidadania, a obra vai gerar emprego 
para a população local. “Estamos 
muito empolgados com essa nova 
modelagem do Ganha Tempo. O 
cidadão merece ser bem atendido, 
em um ambiente adequado e com 
agilidade. Outro fator motivador é  a 
geração de empregos para os 
moradores de Cáceres. Somente para 
os serviços de atendimento serão 55 
novos postos de trabalho”, ressaltou 
o governador Pedro Taques.

Além dos funcionários que 
irão atuar dentro da unidade, após a 
inauguração, a construção do espaço 
vai gerar cerca de 300 empregos, 
diretos e indiretos. A expectativa é 
que a nova unidade alcance 
rotatividade de aproximadamente 

 erminaram na última sexta-Tfeira (2) as correições 
r e a l i z a d a s  p e l a  

Corregedoria-Geral da Justiça de 
Mato Grosso nas serventias 
extrajudiciais do pólo de Cáceres, o 
primeiro a ser inspecionado em 
2018. Em cinco dias, as equipes 
coordenadas pelas juízas Edleuza 
Zorgetti Monteiro da Silva e Adair 
Julieta da Silva percorreram os 
cartórios das dez comarcas da 
região.

A medida atende a uma das 
metas da Corregedoria Nacional de 
Justiça, que é criar um ciclo de 
correições anual, e contribui para o 
cumprimento de outras. Durante a 
atividade foram examinados livros, 
papéis, atos e tudo mais que se 
relacionar ao expediente da 
serventia. 

O s  f u n c i o n á r i o s  d o s  
cartórios acompanham os trabalhos 
e prestam auxílios às equipes 
c o r r e i c i o n a i s ,  b e m  c o m o  
esclarecimentos acerca dos serviços 

e rotinas.
Edleuza Zorgetti Monteiro 

da Silva conta que, de uma maneira 
geral ,  o funcionamento das 
serventias está dentro do esperado. 
“Fomos bem recebidos e atendidos 
pelos funcionários. Detectamos que 
todas as unidades possuem sistema 
in fo rmat i zado ,  examinamos  
d o c u m e n t o s  e  c o l e t a m o s  
informações para a confecção do 
relatório. Os apontamentos foram 
registrados, bem como os elogios. O 
2º Serviço Notarial e Registral de 
Cáceres nos surpreendeu, pois lá não 
encontramos nenhuma pendência, 
eles se mostraram extremamente 
cuidadosos”, avaliou.

Segundo a magistrada, o 
trabalho representou um grande 
desafio. “Estabelecemos uma 
metodologia padronizada para 
otimizar o tempo. Em razão da 
logística apertada, trabalhamos 
como um relógio para cumprir o 
cronograma. E conseguimos.”, 
comemorou.

Seguro Social (INSS), Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Cáceres 
(CDL), Politec, PROCON, Sistema 
Prisional, Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), entre outros.

O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris, informou que 
também serão ofertados serviços da 

Prefeitura Municipal. 
“Estamos muito felizes. 

Esse é um presente para toda a 
população de  Cáceres .  Um 
investimento do Governo do Estado 
para aproximar os serviços do 
Governo e da Prefeitura de toda a 
população”, disse o prefeito.

NOSSO CPA

Governador lança obra do
Ganha Tempo de Cáceres

Carta de atendimento contempla mais de 100 serviços, entre eles, a Sefaz, Jucemat, Detran, INSS, CDL, Politec, PROCON, Sistema Prisional e Sine entre outros
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Governador descerra a faixa do futuro Ganho-Tempo    

Foto: Jana Pessoa

PROJETO DE LEI

Câmara aprova plano municipal de 
políticas públicas para as mulheres
Assessoria

Vereadores Valdeniria, Pastorello e Elza Bastos    

Foto: Assessoria

EXTRA-JUDICIAIS

TJ procedeu correições nas
serventias do pólo de Cáceres
Assessoria TJ/MT

No 2º Serviço Notarial e Registral local não houve pendência   

Foto: Arquivo
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s  inves t igadores  da ODelegacia de Pontes e 
Lacerda localizaram o 

suspeito Elizualdo de Souza da 
Silva, 29, conhecido como Zuzu, 
depois que descobriram que o 
larápio tinha confessado para a 
mãe da vitima que cometera o 

furto de um celular Iphone 7 no 
dia 22 de fevereiro deste ano.

