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FINANCIAMENTO
Apesar da polemica sobre o empréstimo, cobranças, taxas e prazos, autarquia aposta dotar Cáceres 100% de esgotamento sanitário, num preço nem acessível

Projeto de esgoto 100% em Cáceres
depende da aprovação do legislativo
Foto: Arquivo

Com apenas quatro bairros servidos pelo saneamento básico de
esgotamento sanitário, Cáceres deverá contar com investimentos de R$
181 milhões, dos quais R$ 129 milhões da CEF ainda este ano, dentro do
programa Saneamento Para todos, segundo Paulo Donizete da Costa, da
Águas do Pantanal, o projeto está na dependencia dos vereadores, para
autorizar o empréstimo. Página 03

CHEIA DE COCAÍNA

Mula morre na Bahia com
Hilux comprada de prefeito
Foto: Edivaldo Braga – Bahia

Diretor de Águas do Pantanal Paulo Donizete aposta no projeto salutar

MARIO MOTTA

Em clima festivo de 40 anos
escola brilha com cara nova
Foto: Divulgação

Mula Leandro Araújo seria o 3º na transação da camioneta

O traficante Leandro dos Santos Araújo, morto durante troca de
tiros com policiais em Luis Eduardo Magalhães na Bahía, dirigia a Toyota
Hilux, cor prata, de placas KAL 0432, registrada no nome do prefeito
Eduardo Flausino Vilela, de Figueirópolis D'Oeste, região fronteira de
Cáceres, com 83 quilos de de cocaína. O prefeito havia vendido no mes
passado, a camioneta para Adairton Alves de Oliveira. Página 04

Criada pelo Decreto 171 de 10 de
setembro de 1979, ainda no clima dos 40
anos de história, jubileu de rubi e ou
esmeralda, a tradicional Escola Senador
Mario Motta em Cáceres, ganhou cara
nova, após o mutirão de pintura realizado
por alunos e educadores no último final
de semana. As tontas doadas pela Seduc
no final do ano passado e a mão de obra
voluntária deu novo colorido à escola.

SALUTEM-CORPUS

Sábado será o dia da Feira
de Saúde no Atacado Juba
Foto: Ilustrativa

Muros, paredes e rodapés, salas
de aula, tudo ganhou nova vida

Página 03

BRIGA DE BOTECO

Assassino desova vítima
com ajuda de comparsas
Fotos: PJC-MT

Oreste Vitorio de Matos Scarton, está preso
na cadeia de Vila Bela da Santíssima Trindade,
assassino confesso de Airton Marcos da Silva, morto
a tiros após briga num boteco na comunidade Bom
Jesus,. O homicida usou de serviços dos cúmplices
Jonathan Valeriano e Ronaldo Valeriano, para
desovar o cadáver num matagal no Retiro Bahia,
encoberto por folhas.

Para realizar o exame, é necessário paciente estar em jejum

Em uma parceria Lions Clube de Cáceres Portal do Pantanal e
curso de medicina da Unemat, acontece amanhã, (19), a partir das 8h00,
nas dependências do Atacado Pantanal, uma Feira de Saúde, com apoio do
Grupo Juba. Gratuitamente, serão prestados diversos serviços, como
aferição de pressão arterial, peso, altura, índice de massa corporal, e
exame de destro aos clientes e povo em geral. Página 05

