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Esotérico
Sol e Mercúrio em Virgem 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias de boas novidades, que 
p o d e m  t r a z e r  a l g u m a s  

mudanças positivas relacionadas a projetos 
de trabalho. O momento é ótimo para 
e n v i a r  c u r r í c u l o s ,  c a s o  e s t e j a  
desempregado. Sua saúde passa por um 
momento de equilíbrio e estabilidade.

Sol e Mercúrio em Virgem 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias de mudanças agradáveis 

em seu coração. Você estará mais 
aberto e receptivo, mais voltado para 
as pessoas que ama. Sua simpatia e 
capacidade de acolhimento, pode atrair 
um novo amor para sua vida.

Sol e Mercúrio em Virgem 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias de mudanças positivas 

em questões que envolvem sua vida 
doméstica e os relacionamentos em 
família. O momento pode indicar uma 
mudança de casa, cidade ou mesmo de 
país. Os dias seguem mais tranquilos.

Sol e Mercúrio em Virgem 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias de movimento agradável, 

que chega anunciando algumas 
mudanças em sua rotina. A ansiedade 
está controlada, depois de semanas mais 
aguda e você consegue raciocinar de 
maneira equilibrada. Aproveite este 
momento para ler e estudar.

Sol e Mercúrio em Virgem 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias de mudanças positivas 

em sua vida material e financeira, com 
boas notícias relacionadas aos seus 
ganhos e lucros. Ótimo período para 
novos investimentos. Um projeto ou 
uma promoção pode ser aprovada.

Sol e Mercúrio em seu signo 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias de mudanças agradáveis 

no astral, com algumas boas novidades 
que chegam. É hora de olhar para frente 
e começar a colocar em prática seus 
planos e projetos para o novo ano astral, 
que começa a desabrochar.

Sol e Mercúrio em Virgem 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias em que a necessidade de 

limpeza no mundo emocional fica mais 
forte. Procure seguir o fluxo sem tentar 
controlar pessoas e situações. O 
momento é ótimo para começar uma 
boa terapia e para a prática da 
meditação.

Sol e Mercúrio em Virgem 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias de movimento agradável e 

chegada de situações e pessoas que 
trazem consigo a semente das mudanças 
que estão por vir. Um novo contato com 
uma grande empresa, clube ou 
instituição pode resultar em um novo 
contrato.

Sol e Mercúrio em Virgem 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias de mudanças positivas e 

agradáveis em sua vida profissional e 
carreira. Um projeto, que você tem se 
dedicado há alguns meses ou até anos, 
pode começar a dar os lucros esperados. 
O sucesso chega junto com a realização.

Sol e Mercúrio em Virgem 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias de movimento agradável e 

chegada de boas notícias relacionadas a 
projetos de médio prazo, especialmente 
se estiver envolvido com publicações. 
Uma pessoa ou empresa estrangeira 
pode indicar um novo caminho.

Sol e Mercúrio em Virgem 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias de mudanças agradáveis 

em suas emoções. Sua capacidade de 
estratégia e negociação aumenta 
consideravelmente nos próximos dias e, 
por esse motivo, uma sociedade ou 
parceria financeira pode ser firmada.

Sol e Mercúrio em Virgem 
ainda recebem um ótimo 
aspecto de Urano indicando 
dias de mudanças agradáveis e 

positivas em seus relacionamentos 
pessoais e profissionais. Você estará 
mais simpático e comunicativo e pode 
atrair um novo romance, mas, também, 
uma sociedade ou parceria comercial.

By Rosane Michels

Brinde especial ao aniversariante José Roberto Alvarez, que segunda-feira festeja data nova. Que Deus lhe 
abençoe com muita saúde, paz, amor e tudo que tiver de melhor no mundo, pois você querido amigo merece 
nosso carinho e respeito pela pessoa e profissional humano que é. Grande abraço da família do JCC.

******************************************************
A família do JCC está em festa para comemorar o 
aniversário do colaborador Eudes, mais conhecido 
por Dodô, que é responsável pela impressão.  
Rogamos ao Criador infinitas bênçãos  nesse novo 
ano de vida. Feliz Niver!!!

O profissional de psicologia é um conhecedor da 
mente humana, uma pessoa que sabe ouvir e 
consegue equilibrar razão e emoção, estando sempre 
preparado para lidar com as emoções e sentimentos 
de seus pacientes com responsabilidade e ética. Neste 
domingo, 27, é comemorado o Dia do Psicólogo e nós 
prestamos nossas singelas homenagens  a todos que 
exercem essa missão com amor e comprometimento. 
Nosso destaque a psicóloga Maria Marta, através da 
qual felicitamos a todos profissionais da nossa 
cidade.

Festejando mais um ano de vida neste domingo Pedro 
Paulo Pinto de Arruda a quem enviamos votos de 
felicidades e muitos anos de vida. Parabéns!

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

E$TRADAS & CIA
O governo federal anunciou anteontem, 
que vai leiloar e privatizar um trecho da 
BR-364, entre Porto Velho e Comodoro. A 
concessão de cerca de 800 km da rodovia 
para o setor privado deve ocorrer até o final 
do ano que vem. A BR-364 começa em 
Limeira (SP) e passa por vários estados, 
como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, 
Rondônia e Acre. O plano de privatizar a 
rodovia de Rondônia faz parte do 
Programa de Parcerias de Investimento 
(PPI), que discute dentro do governo 
Michel  Temer,  as  concessões  e  
privatizações.

