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PARTIU/PARAÍSO
Abertura na noite de ontem foi aquele aperitivo especial anunciando que até domingo é festa na cidade, com várias atrações artísticas, esportivas e a pesca

Cáceres integra a direção certa da
emoção com abertura do 37º FIPE
Foto: Divulgação

Em sua trigésima sétima edição, o Festival Internacional de Pesca
de Esportiva de Cáceres, (37º FIPE), abriu suas portas na noite de ontem,
aos milhares de cacerenses e turistas, para um qüinqüídio fantástico, shows
nacionais e regionais, gastronomia, artesanato, esportes e prêmios aos ases
da pescaria. A perfeição superando expectativas, mercê da eficiente
administração Francis e coordenação Junior Trindade da Sicmatur.
Página 03

NOVO COMANDO

Eleitores vão hoje as urnas
eleger a reitoria da Unemat
Foto: Assessoria

Rodrigo Zanin bate chapa nas urnas contra Edna Sampaio
Nesta quinta o chão treme no FIPe com Chitão e Xororó

A comunidade acadêmica da Universidade do Estado de Mato
Grosso, composta por mais de 22 mil estudantes, 870 docentes e 620
profissionais técnico-administrativos, vai às urnas nesta quinta-feira (7),
para escolher a nova reitoria da Unemat pelo período de 2019-2022. A
Chapa 1 é composta pelos professores Rodrigo Bruno Zanin e Nilce Maria
da Silva e a Chapa 2, pelos professores Edna Luzia Almeida Sampaio e
Isaac Newton Almeida Ramos. Página 03

ROUBO E HOMICÍDIO

John Lenon e comparsa são
filmados e presos em Cáceres

OSSOS DO OFÍCIO

Foto: Reprodução

Pavorô lesiona a boca num
acidente de carro em Jauru

John Lenon Vendrúsculo
Cristo, e Valdeci Benevides da
Silva, foram presos em Cáceres
suspeitos de assaltarem uma
lanchonete dias antes, crime este,
filmado pelas câmeras de
segurança do estabelecimento
roubado. Valdeci, foragido da
justiça de SP, tinha em sua casa,
uma moto roubada e John Lenon,
também foragido, em 2012 havia
matado sua companheira a
facadas no Rio Grande do Sul.

Foto: Divulgação UOL

Página 03
Câmeras derrubaram a dupla criminosa fujona

PANELEIRO

Estrangulou mulher e foi
preso circulando nas ruas

Comediante Milene Uehara, a Pavorô, de molho no SBT

A assistente de palco do 'Programa do Ratinho', do SBT Milene
Uehara, conhecida como 'Pavorô', sofreu um acidente de carro no último
final de semana, quando se dirigia para a cidade de Jauru. A artista que
levou três pontos na boca, se apresentaria em um circo, quando o motorista
perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco. Página 05

Foto: Akitáfacil

A policia agiu rápido, elucidando mais um
crime de morte em Pontes e Lacerda e pendendo
André Luiz, vulgo “Maranhão Paneleiro ou
André Gordinho” que confessou ter matado
Madalena Ferreira, no apartamento da vitima na
Rua Lazaro Lourenço da Silva no bairro Vila Ibec
em Pontes e Lacerda, por estrangulamento.
Cadáver foi localizado no apê
com sinais de espancamento

Página 04
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Futebol e os Cambaus
Nenhum segredo que o Brasil seja
visto e conhecido entre nós e no exterior
como o país do futebol, alias, quem quando
garoto nunca jogou uma pelada seja na rua
de casa ou na escola? No nosso tempo até o
pai comprar um capotão, a molecada jogava
mesmo com uma bola de meia, as traves dos
gols eram dois tijolos e os times, os com e os
sem camisa, a partida acabava quando a mãe
aparecia com o cinto enrolado nas mãos
ameaçando com aquela surra.
Apesar do contexto de longevidade
atual não são muitos os que se lembram do 1º
titulo mundial do Brasil em 1958, seleção
canarinha na Suécia, 5 a 2, em Estocolmo,
no estádio de Raasunda, naquele distante 29
de junho de 1958. Sessenta anos se
passaram, neste interregno, outros quatro
títulos, 1962, no Chile, Estádio Nacional;
1970, no México Estádio Azteca; em 1994,
nos Estados Unidos da America do Norte, no
Estádio Rose Bowl de Pasadena, e 2002 em
Yokohama, no Japão, no Estádio Yokohama
Kokusai Sōgō Kyōgi-jō. Depois de 16 anos
sem levantar o caneco, volta neste mês, a ser
armado o circo do esporte bretão e a febre da
maioria, basta ficar meia hora na banca do
Daud na Praça Major Carlos e contar as
pessoas que procuram figurinhas da seleção
do Tite. Nada temos contra esportes,
futebol, torcidas, seleção, importante que
isto fique explícito, o que queremos aqui, é
mostrar os dois Brasis, o da bola, (sonho) e o
real, o primeiro usado pelos oportunistas
donos do poder, como aparelho ideológico
do Estado, atração do panis et circensis e o
segundo, aquele que todos convivem no dia
a dia, o das desigualdades sociais e
corrupção.
Como todo fenômeno social de
grande alcance, o futebol no Brasil e países