Assassino Oreste Scarton e
comparsas Jonathan e Ronaldo

Página 04

Comunicado:
Por problemas de logística, fomos forçados a suspender as edições de 16 e 17 de outubro, escusando-nos
aos ilustres leitores e anunciantes, sem prejuizo aos asssinantes, que serão ressarcidos, ao final do
contrato. (A Direção).
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BAGUNÇA GERAL
Policiais da Delegacia de Homicídios de
SP, teriam perdido imagens que
possibilitariam a identificação dos
assassinos da vereadora Marielle Franco e
do motorista Anderson Gomes, registradas
cerca de três horas antes do atentado em 14
de março do ano passado. A informação foi
publicada domingo (13) pelo UOL e
creditada a fontes ligadas à investigação.
Como se pode notar, o Brasil engatinha na
questão de segurança pública.
OCDE-LONGE
Frágil na segurança, caótica na educação,
com economia manipulada prá escamotear
a fragilidade, meio ambiente na UTI, ainda
querem uma desculpa porque o país foi
preterido na indicação da OCDE, um clube
de nações civilizadas e blindadas frente a
eventuais desafios. Os States podem até
flertar com o Brasil, mas não se
compromete no apadrinhamento de um
afilhado vulnerável.
PARA-ATLETISMO
Treinadores das seleções paraolímpicas
brasileira de Goalball, para-atletismo,
voleibol sentado e futebol de 5 estão em
Cáceres ministrando o 1º Curso de
Capacitação em Educação Paraolímpica. O
evento reúne 140 participantes entre
acadêmicos de graduação, professores da
rede pública de ensino, gestores de esporte
e lazer. O curso começou na segunda-feira
(14) com a parte teórica e a parte prática da
oficina seguiu-se até a quarta-feira (16)
com os professores Alex Sabino,
(atletismo), Antônio Bahia (Futebol de 5),
Celio Mediato (voleibol sentado) e Nagila
Zambonatto (Goalball).
SUSTENTABILIDADE
Reflexões sobre o cuidado da terra como a
'casa-comum' de todos os seres e as
dimensões social, cultural, econômica e
ecológica da sustentabilidade, permearam
o ciclo de conferência e palestras na III
Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão
realizada entre os dias 9 e 11 de outubro no
Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT
Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo. As
intervenções contaram com a contribuição
de estudiosos e profissionais de áreas
diversas do conhecimento sobre
sustentabilidade, incluindo saberes
associados ao mundo do trabalho.
BLASFÊMIAS
Vice-líder do governo, o deputado federal
José Medeiros ironizou mais uma vez, a
atuação do Papa Francisco. Não é a
primeira vez que o parlamentar vem
promovendo comentários contra a maior
autoridade da Igreja Católica, a última,
domingo (13), data que a irmã Dulce foi
canonizada como primeira santa brasileira
pelo Vaticano. O mínimo que o patrão, a
gente, poderia exigir de um empregado, o
homem publico, seria o respeito às
religiões, daí, nosso repúdio ao
parlamentar pela blasfêmia.
FRENTE COM MARIA
Padre Marcelo Rossi lançando junto com
Gusttavo Lima o single Maria Passa à
Frente, a primeira música do projeto, que
desde a primeira audição tem potencial de
ser uma das melhores desde o começo da
sua carreira musical em 1998. Só prá
lembrar, em 2016, o musico-editor do
Jornal Correio Cacerense Lorde
Dannyelvis, lamçou Maria Passa à Frente,
no EP de Santo Expedito, na cidade
santuário do mesmo nome em SP.

Por força de oficio, escalado para
registrar a montanha de lixo na Praça
Barão do Rio Branco em Cáceres no dia
seguinte ao mutirão cívico de voluntários
Filhos da Mãe...Natureza, ficamos
alguns minutos meditando na orla do
cais, a triste realidade, como muitos
agridem o Rio Paraguai, poluindo seu
leito e margem com tamanha imundice,
somente comparada ao cérebro destes
sujismundos. Por outro lado, a
necessidade de registrar neste espaço
diário e democrático dos leitores, a nossa
gratidão aos legionários da vida,
voluntários que num domingo de lagarto
(sol), jogo de futebol, calor prá matar
uma geladinha no sofá, ali rio abaixo e
acima coletando a sujeira descartada
pelos maus indivíduos, inimigos de si
próprios, pois quem destrói o meio
ambiente, agride a vida.
Cediço, que a poluição das águas,
é qualquer alteração em suas
características físicas, químicas e
biológicas que possa causar prejuízo à
saúde da população, comprometer a
fauna e a utilização das águas para usos
benéficos, representando um problema
socioambiental bastante grave. Uma das
malditas fontes poluidoras dos rios é o
depósito de lixo, formado por resíduos
sólidos, principalmente residenciais e
industriais e de farofeiros, como garrafas
pets, sacolas, guardanapos, papelões,
além de restos de móveis, pneus, galões
de plástico, enfim, uma parafernália de
porcalhões que se dizem racionais, mas
que não passam de suínos de duas pernas.
E assim, o lixo vai se
acumulando, provoca o assoreamento e
pode chegar ao ponto de não permitir o
fluxo da água para locais onde o rio é

canalizado, provocando
enchentes quando ocorrem chuvas
intensas. Algumas possíveis estratégias
para evitar e diminuir a poluição dos rios
é a implantação de sistemas de coleta e
tratamento de esgotos, recuperação e
revitalização dos cursos d'água, controle
dos usos e ocupação do solo e correto
manejo de resíduos sólidos.
Além disso, conscientizar a
população a respeito dos problemas
causados pela poluição dos rios é
fundamental. Dentre estas, da coleta
anualmente estes abnegados cidadãos
cuidam; do tratamento de esgotos, é algo
mais complexo, depende de gestões
políticas, assim como o manejo de
resíduos sólidos e pelo que consta,
alguns políticos não estão nem um pouco
preocupados com isso. Pois bem, além