BRASIL PELOS ARES
SOS, um calendário prevendo uma série de 
ações voltadas para leilão de novos bens 
públicos, como aeroportos, rodovias e 
terminais portuários, já foi anunciado pelo 
governo que está leiloando o país. . O 
objetivo é de elevar as receitas do governo 
em um momento de arrecadação fraca, e 
tentar cumprir a meta fiscal. Além da BR-
364, o governo anunciou nesta quarta-feira 
que vai privatizar a Casa da Moeda, órgão 
que confecciona as notas de real, 
passaportes brasileiros, selos postais e 
diplomas.

OURO E COBRE
Outra decisão anunciada na quarta-feira, 
por meio de decreto publicado no Diário 
Oficial da União, oficializa a extinção da 
Reserva Nacional de Cobre e Associados 
(Renca), criada em 1984, ainda durante a 
ditadura militar.O decreto diz que uma 
região de cerca de 47 mil quilômetros 
quadrados entre o Pará e o Amapá está 
liberada para extração de ouro e outros 
minerais nobres. Comemorando mais este 
leilão tupiniquim, as grandes mineradoras 
do mundo, que têm interesse na região, 
particularmente companhias de países 
como Estados Unidos, Canadá, Austrália e 
África do Sul.

ZEBROU APO$TAS
Neste jogo de faturar vendendo o Brasil,o 
governo federal conta com a privatização 
das loterias para dobrar a arrecadação de 
tributos sobre as apostas dos brasileiros. 
Com empresas experientes no ramo 
operando os jogos eletrônicos em todo o 
mundo, a equipe econômica quer trazer os 
investidores para o mercado brasileiro. De 
olho, claro, no volume de receitas de 
impostos sobre as loterias, que os da Pedra 
acreditam, pode render R$ 12 bilhões a o 
caixa do Tesouro Nacional; Alea Jacta Est, 
o povo que se dane, claro!

COVARDES & CIA
De acordo com dados da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (Sesp), 
diariamente, 110 mulheres são vítimas de 
violência em Mato Grosso. O número de 
ocorrências envolvendo violência contra 
mulheres aumentou 13% no primeiro 
semestre de 2017 em comparação ao 
mesmo período de 2016. A coordenadora 
do Núcleo de Enfrentamento à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher no 
Estado, a promotora Lindinalva Rodrigues 
Dalla Costa, afirmou que na maioria dos 
casos, o responsável pelo crime é 
companheiro ou ex-companheiro da 
vítima.
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São vários os Luizes ou Luises, 
da história,com Z ou com S, a maioria 
teve e tem algo pra registro, bom, ou mal 
e neste dia santo, de São Luiz de França, 
ou Luiz IX, padroeiro da Princesinha do 
Pantanal, a gente em respeito ao 
guerreiro, vai esquecer os malditos 
políticos, sejam eles luiz, ou luis, com éle 
minúsculo mesmo. 

Falando em guerreiro, patente de 
nosso padroeiro, que além de rei ia pra 
guerra, (não é como no mundo moderno, 
que o chefe vagabundo fica no trono do 
palácio, os trouxas vão morrer na guerra e 
o resto do povo, bobo da corte, só existe 
pra votar e morrer nos imposto), Luiz 
significa combatente glorioso; guerreiro 
famoso ou famoso na guerra. Só 
lembrando que Luiz com Zê, é uma 
variante de Luís, (com S), nome 
originado no germânico Hloddoviko, 
Chlodovech, formado pela união dos 
elementos hlot, hlut, que significa 
famoso, ilustre, célebre, e wig, que quer 
dizer guerreiro. 

Muita gente fala sobre São Luiz 
de França, padroeiro de Cáceres e tal e 
coisa, mas na França, teve 20 Luizes reis, 
o mais famoso, o Luiz XV, que virou até 
sapato na década de 60 do século 
passado. Para quem não sabe, em 2010, 
quando a prefeitura de Cáceres 
patrocinou a construção e instalação da 
imagem de São Luiz no trevo que dá 
acesso a cidade, a imagem foi fixada no 
local onde se encontrava um obelisco 
com a imagem de São Luiz Gonzaga, 
colocada equivocadamente no local no 
inicio da década de 80. Veja como é 
importante conhecer um pouquinho a 
história, só faltou o artista da época ter 
colocado uma sanfona de 8 baixos no 

cangote de São Luiz Gonzaga ,égua!  
Como tudo  f i cou  e sc l a rec ido ,  
relembramos aqui, que o Luiz da catedral 
de Cáceres, é o Luiz IX, de França ou São 
Luís de França, que reinou de 1226 até a 
sua morte. 

Foi o nono da chamada dinastia 
dos capetianos  directos, (nada a ver com 
Capeta, pois nunca foi político, e sim, um 
santo) e também conde de Artois de 1226 
a 1237. No seu reinado a França viveu um 
excepcional momento político, (no bom 
sentido) econômico, militar e cultural, 
conhecido como o século de ouro de São 
Luís. Houve um grande desenvolvimento 
da justiça real, passando o monarca a 
representar o juiz supremo. Participou 
também da Sétima Cruzada e da Oitava 
Cruzada, tendo morrido no decurso desta 
última, o que influenciou em grande 
medida a sua posterior canonização no 

reinado do seu neto Filipe o Belo. 
O  cu l to  des t e  s an to  fo i  

juridicamente examinado e aprovado 
pelo papa Bonifácio VIII, que o 
canonizou em 1297 com o nome de São 
Luís da França. Em vida, foi considerado 
o modelo do monarca cristão ideal. 
Devido à aura de santidade ligada à 
memória de Luís IX, muitos mais reis da 
F r a n ç a  s e  c h a m a r i a m  L u í s ,  
especialmente na dinastia de Bourbon 
(Luís XIII a Luís XVIII). Sem mais 
delongas, que São Luiz de França, de 
Cáceres, como porta-voz de Deus, nos 
ilumine hoje e sempre, abençoando esta 
cidade que nos adotou em 2008, e que 
como soldados desconhecidos, todos nós 
humildes e honestos servos do Pai, 
honremos o bem maior, que é a Vida. 

