
CALENDÁRIO
Hoje, 25 de julho, quarta feira, como dizia a 
vovó, “folhinha”, (ela tinha aquela que 
destacava a papeleta do dia, que tinha no 
verso, a lua da semana, plantação de época, 
etc.). Pois é, hoje é dia de São Cristóvão, o 
padroeiro dos motoristas, dia também do 
escritor; do colono; claro, dia do motorista 
e da mulher negra latina e caribenha. São 
Cristóvão divide a data com São Tiago 
Menor. Nossa saudação aos motoristas e 
colonos pela efeméride. 

COBRANÇA NO SUS?
O ministro da Secretaria de Governo, 
Carlos Marun, (aquele da dancinha) em 
mais um de seus besteiróis, propôs no 
último domingo, 22, em mensagem a um 
grupo de parlamentares, o fim da 
gratuidade total aos pacientes no Sistema 
Único de Saúde, o SUS bancado pelos 
impostos dos que realmente trabalham e 
não vivem em cabides de gabinetes 
puxando o saco de poderosos. Era só o que 
faltava, para ele carimbar sua identidade no 
governo temerário. Ainda bem que 
nenhum político é doido de aprovar uma 
idéia doida assim,, pois depende do povo 
nas urnas. 

BOB - ESPONJAS
Os pés de cana, pau d'água, bebuns, Bob - 
Esponjas, cachaceiros e pinguços, 
continuam uma ameaça no transito de 
Cáceres, haja vista uma blitz da Lei Seca 
realizada na Praça Barão Do Rio Branco no 
final de semana, quando cinco destes 
irresponsáveis foram autuadas. Segundo 
Marcos Ribeiro da 4º CIRETRAN, que 
realiza a fiscalização em conjunto com a 
prefeitura, PM e a PRF, foram realizados 
110 testes de alcoolemia, três pessoas 
recusaram a fazer o teste e foram atuados e 
duas outras fizeram o teste e deram sobre 
efeito de álcool sendo multados. Ainda tem 
gente que não entende que álcool, só no 
tanque do carro. 

NEYMAR CAIU MESMO!
O pai do jogador Neymar Jr. teve um 
comportamento agressivo com a jornalista 
Camila Mattoso, da Folha de São Paulo, 
quando esta lhe perguntou se ele fizera uma 
festa num hotel de Sochi, na Rússia após o 
empate da seleção com a Suíça. O Neymar 
pai, respondeu agressivo: “A festa que eu 
fiz foi com a sua mãe. Eu estava com a sua 
mãe lá. Eu fiz a festa com a sua mãe.” Fosse 
este editor, o tal iria ser processado por 
injuria e difamação, com pedido de 
milionária indenização por danos morais, 
pra aprender a respeitar a imprensa e as 
pessoas.

DECRETO ACINTOSO
A Assembléia Legislativa emitiu um 
decreto que disciplina sobre a entrada de 
visitantes no parlamento estadual. De 
acordo com decreto pessoas com 
bermudas, roupas escandalosas ou que 
exponham nudez, sem roupas, sem camisa 
ou camiseta, e casos assemelhados não 
poderão mais adentrar a sede do 
legislativo.
A fiscalização ocorrerá na recepção do 
poder legislativo. Que se saiba, exceto os 
privilegiados empregados do povo, os 
deputados, ninguém mais tem o Vale-
Paletó, daí, chega a ser um insulto, eles, os 
provisórios donos daquela casa, proibir os 
reais donos dela e seus patrões, o povo, de 
ali entrar com roupas comuns. 
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 Acalmai-vos políticos, mais 
preocupados com suas costuras, alinhavos e 
conchavos, (rimou) nesta época de 
convenções paridárias-eleitorais visando 
vaga no banquinho da vaca Brasil, cujas 
tetas leitosas são tão disputadas, acalmai-
vos, porque hoje o cacete vai ser maneiro. 
Sorte da trupe, porque sendo o dia 25 de 
julho, alusivo a uma categoria tão nobre 
como a dos motoristas, a gente não poderia 
jamais ficar na contramão da história, ou, de 
farol baixo. 
 Primeiramente, a gente quer render 
aqui neste espaço do papo reto, as sinceras 
homenagens aos engole-luas, aqueles da 
boléia do bruto que transporta o progresso 
da nação; aos taxistas que encurtam o tempo 
dos passageiros agilizando a vida de quem 
não tem tempo a perder; aos motoristas de 
ônibus que ligam bairros e cidades, 
testemunhas de alegrias e sonhos dos 
viageiros em busca de aventuras, visitar 
parentes, conhecer lugares, o bagageiro 
cheio de malas, vida boa? 
 Nem tanto, haja braço pra controlar 
as ultrapassagens proibidas, olho nas faixas 
contínuas, nem sempre respeitadas pelos 
que se julgam donos da estrada; é hora de 
muita cautela e paciência, afinal, são 
dezenas sob sua responsabilidade e a vida 
segue. Deveria seguir, claro, mas nem 
sempre é assim, basta ver ao longo das 
estradas, sucatas de veículos acidentados, 
pessoas cujas vidas ceifadas, se tornaram 
cruzinhas nos acostamentos, incautos que 
usam rebites, esquecendo que devagar se vai 
ao longe, como dizia Jorge Ben...Buzina pra 
acordar o irmão que joga toda sorte na fé de 
São Cristóvão, o santo ajuda, mas não pode 
seguir no tranco e se acabar num barranco. 
Falando em São Cristóvão, ele não é só 
protetor não só dos motoristas, mas também 