da coleta, resta conscientizar a
população acerca das consequências
desta imundice jogada nos rios e desta
parte, a gente cuida aqui no Correio
Cacerense, gostem alguns ou não.
Assim como rufamos os
vândalos que poluem as ruas, avenidas,
praças e o nosso majestoso Rio Paraguai,
louvamos sem bajulações, o grupo
cidadão que cuida da limpeza deste filho
da Santa Mãe Natureza, nosso irmão Rio
Paraguai. Só prá concluir, defendemos a
colocação de câmeras em pontos
estratégicos, com pesadas multas e
porque não, prisão para os sujismundos
poluidores do meio ambiente, que com
certeza na hora de pagar a fiança gorda,
para responder pelo crime em liberdade,
poderiam aprendem a se comportar
como humanos conscientes. Bom Dia!

Bons hábitos alimentares
A importância da alimentação para
a saúde humana não é novidade. Muitas
pessoas não se dão conta da importância do
que comem. Nem mesmo os altos índices de
morbidade e mortalidade causados por uma
dieta inadequada são motivos suficientes
para reverter a alarmante situação observada
em todo o mundo.
Enquanto perduram os índices de
desnutrição, especialmente nos países em
desenvolvimento, surge outra grave
situação: a obesidade. Ela é parâmetro de
muitas pesquisas atuais, e temos assistido a
precocidade com que as crianças vêm
desenvolvendo doenças antes exclusivas da
idade adulta.
São crianças que levam uma vida
extremamente sedentária à frente da
televisão e do computador, com suas rotinas
muitas vezes tomadas pelo excesso de aulas
e obrigações. Com isso, as atividades físicas
em brincadeiras, jogos de rua, passeios e
esportes estão sob ameaça de "extinção". O
resultado está nas estatísticas: cerca de 15%
da população infantil brasileira já foi
diagnosticada como obesa.
Ao contrário dos adultos, para os
menores a única diferença entre comer uma

salada ou um hambúrguer está no
paladar. E em geral a opção é pelo menos
saudável. Ainda mais grave é perceber que
muitos deles simplesmente estão seguindo
os passos dos pais, que igualmente
alimentam-se mal e são sedentários.
É urgente orientar os jovens quanto
à importância dos alimentos saudáveis, e
que estes sejam acompanhados de
informações que sirvam de estímulo a novos
hábitos. Pais, avós, educadores e
profissionais de saúde devem estar atentos
em relação à quantidade de açúcar, gordura,
sal, corantes artificiais e conservantes na
composição dos alimentos industrializados.
O excesso destas substâncias pode
desencadear uma série de doenças crônicas
associadas à má alimentação e a deficiências
nutricionais. Às autoridades
governamentais fica o apelo por uma
legislação mais rigorosa, atenção às
informações muitas vezes confusas ou
omissas dos rótulos, e também ao exagero
na publicidade de alimentos destinados às
crianças.
É mister ainda investir em
programas de informação para a população e
dar ênfase ao tema no currículo escolar, com

EXPEDIENTE

o objetivo de prevenir ou minimizar
os problemas e riscos advindos da máalimentação.
Por outro lado, devemos estimular o
consumo dos alimentos funcionais, que são
saudáveis, previnem e também auxiliam no
tratamento de diversas situações clínicas.
Alimentos como laranja, acerola, espinafre,
couve, soja, linhaça, pães integrais, carnes
magras e peixes são alguns exemplos que
devem sempre estar presentes nas refeições.
Os líquidos também são
extremamente importantes. Tenha o hábito
de tomar água diversas vezes ao dia. No
calor, especialmente, os chás e sucos de
baixa caloria são fundamentais para
prevenir a desidratação e melhorar o
funcionamento do organismo.
Evite ingerir líquidos,
principalmente bebidas gaseificadas, no
período mínimo de uma hora antes até uma
hora depois das refeições. Alimentação
saudável e prática de atividade física regular
são ótimos investimentos em uma melhor
qualidade de vida e na prevenção de
inúmeras doenças.
***___Antonio Carlos Lopes - Presidente
da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.
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PINTURA NOS 40

Dos muros às paredes e rodapés das salas de aula e demais dependências, tudo foi raspado e pintado, dando outro colorido à escola, criada em setembro de 1979