Um bom feriado à todos e Viva 
São Luiz! 

Era um dia 25 de agosto, como 
hoje, mas em 1923, quando o ministro da 
Guerra, Setembrino de Carvalho, baixou 
o Aviso n° 443, em que determinava que, 
daquele ano em diante, sempre naquela 
data, ocorreria uma formatura de tropas 
do Exército, às quais hão de se reunir 
destacamentos da Marinha e da Brigada 
Policial, em homenagem ao Duque de 
Caxias. O Aviso Ministerial n° 366, do 
mesmo dia, instituiu o Dia do Soldado, a 
ser comemorado na mesma data, 
vinculando assim todos os soldados 
àquele que seria seu guia. Daí, porque no 
Brasil o Dia do Soldado é comemorado 
neste dia 25 de agosto, desde 1923, 
portanto ,há 94 anos. 

O motivo, a data de nascimento 
de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque 
de Caxias, que nasceu em 25 agosto de 
1803, na Vila do Porto de Estrela (atual 
Duque de Caxias), no Rio de Janeiro. 
Especialmente hoje, 25 de agosto, os 
verdadeiros patriotas, sabem que o 
verdadeiro soldado, além da vocação e o 

amor à profissão,  têm o desprendimento 
pela pátria. 

A disponibilidade permanente e 
a dedicação exclusiva são características 
peculiares de um soldado e que ficam 
impregnadas em sua alma e o 
distinguem da sociedade como um todo. 
Nestes tempos difíceis, que a alma do 
Soldado Brasileiro persevere firme na 
crença dos valores e na convicção da 
grandeza dos ideais, cumprindo, 
sempre, seu papel constitucional em prol 
da Nação. 

N o  e x t e r i o r ,  c u m p r e m  
abnegadamente suas missões, dispersos 
do norte ao sul, do leste ao oeste, no 
Haiti, em operações como as que 
garantiram o brilho dos Jogos Rio 2016, 
seja como atletas, seja como sentinelas, 
ou garantindo a segurança da população. 

Neste dia independente das 
escolas pouco divulgar, lembremos de 
Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de 
Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, 
que lutou e defendeu o Brasil em 

confrontos externos e internos, fazendo 
grandes conquistas. Filho de um 
marechal-de-campo do exército, o 
garoto começou sua carreira militar 
muito cedo, aos cinco anos, quando 
recebeu o título de cadete de 1ª classe. 

Em 1837, foi destacado para 
pacificar a Balaiada, uma revolta na 
província do Maranhão. Depois, foi 
promovido a coronel e nomeado 
Presidente do Maranhão, em 1839. 
Sempre ao lado de D. Pedro II, foi por 
três vezes Ministro da Guerra e sufocou 
rebeliões em São Paulo e Minas Gerais e 
a Revolta dos Farrapos, no Rio Grande 
do Sul. Em 1869, já como comandante-
chefe das Forças do Império, levou o 
país à vitória na Guerra do Paraguai, o 
que lhe valeu o título de duque. 

O Duque de Caxias morreu em 
1880 e este Dia do Soldado é uma 
homenagem aos 60 anos de serviço de 
Duque de  Caxias  pres tados  à  
corporação.
***___Rafale.
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Nous Somme Saint Louis

Dia do Soldado

calendário festivo alusivo à 
efeméride: Alvorada e Oficio 
Divino às 6h00; 1ª Corrida de São 
Luiz na Praça Barão; às 12h00, 
acontece o almoço do padroeiro 
no Centro Paroquial  São 
Francisco animado pela banda 
Swing do Forró e às 18h00, a 
procissão luminosa, saindo da 
Praça da PM até a Catedral, onde 
será celebrada a solene Santa 
Missa.

Outra atração super 
aguardada todos os anos, o 
tradicional festival de prêmios, 

ponto alto das comemorações de 
São Luiz e que este ano estará 
sorteando duas motos e R$ 6 mil 
em dinheiro. 

As cartelas custam R$ 10 
e estão sendo vendidas em vários 
pontos da cidade.

Além da Missa e do 
tradicional Festival de Prêmios, 
haverá também, show nacional 
com o cantor Davison Silva na 
Praça Barão do Rio Branco que 
abrigará a tradicional quermesse, 
prolongando o feriadão no final 
de semana, até domingo, dia 27.
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exta feira, máxima para a Scomunidade católica de 
Cáceres, que reverencia 

com extrema dedicação, fé e 
amor, o seu padroeiro São Luiz de 
França, numa apoteose cristã, 
cuja abertura se deu no dia 16 
último, com o inicio da poderosa 
novena, que se encerrou ontem, 
sempre nos horários sacros: de 
segunda a sexta,às 18h30 e 
sábado e domingo, às 19h00na 
catedral.  
 No dia 16, às 17h00, 
aconteceu a carreata e bênçãos 
dos veículos no trevo da cidade.

Neste 25 de agosto,  data 
máxima da fiel família Católica 
Luisiana, a Diocese registra no 
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Bom Samaritano de Cáceres, Jeferson 
Argulho Santos, observou que o deputado 
Professor Adriano novamente demonstrou 
sua capacidade de articulação junto à 
equipe do governador José Pedro Taques 
(PSDB). “O Professor Adriano está 
superando todas as expectativas da 
população cacerense. Nós do hospital 
ficamos entusiasmados com a atuação do 
professor e acreditamos na sua capacidade 
de representar os anseios da nossa região”, 
observou ele.