dos viajantes, pela sua história, vai vendo:  
Conforme a história, São Cristóvão viveu na 
Síria e foi martirizado no século III. 
 Seu nome, "Cristóvão", significa 
"aquele que carrega Cristo" ou "portador de 
Cristo". Reza a lenda que Cristóvão era um 
gigante com mania de grandeza. Logo no 
princípio, acreditava que o maior rei do 
mundo era o rei ao qual ele servia. Então, 
veio, a saber, que o maior rei do mundo seria 
Satanás, passando a servi-lo. Por fim, 
acabou descobrindo que o maior rei do 
mundo era o Nosso Senhor Jesus Cristo. Um 
ermitão mostrou que a bondade era a coisa 
mais agradável ao Senhor, convencendo 
Cristóvão, que trocou sua mania de 

grandeza pelo serviço aos semelhantes. 
 Por ser dotado de grande força, 
passou a transportar pessoas através de um 
imenso rio e certa vez, transportando um 
garoto em suas costas, este lhe revelou: 
"Tiveste às costas mais que o mundo inteiro, 
transportasse o Criador de todas as coisas, 
eu sou Jesus, aquele a quem serves". 
 Então, o sírio forte e benfazejo, se 
converteu definitivamente ao Cristianismo e 
por defender as leis de Deus único, foi 
perseguido, martirizado e morte, sem negar 
sua fé. Como o espaço é curto, aqui fica 
nossas justas homenagens a todos os 
motoristas pelo dia, instituído através do 
Decreto nº 63.461/68.

 Os moradores de várias cidades do 
Brasil estão estressados, indignados e 
perplexos com a poluição sonora e a 
perturbação do sossego público provocadas 
por igrejas, por seitas e comunidades 
evangélicas. O volume alto das caixas de 
som entrecortado por gritos, choros e 
exaltações a Deus, de forma desesperada 
pelos devotos, que clamam por mudança em 
suas vidas, no sentido dos equilíbrios 
financeiro, espiritual e físico, ou na questão 
de saúde. 
 Fica difícil classificar o que seria 
isto: um espetáculo teatral, de fundo 
emocional, de fanatismo exacerbado, com 
doses exageradas mesclando mediunidade 
do espiritismo, pela ânsia do que almejam, 
expressam confusamente palavras  
desconexas, sem clareza e sem objetividade, 
declarando ser uma língua que não pertence 
ao mundo terreno, além de exporem o íntimo 
aos confrades.
 Esses adeptos do messianismo estão 
infringindo, primeiramente, a Lei de 
Contravenções Penais, no Artigo 42, quanto 
ao item da Lei de Perturbação do Sossego – 
com gritaria e algazarra, com abusos de 
sinais acústicos, invadindo as moradias e 
tirando o sossego de aposentados, de 
ges t an t e s ,  de  r ecém-nasc idos  e ;  
principalmente, de uma faixa etária entre 60 
a 90 anos, portadores de alguma doença 
degenerativa, a exemplo de câncer ou mal de 

Alzheimer. 
 As comunidades agridem querendo 
impor através de seus gritos histéricos, 
estridentes e amplificados em decibéis, 
como forma de atrair a atenção do público 
dos bairros e arredores, para que venham 
visitar e, automaticamente, tornaram-se 
freqüentadores assíduos de seu culto, de 
seus conceitos e de seus hábitos, de seus 
costumes e do modo de vida.
 Tal ação estratégica primária invade 
também o universo particular. Por outro 
lado, o ato traz apatia, soa inconveniente e 
irritante. Uma grande parcela dos cidadãos 
chega após uma jornada intensa de trabalho 
e busca o descanso, o conforto e o sono 
tranqüilo. 
 Que fique bem claro aos leitores: 
não sou contra a opção religiosa desses 
seguidores de comunidades e de seitas, pois 
tenho consciência do livre-arbítrio existente 
em nosso País. 
 Percebe-se, sim, a falta de 
educação, de bom senso e de respeito à 
individualidade dos moradores. Assim, 
deve-se alertar aos fiscais da prefeitura a 
notificarem e façam os pastores cumprirem 
as normas, providenciando a instalação de 
acústica e portas adequadas, como 
acessórios que isolam o som. 
 Verificar, também, se possuem o 
alvará de funcionamento e registro em 
cartório. Pelo que dispõe o Código de Obras 

alguns bairros são estritamente residenciais 
e existe artigo especifico que discorre sobre 
o impedimento de maquinário poluente em 
todos os sentidos. 
 Além de contravenção penal, o 
bombardeio constante de som elevado trará 
problemas auditivos, pois altera o 
metabolismo do corpo humano aos 
moradores, além de outros males, 
decorrentes do alto stress. Acrescenta-se que 
a poluição sonora é prevista no artigo 54, da 
Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal Nº 
9.605/1998). 
 Neste “vale tudo” apelativo em que 
vivemos, desde o começo predominou a 
geocultura pelas fortes influências das 
teorias européias, uma prática que dura mais 
de 50 anos. 
 Se o mesmo primitivismo está por 
trás do que acontece no Oriente Médio, 
devemos ficar atentos ao perigo do 
fundamentalismo e do fanatismo religioso, 
um dos violentos freios sociais. Este é um 
reflexo de que o Brasil tem vocação para a 
autofagia social. 