Escola Mário Motta ficou
de cara nova após mutirão
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

ltimo final de semana
(sábado-12) foi marcante
para os Amigos da Escola,
alunos e educadores da Escola
Estadual Senador Mario Motta
em Cáceres, pelo mutirão de
pintura do prédio do decano
estabelecimento de ensino, que
ainda comemora seu jubileu de
rubi e ou esmeraldas, (40 anos) na
formação de gerações, sempre
priorizando a didática atualizada
de ensino, conforme os metodos
mais eficazes construindo
conhecimentos, educando com
a m o r, r e s p o n s a b i l i d a d e e
consciência.
Dos muros às paredes e
rodapés das salas de aula e demais
dependências, tudo foi raspado e
pintado, dando outro colorido à
escola, que foi criada pelo
Decreto 171 de 10/9/1979. Todos
empunharam ferramentas, latas
de tintas e pincéis e mãos à obra,

que a Mario Motta,
oferece educação básica nas
etapas Ensino Fundamental do 1°
ao 9° ano, e Ensino Médio,

Ú

atualmente com
aproximadamente 650 alunos,
divididos em 26 turmas e 68
profissionais da educação.

MÉRITO JUSTO

Comandante da PM recebe
título de cidadão cacerense
Assessoria c/ Redação

N

De-mão e arremates começaram pelo muro e frente da escola

que na cozinha aquela
refeição especial aguardava os
“pintores”, cujo trabalho regalou
o apetite.
Ressalte-se que a unidade
de ensino recebeu tintas da Seduc
no final do ano passado
(dezembro de 2018), mas devido
as férias sagradas para alunos e

ano letivo, somente agora
foi possivel reservar um dia para a
pintura, realizada durante o
sábado, feriado das crianças e de
N. Sra. Aparecida.
Findo o dia de trabalho,
foi gratificante para todos ver a
escola de cara nova, para novas
jornadas de ensino, lembrando,

VIDA & SAÚDE

Cáceres deve ter 100%
de tratamento de esgoto
Da Redação

C

om apenas quatro bairros
(Aeroporto, Cohab Nova,
Guanabara e Dom
Máximo) servidos pelo
saneamento básico de
esgotamento sanitário, Cáceres
deverá contar com investimentos
na ordem de R$ 181 milhões, dos
quais R$ 129 milhões da CEF
ainda este ano, para a implantação
de ETAS (Estações de Tratamento
de Água e Esgoto) dentro do
programa Saneamento Para todos,
segundo afiança o diretor da
autarquia Águas do Pantanal –
Serviços de Saneamento
Ambiental, Paulo Donizete da
Costa.
Paulo participou
recentemente de importante
reunião com o chefe de Gabinete
da Secretaria Nacional de
Saneamento, Geraldo Melo
Correa, discutindo sobre a
reivindicação feita ao Ministério
da Integração Nacional acerca da
liberação dos recursos que irão
beneficiar milhares de famílias en

Cáceres, com o tratamento
de esgoto em todo o perímetro
urbano da cidade.
Importante, noticia
Donizete é que de acordo com o
cronograma do Ministério, já está
autorizado o aporte de R$ 129
milhões para obras de
esgotamento sanitário, ficando o
projeto apenas na dependência da
câmara municipal até o final deste
mês de outubro, para a
autorização do empréstimo. Em
seguida, ele será analisado dentro
de 20 a 30 dias pela Caixa
Econômica Federal, mas que o
Ministério do Desenvolvimento
Regional já conta com o
orçamento para liberação.
Tudo correndo no prazo
legal, o diretor da Águas do
Pantanal aposta que em 2020 o
município beneficiado com o
Programa Saneamento para
Todos, dará inicio às obras que
deverão ser concluídas num prazo
de 4 anos.
“Apesar da polêmica

sobre o empréstimo, as
cobranças, taxas e prazos, vamos
dotar Cáceres 100% de
esgotamento sanitário com as
ETAS, num preço acessível,
considerando-se as taxas de
grandes centros. Além disso, é
preciso frisar que de cada R$ 1,00
taxado na conta de esgoto, são R$
4,00 de economia na saúde
pública,” exemplificou Paulo.
Ressalte-se que em São
Paulo, a Sabesp fatura 100% da
taxa de água no preço do esgoto, e
em Pontes e Lacerda, 90%, sendo
a praxe do faturamento, onde o
serviço essencial à saude da
população é prestado.
Paulo finalizou dizendo
que a administração municipal
tem realizado vários projetos com
intuito de melhorar o saneamento
dos bairros e agora com este
programa de financiamento,
solvido em apenas R$ 12
milhões/ano sem reajustes, todos
serão contemplados, o municipio,
o povo e o meio ambiente.