MEIO AMBIENTE
O Consórcio Águas do Pantanal realizou
anteontem, uma palestra alusiva ao dia
mundial do meio ambiente no Centro
Cultural de Eventos de Cáceres, com o
palestrante Douglas de Almeida Corveloni,
engenheiro ambiental e coordenador de
resíduos sólidos do Serviço de Saneamento
Ambiental Águas do Pantanal. O objetivo,
mostrar o diferente destino dos resíduos
(lixo) e suas conseqüências, além de tratar
também da importância da coleta seletiva.
Participarão da palestra alunos das escolas
EM Jardim Guanabara, EM Duque de
Caxias, EM Vitoria Regia e Colégio
Imaculada Conceição.
PLANTIO DE MUDAS
Na quarta-feira, 6, às 8h00 foi realizado o
Plantio de 200 mudas nativas do cerrado no
antigo lixão municipal, na margem
esquerda da BR 343 sentido Cáceres/Barra
do Bugres, promovendo assim a
recuperação da área degradada pelo
descarte inadequado de resíduos no local.
Uma louvável atitude, que não deve nem
pode ser restrita a semana do meio
ambiente, mas todos os dias do ano e de
preferência, que as mudas sejam
protegidas.
PETROBRÁS
A nomeação de Ivan Monteiro, operador
financeiro da Petrobras nas gestões de
Ademir Bendine e Pedro Parente não é
capaz de segurar a sensação do mercado
financeiro de que a empresa voltará a ter um
ciclo difícil pela frente. Monteiro, que pode
ter significação para os “mercadistas” por
tudo o que fez, não tem nenhuma força
política e, portanto, não terá como manter
uma política agressiva de preços. A geração
de caixa da Petrobras vai sofrer e os saldos
acumulados na hora das vacas gordas nos
cofres da empresa foram usadas nas
operações de recompra de dívida realizadas
no exterior.
PETROBRÁS II
Voltar a captar no mercado para alongar
prazos de dívidas vai ficar mais difícil, pela
soma da alta dos juros internacionais com
as dúvidas do que espera a empresa daqui
por diante. Duas das maiores agências de
classificação de risco do mundo, a Moody's
e a Fitch, já fizeram sinalizações negativas
para a empresa. Não vai demorar, para que
rebaixem a nota de crédito do país, podem
anotar. Não há mais no mercado a
expectativa de que o dólar possa voltar ao
patamar de R$ 3,60 e uma certeza de que,
em pouco tempo, sairemos do limite para o
imponderável. E não tem santo que possa
acenar com um governo algo sereno no ano
que vem. Anotem: o inferno é o limite.
DESMATAMENTOS
Ações de combate ao desmatamento ilegal
realizadas pelo IBAMA em Cláudia,
Marcelândia e União do Sul, na região norte
do Estado, resultaram no embargo de 3.625
hectares e na aplicação de 27 autos de
infração, que totalizam R$ 24 milhões em
multas. Os infratores foram autuados por
desmatar áreas de Reserva Legal (2 mil
hectares) e florestas em estágio avançado
de regeneração, além de impedir a
regeneração de vegetação nativa,
descumprir embargos e realizar o corte de
árvores especialmente protegidas e
ameaçadas de extinção, como a
castanheira, entre outros motivos. Quando
será que eles vão pagar as multas? No dia de
São Nunca?

emergentes, tem função a de desviar a
sociedade de seus problemas prioritários
como, por exemplo, o desemprego, a má
distribuição de renda, a injustiça social e as
precárias condições de vida de
determinados segmentos da sociedade
brasileira. O fanático claro, vai discordar,
mas no Brasil da corrupção, do desgoverno,
do capitalismo selvagem, o futebol tem
servido sim, de instrumento da classe
dominante para manipular as massas como
forma de sublimar a miséria e as desventuras
da pobreza, através do sucesso meteórico da
conquista de um campeonato doméstico ou
internacional. O placar favorável do clube
afasta do torcedor o placar do preço absurdo
do custo de vida e o tal patriotismo
tupiniquim se reveste de um gol do Neymar,

da camiseta verde e amarela, de um rojão e o
governo bate palmas.
Alguma dúvida? Dê uma voltinha
na cidade na semana da pátria e conte as
casas onde tem uma bandeirinha do Brasil
na janela; alguma escola onde o hino
nacional ainda é cantado na fila na entrada
das aulas ou alguém que saiba cantar o hino
nacional. O do clube de futebol, a maioria
sabe, as bandeirinhas em finais de
campeonatos, nos jogos da copa, estão nas
casas, nos carros e nos cambaus, enquanto o
país continua deitado eternamente em berço
esplêndido, para os gravatinhas donos do
poder, que cravam a clava forte no bolso do
povaréu; Gol do Brasil, quem perdeu? Nem
precisa responder, apenas olhe ao redor de si
mesmo.

Liberdade de Imprensa (7 de Junho: Dia da Liberdade de Imprensa)
A liberdade de imprensa
desempenha um papel de extrema
importância no Estado Democrático de
Direito, tendo em vista que ela aumenta o
acesso à informação e propicia o debate e a
troca de conhecimento entre as pessoas.
Entretanto, a liberdade de imprensa deve
sempre se pautar no respeito aos direitos da
personalidade previstos no art. 5º, inciso X,
da Constituição Federal de 1988.
A liberdade de imprensa está
intimamente ligada com a liberdade de
expressão, pois é através desse direito que
várias opiniões e ideologias podem ser
manifestadas e discutidas para a formação
do pensamento.
A imprensa sofreu uma grande
transformação histórica, passando pelo
período pré-industrial, capitalista até a
chegada da Constituição federal de 1988.
Após a revogação da Lei n.5.250,
de 9 de Fevereiro de 1967 (Lei de
Imprensa) criada no regime militar, os
jornalistas e os meios de comunicação
passaram a serem julgados com base nos
artigos da Constituição Federal e dos
Códigos Civil e Penal.
Dentre a importância da atividade
desenvolvida pela imprensa, sua função
informativa e de construção de pensamento