Detido na delegacia o 
suspeito afirmou que havia 
praticado o furto para manter o 
vicio no álcool relatando que 
vendeu o aparelho por 170 reais 
na frente de um supermercado, e 

que não se lembra de quem é a 
pessoa que foi vendido.

O intuito dos policiais 
agora e localizar o aparelho 
celular através de rastreamento.

 A mãe da vitima salientou 
que caso a pessoa que comprou o 
celular se manifestar e entregar o 
aparelho não irá proceder com as 
investigações e cancela o registro 
de Boletim de ocorrência.

Acontece, que como o 
crime de receptação é de ação 
penal pública incondicionada, 
n ã o  d e p e n d e ,  d e  p r é v i a 
manifestação de qualquer pessoa 
p a r a  s e r  i n i c i a d a ,  s e n d o 
irrelevante a manifestação do 
ofendido, consoante o art. 100, 
caput, 1ª parte, do Código penal 
brasileiro. 

Assim sendo, tão logo a 
policia descubra o receptador, 
independente da mãe da vitima 
d e s e j a r  o u  n ã o  p e l a 
representação, ele irá responder 
pelo artigo 180 do CP, que 
d i sc ip l ina  o  c r ime  e  suas 
conseqüências.

 policial civil aposentado ONoraide Manoel Morais, 
64, e sua esposa Elza 

A lves  Manoe l ,  63 ,  f o r am 
assassinados no final de semana 
em um rancho próximo ao rio 
Jauru, na cidade de Glória 
D'Oeste e já na segunda feira, dia 
seguinte ao bárbaro crime, o filho 
do casal, Adriano Alves Manoel, 
33, foi preso como principal 
suspeito de autoria do duplo 
homic íd io ,  o  ma i s  g r ave , 
parricídios.

Conforme relato, os pais 
c h e g a r a m  n u m a  u n i d a d e 
hospitalar com ferimentos de 
facas, praticamente, mortos, 
óbitos confirmados logo em 
seguida, quando a Polícia Militar 
foi acionada após a equipe 
médica informar o caso. No peito 
de Noraide, foram identificadas 
12 perfurações de faca no tórax 
pela frente e Elza, foi golpeada 
nas costas altura do abdômen.

No local, funcionários 
relataram que o próprio filho 
Adriano Alves Manoel, 33, havia 
levado levou os pais até o 
h o s p i t a l .  P o s t e r i o r m e n t e , 
Adriano contou a PM que estava 
pescando e, quando chegou à 
casa, encontrou os pais feridos no 
chão, mas o delegado Gutemberg 
de Lucena Almeida, não engoliu a 

se contradisse por várias vezes. 
Ouvida na delegacia ,  uma 
testemunha, (nome preservado) 
disse que chegou ao local do 
crime logo depois que o casal 
tinha sido assassinado e se 
encontrou com o suspei to 
Adriano, que voltava de um rio, 
possivelmente após se desfazer 
dos objetos usados no duplo 
assassinato, segundo a Polícia 
Civil .  E a versão do filho 
suspeito, que está atrás das grades 
na cadeia de Porto Esperidião 
sobre os fatos, não condiz com 
esse testemunha.

história e solicitou a sua prisão 
p r even t iva  e  s egundo  um 
i n v e s t i g a d o r  d e  M i r a s s o l 
D'Oeste, há convicção de que foi 
o filho quem assassinou os pais. 
Adriano foi detido na tarde da 
segunda-feira (05) até então 
único suspeito do crime.