A Secretaria de Saúde informou 
que está sendo finalizado o convênio para 
ser publicado, na próxima semana, no 
Diário Oficial do Estado e assim que for 
celebrado, será liberado para o Hospital 
Bom Samaritano o valor de R$ 107,76 mil, 
correspondente às duas parcelas. O 
convênio tem duração de 12 meses, a partir 
do mês de agosto, e cada parcela 
corresponde a R$ 53,88 mil. Os recursos 
serão utilizados para o custeio dos serviços 
prestados pelo Hospital. “Há oito meses 
venho lutando incansavelmente por 
melhorias nas unidades de saúde pública 
de Cáceres e região. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) é universal e atende a 
milhares de pessoas não só do Estado, mas 
até da Bolívia. A vida é o bem supremo e 
direito de todo cidadão. É básico e, 
portanto, não abro mão de lutar por isso”, 
argumentou o parlamentar.

Ele entende que o Governo 
Taques tem sido sensível à realidade da 
saúde pública da região Oeste .  
“Recentemente, o governador Pedro 
Taques, com o secretário chefe José 
Adolpho [chefe da Casa Civil], acataram 
minha solicitação e destinaram uma 
indicação orçamentária para investimento 
e reformas na sede da Universidade do 
Estado de Mato Grosso Unemat, em 
Cáceres, e no Hospital Regional. Fico 
extremamente grato pelos compromissos 
firmados com a minha região”, justificou 
Adriano Silva.

 entenas de pacientes da região COeste de Mato Grosso serão 
beneficiados com o compromisso 

firmado pela Secretaria de Estado de 
Saúde com o Hospital Bom Samaritano, de 
Cáceres. Numa articulação do deputado 
estadual Professor Adriano Silva (PSB) 
com os secretários de Estado de Saúde, 
Luiz Vitório Soares, e adjunto Wagner 

Simplício, foi consolidado o pagamento 
dos repasses de dois meses e, ainda, a 
renovação do contrato com a unidade 
filantrópica.

O  p a r l a m e n t a r  t e m  s e  
empenhado na busca por soluções para a 
crise financeira pela qual passa a saúde 
pública em Mato Grosso, especialmente a 
região Oeste. O presidente do Hospital 

oje se comemora os 52 Hanos da inauguração da 
Catedral de São Luiz, 

em Cáceres, considerando-se a 
oficial, 45 anos após a pedra 
fundamental, que aconteceu em 
1919.

S u a  c o n s t r u ç ã o  
compreende vários contextos, o 
l a n ç a m e n t o  d a  p e d r a  
fundamental em virtude das 
comemorações do bicentenário 
da capital Cuiabá, com a proposta 
de construir réplicas da Notre 
Dame de Paris em Cuiabá e em 
Cáceres, refletindo o prestígio 
econômico e político da cidade 
naqueles idos.

A análise de sua estrutura 
revela algumas características: o 

Verticalismo dos edifícios, que 
substitui o horizontalismo do 
românico; paredes mais leves e 
finas; janelas predominantes; 
torres ornadas por rosáceas; 
utilização do arco de volta 
quebrada; nas torres, os telhados 
em forma de pirâmide e a 
consolidação dos arcos feita por 
abóbadas de arcos cruzados ou de 
ogivas.

A Catedral onde reina o 
padroeiro São Luiz de França, é 
sem dúvida a grande obra de 
arquitetura em estilo gótico da 
região oeste de Mato Grosso e sua 
imponência, assim como o Marco 
do Jauru, destacam-se como 
g r a n d e s  a t r a t i v o s  
turísticos/históricos de Cáceres.

DIA D. SÃO LUIZ

Feriadão do padroeiro
de Cáceres começa hoje

Além desta sexta-feira, dia especial reverenciado com dedicação impar e fé ao santo padroeiro, Cáceres viverá em festas até domingo, com diversas atrações

Da Redação

Novena iniciada no dia 16, encerrou-se ontem  

Foto: JCC

ARTICULAÇÕES

Professor Adriano conquista verbas para saúde de Cáceres
Assessoria

Deputado Prof. Adriano Silva com o gov. Taques 

Foto: Assessoria

MONUMENTO GÓTICO

Há 52 nos, Catedral de Cáceres
ressurgia com guerreiro S. Luiz 
Da Redação

Réplica da Notre Dame de Paris, Catedral é uma obra de fé 

 Foto: Arquivo 
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de roupas, colchões, ventiladores 
e a eventual troca de freezer com 
d e f e i t o ,  s e n d o  q u e  e s s e s 
e l e t r o d o m é s t i c o s  s ã o  d e 
responsabilidade dos familiares 
dos detentos.

O freezer passou por uma 
revista minuciosa, foi ai que os 

gentes penitenciários Aencontraram 24 aparelhos 
celulares dentro de um 

freezer que foi entregue na 
Cadeia Pública de Cáceres, na 
manhã da última quarta-feira 
(23). Segundo o Coordenador da 
C a d e i a  P ú b l i c a ,  R e v é t r i o 

Francisco, o eletrodoméstico foi 
deixado na portaria, o freezer era 
a troca de outro existe em um dos 
pavilhões da cadeia que estava 
com defeito.

Conforme o coordenador, 
todas as quartas feiras na parte da 
manhã são realizadas as entrega 

guardar o possante, que afoga até 
e m  d e s c i d a s .  N o  d i a  d a 
quizumba, o individuo chegou no 
barraco babando, chamando 
Jesus de Genésio,  pisando 
redondo e outros que tais. 
P a r e c e n d o  t o m a d o  p e l o 
Cremunhão, o tal pé de cana, nem 
esperou que ela abrisse o portão e 
com uma marreta foi quebrando 
tudo.