questiona-se sobre o seu campo de atuação
na sociedade ao veicular fatos que
envolvam a privacidade das pessoas.
Segundo o Código de Ética dos Jornalistas,
a informação noticiada dever ser correta e
precisa, devendo ele divulgar os fatos que
sejam de interesse público, respeitando o
direito à privacidade do cidadão.
Ao analisar os direitos
constitucionais da personalidade,
dignidade da pessoa humana e direito a
intimidade notamos que os mesmos se
confrontam com a liberdade de expressão
assegurada à imprensa pelo nosso
ordenamento jurídico.
Apesar de estarmos diante de dois
direitos protegidos constitucionalmente,
ambos não são absolutos, devendo analisar
cada caso de maneira única para que se
verifique a sua limitação e o interesse
social protegido. O papel da imprensa é
fundamental para a manutenção do Estado
democrático de direito.
Alguns autores a encaram como
um quarto poder, devido ao fato de no
momento em que veiculam informações
elas estão desempenhando uma função
essencial para exercer uma capacidade
crítica sobre os outros poderes, sendo eles o
Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
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Mesmo não a olhando como um
quarto poder constituído é certo que a
imprensa é um poder de controle externo
sobre os demais poderes. Acrescenta-se
que a liberdade de imprensa exige o
princípio da verdade, haja vista que, se por
um lado lhe é reconhecido o direito de
informar a sociedade sobre fatos e idéias,
por outro sob este direito incide o dever de
informar objetivamente, ou seja, sem
alterar-lhes a verdade ou modificar o
sentido original, posto que assim agindo
não temos informação, mas sim uma
deformação.
A liberdade de expressão não é
absoluta, pois poderá haver interferência
legislativa para dentre outras, proibir o
anonimato; impor o direito de resposta e a
indenização por danos morais,
patrimoniais e à imagem; preservar a
intimidade, a vida privada, a honra e a
intimidade das pessoas e exigir a
qualificação profissional dos que se
dedicam aos meios de comunicação.
Também poderá haver limitações a
liberdade de expressão quando o seu
conteúdo colocar em risco uma educação
democrática, livre de ódios e preconceitos.
***___Bruno Viudes Fiorilo, advogado e
Pós- Graduado em Direito Tributário.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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TANTAS EMOÇÕES

Durante cinco dias a festa é geral em Cáceres, palco do fantástico evento de pesca fluvial de renome mundial com atrações artísticas, esportivas e gastronomia

Dezenas de milhares curtem
a 1ª noite do mega 37º FIPe
Da Redação

Foto: Divulgação

E

m sua trigésima sétima
edição, o Festival
Internacional de Pesca de
Esportiva de Cáceres, (37º FIPE),
maior evento turístico de Mato
Grosso, abriu suas portas na noite de
ontem, aos milhares de cacerenses e
turistas, para um qüinqüídio de
shows nacionais e regionais, grupos
folclóricos, gastronomia de sabor
incomparável, tempero exótico que
prende o paladar, rico artesanato,
negócios, lazer, entretenimento.
Jogos de praia e pesca, muita
pescaria, etc.
Após a abertura oficial de
gala às 20h00 no Portal da Sicmatur
pelo prefeito Francis Maris e
Secretário Junior Cesar Trindade,
começou a festa, na Arena popular,
com mostra artístico cultural às
21h00 no Palco do FIPe e às 23h00 o
1º show nacional do festival com a
renomada dupla Edson e Hudson.
Ressalte-se que pela manhã,
oficinas ambientais foram atrativos

expectativa é de muito mais gente,
apesar das evidencias do frio,
aplaudindo a partir das 23h00 sem
molhar o fio de cabelo, os ícones da
verdadeira musica caipira-sertaneja
Chitãozinho e Xororó. No programa
ainda, os primos de Monte Azul
Paulista, interior de São Paulo, Vini e
Luccas, com musicas de seu
primeiro DVD, que veio prá ficar.
Durante os cinco dias em

FORAGIDOS DA LEI

PM prende John Lenon e truta
comparsa filmados em assalto
Da Redação
O palco tremeu na noite de ontem com a dupla Edson e Hudson

no Centro de Eventos Maria Sophia
Leite, das 8h00 às 11h00 e das 14h00
às 17h00 e das 8h00 às 11h00 e das
14h00 às 16h00, aconteceram
modalidades desportivas de areia e

de mesa na Praia do Daveron, que se
repetem nesta quinta feira.
Se na noite de ontem a arena
esteve lotada com o show de Edson e
Hudson, para esta quinta a

MANDATO 2019/2022

Unemat abre as urnas hoje
para eleição de nova reitoria
Assessoria c/ Redação

A

comunidade acadêmica da
Universidade do Estado de
Mato Grosso, composta por
mais de 22 mil estudantes, 870
docentes e 620 profissionais técnicoadministrativos, vai às urnas nesta
quinta-feira (7), para escolher a nova
reitoria da Unemat pelo período de
2019-2022.
O horário de votação é das 9
às 22h00 nos 75 pontos de votação,
com urnas distribuídas em todo o
Estado, localizadas nos campus,
núcleos pedagógicos, pólos de
ensino a distância, sede
administrativa e escritório regional
em Cuiabá. O eleitor deve
identificar-se para a mesa receptora
de votos, por meio de documentos
oficiais com foto: RG, RNE, CNH,
Carteira de Trabalho, Carteira
profissional Funcional ou Militar.

Cáceres, o clima será de festa,
milhares de pessoas circulando pelo
amplo espaço do 37º FIPe, que se
supera a cada ano, mercê dos
organizadores, voluntários,
parceiros e turistas de vários estados
e países vizinhos,
curtindo as
diversas atrações, gerando divisas ao
município, empregos diretos e
indiretos e claro, a alegria geral.