***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e 
pedagogo de Presidente Prudente, São 
Paulo. Autor, entre outros, de Religar às 
Origens (ensaios e artigos, 2011) e Sombras 
da Teia (contos, 2017)
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Buzina, amigo Motorista!
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degola, o time de Lucas do Rio 
Verde tem três partidas pela 
frente. 
 No próximo sábado ele 
joga em casa contra o 
Bragantino e, se vencer, pode ir 
a  Jo invi l le  enfrentar  a  
lanterninha e garantir a 
permanência com uma vitória.
 O último jogo, apesar de 

ser em casa, é mais difícil, pois 
é contra o líder Operário. 
 O time da capital volta a 
jogar no próximo domingo, no 
Rio Grande do Sul, contra o 
Ypiranga podendo ajudar o 
Luverdense, já que o time 
gaúcho é adversário direto do 
LEC.

 bola vai rolou no Aultimo domingo em 
Cuiabá, na abertura do 

Campeonato Mato-grossense – 
2ª divisão, onde Cacerense, 
Juara e Operário F.C LTDA 
brigam por duas vagas na elite 
do Estadual de 2019. Nesta 
primeira rodada, o Operário 
Futebol Clube LTDA estreou 
vencendo o Juara por 2 a 1. 
 O Juara que anunciou 
um elenco recheado de nomes 
conhecidos do torcedor mato-
grossense, sob o comando do 
técnico Kiko, nomes como o 
goleiro Heverton Perereca (ex-

Mixto), Kall (ex-Operário 
VG), Jackson (ex-Operário 
VG) e Picachu (ex-Dom 
Bosco), não conseguiu torear o 
Operário. Ressalte-se também, 
que o clube da cidade 
industrial, (grande Cuiabá) 
entrou neste certame de sola, 
com nomes de peso para o 
elenco. Exemplos, Geílson, 
Gean (ex-Cuiabá) e Odail 
Júnior (ex-Mixto), só para 
e n u m e r a r  a l g u n s  q u e   
defendem as cores do OFC 
LTDA, sob o comando de Elias 
Rosa, técnico do Dom Bosco 
no Mato-grossense deste ano, a 

frente do rubro negro.
 N o  e m b a t e  
Operário/Juara, o primeiro gol 
saiu aos 7 minutos. Alyson 
tocou na saída do goleiro 
Heverton Perereca e fez 1 a 0. 
No segundo tempo, Pelezinho 
completou cruzamento e fez o 
segundo gol do Operário. O 
Juara ainda esboçou uma 
reação com o gol de Jackson 
aos 31 minutos mas não 
conseguiu empatar.
 A segunda rodada será 
nesta quarta-feira (25), às 
15h30 entre Cacerense e Juara 
na Arena em Cuiabá. No 
sábado (28), Operário e 
Cacerense fecham o torneio às 
15h30 também na Arena 
Pantanal. 
 A Fera da Fronteira 
comandada por Gianne Freitas 
promete jogar forte também no 
torneio, com nomes como 
Kayke  e  Lo lo ,  que  j á  
defenderam as cores do 
C a c e r e n s e  e m  o u t r a s  
oportunidades. 
 Os dois  pr imeiros 
colocados garantem acesso a 1ª 
divisão do Campeonato Mato-
grossense de 2019.

pesar de empatar em 1 Aa 1 contra o Operário, 
no Paraná, e de cair 

uma posição na tabela de 
classificação, o resultado de 
domingo último, foi positivo 
para o Cuiabá, que garantiu 
m a t e m a t i c a m e n t e  a  
classificação para a fase 
eliminatória da Série C do 
Campeonato Brasileiro. 
 Com 29 pontos e o 
terceiro lugar no Grupo B, o 
Dourado abriu 10 de vantagem 

para o Volta Redonda, em 
quinto, e não pode mais ser 
alcançado nas próximas três 
rodadas.
 E s t a  é  a  m e l h o r  
campanha do time cuiabanista 
em sete disputas na Série C. 
 A equipe está invicta há 
cinco jogos, desde o começo 
do returno, e sua pontuação é 
suficiente para liderar o Grupo 
A, de onde sai o adversário da 
próxima fase. 
 O Dourado ainda tem o 

ataque mais poderoso de todo o 
campeonato, com 29 gols 
marcados, e o melhor saldo, 
com 14 gols.
 Q u e m  t a m b é m  
comemora um bom resultado é 
o Luverdense, que no sábado, 
sob comando interino de 
Maico Gaúcho, fez 3 a 0 no 
Tupi e chegou aos 18 pontos, 
quatro acima da zona de 
rebaixamento, que é aberta 
pelo próprio Tupi, estacionado 
nos 14 pontos. Para escapar da 

BENGALA AMIGA

Luverdense depende do 
Cuia pra fugir da degola

Para escapar da degola, o time de Lucas do Rio Verde precisa vencer as três partidas seqüenciais, Bragantino e o líder Operário em casa e Joinvile no sul  

S.N c/ Redação

Cuiabanos comemoram boa fase da equipe de olho na série B   

BRIGA PELA ELITE

Operário vence o Juara 
e pega o cacerense hoje
FMF c/ Redação

Operário venceu Juara e encara hoje a Fera da Fronteira   

Foto: Show de Noticias

Foto: Assessoria
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By Rosane Michels

Vênus em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio, 
indicando dias de mudanças 
importantes em sua rotina, 
especialmente a de trabalho. 

Um novo projeto ou emprego pode surgir 
e trazer as mudanças esperadas. O 
momento é ótimo para cuidar da saúde da 
mente/corpo.

Esotérico

Vênus em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio, 
indicando dias intensos para 
o seu coração. O momento 
p o d e  e n v o l v e r  o  

aprofundamento de sua vida emocional e 
de um relacionamento. Um romance pode 
c o m e ç a r  a  f i c a r  m a i s  s é r i o  e  
comprometido.

Vênus em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio, 
indicando dias em que você 
estará mais intenso e voltado 
p a r a  s u a s  e m o ç õ e s ,  

especialmente as do passado. Um de seus 
pais pode estar se recuperando de uma 
fase difícil e precisar mais de sua presença 
e carinho.

Vênus em Virgem começa 
a receber um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso na vida 

social e possibilidade de firmar novos 
acordos e negócios. O momento 
beneficia reuniões, especialmente se 
estiver envolvido com novos projetos e 
possíveis contratos.