Nem ela soube dizer, 
como o homem-cana conseguiu 
tirar a caranga do bioinguinho-
tipo garagem e já foi carcando 
fogo no bicho,  queimando 
também parte do portão. Quando 
ela tentou tirar satisfas com o bob 
esponja, ele mandou ela fechar a 
boca, que fazia e acontecia e tal e 
coisa, não restando à ela, outra 
alternativa, senão buscar socorro 
nos homens da lei.

A policia esteve no local, 
procedendo a rebocada do que 
restou do veiculo, até o pátio da 
d e l e g a c i a  e  o  m a n g n a r o , 
localizado nas imediações, foi 
curtir sua ressaca no CISC, 
levando um sabão dos fardados e 
posteriormente liberado, pra 
r e s p o n d e r  s u a  b r o n c a  e m 
liberdade.

 om este calor de estalar Cm a m o n a ,  q u e  a t é 
cachorro na bunda sua, o 

fogo pega no ar, um drama para 
bebuns que andam com máscara 
pra não virar tocha nas quebradas. 
Pois bem foi neste ambiente, que 
um maluco lá do Empa, por volta 
das 15h00 de anteontem, (23) 
cismou de virar Nero caseiro e 
lascou fogo em seu carango, uma 
pereba D-20 anos atrás, que virou 
torresmo de lata e ferro em 

poucos minutos.
O fuzuê deixou a dona da 

peça onde o piromaniaco se 
esconde na Rua do Trabalhador, 
assustada e ela deu um rolê até o 
Cisc, pra contar o caso. Segundo 
ela, tinha havido uma muvuca na 
cachanga do elemento de iniciais 
A.F, 24, e no barulho, o tal 
resolveu botar fogo no carro.

Conforme a assustada 
mulher, ela aluga um bionguinho 
no seu quintal, pro maluco 

ois integrantes de um Dgrupo contumaz em 
crimes de roubo e tráfico 

de drogas na região de fronteira 
foram presos com entorpecente e 
dinheiro, durante investigação da 
Polícia Judiciária Civil, na tarde 
da última terça-feira (22). no 
município de Pontes e Lacerda. 
Fabiano Aparecido da Silva, 23, 
conhecido como “Nene”, e 
Adriano César Ribeiro Martins, 
22, foram autuados em flagrante 
por tráfico de drogas e serão 
i n d i c i a d o s  t a m b é m  p o r 
associação criminosa para prática 
de roubo mediante cárcere 
privado.

O s  s u s p e i t o s  f o r a m 
identificados nas diligências para 
apurar os delitos de roubos 
ma jo rados ,  comet idos  em 
propriedades da zona rural, 
mediante emprego de armas de 
fogo e restrição de liberdade das 
vítimas, no intuito de garantir o 
encaminhamento dos veículos e 
dos produtos roubados para a 
Bolívia, servindo como moeda de 
troca por droga.

Com base nos indícios e 

levantamentos, os policiais civis 
de Pontes e Lacerda conseguiram 
localizar os dois investigados em 
uma residência no bairro Vila 
Guaporé. 

N o  l o c a l  f o r a m 
apreendidas uma porção de pasta 
b a s e  d e  c o c a í n a  p e s a n d o 
aproximadamente 115 gramas, 
outra porção menor da mesma 
substância, R$ 1,3 mil em 
d inhe i ro ,  uma  ba lança  de 
precisão, apetrechos para a venda 
de entorpecente, além de peças de 
roupas utilizadas na praticas dos 
roubos.

Diante do flagrante, os 
dois jovens foram conduzidos à 
Delegacia de Polícia de Pontes e 
L a c e r d a ,  o n d e  f o r a m 
prontamente reconhecidos pelas 
vítimas como integrantes do 
grupo responsável pelos roubos 
em investigação. 

Após serem interrogados 
e autuados em flagrante delito, 
F a b i a n o  e  A d r i a n o  f o r a m 
colocados à disposição da Justiça. 
As investigações continuam com 
intuito de identificar e prender os 
outros integrantes do grupo.

agentes desconfiaram de alguns 
parafusos frouxos e ao retirar o 
fundo perceberam uma diferença 
n a  e s p u m a  q u e  r e v e s t e 
internamente o eletrodoméstico. 
E ao retirar a espuma, vários 
celulares e carregadores foram 
encontrados.

De acordo com Revétrio, 
mesmo faltando equipamentos e 
com baixo efetivo,os agentes 
estão realizando o trabalho com 
p r e s t e z a .  “ S ó  t e n h o  q u e 
parabenizar o nosso efetivo. O 
eletrodoméstico é utilizado para 

os detentos acondicionarem água 
para gelar e posteriormente ser 
consumidas pelos detentos,” 
pontuou.

Todos os telefones foram 
apreendidos e anexados a um 
boletim de ocorrência na 1ª 
Delegacia de Polícia do Cáceres. 
A Polícia Civil irá investigar 
quem colocou os celulares dentro 
do bebedouro e assim que 
identificar o espertinho, ele vai se 
e spe rnea r  num t r á f i co  de 
entorpecentes, com pena de 5 a 15 
anos de reclusão.

FREEZER NO CADEIÃO

Encomenda pra refrescar
era mocó cheio de celular

Malandragem queria sombra e água fresca, com celular de punga pra botar o papo em dia com a patota extra-muro e ajeitar esquemas na extensão do crime

Redação c/ C.N

Papagaios on-line estavam intrujados no freezer   

Foto: Cáceres-Noticias

HOMEM-CANA

Pau d'água cou valente
e lascou fogo no carango
Da Redação

Possante do Bob Esponja virou torresmo de lata e ferro  

Foto: PM-MT

BATATA ASSANDO

Presos com droga são suspeitos
da pratica de roubos na região

Redação c/ PJC

Porções de cocaína e apetrechos apreendidos com dupla  

Foto: PJC
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s gastos da Assembléia OLegislativa de Mato Grosso 
(ALMT) com itens para 

cafezinho e material de copa é objeto 
de investigação de um inquérito civil 
do Ministério Público Estadual 
(MPE). De acordo com o órgão, 
entre 2015 e 2017 a ALMT gastou 
R$ 3,5 milhões com produtos como 
café, açúcar, adoçante e chá. O 
procedimento de investigação, 
segundo a portaria do MPE, tem o 
objetivo de obter esclarecimentos e 
informações sobre os contratos 
assinados.