a tarde de terça-feira
última, (15), o
comandante geral da
Polícia Militar, Coronel Jonildo
José de Assis, recebeu em seu
gabinete três vereadores do
município de Cáceres,
oportunidade em que os
parlamentares entregaram ao
oficial da PM, o título de 'Cidadão
Cacerense'.
Os vereadores Claudio
Henrique Donatoni, Valter
Zacarkim e a vereadora Valdenira
Dutra Ferreira destacaram o
trabalho prestado pelo coronel
Assis ao município. A vereadora
agradeceu e lembrou que há
muitos anos, desde quando
comandava o Grupo Especial de
Fronteira(Gefron), Assis atuava
pela segurança da região.
Além das ações
operacionais que fortaleceram a
prevenção e repressão à
violência, os parlamentares
citaram que Assis implantou o
Curso de Policiamento de
Fronteira (CPFron),
proporcionando aos policiais
mais conhecimento para
combater a criminalidade.

De acordo com Valdenira,
as ações na fronteira com a
Bolívia, como captura de
foragidos da justiça, apreensão de
drogas, recuperação de veículos
roubados e apreensão de armas e
munições, tem promovido a
segurança da cidade, em parte,
pelas ações da PM.
O coronel Assis
agradeceu a honraria e pontuou
que quando vão às ruas, os
policiais levam consigo o
exemplo do tenente Neteslau,
uma referência para os militares
mato-grossenses. Esse policial
lutou com bravura, enfrentou os
inimigos e morreu exercendo
fielmente a missão de servir e
proteger, acrescentou.
Ao final das palavras, os
vereadores também trataram
sobre ações de segurança para o
município de Cáceres e outras
cidades que integram o 6º
Comando Regional, além do
fortalecimento da 4ª Companhia
de Polícia Militar de Proteção
Ambiental, com sede em
Cáceres, daí, o motivo mais que
justo de outorgar a presente
honraria ao comandante da PM.
Foto: Cabo Wddsmayk

Cel PM Jonildo Cmte do 6º BPM recebe diuploma de cidadania

Foto: Reprodução

Com a rede coletora e ETA, esgoto deixará de ser despejado no Rio Paraguai
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Assassinato aconteceu numa briga de bar da comunidade Bom Jesus, em Vila Bela, quando Oreste Scarton, sapecou rival Airton da Silva, escondendo o corpo

Executou desafeto e escondeu
cadáver com ajuda de amigos
A
PJC-MT c/ Redação

Fotos: PJC-MT

Polícia Judiciária Civil
d e Vi l a B e l a d a
Santíssima Trindade,
prendeu no último domingo (13),
três pessoas envolvidas em crime
de homicídio e ocultação de
cadáver, ocorrido no final de
semana, naquele município de
fronteira.
O suspeito Oreste Vitorio
de Matos Scarton, 37, confessou a

autoria do homicídio e revelou
que Jonathan Valeriano, 21, e
Ronaldo Valeriano, 22, o
ajudaram a ocultar o corpo da
vítima.
O crime que vitimou
Airton Marcos da Silva, 27
ocorreu no sábado (12), em um
bar, na comunidade Bom Jesus,
em Vila Bela.
A vítima foi morta com

disparos de arma de fogo,
após um desentendimento com o
suspeito.
Logo após o crime, o
autor dos disparos com a ajuda
dos comparsas colocou o corpo
da vítima em uma caminhonete e
fugiu do local.
Assim que foram
acionadas do crime, a equipe da
Polícia Civil, coordenada pelo

REBOJO FATAL

Forasteiro morre afogado
em cachoeira de Vila Bela
Da Redação

J

efferson Castro Freitas, 25,
que residia em Pontes e
Lacerda e estava passeando
em Vila Bela da Santíssima
Trindade, morreu afogado
domingo último nas águas da

Cachoeira dos Namorados e seu
corpo foi resgatado no dia
seguinte pelos bombeiros na
principal queda d'água abaixo,
suspeitando-se que ele tenha se
morrido ao submergir em um
Foto: Facebook