Vênus em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio, 
indicando dias de movimento 
positivo e mudanças em sua 
vida material e financeira. O 

período, que dura alguns dias, pode indicar 
um convite para um novo projeto, emprego 
ou mesmo uma promoção. O dinheiro chega 
com mais facilidade.

Vênus em Virgem começa 
a receber um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
mudanças e reavaliações de 
emoções e sentimentos 

nocivos, que serão deixados para trás. O 
momento pode envolver também um 
acordo com uma nova parceria ou 
sociedade financeira.

Vênus em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e mudanças 
em sua maneira de lidar com 

suas emoções, que passam por um 
momento de equilíbrio,  mas de 
transformações. Um amor do passado 
pode ser o causador dessas mudanças.

Vênus em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento  in tenso  e  
mudanças na vida social. 

Um contato comercial importante com 
uma grande empresa, clube ou instituição 
pode trazer mudanças em projetos e 
contratos futuros.

Vênus em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em seu signo, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
reavaliação de seu caminho 

espiritual e filosofia de vida. O momento é 
ótimo para começar novos caminhos. Um 
projeto de médio prazo, envolvendo uma 
viagem ou publicação, pode ser 
concretizado.

Vênus em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
transformações e mudanças 

importantes em sua vida profissional e 
planos de negócios. Um novo projeto 
pode fazer com que sua carreira dê um 
passo à frente e traga as mudanças 
esperadas.

Vênus em Virgem começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso na vida 
social e mudanças nos 

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
Uma sociedade ou parceria comercial 
pode ser firmada. Um namoro pode 
aprofundar-se.

Vênus em seu signo 
começa a receber um ótimo 
aspecto de Plutão em 
Capricórnio, indicando 
dias de mudanças positivas 

nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais, que se tornam mais 
intensos. O período, que dura alguns 
dias, pode envolver um novo amor ou 
romance.

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

Uma quarta-
feira regada de 
m u i t a  l u z  a  
q u e r i d a  
G r a c i n d a  
Dantas, pessoa 
maravilhosa que 
hoje embeleza 
n o s s a  H i g h  
Society. Receba 
nosso abraço 
especial deste 
dia. Na foto ao 
lado da filha 
Kátia Dantas.

Parabenizamos o jovem Victor Tavares pela 
passagem de mais um aniversário. Que Deus 
lhe abençoe com um ano repleto de vitórias e 
realizações. Feliz Niver!!!

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

Destaque VIP ao artista plástico Carlos Viana Costa, 
conhecido como "Carlinhos Viana" que entrou na vibe da 
onça e retratou com sua arte o momento da aparição do 
felino. Grande Carlinhos encantando gerações com sua 
pinturas. Nosso carinho e respeito.

Brindando data nova a linda Luciane 
Castrillon que recebe os abraços dos 
familiares e amigos. Lu que essa data se 
reproduza por muitos anos trazendo a cada 
ano paz, amor, saúde e felicidades.

*********
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 Letícia Oliveira Sousa que residia com a família ma cidade de 
Pontes e Lacerda, região de Cáceres, morreu em San Ignácio de Velasco, na 
Bolívia, depois de receber vários tiros, quando saía de uma residência 
naquela localidade acompanhada por vários de seus companheiros. No 
incidente, Maycon Douglas , brasileiro, também foi baleado, mas está fora 
de perigo. A vitima fatal teria sido baleada por engano. Página 04

 No próximo dia 2 de 
agosto, a Prefeitura de Cáceres e a 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso realizam mais uma 
audiência  públ ica para a  
reconstrução do Plano Diretor, 
desta feita, na E.E Onze de 
Março, aberto a participação de 
toda comunidade. O professor 
doutor João Sanches, da Unemat, 
que coordena o projeto do Plano 
D i r e t o r  e x p l i c a  q u e  é  
fundamental que as pessoas 
participem. 

Página 03

 O corpo de agente de saúde da prefeitura 
municipal de Cáceres, Ana Antônia da Silva 
Santana foi localizado duas semanas o seu 
desaparecimento, em avançado estado de 
decomposição em um sitio, localizado na Vila 
Irene, em Cáceres. O cadáver foi encontrado 
através por um tratorista em baixo de uma 
pequena árvore. 

O prazo para o pagamento do abono salarial ano-base 2016 
foi prorrogado e os trabalhadores poderão sacar o benefício a partir 
de amanhã, (26), ficando o dinheiro disponível até 30 de dezembro. 
O pagamento do abono do PIS/PASEP começou em 27 de julho de 
2017 e terminou no último dia 29 de junho, mas foi aberto um novo 
período. O pagamento do benefício referente ao ano-base 2017 
também começa na quinta-feira. Página 05

TERRA SEM LEI

Pistoleiros matam jovem de 
P. Lacerda a tiros na Bolívia

No local, 5 brasileiros, incluindo a lacerdense, consumiam bebidas alcoólicas em uma casa e ao saírem de carro foram atacados na rua por um grupo armado

Letícia e Maycon, baleados em San-Ignácio, ela morreu   

Fotos: Carlos Quinquiví

CIDADE DO FUTURO

Reconstrução do Plano Diretor 
terá audiência pública na CEOM 

Faesp integra convenio do Plano Diretor de Cáceres  

Foto: JCC

EM DECOMPOSIÇÃO

Depois de duas semanas corpo 
de agente de saúde é localizado

Página 03

Agente de saúde Ana Santana 
era uma  pessoa depressiva   

Foto: Arquivo

ABONO SALARIAL

Começa amanhã prazo para 
saque do PIS-PASEP na CEF

Abono proporcional será pago nas agencias da Caixa   

Foto: Divulgação

 Uma mulher usando tornozeleira foi flagrada numa boca de fumo 
em Mirassol D'Oeste, próximo a um ponto de vendas de drogas, a 
conhecida Boca da Eide. No quarto onde ela estava com um bebê de 20 
dias, a policia apreendeu 11 pacotes com cocaína, três frascos de perfume, 
um aparelho de DVD, um celular Samsung, um carregador portátil e uma 
televisão Samsung. Página 04