Por meio de nota, a ALMT 
afirmou que a compra é legal e foi 
realizada na modalidade de registro 
de preço. Sobre o volume dos 
produtos, o Legislativo estadual 
declarou que o contrato é baseado no 
número de servidores, visitantes e 
em relação aos programas que 
ocorrem na Casa de Leis.Num dos 
certames, assinados em 2017, a 
ALMT adquiriu 50 mil quilos de 
açúcar cristal, 15 mil quilos de 
açúcar refinado, 50 mil quilos de 
café torrado e moído. 

O valor total da compra, 
segundo o contrato é de R$ 
1.032.680,00, e inclui também 28 
mil litros de suco e itens como 

guaraná ralado e pacotes de chá.
Em outro acordo, a ALMT 

realizou a compra de 5,5 mil copos 
de vidro e 2 mil garrafas térmicas e 
outros itens para copa e limpeza. O 
valor do contrato é de R$ 
802.817,00. O consumo previsto 
para os itens é de um ano.Para o MP, 
a quantidade dos produtos licitados 
(alguns em toneladas) e seu 
consumo integral no prazo de 

validade dos certames, apresentam-
se um tanto desproporcional às 
necessidades da Assembléia 
Legislativa. 

A portaria, assinada em 
julho pelo promotor Célio Joubert 
Furio, tem o objetivo de obter 
informações adicionais relacionadas 
à defesa do patrimônio público e da 
probidade administrativa, de acordo 
com o MPE.

m busca de qualificação e Eaperfeiçoamento de técnicas 
de combate a criminalidade, 

seis servidores da Polícia Judiciária 
Civil concluíram o curso promovido 
pela da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp), nível 
“Operador de Fronteira”.  A 
capacitação, 37º CUEF - Curso de 
Unidade Especialidade de Fronteira 
/ Nível Operador de Fronteira, foi 
realizada entre os dias 14 a 23 de 
agosto, nas dependências do Grupo 
Especializado de Fronteira (Gefron), 
no município de Porto Esperidião.

Com duração de dez dias, o 

curso tinha como objetivo preparar 
os servidores da Segurança Pública 
com noções necessárias para 
execução de operações policiais na 
região de fronteira. Participaram 
equipes da Polícia Civil, Polícia 
Militar, Exército Brasileiro, Politec, 
Polícia Federal e Polícia Rodoviária 
Federal.

As instruções teóricas e 
práticas foram: Técnicas de 
Entrevista, Filosofia dos Direitos 
Humanos Aplicados à Atuação 
Pol ic ia l ,  Reconhecimento  e  
i d e n t i f i c a ç ã o  d e  D r o g a s ,  
P r o c e d i m e n t o s  F r e n t e  a s  

O c o r r ê n c i a s  F r o n t e i r i ç a s ,  
I n v e s t i g a ç ã o  C r i m i n a l ,  
Georreferenciamento Aplicado à 
Segurança Pública, Direção Policial, 
Identificação de Fraudes e Busca 
Veicular,  Atendimento  Pré-
Hospitalar Tático, Tiro Policial e 
Táticas para Confrontos Armados, 
Patrulhamento Rural e Abordagem, 
Natação Utilitária, Sobrevivência, 
Policiamento Embarcado, Técnicas 
de Imobilização e Condução e, ao 
final das disciplinas foi aplicada uma 
Avaliação individual aos alunos.

N a  s o l e n i d a d e  d e  
encerramento, a Delegada Regional 
de Cáceres, Cinthia Gomes da Rocha 
Cupido, destacou a atuação de 
policiais civis durante a realização 
do curso, tendo em vista a 
necessidade de qualificação do 
profissional de segurança pública, 
q u e  d e v e  s e r  c o n s t a n t e ,  
principalmente no policiamento de 
fronteira.

Concluíram o curso 37º 
CUEF -  Curso de Unidade 
Especialidade de Fronteira / Nível 
Operador de Fronteira, os policiais 
civis Aleksandro Marques de 
Aguilar, Ariovaldo Marques de 
Aguilar, Douglas Oswaldo Pardo 
Lima, Gustavo Rodrigues das 
N e v e s ,  L u c i a n o  S a n t o s  e  
Washington Renon Marques Freitas, 
lotados na Delegacia Especial de 
Fronteira (Defron) e da Gerência de 
Operações Especiais (GOE).

 secretário Estadual de OSegurança Pública, Rogers 
Jarbas, disse que na faixa de 

fronteira, em algumas regiões a policia 
tem conseguido uma redução 
significativa nos delitos patrimoniais 
graves, no caso os roubos, mas,que, 
também, ainda existe um número 
considerável de subtração de veículos 
automotores, tanto por roubo quanto 
por furto e que tem se ampliado na 
região.

Para o secretário, o aumento 
de roubos e furtos de veículos se dá 
pelo combate ao tráfico doméstico, que 
é o que tem ocorrido na região Oeste de 
Mato Grosso. Para tranqüilidade da 
população regional, Rogers disse que 
na próxima semana, terá uma reunião 
com o Comando Regional da Policia 
Militar, tenente coronel Araújo e com a 
a delegada Regional de Cáceres Cíntia 
Cupido, para traçar estratégia de 
combate a esses crimes na faixa de 
fronteira. Um trabalho,disse ele, 
envolvendo toda a força de segurança 
do Estado.