Será aceito boletim de ocorrência
datado de, no máximo, 30 dias antes
do pleito.
Na Unemat, o voto é
paritário, direto, livre e secreto. Têm
direito a voto todos os professores e
profissionais técnicoadministrativos (PTES) efetivos,
estudantes regularmente
matriculados em pelo menos uma
disciplina no semestre 2018/1, nos
cursos de graduação e pósgraduação (lato e stricto sensu),
incluindo modalidades
diferenciadas.
Também podem votar os
servidores efetivos cedidos pela
Unemat, profissionais afastados
para qualificação, assim como para
concorrer a outro pleito no âmbito
municipal, estadual ou federal,
desde que se encontrem em sua
Foto: Arquivo

respectiva unidade de lotação. Já
aqueles cedidos para a Universidade
não têm direito a voto. O eleitor que
fizer parte de mais de um segmento
da comunidade acadêmica (docente,
discente e PTES) terá direito a
somente um voto.
Duas chapas concorrem às
eleições para os cargos de reitor e
vice-reitor da Unemat. A Chapa 1 é
composta pelos professores Rodrigo
Bruno Zanin e Nilce Maria da Silva e
a Chapa 2, pelos professores Edna
Luzia Almeida Sampaio e Isaac
Newton Almeida Ramos.
A apuração terá início
imediatamente após o encerramento
da votação. Será eleita a chapa que
obtiver o maior percentual de votos
válidos, considerando a paridade nos
três segmentos da comunidade
universitária.
A posse da chapa eleita será
no dia 20 de dezembro de 2018, após
publicação do Decreto de nomeação,
pelo governador do Estado de Mato
Grosso. O mandato terá início em 1º
de janeiro de 2019 e conclui-se em
31 de dezembro de 2022.

D

ois meliantes foram presos
na última segunda-feira (4)
em Cáceres suspeitos de
assaltarem uma lanchonete dias
antes, crime este, que foi . filmado
pelas câmeras de segurança do
estabelecimento e para surpresa
desagradável dos ladrões que não
contavam com o desacerto, estavam
na mira dos fardados que
reconheceram a dupla durante uma
ronda de rotina.
Os ladrões filmados John
Lenon Vendrúsculo Cristo, 26, e
Valdeci Benevides da Silva, 31,
estavam em frente a uma residência
quando foram abordados pela PM e
demonstrado nervosismo, tentaram
se esconder na residência, sem
sucesso.
De acordo com a PM, nada
foi encontrado com os suspeitos
durante a revista. Porém, ao checar
os nomes dos dois suspeitos, foi
descoberto que havia um m andado
de prisão em aberto contra John
Lenon, expedido pela Comarca de
Novo Hamburgo (RS) por

homicídio. Conforme apurou a
reportagem do Jornal Correio
Cacerense, John Lenon assassinou a
facadas no pescoço, sua
companheira na cidade de Portão no
Rio Grande do Sul, no dia 26 de
fevereiro de 2012, quando ele e a
vitima voltavam de um baile
bêbados e drogados.
Contra o outro suspeito, os
policiais encontraram dois
mandados de prisão em seu
desfavor, expedidos pela comarca de
São Paulo, sendo um para
cumprimento de pena privativa de
liberdade e outro por roubo.
Questionados pela PM,
Valdeci Benevides disse que era
foragido da Justiça e John Lenon
confessou que havia fugido de um
presídio no Rio Grande do Sul, onde
já cumpria pena pelo assassinato da
parceira.
Com Valdeci, a polícia ainda
apreendeu uma motocicleta que era
produto de roubo ou furto e que
estava guardada dentro da casa onde
ele foi preso.
Foto: Reprodução

Roubo foi filmado, e perigosos ladrões já estão atrás das grades

Mais de 20 mil eleitores tem direito a voto hoje nos campus
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ARBITRAGEM/FIPE

Selecionados farão o aferimento nos peixes capturados nas provas de pesca, embarcadas motorizada e de canoa e de barranco infanto-juvenil, sênior e PCD

Comissão capacita os medidores e
apontadores para provas de pesca
Assessoria c/ Redação

Foto: Esdras Crepaldi

A

Comissão de Arbitragem
do 37° Festival
Internacional de Pesca
Esportiva de Cáceres, se reuniu
na noite da última segunda-feira
(4), para realizar mais uma
capacitação. O treinamento foi
destinado aos 60 medidores e
apontadores que farão o
aferimento nos peixes capturados
nas provas de pesca, embarcadas
motorizada e de canoa e nas de
barranco infanto-juvenil, sênior e
para pessoas com deficiência,
PCD.
Segundo o Coordenador
da Comissão de Arbitragem do
37° FIPe, Claudionor Duarte
Correa, técnico da SICMATUR,
há uma necessidade eminente do
evento ter uma equipe grande de
fiscais, e acima de tudo que
estejam habilitados e preparados
para medir as espécies capturadas
nos certames. “Após isso a
Comissão de Arbitragem,
composta por 10 árbitros,
instituída pelo prefeito Francis
Maris, através de Decreto
M u n i c i p a l t e m a
responsabilidade de somar
validar as pontuações, sejam
individuais ou por equipes”,
explica Claudionor.
Segundo Claudionor a
reunião é importante e necessária
para o alinhamento e a
padronização das ações nas
provas de pesca. “Este já é o

pesca”, detalha Júnior César.
Já o prefeito Francis
Maris, não esconde a ansiedade
para o início das competições de
pesca. Segundo Francis, o
Festival só acontece porque
existem essas provas, para tanto a
preparação deve buscar a
excelência para que o
regulamento seja respeitado e as

espécies preservadas e
devolvidas com vida ao rio com o
menor impacto possível.
«O sistema de Pesca e
Solte, adotado no FIPe, garante a
piscosidade do Rio Paraguai e de
seus afluentes para que as futuras
gerações também possam
desfrutar desse manancial”,
finaliza Francis.