Conforme os policiais, 
Adriano é usuário de drogas e 
usava remédios controlados. Já 
tinha sido internado em clínicas 
de reabilitação por várias vezes e 
por causa disso, tinha conflitos 
constantes com a família.

Na delegacia, o suspeito 

m dos autores de um Uhomicídio ocorrido na 
última sexta-feira (2) em 

Pontes e Lacerda teve o mandado 
de prisão preventiva cumprido 
pela Polícia Judiciária Civil na 
segunda-feira (5). O suspeito 
Uelinton de Castro Francisco, 23, 
conhecido como “Veinho”, e o 
adolescente B.O.R. são acusados 
de assassinar a vítima a facadas.

O homicídio que vitimou 
Juliano Fernandes de Souza 
ocorreu por volta das 21h30, no 
bairro Vila Guaporé. Após uma 
discussão, os suspeitos armados 
com facas correram atrás da 
vítima e a atingiram com três 
golpes, sendo dois no pescoço e 
um na costela.

A s s i m  q u e  f o r a m 

acionados do homicídio, a equipe 
da Polícia Civil iniciou as 
investigações, conseguindo 
identificar os dois envolvidos no 
crime. Diante dos indícios de 
autoria,  o delegado Rafael 
Mendes Scatolon representou 
pelo mandado de prisão contra 
Uelinton deferido pela Justiça e 
cumprido na segunda-feira (5).

Após ter a ordem de 
prisão cumprida, Uelinton foi 
conduzido para delegacia, onde 
foi interrogado e posteriormente 
encaminhado para a Cadeia 
Pública local. 

O menor que também 
part ic ipou da execução se 
apresentou na delegacia para 
prestar depoimento e foi liberado 
de acordo com o ECA.

BARBARISMO SELVAGEM

Policial e esposa teriam sido
mortos a facadas pelo lho

Filho do casal preso como suspeito do duplo parricídio que abalou toda a região oeste de MT, era usuário de drogas e tinha conflito com os pais, segundo policiais
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Casal Noraide/Elza morto a facadas, no centro, o filho Adriano, suspeito  

 Fotos: Doc-Familia

FORA DE SERVIÇO

Localizado e preso ladrão
que afanou celular Iphone
PJC c/ Redação

Elizualdo de Souza da Silva, o Zuzu, confessou o furto 

Foto: PJC/MT

FACADAS E XILINDRÓ

Policia grampeia assassino
de vitima da Vila Guaporé

Da Redação

Assassino Uelinton, vulgo “Veinho” já está no xilindró   

Foto: PJC/MT

Segundo o  delegado 
Gutemberg, a hipótese de que 
alguém teria invadido o local e 
matado as vítimas para roubar 
está praticamente descartada, já 
que nada foi levado do sítio, nem 

mesmo a arma do policial 
aposentado. A caminhonete dele 
também estava na propriedade e 
segundo testemunhas, ninguém 
diferente foi visto circulando pela 
região, na data do crime.
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localidade do Cacho e Mirassol 
d'Oeste, além da reconstrução do 
trevo do Sonho Azul, que beneficia 11 
municípios da região. Há mais de uma 
década a população esperava uma 
obra neste trecho, que tinha 
alagamento no período chuvoso e 
registros de acidentes.

A i n d a  n a  M T- 1 7 0 ,  o  
secretário da Sinfra percorreu todo 

trecho da rodovia, passando por 
Mirassol do Oeste, São José dos 
Quatro Marcos, Araputanga, Indiavaí, 
Jauru e Vale do São Domingos. 
Marcelo Duarte também vistoriou a 
reconstrução de 46 km da rodovia 
MT-175, entre a ponte do Rio 
Cabaçal, passando por Curvelândia 
até o distrito de Caramujo, chegando à 
BR-174.

 governador Pedro Taques Oinaugurou domingo último, 
(4) a obra de reconstrução de 

52 km da rodovia MT-170, entre o Rio 
Cabaçal e o município de Salto do 
Céu. Foram investidos R$ 11,4 
milhões na obra. “Estrada não serve 
apenas para o escoamento da 
produção, ela serve também para que 
a ambulância consiga resgatar o 
doente, para que o cidadão possa 
trabalhar em outra cidade, trás novos 
investidores. Estrada é qualidade de 
vida para o cidadão, garantindo o 

direito de ir e vir com segurança”, 
disse Taques, que liderou a Caravana 
da Transformação na região oeste.