COM TORNOZELEIRA

Presa na boca tinha cocaína
no quarto de recém-nascido

Flagrada com droga monitorada pela policia disse ser viciada  

Foto: PM/MT
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Evanete Pedrosa, compareceu na 
delegacia de policia por volta das 
1 0 h 0 0 ,  p a r a  r e g i s t r a r  o  
desaparecimento do seu irmão, 
Paulo Vitor de Pinho, 38, 
conhecido como 'Paulinho', 
morador do Bairro Espírito Santo 
e que teria tido uma desavença 
com a esposa sábado último, não 
mais sendo visto.
 A esposa  do Paulo  
confirmou a discussão e logo 
depois, ele pegou o seu veículo 
Voyage, cor prata e sumiu. Ela e o 
restante da família, pedem a 
quem souber do seu paradeiro 
que entrem em contato pelo 
telefone 99803-5365.

as últimas 48 horas, mais Nd u a s  p e s s o a s  
d e s a p a r e c e r a m  e m  

Cáceres, conforme denuncias 
chegadas  ao  C i sc ,  cu ja s  
autoridades iniciaram as buscas 
no sentido de localização. No 
final da tarde de anteontem, 23, 
Devanildo da Silva Crispim, 41, 
conhec ido  como 'Divão ' ,  
morador da Rua das Violetas, no 
Bairro Jardim Padre Paulo, sumiu 
de casa, queixa registrada por 
volta das 18h40 da segu8nda 
feira,pela filha do mesmo,Thais 

Emmanuely.
 Conforme ela, o pai é 
funcionário da STS, e na noite do 
último sábado, 21, por volta das 
20h00, foi a última vez que falou 
com ele e que o mesmo lhe deu 
boa noite e disse que iria dormir, 
pois iria trabalhar no domingo, 
porém, ele não foi no serviço no 
domingo e nem na segunda feira e 
não teve mais contato com seu 
pai.  Informações sobre o 
desaparecido podem ser feitas 
pelo telefone 99939-6474.
 E na manhã de ontem, 

de atuação, que pode ser acessado 
e m :  
http://www.caceres.mt.gov.br/do
wnloads/Prognostico%20caceres
_final%20(2).pdf
 O professor doutor João 
Sanches, da Unemat, que 
coordena o projeto do Plano 
D i r e t o r  e x p l i c a  q u e  é  
fundamental que as pessoas 
conheçam resultado dos estudos 

população participe ativamente 
das  discussões  e  possam 
apresentar sugestões a partir do 
levantamento e estudos técnicos 
já realizados pela Unemat e 
Prefeitura. Todos os interessados 
podem conhecer o resultado 
desses estudos, uma vez que já 
está disponível o relatório síntese 
do diagnóstico e prognóstico do 
município em diferentes frentes 

o próximo dia 2 de Nagosto, a Prefeitura de 
Cáceres e a Universidade 

do Estado de Mato Grosso 
realizam mais uma audiência 
pública para a reconstrução do 
Plano Diretor. O encontro será na 
Escola Estadual Onze de Março, 
às 19h30, aberto a participação de 
toda a comunidade.
 A expectativa é que a 

cidade que queremos no futuro”, 
explica. Ela destaca que o 
compromisso da gestão do 
prefeito Francis Maris Cruz é o de 
preparar Cáceres para um futuro 
melhor, e para isso é importante 
que a comunidade participe desse 
processo.
 A construção de um novo 
plano diretor para Cáceres faz 
parte de um convênio firmado 
entre a Unemat, Fundação de 
Apoio ao Ensino Superior 
Público Estadual (Faespe) e 
Prefeitura de Cáceres.

já feitos a fim de contribuir de 
forma ativa das discussões. “Esse 
relatório síntese traduz como está 
a cidade hoje e como ficará se 
nada for feito nos próximos anos, 
por isso ele é um norteador”, 
explica.
 A  s e c r e t á r i a  d e  
Planejamento de Cáceres, Nelci 
Eliete Longhi reafirma a 
importância da participação da 
população na audiência pública. 
“A nossa idéia é que juntos, o 
poder público e a comunidade 
possam pensar e desenhar a 

copo contento algo semelhante a 
veneno, objetos em análise4 pela 
perícia técnica da Policia 
Judiciária Civil, que deverá 
analisar as provas encontradas na 
cena no fato, elaborando o laudo 
da causa mortis. 
 Ana Antonia da Silva, 51, 
havia desaparecido no dia 10 de 
julho, quando uma das sobrinhas 
procurou o Centro Integrado de 
Cidadania – CISC, para registrar 
o boletim de Ocorrência, 
alegando que a tia sofria de 
depressão e conforme seus 
familiares, várias vezes ela 
afirmara estar decidida a se 
matar, motivo pelo qual, era 
sempre vigiada.

 corpo de agente de saúde Oda prefeitura municipal 
de Cáceres, Ana Antônia 

da Silva Santana que tinha  51 
anos foi encontrado em avançado 
e s t a d o  d e  d e c o m p o s i ç ã o  
anteontem, (23), em um sitio, 
local izado na Rua Pedro 
Alexandrino, no Bairro Vila 
Irene, em Cáceres. 
 O macabro encontro foi 
através de um tratorista que 
realizava limpeza de um pasto do 
sitio, deparando-se com o 
cadáver em baixo de uma 
pequena árvore. 
 Ao lado do corpo foram 
encontradas diversas drágeas de 
medicamentos, assim como um 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prefeitura/Unemat debaterão 
reconstrução do Plano Diretor 