Ainda conforme ele, os dados 
da criminologia regional de fronteira, 
têm sido mapeados constantemente 
pela Secretaria de Estado de Segurança 

Pública que vem desenvolvendo ações 
e obtendo resultados positivos, 
atingindo uma redução de 23% de 
crimes e roubos e 20% de homicídios 
dentro de uma média dos 141 
municípios.

Em Várzea Grande por 
exemplo, justificou,  a redução de 
homicídios foi de 62% e 30% em 
Cuiabá. "Agora nós precisamos de fato 
melhorar a atuação repressiva e 
preventiva na faixa de fronteira no que 
tange a subtração de veículos 
automotores" disse, ratificando que 
houve mais registro de roubos e furtos 
de veículos em 2017 do que no ano de 
2016.

Rogers explicou que houve a 
necessidade de deslocamento de tropa 
do Grupo Especial de Fronteira 
(GEFRON), Polícia Militar e Civil, 
Grupo de Operações Especiais (GOE) 
e Unidades Especializadas de 
Segurança para atuação na Serra da 
Borda, fruto de uma decisão judicial. 
"Agora no final de agosto vamos fazer 
uma ação diferenciada e essa tropa vai 
ser deslocada e a ação da Força Tática 
vai ser retomada na região para 
combate, principalmente aos crimes de 
roubos", concluiu.

AL-MT compra 50 toneladas
de café e 65 mil kg de açúcar

FARRA NA CRISE

Gasto com dinheiro do povo inclui ainda 28 mil litros de suco e itens como guaraná ralado e pacotes de chá, 5.500 copos de vidro e 2 mil garrafas térmicas

Da Redação

Promotor Célio Joubert Fúrio quer filtrar cafezão  

Foto: Reprodução

CAPACITAÇÃO

Policiais civis concluem curso
especial na região de fronteira
Assessoria

Grupo no encerramento na delegacia de Cáceres  

Foto: PJC-MT

FRONTEIRA ALERTA

Força Tática será acionada
para coibir onda de assaltos
Popular onLine c/ Redação

Secretário Rogers diz que a Forca Tática está no qap.   

Foto: Assessoria
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 governador Silval Barbosa O( P M D B )  r e v e l o u ,  e m  
depoimento à Procuradoria-

Geral da República (PGR), que o 
senador Wellington Fagundes (PR) e 
outros políticos, além de conselheiros 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-MT) e empresários, receberam 
parte do dinheiro desviado das obras 
de infraestrutura. 
 A maioria das fraudes 
ocorreu por meio do programa MT 
Integrado, lançado em 2013 no 
governo de Silval.

E m  n o t a ,  We l l i n g t o n  
Fagundes afirma desconhecer o teor 
das afirmações do ex-governador à 

Justiça e que irá se posicionar quando 
tiver acesso à delação premiada. 
Segundo o ex-governador, houve 
fraude desde as licitações até a 
liberação de recursos e fiscalização 
das obras.

À época das fraudes, o MT 
Integrado era gerido pela extinta 
Secretaria Estadual de Transporte e 
Pavimentação Urbana (Setpu), cujo 
secretário era Cinésio Nunes, que, de 
acordo com Silval, tinha sido indicado 
ao cargo pelo então deputado federal 
Wellington Fagundes.

O ex-governador disse ter 
sido pressionado por Fagundes para o 
pagamento de "vantagens indevidas". 

Com isso, Silval afirmou ter 
autorizado o então secretário a 
repassar para o atual senador um 
percentual dos valores pagos pelo 
estado para construtoras que atuavam 
no programa MT Integrado.

De acordo com Silval, eram 
poucas as empresas contratadas pelo 
estado que não pagavam propina para 
a t u a r  n o  g o v e r n o .  A l g u m a s  
abasteciam acordos paralelos com 
integrantes do governo e outras 
enchiam o "caixa dois" de campanha 
de deputados estaduais. Mas, além 
dos políticos, ele disse que houve 
pressão da Assembléia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT) e do TCE-MT 
para que houvesse o repasse de 
propinas relativas às obras em 
rodovias.

Em nota, o TCE alegou que a 
fiscalização de obras obedece a 
critérios técnicos e que as auditorias 
são realizadas por auditores públicos 
externos,  com independência 
funcional.  Os deputados teriam 
procurado o então governador para 
cobrar propina para que não criassem 
obstáculos durante o andamento das 
obras da Copa. Na ocasião, ficou 
decidido que os parlamentares 
receberiam de 3% a 4% dos R$ 400 
milhões para as obras do MT 
Integrado. Foram pagos R$ 600 mil 
para cada um deles. 

O dinheiro era entregue pelo 
então chefe de gabinete de Silval 
Barbosa (PMDB), Silvio Corrêa. De 8 
a 10 deputados foram gravados 
recebendo propina.

3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
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HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 24 de agosto de 2017.
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Silval contou nos dedos, a turma da propina   

Foto: Arquivo

BALAIO DE GATO

Silval diz que gravou
a entrega de propinas

Na lista da delação do ex-governador, ninguém escapa, desde políticos, 
conselheiros e empresários, todos dedurados de receber propina, alguns gravados

G1-MT c/ Redação
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q u e  t a m b é m  h a v i a  s i d o  
enfatizado no treino coletivo da 
terça feira, (22), seguiu na manhã 
de ontem, no CT da SM Sports, 
que recebeu toda a agenda de 
preparação do time até aqui. Na 
tarde da quinta-feira (24) os 
Londrinenses, viajaram a Lucas 

do Rio Verde. Na cidade do 
interior do Mato Grosso, os 
l o n d r i n e n s e s  e n f r e n t a  o  
Luverdense, no Estádio Passo das 
Emas, a partir das 19h00 de 
sábado (26), pela 22ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da Série 
B.

m uma disputa de bola entre EFábio Souza, volante do 
Cuiabá, e Ranieri, zagueiro 

do Salgueiro, no segundo tempo da 
vitória por 1 a 0 do Dourado, no 
último domingo, tirou Elias do 
próximo jogo. O atacante foi tirar 
satisfação com o jogador do time 
pernambucano e acabou sendo 
expulso pelo árbitro.