De acordo com o secretário 
de Infraestrutura e Logística, Marcelo 
Duarte, o Governo do Estado pegou a 
rodovia intrafegável e a recuperação 
foi uma das prioridades da gestão, 
beneficiando quatro municípios da 
região. “São quase 100 km que 
conectam a BR-174, passando por 
Curvelândia, Lambari do Oeste, Rio 
Branco até chegar a Salto do Céu. São 
vários municípios atendidos por uma 

rodovia que estava acabada. Hoje esta 
inauguração resgata a dignidade de 
pessoas, traz de volta a esperança 
numa região que estava abandonada”, 
comentou o secretário Marcelo 
Duarte.

A obra de restauração da MT-
170 foi realizada pela Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra), e integra o programa Pró-
Estradas que em três anos da atual 
gestão ultrapassou a marca de 2.400 
q u i l ô m e t r o s  d e  e s t r a d a s  
pavimentadas. Foram asfaltados mais 
de 1.000 quilômetros e reconstruídos 
outros 1.400 km de rodovias que 
estavam acabadas. Os resultados 
superam os obtidos nos quatro anos 
anteriores, quando foram feitos 886 
quilômetros de asfalto.

“Nós ficamos 12 anos 
esquecidos, sem a visita de um 
governador, viramos o vale dos 
esquecidos. Este governador fez 
várias obras para esta região, obras 
que foram concluídas e a população 
estão contentes. O governador está 
sendo muito importante para a nossa 
região”, enfatizou o prefeito de Rio 
Branco, Totonho.

O secretário da Sinfra 
aproveitou a viagem para fazer 
vistoria em várias obras da região. 
Duarte acompanhou de perto a 
reconstrução da MT-170, entre a 

 om apoio do deputado Dr. CLeonardo, vereadores tentam 
regularizar incentivo financeiro 

a agentes comunitários de saúde e de 
combate as endemias. Também estão em 
vias de regularizar o adicional os 
municípios de Curvelândia, Pedra Preta, 
Rondonópolis, Barra do Garças, Barra 
do Bugres, Campinápolis, Sinop e 
Tabaporã

Após visita técnica da Frente 
Parlamentar da Assembléia Legislativa, 
os vereadores José Eduardo Torres 
(PSC), Elias Pereira (PT) e Elza Bastos 
(PSD) apresentaram requerimento a 
Prefeitura de Cáceres para regulamentar 
o incentivo adicional financeiro de fim 
de ano, conforme prevê a Lei Federal 
11.350/2006.

O requerimento foi elaborado 
com apoio da assessoria técnica da 
Frente Parlamentar, que é coordenada 
pelo deputado estadual Dr. Leonardo 
(PSD). Ele segue o mesmo molde do 
documento apresentado nos municípios 
de Mirassol D'oeste, Araputanga, São 
José dos Quatro Marcos, Alto Taquari, 
Alto Araguaia, Matupá, Nova Mutum, 
Cláudia e Nobres, onde o incentivo já foi 
regulamentado após trabalho da Frente.

As duas categorias são pedra 
angular da Política Nacional de Atenção 
Básica a Saúde. Enquanto os Agentes de 
Combate às Endemias são responsáveis 
pela instrução das comunidades no 
combate a doenças endêmicas, como 
zika, febre amarela, chikungunya, 
dengue. Já os ACS são os membros da 
equipe da Saúde da Família que fazem 
parte da comunidade, sendo a ponte 
entre o PSF e as famílias locais.