CRIME NO APÊ

Preso paneleiro que matou
mulher por estrangulamento
P.L c/ Redação

A

Coordenador Claudionor Duarte Correa, orienta técnicos

segundo encontro de preparação
para as competições de peca. O
primeiro foi no Instituto Federal
de Mato Grosso, Campus de
Cáceres”, revela Duarte Correa.
O coordenador aproveita
para agradecer a parceria dos
órgãos que atuarão na
fiscalização, Marinha do Brasil,
2° Batalhão de Fronteira, Polícia
Federal, Polícia Ambiental,
Corpo de Bombeiros, ASATEC,
Instituto Ibemo do Meio
Ambiente, Juvan, IFMT, Sema e
voluntários da comunidade.
O Secretário Júnior César
Trindade, observa que estes
detalhes demonstram uma

atenção especial para que o
regulamento seja cumprido e os
fiscais e árbitros capacitados.
“Ao todo serão 180 profissionais
de diversos órgãos ou
voluntários, que estarão atuando
nos dias do festival”, anuncia
Trindade.
O secretário pontua que
também são debatidos os pontos
do regulamento, principalmente
àqueles com maior incidência de
irregularidades nos últimos
eventos. “Eles precisam conhecer
profundamente o regulamento e
estarem atentos a qualquer
irregularidade ou imprevisto que
possam acontecer nas raias de

policia agiu rápido,
elucidando mais um crime
de morte em Pontes e
Lacerda e pendendo André Luiz,
vulgo “Maranhão Paneleiro ou
André Gordinho” acusado da morte
de Madalena Ferreira, 39, crime
ocorrido no apartamento da vitima
na rua Lazaro Lourenço da Silva no
bairro Vila Ibec. O corpo havia sido
localizado pelo ex-marido da morta
após a patroa dela ligar perguntando
sobre a mesma que não foi trabalhar.
Ele fora ao apartamento
chamando pela vítima e não obtendo
resposta decidiu arrombar a porta e
acabou encontrando a mulher sem
vida, caída no quarto com ferimentos
na cabeça e sinais de

estrangulamento e espancamento.
O suspeito André Luiz,
conhecido por vender panelas nas
ruas, em um primeiro momento
negou ter matado Madalena, mas
acabou confessando o crime e já está
atrás das grades, autuado pelo crime
de homicídio, estando à disposição
da justiça.
As informações colhidas
pela policia dão conta de que no dia
do crime, a vitima entrou em seu
apartamento acompanhada de um
estranho, que depois, apurou, era o
paneleiro assassino. No local
haviam varias latas de bebidas
alcoólicas, sinal que ambos beberam
antes de possível desentendimento
que culminou na morte de Madalena.
Foto: Akitafacil

DESTINO/UBERABA

Mula laçado na BR 364 comprou
22 kg de coca no Porto Esperidião
PRF c/ Redação

N

a tarde de anteontem,
policiais da PRF
r e a l i z a v a m
patrulhamentos e fiscalizações de
rotina na BR 364 e na altura do
KM 387 da BR 364, em Santo
Antônio do Leverger, região
metropolitana de Cuiabá, por
onde cruza a BR, ligação das
regiões Norte e Sul de MT e

também de outras Regiões do
Brasil, foi abordada uma picape
Fiat Strada, de cor prata.
O condutor e proprietário
do carro, um indivíduo de 38
anos, cuja identidade não foi
fornecida à imprensa, como de
p r a x e d a P R F, m o s t r o u - s e
bastante nervoso, com a ação
policial e diante do seu os
Foto: PRF/MT

Num baculejo no veículo, a droga foi encontrada no painel

policiais suspeitaram que algo de
ilícito poderia estar sendo
transportado no veículo e
iniciaram uma vistoria
minuciosa.
Durante a averiguação,
dentro do painel do carro foram
localizados 18 tabletes de drogas,
sendo posteriormente constatado
que eram 14 de cloridrato de
cocaína (cocaína pura) e 4 de
pasta base de cocaína, que juntos
pesaram 19,3, KG de
entorpecentes.
O suspeito relatou que
estaria recebendo certa quantia
em dinheiro para levar a droga de
Porto Esperidião, região de
fronteira coma a Bolívia, com
destino a cidade de Uberaba no
estado de Minas Gerais.
Encaminhado ao plantão
da Policia Federal de Cuiabá, o
mula foi autuado em flagrante
pelo crime de tráfico de
entorpecentes e recolhido a
cadeia, estando a disposição da
justiça.
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Corpo da vitima foi encontrado no apê pelo ex-marido
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ARTE E BELEZA

Artes feitas a mão, dos mais variados estilos estão à mostra e venda na feira de artesanato, uma das muitas atrações do festival de pesca neste final de semana

Feira de artesanato difunde
cultura pantaneira no FIPe
Assessoria c/ Redação

Foto: JCC

M

antendo a tradição de
destacar a cultura local, o
37º Festival Internacional
de Pesca Esportiva de Cáceres, que
acontece de 6 a 10 de junho, anuncia
mais uma vez sua tradicional feira de
artesanato e conforme o prefeito
Francis Maris Cruz, em uma ação
conjunta entre a
Prefeitura e
Associação Pantaneira dos Artesões
de Cáceres (APAC), o artesanato
local e estadual poderá ser visto no
FIPe. “A Feira de Artesanato é uma
forma de valorizarmos a cultura e a
identidade de nosso povo, de
mostrarmos a arte feita com as mãos,
que evidenciam aspectos culturais
de nossa terra”, destaca Francis.
Segundo ele, a região de
Cáceres apresenta um artesanato
riquíssimo e muito variado, com
diferentes materiais. “Quem quiser
conhecer, é só visitar a feira durante
o Festival Internacional de Pesca

Livramento, Aripuanã e Cuiabá,”,
informa.
Ainda conforme Sueli, a feira mostra
para a população o artesanato
pantaneiro e de Mato Grosso, e sua
importância como produto turístico
e parte importante da economia
informal do município de Cáceres.
O secretário de Meio
Ambiente, Cultura e Turismo, Júnior
César Trindade, comemora o
sucesso de mais uma parceria no
Festival de Pesca Esportiva de
Cáceres. “Esta feira é muito

CRIME AMBIENTAL

Várias opções de artistas locais e regionais estão na feira

Esportiva de Cáceres”, observa
Francis Maris.
A presidente da APAC, Sueli
Tocantins, informa que ao todo serão

40 artesãos expondo no FIPe.
“Grande parte é de Cáceres, da nossa
associação, mas teremos colegas
artesãos de Várzea Grande, Poconé,