Coordenador do projeto diz ser fundamental que a comunidade conheça os resultados dos estudos já feitos a fim de contribuir de forma ativa das discussões

Assessoria

Secretária Nelci Longhi: idéia é pensar e desenhar o futuro   

Foto: Assessoria

LUGAR INCERTO

Mistério: mais duas pessoas 
desapareceram em Cáceres 

Redação c/ R.M

Devanildo Crispim, Paulo Vitor de Pinho, estão desaparecidos   

Fotos: Doc-Famílias

SOB UM ARBUSTO

Localizado corpo da agente de
saúde desaparecida há 14 dias 
Redação c/ C.N

Ana Antonia da Silva Santana havia desaparecido no dia 10   

Foto: Arquivo
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em Tangará da Serra.
 A vítima contou ainda, 
que ficou mantida em cárcere 
privado por 10 horas e obrigada a 
conduzir o caminhão até a 
Bolívia. Após ouvir o relato da 
vitima e sabê-la incólume, os 
policiais do Gefron saíram na 
captura dos dois ladrões, que 
foram encontrados na região da 
Ponte Padre Inácio. Um deles, 
armado, sacou uma arma e tentou 
atirar contra os policiais. Houve 
tiroteio no local e os dois 
suspeitos foram baleados.
 Os dois foram socorridos 
para um hospital da região, onde 
Welington Minare morreu 
durante o atendimento, sendo que 
seu comparsa Carlos Henrique, 
embora tenha ficado internado, 
não corre risco de morte. A vítima 
contou aos policiais que havia um 
terceiro assaltante, que tinha 
descido do veículo ainda em 
Tangará da Serra. 
 O veículo e o suspeito 
foram encaminhados para a 
Delegacia de Fronteira (Defron) 
em Cáceres.

 assaltante Welington da OSilva Minare, 25, morreu 
em confronto policial na 

noite de anteontem, (23) na 
região da fronteira de Cáceres 
c o m  a  B o l í v i a ,  d u r a n t e  
p e r s e g u i ç ã o  e  t i r o t e i o  
envolvendo ele e o comparsa 
Carlos Henrique da Silva, 32, 
com policiais do Gefron, apósa 
dupla ter roubado um caminhão e 
seqüestrado o motorista.
 S e g u n d o  o  G r u p o  
Especial de Segurança na 
Fronteira (Gefron), um motorista 
de um caminhão, de 24 anos, foi 
seqüestrado e obrigado a dirigir 
para dois assaltantes. O caminhão 
passava pela rodovia BR 070, 

com uma pá carregadeira na 
caçamba. Os policiais pediram 
que o motorista parasse e duas 
pessoas saltaram do veículo e se 
esconderam em uma mata. O 
motorista desceu do caminhão e 
correu em direção à polícia, com 
as mãos na cabeça, afirmando ser 
vitima de três homens armados, 
que haviam lhe tomado de assalto 

 M a y c o n  r e c e b e u  
atendimento médico no hospital 
municipal, sem correr perigo de 
morte. Conforme relato do 
médico responsável pelo hospital 
municipal, a jovem brasileira foi 
atendida, mas devido aos 
impactos da bala em partes vitais 
do corpo e devido a uma 

cinco brasileiros, incluindo a 
mulher morta e os feridos, 
consumiam bebidas alcoólicas 
em uma casa e ao saírem de carro 
foram atacados por outro grupo 
que carregava armas de fogo. No 
lugar do fato, foram recolhidos 
invólucros de armas de fogo 
calibre 38 e arma longa.

 b r a s i l e i r a  L e t í c i a  AOliveira Sousa, 22, que 
residia com a família ma 

cidade de Pontes e Lacerda, 
região de Cáceres, morreu no 
último domingo em San Ignácio 
de Velasco, na Bolívia, depois de 
receber vários tiros, quando saía 
de uma residência naquela 
localidade acompanhada por 
vários de seus compatriotas. 
 No incidente, Maycon 
Douglas , brasileiro, também foi 
ferida por armas de fogo. A 
polícia se mobilizou, colocando 
em alerta as barras de controle de 
saída de San Ignácio para o Brasil 
e outras cidades para encontrar os 
autores do crime, ainda não 
localizados.
 Da mesma forma, as 
autoridades brasileiras foram 
informadas para saber se os 
envolvidos neste incidente têm 
antecedentes no país vizinho. 
 Segundo o comandante da 
Polícia de Fronteiras da Bolívia, 
Gabriel Soliz Heredia, o evento 
sangrento aconteceu quando 

declaração na Special Anti-Crime 
Force. 
 Segundo informações 
ainda não confirmadas pela 
polícia, a Ponteslacerdense teria 
sido baleada por engano, já que o 
alvo seria outro jovem que no 
momento conseguiu escapar.

hemorragia interna, ela morreu. 
 O corpo de Letícia foi 
removido à Santa Cruz para a 
autópsia e posterior liberação a 
familiares para translado até 
Pontes e Lacerda, a fim de 
sepultamento, enquanto que os 
outros três s brasileiros prestaram 

sala e uma mulher de 32 anos 
deitada na cama com um bebê de 
colo. 
 Foi solicitado para que a 
mulher se levantasse para ser 
feita uma revista. Junto com o 
bebê de apenas 20 dias, foi 
encontrado um papelote de 
substância análoga à cocaína e R$ 
10,00 em espécie.
 Ao vasculhar o guarda 
roupa da mulher, ainda foram 
encontrados 11 papelotes de 
pasta base de cocaína pura e no 
local, foram localizados ainda, 
três frascos de perfume, um 
aparelho de DVD, um celular 
Samsung, um carregador portátil 
e uma televisão Samsung. 
Mesmo usando tornozeleira e 
descumprindo decisão judicial, 
i s t o  é ,  f a z e n d o  u s o  d e  
entorpecente e traficando, a 
suspeita relatou aos policiais que 
é apenas usuária de drogas. A 
ocorrência foi registrada na 
delegacia de Cáceres. Dois 
c o n s e l h e i r o s  t u t e l a r e s  
acompanharam o caso por conta 
da presença do recém-nascido.