“Os agentes comunitários de 
saúde e de combate às endemias são 
muito importantes para a atenção básica, 
mas pouco tem sido feito pela 
valorização deles. Já são quatro anos 
sem reajuste salarial, portanto a 
regulamentação do incentivo financeiro 
adicional, conforme a Lei Federal 
11.350/2006, é muito importante para 
essas pessoas. Ao fazer isso, estamos 
cuidando quem cuida da gente”, afirmou 
Dr Leonardo.

O governo federal repassa, 
desde 2006, a verba para as prefeituras 
darem mais condições de trabalho aos 
ACE e ACS, ou a utilizar como 
incentivo financeiro.  A Frente 
Parlamentar, chefiada por Dr. Leonardo, 

tem trabalhado para articular junto às 
câmaras municipais e prefeituras a 
regulamentação do adicional financeiro, 
que tem sido uma das principais 
reivindicações das duas categorias.

Também estão em vias de 
regularizar o adicional os municípios de 
C u r v e l â n d i a ,  P e d r a  P r e t a ,  
Rondonópolis, Barra do Garças, Barra 
do Bugres, Campinápolis, Sinop e 
Tabaporã.  

Outra frente de trabalho da 
Frente Parlamentar tem sido a 
regularização do vínculo profissional 
deles junto ao Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), a busca de um curso de 
qualificação técnico, a criação de um 
Fórum Permanente dos ACE e ACS.

ordan Rafael Braz de JArruda, (19) acusado de 
latrocínio contra o fiscal de 

caixa Luis Fernando Moura, na 
cidade de Piracicaba (SP) teve o 
mandado de prisão decretado 
daque l a  c idade  pau l i s t a ,  
cumprido pela Polícia Judiciária 
Civil de Mato Grosso ontem, (6), 
em Poconé. O paradeiro do 
foragido foi descoberto durante 
investigações da Delegacia de 
Poconé com o Núcleo de 
Inteligência da PJC e o suspeito 
foi localizado na residência de 
sua tia, no bairro Areão, onde foi 
dado cumprimento a ordem de 
prisão preventiva.

Após ter o mandado 
cumprido, o latrocida foi 
encaminhado para audiência de 
custódia. Jordan foi apontado 
pelo comparsa Anderson Samuel 
de Oliveira, 19, preso em Jandaia 
do Sul no Paraná, de matar o 
fiscal de caixa Luis Fernando 
Moura, 30, no dia 14 de fevereiro 
último.

A vitima havia saído de 
casa para encontrar amigos e 
s u m i u .  D e  a c o r d o  c o m  
investigação da Polícia, um dos 
criminosos conhecia a vítima e 
marcou de encontrá-lo já 
planejando roubar-lhe o carro. 

Jordan Rafael Braz de Arruda, 
segundo apurou a autoridade 
policial, foi quem marcou 
encontro com a vítima já 
premeditando o roubo (este fora 
informado de que, no dia do 
desaparecimento, o fiscal de 
caixa teria recebido uma rescisão 
trabalhista).

A decisão de matar a 
vítima, conforme analisado na 
investigação, só foi tomada no 
local do assassinato. Segundo a 
policia apurou, Jordan sabia que 
poderia ser denunciado pelo 
roubo e acabou decidindo pela 
morte de Luiz Fernando Gomes. 
O fiscal de caixa desapareceu de 
casa no dia 14 de fevereiro, e seu 
corpo foi encontrado dois dias 
depois em uma região de mata da 
cidade.

Jordan foi encontrado em 
Poconé, na residência de sua tia, 
onde foi dado cumprimento a 
ordem de prisão preventiva.Seu 
paradeiro foi descoberto durante 
investigações da Delegacia de 
Poconé com o Núcleo de 
Inteligência da PJC e após ter o 
mandado cumprido, o latrocida 
foi encaminhado para audiência 
de custódia e depois para o 
presidio, devendo ser recambiado 
para Piracicaba.