QUEDA NO BARRANCO

Acidente de carro em Jauru
lesiona a Pavorô do Ratinho

UOL c/ Redação

A

assistente de palco do
'Programa do Ratinho', do
SBT Milene Uehara,
conhecida como 'Pavorô', sofreu um
acidente de carro no último final de
semana, quando se dirigia para a
cidade de Jauru. A artista levou três
pontos na boca, mas mesmo
machucada, decidiu ir trabalhar na
terça-feira (5), no programa ao vivo.
'Pavorô' estava indo para
Jauru, onde se apresentaria em um
circo, quando o motorista perdeu o
controle do veículo e caiu em um

importante para o evento, pois
apresenta a população local e aos
visitantes os diferentes produtos
artesanais confeccionados aqui e em
todo Mato Grosso”, destaca Júnior.
O secretário anuncia que a
feira terá muitas novidades e preços
atrativos. “Visitem a feira de
artesanato na quarta-feira (6), das 18
às 23 horas e de quinta (7) a domingo
(10), das 9 às 23 horas.
Quero agradecer o apoio e a
parceria com a APAC”, finaliza
Trindade.

barranco. Ela chegou a desmaiar por
causa da pressão do airbag e o primo
da assistente de Ratinho, que
também estava na frente, sofreu uma
luxação na mão.
Milene, que estava no banco
de trás, foi quem mais teve
ferimentos, segundo ela, era uma
estrada de terra ruim, a pessoa que
estava dirigindo não conseguiu fazer
a curva e foi no barranco com tudo.
“Eu estava no banco de trás sem
cinto. Fui de boca e começou a jorrar
sangue. Pensei que tinha quebrado o
Foto: Divulgação

Milene Uehara realmente apavorou com o acidente de carro

dente, mas só ficou mole", disse ela,
ainda com dificuldades na fala.
"Nessas horas, a gente
repensa que o mais importante é a
nossa vida. Eu estava preocupada,
querendo chegar logo, e no fim não
consegui fazer o show", desabafou
Milene sobre não usar cinto de
segurança no banco traseiro. Uma
ambulância levou a artista até o
hospital da cidade, onde não foi
atendida corretamente: "Era bem
precário, deram ponto na minha boca
e o doutor do SBT falou que nem era
para fazer com essa linha. Foi
engraçado que o povo que me
esperava no show foi até o hospital
me ver".
Ratinho e a produção do
programa recomendaram que ela
repousasse, mas a artista preferiu
participar da atração: “Eles falaram
para não ir, mas eu estava bem.
Adoro trabalhar lá, Ratinho é minha
diversão". A figurinista do SBT
sugeriu que ela se fantasiasse de
odalisca, para cobrir a boca, que
estava inchada: “Hoje (ontem) fui
gravar uma matéria para o
'Fofocalizando' e exagerei.
Eles passaram batom na
minha boca e, quando fui tirar, o
ponto saiu junto. Fui ao ambulatório
e o doutor fechou minha boca,",
disse a artista. (Com informações do
UOL)

VENDE-SE
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Policia rodoviária apreende
314,15 m³ de madeira ilegal

PRF c/ Redação

D

urante a Semana do Meio
Ambiente, entre os dias 1 e
5 deste mês, a Polícia
Rodoviária Federal reforçou as
fiscalizações no combate aos crimes
ambientais em todas as rodovias
federais do País e em Mato Grosso, a
PRF apreendeu 314,15 m³ de
madeira que estavam sendo
transportados de maneira ilegal
pelas rodovias do estado.
No total, 12 boletins de
ocorrência policial foram
confeccionados com base na Lei de
Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98)
e 12 pessoas foram detidas. Só em
2018, a PRF/MT contabiliza a
apreensão de 3.508,90 m³ de
madeiras extraídas de forma ilegal.
Foram 193 ocorrências por crimes
ambientais e 234 pessoas detidas.
Somente no plantão da
última segunda (4), os PRFs
flagraram o transporte ilegal de 123
m³ de madeiras durante fiscalizações
realizadas na BR-364, em Cuiabá.
As cargas apresentam
irregularidades diversas, entre as

mais recorrentes estão a falta de
licença de transporte (Documento de
Origem Florestal ou Guia Florestal),
licenças vencidas, excesso de carga e
o transporte de espécies e perfis não
autorizados ou diferentes do que
consta nas autorizações.
Somente em 2017, a PRF
apreendeu 41 toneladas de
agrotóxicos contrabandeados,
50.953 m³ de madeiras extraídas de
forma ilegal e prendeu 1.431 pessoas
por crimes ambientais, além da
apreensão de 11 mil animais, entre
exóticos e silvestres.
Além dos produtos
florestais, a PRF busca contribuir
com a preservação do meio ambiente
fiscalizando rotineiramente o
transporte de agrotóxicos e produtos
perigosos, minérios, pescado, fauna
silvestre e emissões veiculares,
incluindo o uso do ARLA 32, um
reagente químico à base de uréia
necessário para o controle de
poluição do ar por veículos
automotores.
Foto: PRF/MT

Em 2017, a PRF apreendeu 50.953 m³ de madeiras ilegal
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SOBREVIVENTE

Indiazinha está sob os cuidados intensivos de uma pediatra desde que deu entrada no H.R de Água Boa e segundo os atendentes do hospital, aconteceu um milagre

Bebê indígena enterrada pela
bisavó, resgatada após 7 horas
G1- MT c/ Redação
Foto: PJC/MT