Elias é o artilheiro do 
Cuiabá na Série C do Brasileiro 
com quatro gols e tem sido 
decisivo. Destes gols, três deles 
foram nas únicas três vitórias do 
time por 1 a 0 na competição. Ou 
seja, colaborou efetivamente com 
nove pontos.

Por outro lado, o técnico 
Moacir Júnior tem os retornos do 
atacante Bruno Sávio, o volante 
Bileu e o goleiro Henal, todos 
suspensos com o terceiro cartão 
amarelo. Eles devem compor o time 
que vai tentar a vitória sobre o ASA, 
no próximo domingo, para manter 
vivas as esperanças de classificação 
à próxima fase da Série C.

O jogo entre alagoanos e 
mato-grossenses será no estádio 
Municipal de Arapiraca, às 15h00 
(de MT). O jogo é válido pela 16ª 
rodada da terceirona.O Cuiabá está 
com a calculadora na mão, mas uma 
coisa é certa, para se classificar, é 
preciso vencer os três jogos que 

ainda restam nesta primeira fase da 
Série C do Campeonato Brasileiro. 
Se vencer estas partidas, o Dourado 
vai alcançar a campanha de 2013, 
que foi a melhor do clube nas seis 
participações na terceirona.

O time mato-grossense 
disputou a primeira vez em 2012 e 
de lá para cá nunca avançou à 
segunda fase. Em 2013, somou 30 
pontos e foi a melhor campanha na 
história. Naquela ocasião, o Grupo 
A da Série C tinha 11 times, porque 
o Rio Branco-AC conquistou o 
direito de jogar a competição na 

justiça. O Cuiabá teve 50% de 
aproveitamento.

Em 2017, o Dourado tem 19 
pontos e se vencer os três jogos 
restantes vai alcançar os 28 e os 
51% de aproveitamento, número 
pouco superior ao de 2013. Nos 
demais anos, que sempre tiveram 
10 times, a pontuação foi parecida. 
Confira as pontuações nas cinco 
participações do Cuiabá na Série C 
do Brasileiro: 2016 – 22 pontos; 
2015 – 19 pontos; 2014 – 23 pontos; 
2013 – 30 pontos (20 jogos); 2012 – 
20 pontos.

em atuar diante do CRB, o Svolante Moacir deve ser o 
reforço do técnico Júnior 

Rocha diante do Londrina 
amanhã, pela 22ª rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
 Poupado na última partida 
com uma contratura muscular, o 
atleta voltou a treinar com o 
restante do elenco nesta semana.

Moacir tem sido peça 
fundamental no esquema do 
Luverdense, uma vez que ele 
pode atuar em diversas funções. 
Nesta Série B já jogou como 
lateral-direito, como primeiro 
volante, mais fixo, e também na 

segunda linha de quatro, com 
mais liberdade. Se Moacir jogar, 
ele deve ocupar a vaga de Guly, 
isso porque Ricardo segue se 
recuperando de uma pubalgia. 
Com isso, meio-campo e ataque 
seria o mesmo. Outra mudança 
deve ser na lateral-direita – 
Aderlan retorna no lugar de 
Gabriel Passos, que foi muito mal 
contra o CRB. O Luverdense 
empatou em 2 a 2 com o CRB no 
último sábado, chegou aos 24 
pontos e deixou a zona de 
rebaixamento da Série B do 
Brasileiro. 

O time mato-grossense 

está na 16ª colocação.
Pros lados do adversário 

do Luverdense, o comando 
técnico e pupilos do Tubarão 
adotam o posicionamento tático 
da equipe principal, que continua 
sendo aprimorado na agenda de 
treinos. A movimentação da 
quarta-feira (23) abordou 
principalmente as jogadas de bola 
parada ofensivas e defensivas. 

A disposição do time 
nesse tipo de situação foi bastante 
ensaiada, tanto em faltas frontais 
e laterais quanto também em 
escanteios, laterais e tiros de 
metas.O foco no trabalho tático, 

VERDE REFORÇADO

Tubarão afia as garras prá
pegar Luverdense no Passo

Verdão de Lucas joga reforçado e mudado, pra evitar mordida do adversário que ensaiou bastante, chutes em faltas frontais e laterais quanto também em escanteios

Redação c/ O.E

Luverdense aposta mais uma vez n força de jogar em casa  

Foto: Olho no Esporte

VENCER OU VENCER

Cuiabá encara o ASA
ligado na calculadora
Redação c/ O.E

Em campo, o Dourado sabe que não pode perder  

Foto: Arquivo
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CÁCERES-MT, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2017

FESTA CRISTÃ

Sexta feira, máxima para a comunidade católica de Cáceres, que reverencia com extrema 
dedicação, fé e amor, o seu padroeiro São Luiz de França. Após uma novena, começam os festejos 
com alvorada, procissão, corrida, festival de prêmios, show artístico e quermesses. O feriadão de 
São Luiz vai até domingo, com muita alegria. Na cinqüentenária Catedral, a confirmação de fé.
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FÉRIAS ON LINE

Freezer recheado de celular
pro cadeião vip de Cáceres
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LISTINHA DA AL/MT

Compra de 50 toneladas de
café e 65 mil kg de açúcar
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