INAUGURAÇÃO

Governo entrega reconstrução
de 52 km da rodovia MT 170

Restauração da MT-170 foi realizada pela Sinfra integra o programa Pró-Estradas que em três anos da atual gestão ultrapassou a marca de 2.400 km pavimentados
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Flagrante da inauguração do trecho restaurado da rodovia   

Foto: Rafael Manzutti

LADRÃO ASSASSINO

Latrocida de Sampa preso
na casa da tia em Poconé
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APOIO/DR LEONARDO

Vereadores tentam regularizar 
incentivo financeiro a agentes

Deputado estadual Dr. Leonardo, em defesa dos agentes   

Foto: Marcos Lopes

Anderson S. Oliveira, preso no Paraná entregou Jordan   

Redação c/ G.P
Foto: Del Rodrigues
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 j u s t i ç a  e s t a d u a l  Acondenou o ex-presidente 
da Assembléia José 

Geraldo Riva, a 26 anos, 7 meses 
e 20 dias de reclusão, em regime 
fechado, por crimes de peculato e 
formação de quadrilha e terá que 
devolver aos cofres públicos R$ 
37,2 milhões "desviados dos 
cofres da Assembléia Legislativa 
de Mato Grosso, por meio de 
l i c i t a ç õ e s  f r a u d u l e n t a s  
comandadas pelo ex-deputado", 
informa o Ministério Público 

Estadual, que moveu ação penal 
contra ele. A sentença foi 
expedida pela juíza Selma 
Rosane Santos Arruda

A fraude aconteceu entre 
2005 e 2009, tendo como cenário 
( e  v í t ima)  a  Assemblé ia  
Legislativa e quatro empresas 
que eram apenas alternadas 
durante o período em que os 
crimes foram praticados. Ao 
t o d o ,  f o r a m  2 6  d e s v i o s  
envolvendo as quatro empresas, 
que resultaram em um prejuízo ao 

erário de aproximadamente R$ 
40 milhões, em valores da época.

Conforme denúncia do 
MP, Riva e outras pessoas 
envolvidas no esquema (que 
também respondem a processo na 
Justiça) criaram empresas de 
“fachada”, a maioria delas 
geridas pelos acusados, com o 
intuito de simular a realização de 
licitações para possibilitar a 
ocorrência de pagamentos pela 
Assembléia, sem que houvesse a 
efetiva entrega dos produtos. As 
empresas “vencedoras” dos 
certames, e que participavam da 
fraude, venciam a licitação de 
fachada, ficavam com 20% do 
total e repassavam os outros 80% 
(ou 88%) para o ex-deputado 
Riva e “seus comparsas”, 
acrescenta o Ministério Público.

A juíza Selma Rosane 
Santos Arruda expôs, na decisão, 
que Riva confessou o esquema 
criminoso, relatando que havia, 
na Assembléia Legislativa, a 
prática de “mensalinho” aos 
deputados e por parte do Poder 
Executivo, repassado por meio de 
créditos adicionais em dotações 
orçamentárias. Para fazer uso 
dessa verba e encaminhá-las a 
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 Secretaria de Estado de ASaúde de Mato Grosso 
afirmou que em 2017 foram 

registrados 628 casos de acidentes 
com escorpião, dois deles resultando 
em morte. O Estado afirma que o 
número está em uma crescente e o 
bicho se transformou em mais uma 
praga urbana.

Os números de 2017, no 
entanto, são menores dos que os de 
2016, que teve 672 casos, também 
com dois óbitos. Mas de acordo com 
a Ses o número está em uma 
crescente e o animal se tornou uma 
praga na cidade por três motivos: 
oferta de comida (grilos e baratas), 
abrigo (entulhos, tijolos) e ausência 
de predadores (galinhas de quintal).

Na semana passada, uma 
menina de 7 anos foi picada por um 
escorpião enquanto estava na 
Policlínica do Verdão, quando teria 
ido ao banheiro com a mãe e 
enquanto aguardava pisou em um 
pano molhado. O bicho que lá se 
escondia picou a garota, que logo foi 
atendida.