Bisavó da indiazinha resgatada viva Kutz Amin, está presa

O

resgate da índia recémnascida depois de ser
enterrada viva pela família
dela, anteontem (5), em Canarana, é
visto como um milagre por policiais
que ajudaram a salvá-la, ao descobrir
que ela estava viva no momento em
que cavavam para retirar o corpo do
local.
“Podíamos ouvir um choro,
bem pequeno, embaixo da terra”,
declarou o major e comandante da
Polícia Militar em Canarana, João
Paulo Bezerra do Nascimento.
Os policiais calculam que a
criança ficou enterrada por sete horas
– entre as 14h e 20h de terça-feira em
uma cova de 50 centímetros de

profundidade. A menina está no
Hospital Regional de Água Boa. A
família indígena, seguindo os
costumes deles, enterrou a menina no
quintal da casa deles. A bisavó, Kutz
Amin, de 57 anos alegou que a criança
não chorou e, por isso, acreditou que
estivesse morta.
Segundo o comandante, os
policiais se surpreenderam com a
história por duas vezes: primeiro, pelo
fato da família ter enterrado a criança
e não comunicado às autoridades.
Segundo, pelo fato da menina ter
sobrevivido embaixo da terra por
tantas horas.
O procedimento legal é a PM
comunicar a situação à Polícia Civil,

que por sua vez liga para a Perícia
Oficial e que faz a retirada do corpo.
Como os peritos estavam em outra
cidade, longe dali, o policial começou
a escavação, podíamos ouvir um
choro bem pequeno, embaixo da terra.
Vimos que a criança estava viva, a
tiramos dali e levamos para o
hospital”, comentou o comandante.
A bebê indígena está sob os
cuidados intensivos de uma pediatra
desde que deu entrada no Hospital
Regional de Água Boa, segundo a
Secretaria Estadual de Saúde (SES).
“Foi como um milagre, ninguém
acreditava que essa criança pudesse
estar viva e acabou emocionando a
todos ali”, concluiu o comandante.
A mãe da adolescente e a mãe
do bebê, de 15 anos, foram ouvidas na
delegacia e liberadas. A Polícia Civil
autuou a bisavó por tentativa de
homicídio. Ela disse à polícia que
cortou o cordão umbilical e enterrou a
menina.
“Ela confessou que cortou o
cordão umbilical do bebê e, por não
ter chorado, ela acreditou que a
menina estava morta. Ela fez o enterro
do bebê na cultura deles, sem
comunicar às autoridades”, disse o
delegado Deuel Paixão de Santana.
O estado do bebê é estável e
estão sendo aguardados os resultados
de diversos exames que já foram
realizados. A pediatra pediu ainda
novos exames, dentre eles um de
tomografia.

SERVIDORES

Sancionado reajuste de auxílio
alimentação para o judiciário
C.B c/ Redação

O

Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) publicou, no
último final de semana, o
reajuste dos auxílios alimentação e
pré-escolar dos servidores do
judiciário: R$ 910,08 e R$ 712,62,
respectivamente. De acordo com a
Portaria Conjunta n.1, o reajuste será
de 3% e começa a valer neste mês de
junho de 2018
Com o aumento, os novos
valores da assistência pré-escolar e
do auxílio alimentação serão de R$
910,08 e R$ 712,62,
respectivamente e de acordo com a
portaria, a implantação dos novos
valores em cada órgão fica

condicionado à prévia demonstração
da existência de disponibilidade
financeira da instituição.
Além da presidente do CNJ,
ministra Cármen Lúcia, assinam a
portaria conjunta o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
Luiz Fux; do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Laurita Vaz; do
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), João Batista Brito Pereira; do
Superior Tribunal Militar (STM),
José Coelho Ferreira, e o presidente
do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios (TJ-DFT),
Romão Cícero de Oliveira.
Foto: Gláucio Dettmar

Decisão foi publicada pela cúpula do CNJ em Brasília
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PONTA GROSSA MESMO!

Jogo é válido pela 9ª e última rodada do primeiro turno do Brasileiro Série C e o objetivo do Luverdense, mesmo fora de casa, é terminar o primeiro turno, no G-4

Verdão do Norte se prepara
para duelo com o Operário
S.N c/ Redação
Foto: Assessoria Lec

O

grupo de jogadores do
Luverdense se
reapresentou ao técnico
Luizinho Vieira, anteontem, e
iniciou a preparação para a
partida do próximo domingo,
contra o Operário de Ponta
Grossa, no estádio Germano
Kruger, no Paraná.
A partida será válida pela
9ª e última rodada do primeiro
turno do Campeonato Brasileiro,
da Série C. O objetivo do
Luverdense é terminar o primeiro
turno, no G-4, posição alcançada
pelo clube, com a vitória sobre o
Joinville, na rodada passada.

Para a partida contra os
paranaenses, Luizinho Vieira não
poderá contar com volante Diogo
Sodré, suspenso pelo 3º cartão
amarelo e para compensar, o
treinador terá o retorno de três
titulares que não enfrentaram o
Joinville.
O zagueiro André Ribeiro
e o volante Moises, que retornam
de suspensões, e o volante
Lorran, que se recuperou de um
desconforto muscular e também
está à disposição.
Na manhã da terça feira
última, o grupo fez um trabalho
de recondicionamento físico na

academia e à tarde participou de
treinamento tático.
A viagem da delegação
para o Paraná está marcada para
amanhã, esta tarde. O jogo em
Ponta Grossa, será domingo às
14h30 (horário do Mato Grosso).
O Luverdense é o 4º
colocado, com 13 pontos ganhos
e o seu adversário Operário da
terra dos Pés-Vermelhos, o 3º,
com 14 e dos 12 pontos possíveis
fora de casa, conquistou quatro,
venceu o Tupi-MG (1 a 0),
empatou com o Bragantino (0 a 0)
e perdeu para Ypiranga (2 a 1) e
Cuiabá (4 a 0), campanha que

GURIZADA DO SOJA

Galo do Norte volta a disputar
o Sub-19 após decisão do TJD

S.N c/ Redação

O

Galo do Norte teve ação
julgada pelos
desembargadores do
Tribunal de Justiça Desportiva de
Mato Grosso, na noite de
anteontem, e por unanimidade,
cinco votos a zero, foi
reconduzido a segunda fase do
Estadual Sub-19, ao mesmo
tempo em que o Grêmio Sorriso
foi desclassificado por ter

infringido o regulamento da
competição.
O time sorrisense escalou
um atleta na partida em que
venceu o Luverdense em casa por
3 a 1, sendo que o nome do
jogador foi publicado no BID,
minutos antes da partida e ele foi
relacionado para o jogo, quando o
regulamento prevê que o atleta
precisa ser regularizado um dia
Foto: Julio Tabile