urante patrulhamento na Dmadrugada desta terça-
feira (24), uma equipe da 

Polícia Militar de Mirassol 
d'Oeste visualizou um homem 
suspeito próximo a um ponto de 
venda de drogas, conhecido como 
“Boca da Eide”.
 Ao notar a presença da 
viatura e receber a voz de 
abordagem, o rapaz jogou algo no 
chão e correu para dentro da 
residência. A equipe policial 
acompanhou o indivíduo, que 
pulou o muro e foi em direção à 
varanda da casa, onde se 
encontrava sentada uma Mulher 
com tornozeleira eletrônica e que 
ao avistar os policiais, correu e 
entrou na residência trancando a 
porta. Em varredura preliminar, 
foram encontradas algumas 
moedas e um papelote de 
substância análoga à pasta base 
de cocaína. 
 Diante disso, foi realizada 
uma busca na residência com o 
objetivo de encontrar outros 
ilícitos, onde estavam uma 
adolescente sentada no sofá da 

POR ENGANO

Jovem de Pontes e Lacerda 
foi morta a tiros na Bolívia

Segundo informações ainda não confirmadas pela polícia, a Ponteslacerdense teria sido baleada por engano, já que o alvo seria outro jovem que no momento conseguiu escapar

El-Deber c/ Redação

Letícia Oliveira Sousa estava com amigos numa festa em San-Ignácio   

Foto: Reprodução

FOGO CRUZADO

Ladrão de caminhão morre 
durante tiroteio com Gefron
Gefron c/ Redação

Caminhão abandonado na fuga pelos ladrões-sequestradores    

Foto: Gefron/MT

Presa na boca, Eide disse que era apenas usuária de droga   

Foto: PM/MT

BOCA DA EIDE

Mula de tornozeleira estocava
cocaína junto a recém-nascido
PM/MT c/ Redação
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 prazo para o pagamento do Oabono salarial ano-base 
2016 foi prorrogado e os 

trabalhadores poderão sacar o 
benefício a partir de amanhã, (26), 
ficando o dinheiro disponível até 30 
de dezembro. Quase 2 milhões de 
trabalhadores não retiraram os 
recursos, o que corresponde a 7,97% 
do total de pessoas com direito ao 
benefício. O valor ainda disponível 
chega a R$ 1,44 bilhão.
 O pagamento do abono do 
PIS/PASEP começou em 27 de julho 
de 2017 e terminou no último dia 29 
de junho, mas foi aberto um novo 
período pelo Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(Codefat). Este é o terceiro ano 
consecut ivo em que ocorre  
prorrogação. 
 Os empregados da iniciativa 
privada, vinculados ao Programa de 
Integração Social (PIS), sacam o 
dinheiro nas agências da Caixa 
Econômica Federal. Para saber se 
tem algo a receber, a consulta pode 
ser feita pessoalmente, pela internet 
ou no telefone 0800-726-0207.
 Pa ra  os  func ioná r ios  
públicos vinculados ao Programa de 
Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PASEP), a 
referência é o Banco do Brasil, que 
também fornece informações 
pessoalmente, pela internet e pelo 

telefone 0800-729-0001.
 Tem direito ao abono 
s a l a r i a l  q u e m  t r a b a l h o u  
formalmente por pelo menos um 
mês em 2016 com remuneração 
média de até dois salários mínimos. 
O valor que cada trabalhador tem 
para sacar depende de quanto tempo 
ele trabalhou. Quem trabalhou o ano 
todo recebe o valor cheio, que 
equivale a um salário mínimo (R$ 
954). Quem trabalhou por apenas 30 
dias recebe o valor mínimo, que é R$ 
80.
 Além do tempo de serviço, 
para ter direito ao abono de 2016, o 
trabalhador deveria estar inscrito no 
PIS/PASEP há pelo menos cinco 
anos e ter tido seus dados 
informados corretamente pelo 
empregador na Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais).
 Va l e  l e m b r a r  q u e  o  
pagamento do benefício referente ao 
ano-base 2017 também começa na 
próxima quinta-feira. A estimativa é 
que sejam destinados R$ 18,1 
b i lhões  a  23 ,5  mi lhões  de  
t r aba lhadore s .  Confo rme  o  
calendário de pagamento, quem 
nasceu de julho a dezembro, recebe o 
benefício ainda este ano. 
 Já os nascidos entre janeiro e 
junho, terão o recurso disponível 
para saque em 2019. Em qualquer 
situação, o dinheiro ficará à 
disposição do trabalhador até 28 de 
junho de 2019, prazo final para o 
recebimento.

Um individuo identificado 
apenas por L.S.C, 31, foi 
baleado no rosto na manhã 

de ontem, (24), em Porto Esperidião, 
na região de Cáceres, quando lavava 
o veículo em frente de casa. 
Tentativa de homicídio ocorreu por 
volta das 7h00, no bairro 7 de 
Setembro. De acordo com a Polícia 
Militar, o morador lavava a 
caminhonete S-10 prata quando foi 
surpreendido pelo suspeito que se 
aproximou em uma motocicleta e 
efetuou o disparo. O tiro acertou a 
mandíbula da vítima, que para se 
proteger, correu e se escondeu.
 Ao chegar ao local, os 
p o l i c i a i s  
e n c o n t r a r a m  
a p e n a s  a  
caminhonete com 
as portas abertas e 
u m a  p o ç a  d e  
sangue no chão. 
Os sinais ainda 
i n d i c a v a m  
vestígios de onde a 
vítima havia se 
a b r i g a d o .  A  
polícia encontrou 
o homem caído 
atrás de uma casa, 
l o c a l i z a d o  n o  

meio de um matagal. Logo em 
seguida, acionou uma ambulância de 
Cáceres, que socorreu a vítima e a 
levou até uma unidade de Programa 
de Saúde da Famíl ia ,  para  
atendimento médico.
 Em conversa com os 
policiais, a esposa de L.S.C. 
informou que estava dentro da 
residência no momento do fato e que 
não suspeita de quem possa ter 
cometido a atrocidade. Por meio das 
informações, a PM realizou 
diligências, mas não prendeu 
nenhum suspeito da tentativa de 
homicídio e agora, o caso será 
investigado pela Polícia Civil.