A secretaria fez algumas 
considerações sobre os hábitos do 

animal: “É importante ressaltar que 
lixo atrai barata e a barata atrai o 
escorpião, que se alimenta dela. A 
redução da presença das baratas é 
um forte aliado da redução do 
escorpião em nossas casas, já que o 
bicho vai ficar onde encontra 
comida.” Conforme ela, o escorpião 
geralmente acessa a casa pelo ralo do 
banheiro, pela caixa de gordura e 
pela grelha colocada nas calçadas 
para drenar a água das chuva.

“ N ã o  e x i s t e  v e n e n o  
específico para matar escorpião. 
Normalmente as empresas de 
desinsetização, usam inseticidas que 
apresentam alta eficiência contra os 
insetos, mas que não são capazes de 
matar os escorpiões, apenas 
incomodam estes animais e provoca 
o seu desalojamento. Aí ele sai do 
seu abrigo e fica errante. Nos 
momentos pós desinsetização o 
risco de aparecer escorpiões fica 
aumentado por este motivo,” 
conclui.

Em caso de acidente com 
escorpião a recomendação é que a 
vítima procure com urgência o 
Pronto Socorro.

presidência da Assembléia 
praticava as fraudes, as licitações 
e as simulações de venda ou de 
prestação de serviços.

Na decisão a magistrada 
destaca que o ex-deputado já 
responde ao processo em 
liberdade, “inexistindo causa 
para a decretação da custódia 
cautelar, defiro-lhe o direito de 

assim apelar”.
Os promotores do Gaeco 

ressaltaram que aguardam que o 
Tribunal de Justiça julgue com 
celeridade eventual recurso da 
defesa a fim de que seja dado 
início ao cumprimento da pena, 
s e g u n d o  i n f o r m a ç õ e s  d a  
assessoria do MP.

RECURSO LIVRE

Condenado a 26 anos de prisão
Riva deverá devolver R$ 37 mi

Apesar da canetada pesada da justiça, ex-presidente da assembléia legislativa de Mato Grosso, teve o direito de recorrer da sentença sem custódia cautelar

M.N c/ Redação

José Geraldo Riva vai recorrer da decisão em liberdade   

Foto: Arquivo

BALANÇO 2007

Saúde registra mais de 620 casos
de picada de escorpião e 2 mortes
SES c/ Redação

Cáceres-MT, quarta-feira 07 de março de 2018

concentração no início do jogo, 
ou talvez nos jogos como 
mandante o adversário vem para 
segurar aquela pressão inicial. 
Mas é uma coisa que não está 
dentro do nosso script, não é isso 
que a gente gostaria. 

Eu, preferencialmente, 
sem dúvida alguma gostaria que a 
gente administrasse mais o 
segundo tempo e construísse mais 

a vitoria no primeiro” concluiu.
Antes de encarar em casa 

o Náutico, o Cuiabá entra em 
campo duas vezes; nesta quarta-
feira(7), às 19 horas, contra o 
Atlético(ES) pelas quartas de 
final da Copa Verde e no próximo 
domingo(11), visita o União pela 
última rodada da primeira fase do 
Campeonato Mato-grossense 
2018.

 Luverdense retornou Op a r a  C u i a b á ,  a p ó s  
arrancar um empate 

c o n t r a  o  A r a g u a i a ,  p e l o  
Campeonato Mato-grossense e já 
tem um novo desafio pela frente. 
Enquanto os reservas jogaram em 
Barra do Garças, o time titular 
p e r m a n e c e u  e m  C u i a b á  
descansando. 
 Mas durou pouco a folga e 
na segunda feira, eles já voltaram 
a treinar na parte da tarde, 
embarcando ontem ao Tocantins, 

onde enfrentam o Sparta, em 
Araguaína, nesta quarta-feira, 
pela Copa Verde.