Campeonato é tumultuado com tapetinho extra-campo

antes da partida.
O departamento jurídico
do Sinop entrou com uma notícia
de infração na procuradoria do
TJD, no último dia 30, sendo
aceita a liminar pelo presidente
do tribunal para suspender a
partida entre as agremiações
Grêmio Sorriso x Poconé
marcada para o final de semana.
O Sinop, que tinha ficado
fora devido ao número de gols
marcados em relação a Sorriso e
Luverdense, que fazem parte da
chave A, agora está classificado e
vai enfrentar o Poconé.
A Federação Matogrossense de Futebol deverá
marcar a data do primeiro jogo
que será no Gigante do Norte.
Os outros jogos das
quartas de final, foram realizados
no último final de semana, com o
primeiro confronto das equipes, o
União venceu o Mixto por 3 a 2,
em Cuiabá.
Já o Araguaia perdeu em
casa para o Cuiabá, por 1 a 0 e o
Operário empatou em 2 a 2 com o
Luverdense, na capital. O
campeão e o vice disputam a
Copa São Paulo de Futebol Junior
em 2019.
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Luverdense precisa vencer o Operário para subir na tabela

deixa o treinador satisfeito.
Para a partida contra o
Luverdense, o Operário-PR terá o
desfalque de Schumacher, que
levou o terceiro cartão amarelo
contra o Bragantino. Por outro
lado, o Fantasma terá a volta do
capitão Chicão, que cumpriu
suspensão na última rodada.

“Estamos perdendo um
ou outro jogador nas rodadas,
mas a gente mantém a base da
equipe.
Temos reposição. Vamos
pensar bem e analisar nessa
semana, e escolher o melhor
jogador,” garantiu o treinador.
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Família reunida para celebrar mais um ano de
vida do patriarca Carlos Mario Mesquita
Garcia a quem enviamos os parabéns com votos
de felicidades e saúde.

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

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua entra em Peixes, se
une a Netuno e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter e
Vênus indicando um dia de
maior sensibilidade e
n e c e s s i d a d e d e
aprofundamento em seu mundo emocional.
O momento pode envolver recolhimento e
reflexão. Você vai preferir estar perto dos
seus à qualquer atividade social.

A Lua entra em Peixes, se
une a Netuno e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter e
Vênus, indicando um dia de
movimento positivo no
trabalho. Se estiver
envolvido em um processo de recolocação
no mercado, pode receber boas notícias. O
momento é ótimo para começar um
programa de saúde.

A Lua entra em Peixes, se
une a Netuno e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter e
Vênus indicando um dia de
maior envolvimento com
amigos, especialmente os
mais íntimos. Um romance pode começar
a qualquer momento. Você estará mais
aberto e acolhedor. Um amigo pode
apresentar uma pessoa especial.

A Lua entra em Peixes, se
une a Netuno e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter e
Vênus, indicando um dia de
movimento positivo na
vida social e equilíbrio da
energia vital. Aproveite as boas energias
deste dia e junte-se aos amigos. Um novo
romance pode começar a qualquer
momento.

A Lua entra em Peixes, se une
a Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter e Vênus
indicando um dia de boas
novidades na carreira. Um
projeto apresentado pode ser
aprovado. Você vai se sentir confortável e
emocionalmente equilibrado no trabalho
nos próximos dias. Uma promoção pode
estar a caminho.

A Lua entra em Peixes, se
une a Netuno e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter e
Vênus, indicando um dia
de interiorização e
necessidade de estar mais perto dos
seus. Sua casa e a família ganham força.
O dia é ótimo para promover um
encontro ou almoço com amigos e
parentes em sua casa.

A Lua entra em Peixes, se
une a Netuno e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter e
Vênus indicando um dia de
tranquilidade, fé e
otimismo renovados. O momento é
ótimo para as práticas religiosas e
espirituais. Uma viagem internacional
pode ser marcada ou realizada a qualquer
momento.

A Lua entra em Peixes, se
une a Netuno e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter e
Vênus, indicando um dia
de boa comunicação e
bons contatos comerciais. O momento é
ótimo para reuniões de negócios. Um
acordo, envolvendo um projeto ou novo
contrato pode ser firmado a qualquer
momento.

A Lua entra em Peixes, se
une a Netuno e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter e
Vênus indicando um dia de
aprofundamento no mundo
emocional e necessidade de
intimidade. O momento pode envolver
também uma negociação envolvendo uma
parceria financeira e boa soma de
dinheiro.

A Lua entra em Peixes, se
une a Netuno e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter e
Vênus, indicando um dia
de movimento positivo na
vida financeira. Um projeto
pode começar a dar bons resultados,
como um acordo ou negociação
envolvendo o aumento de sua renda.

A Lua entra em Peixes, se
une a Netuno e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter e
Vênus, indicando um dia
de movimento agradável
na vida social e aproximação de
amigos. O dia pode envolver a chegada
de alguém especial em sua vida, que vai
mobilizar seu coração. Uma parceria
pode ser firmada.

A Lua entra em seu signo, se
une a Netuno e recebe um
ótimo aspecto de Júpiter e
Vênus, indicando um dia de
abertura do coração e de
muita sensibilidade. O
momento pode envolver o surgimento de
alguém especial em sua vida. Um
romance pode começar a qualquer
momento.

*******

Forte abraço ao
casal Adriano
Faria e Cida,
que adotaram
um estilo de vida
saudável e
frequentemente
são vistos
pedalando
juntos. É isso aí,
"Mens sana in
corpore sano".

Brinde ao companheiro rotário Severino
Sobrinho com votos de muitos anos de vida,
felicidades e realizações. Na fato com a esposa
Maira.