PIS-PASEP

Novo período para o saque do
abono salarial começa amanhã

Empregados vinculados ao PIS sacam abono nas agências da Caixa e para saber  se tem algo a receber, a consulta pode ser pessoal, internet ou no 0800-726-0207

Ag. Brasil c/ Redação

Benefícios começam a serem pagos nas agencias da CEF amanhã    

Foto: Arquivo

CAIU NA MOITA

Estava lavando a caminhonete
e levou um balaço na queixada
Da Redação

Nesta região as camionetas são chamariz para ladrões   

Foto: Ilustrativa
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BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

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

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

perdidos por causa dos acidentes 
de trabalho.
 O Observatório Digital de 
Saúde e Segurança do Trabalho foi 
criado pelo Ministério Público do 

Trabalho (MPT) em cooperação 
com a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e mostra 
números e estatísticas sobre 
acidentes de trabalho no Brasil.

 Instituto Federal de Mato OGrosso publicou o edital 
que trata do processo 

seletivo dos cursos técnicos 
integrados ao ensino médio da 
educação profissional tecnológica, 
com ingresso no primeiro semestre 
do próximo ano. 
 Serão ofertadas 2.860 

vagas, distribuídas nos campi de 
Alta Floresta - Centro de 
Referência de Paranaíta, Barra do 
Garças, Cáceres – Professor 
Olegário Baldo, Campo Novo do 
Parecis, Cuiabá - Bela Vista, 
Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da 
Silva, Confresa, Juína, Pontes e 
Lacerda - Fronteira Oeste, 

Primavera do Leste, Dom Aquino, 
Rondonópolis, São Vicente, 
Campus São Vicente - Centro de 
Referência de Jaciara, Sorriso, 
Várzea Grande e nos Campi 
Avançados Alta Floresta, Lucas do 
Rio Verde, Sinop, Tangará da 
Serra, Diamantino e Guarantã do 
Norte.
 As inscrições começam na 
segunda-feira e seguem até dia 22 
de outubro, no site da instituição. A 
taxa é de R$ 50. No dia 5 de 
novembro, o IFMT disponibilizará 
para os candidatos a confirmação 
de inscrição. As provas serão 
realizadas no dia 25 de novembro.
 O processo classificatório 
constará de 40 questões objetivas. 
A prova será composta por 40 
questões objetivas, sendo 20 de 
Língua Portuguesa e 20 de 
Matemática. 
 Cada questão terá 5 
alternativas, sendo uma única 
correta. Cada questão valerá 1,0 
ponto e abrangerá conteúdos 
programáticos pertinentes ao 
ensino fundamental (do 1º ao 8/9º 
ano).

m Mato Grosso, 690 Etrabalhadores morreram 
em acidentes de trabalho 

desde 2012. Somente no ano 
passado foram registrados 134 
falecimentos no estado. No total, 
mais de 66 mil acidentes foram 
registrados, o que dá uma média de 
um a cada 52 minutos e 11 
segundos. 
 O s  d a d o s  s ã o  d o  
Observatório Digital de Saúde e 
Segurança do Trabalho e ganham 
ainda mais relevância nesta 
semana, tendo em vista o Dia 
Nacional da Prevenção de 
Acidentes do Trabalho, celebrado 
na próxima sexta-feira.
 As atividades econômicas 
com maior envolvimento em 
acidentes de trabalho no estado são 
o abate de animais (10.363), 
cultivo de soja (4.327), atividades 
de atendimento hospitalar (3.877) 
e criação de bovinos (2.032). O 
Brasil registrou cerca de 4,2 
milhões de acidentes de trabalho 
de 2012 até agora, sendo que 
15.768 resultaram em mortes.
 Apenas no ano passado, 
um total de 895.770 acidentes 

foram registrados no Brasil. 
Cortes, laceração, ferida contusa e 
punctura (furo ou picada) 
responderam por cerca de 92 mil 
casos. Ainda contabilizam nos 
dados 78.499 fraturas e 67.371 
contusões/esmagamentos.
 Segundo estimativas do 

Observatório, cerca de 28,7 
bilhões de reais foram gastos de 
2012 até agora com benefícios 
acidentários, que incluem auxílio-
doença,  aposentadoria  por  
invalidez, pensão por mote e 
auxílio-acidente. Foram quase 334 
milhões de dias de trabalho 

DESCUIDOS EM PARTE

Mato Grosso registra acidente 
de trabalho a cada 52 minutos

Apenas no ano passado, um total de 895.770 acidentes foram registrados no Brasil e em  nosso estado, nos mais de 66 mil casos mil registrados, 134 pessoas faleceram

MPT/MT c/ Redação

Muitos acidentes são conseqüência de falta de cuidados   

Foto: JCC

PROCESSO SELETIVO

IFMT abre 2.860 vagas em 
cursos técnicos integrados
Assessoria c/ Redação

No campi do IFMT de Cáceres vários cursos são ofertados   

Foto: Assessoria