Para esta partida, o 
técnico Odil Soares poderá 
mandar a campo o que tem de 
melhor em seu elenco. “A copa 
verde é uma das prioridades do 
clube para esta temporada e o 
objetivo é fazer um bom jogo em 
Araguaína e voltarmos com um 
resultado que nos permita jogar 
com o regulamento na partida da 
volta, em Lucas do Rio Verde” 

afirmou Odil. Sparta do Tocantins 
e Luverdense se enfrentam às 
19h30 (horário de MT), nesta 
q u a r t a - f e i r a ,  n o  e s t á d i o  
Mirandão, em Araguaína.

O Sparta ganhou na 
semana passada, o reforço do 
zagueiro Moacri que tratava uma 
tendinite no joelho esquerdo, mas 
já está escalado pelo técnico 
Fernando Brasília para encarar o 
Luverdense. A preocupação 
agora é o atacante Jean, que se 
contundiu no jogo da volta contra 
o Real Ariquemes-RO.

Conforme o preparador 
físico do Sparta, Kizer Lira, Jean 
teve uma lesão na posterior da 
coxa direita e está em avaliação 
no DM e pode desfalcar o 
Tricolor do Norte neste próximo 
compromisso. 

Além de Jean, o clube 
teve a baixa do goleiro Alex, com 
uma ruptura no adutor direito e 
fica longe dos gramados por dois 
meses.

Sparta e Luverdense 
duelam em dois jogos, válidos 
pelas quartas de final da Copa 
Verde, o primeiro embate será 
realizado hoje às 20h30 e o jogo 
de volta será no Mato Grosso, no 
dia 18, às 17h00.

 CBF alterou o horário da Apartida entre Cuiabá e 
Náutico, válido como 

jogo da volta pela 3ª Fase da Copa 
do Brasil 2018, que estava 
marcado para a próxima quarta-
feira (14) às 20h30 e agora, o 
confronto alterado em 15 minutos 
no relógio, acontecerá às 20h45 
(horário de Mato Grosso). 
Apenas um detalhe para um jogo 
que promete agitar a torcida na 
Arena Pantanal em Cuiabá.

A mudança de horário foi 
para atender e encaixar a partida 
na grade da TV Globo Nordeste, e 

que inicialmente será transmitida 
apenas para o estado de 
Pernambuco, interessado no 
jogo, pois na ida, 

O Timbu derrotou o 
Dourado em 2 a 1 na Arena 
Pernambuco no ultimo dia 28, e 
detem a vantagem dia 14, de jogar 
por um empate para se classificar.

A vitoria por qualquer 
placar do Cuiabá por 1 gol de 
diferença leva a disputa da vaga 
para a cobrança de pênaltis, ou 
uma vitoria por 2 ou mais gols, o 
D o u r a d o  s e  c l a s s i f i c a  
diretamente. 

Exatamente neste estudo, 
o Náutico se arma para um jogo 
decisivo já na primeira etapa, 
destacando o técnico Roberto 
Fernandes, que os 23 gols 
marcados pelo Timbu ao longo da 
temporada, 15 deles aconteceram 
já no segundo tempo de jogo, o 
equivalente a 65%.

Construir o placar das 
partidas somente a partir da 
segunda etapa não está nos planos 
do técnico Fernandes, que 
justifica os números e esclarece 
que gostaria que fosse diferente. 
“Talvez falta um pouco de 

COPA DO BRASIL

Timbu quer jogo para decidir
vaga com Dourado na 1ª etapa

Cuiabá tem dois compromissos até o duelo com o Timbu de Pernambuco na Arena Pantanal em jogo decisivo, que o adversário espera vencer em 45 minutos iniciais

F.P e CEC c/ Redação

Técnico Roberto Fernandes, quer o Náutico agressivo   

Foto: Marlon Costa

COPA VERDE

Luverdense chega ao Tocantins
para duelo hoje contra o  Sparta
S.N c/ Redação

Verdão do Norte joga primeira das quartas no Mirandão    

Foto: Assessoria
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