Jefferson Castro Freitas teria sido engolido pelo rebojo da cachoeira

poço que fica naquela região.
De acordo com as
informações, Jeferson estava em
um passeio com amigos na
cachoeira Cascata dos
Namorados, no parque Serra
Ricardo Franco a cerca de 15 km
de Vila Bela da Santíssima
Trindade e foi tirar uma selfie na
água, quando se desequilibrou e
desapareceu no rio. Outros
disseram à polícia, que ele estava
tentando cruzar um poço nadando
quando teria desaparecido.
Na ocasião, eles disseram
que ainda tentaram resgatar o
amigo, porém, sem sucesso.
Alguns comentaram que
Jefferson poderia ter sido
arrastado por um redemoinho
(rebojo) para o fundo do poço,
quando se comunicaram com a
policia e os bombeiros, tendo as
buscas se iniciado na tarde do
mesmo dia e consumadas na
segunda feira com a localização
da vitima.

Oreste Scarton confessou o crime e entregou comparsas Ronaldo e Jonathan

delegado Maurício
Maciel Pereira Júnior e Lizzia
Kelly Ferraro Noya, em parceria
com Perícia Oficial e
Identificação Técnica (Politec)
estiveram no local para as
providências cabíveis.
Durante a oitiva das
testemunhas, foi possível
identificar Oreste como autor dos
disparos.
Em continuidade as
diligências, no mesmo dia, os
policiais chegaram até o suspeito,
que disse estar arrependido e que
queria se entregar.
Ele confessou o crime e
disse que contou com apoio dos
suspeitos Jonathan Valeriano e
Ronaldo Valeriano para ocultar o

corpo.
Após mostrar onde
estavam as armas, o suspeito
levou os policiais até o local em
que a vítima foi desovada, um
matagal no Retiro Bahia, onde o
corpo foi encoberto por folhas.
Questionado, o suspeito
disse que agiu em legítima
defesa, uma vez que a vítima teria
iniciado uma discussão por
motivo fútil, e em seguida sacou
uma arma de fogo.
Diante das evidências, os
três suspeitos foram conduzidos a
Delegacia de Vila Bela da
Santíssima Trindade, onde foi
lavrado o flagrante de homicídio
qualificado e ocultação de
cadáver.

FURTO EM LAVA-JATO

Amarok roubada estava
na orla do Rio Paraguai
PJC-MT c/ Redação

U

ma caminhonete furtada
em Pontes e Lacerda foi
rapidamente recuperada
pela Polícia Judiciária Civil do
município de Barra do Bugres no
final da tarde de sábado último.
O veículo Volkswagem
Amarok foi objeto de furto
mediante arrombamento,
cometido no sábado (12), em um
lava-jato na cidade de Pontes e
Lacerda e pertencia a um cliente
do estabelecimento.
Ao serem comunicados
do fato, os policiais civis de Barra
do Bugres iniciaram diligências
para averiguar as suspeitas do
veículo estar na região.
Durante investigação, a
equipe logrou êxito em recuperar
a Amarok, na orla do Rio
Paraguai. Na ocasião, um
suspeito conseguiu fugir.

Depois de localizado, o
veículo foi levado para Delegacia
de Polícia de Barra do Bugres
para providências cabíveis.

As investigações
continuam pela Polícia Civil de
Pontes e Lacerda, para apuração
do furto e prisão do autor.
Foto: PJC-MT

Quadradona Amarok foi guinchada ao pátio da Del-Pol
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FIGUEIRÓPOLIS D´OESTE

Traficante que seria morador de Mirassol D'Oeste comprou camioneta do prefeito vizinho e recheou-a de droga, morrendo num tiroteio com policiais na Bahia

Mula morre com 83 kg de coca
em Hilux comprada de prefeito
Da Redação
Foto: Edivaldo Braga-Bahia

Traficante morto Leandro dos Santos Araújo, seria de Mirassol D'Oeste

O

traficante de drogas
Leandro dos Santos Araújo,
35, morto durante troca de
tiros com policiais do Cipe-Cerrado,
(Companhia Independente de
Policiamento Especializado). em
uma estrada que liga a cidade de
Formosa do Rio Preto de Fromosa
D'Oeste, à Luis Eduardo Magalhães

na Bahía, domingo último, por volta
das 12h00, estava dirigindo uma
camioneta modelo Toyota Hilux, cor
prata, de placas
KAL 0432,
registrada no nome do prefeito
Eduardo Flausino Vilela, de
Figueirópolis D'Oeste, região
fronteira de Cáceres, com 83 quilos
de pasta bas de cocaína.

Conforme a cronica policial
baiana, os policiais do Cipe-Cerrado
acompanhou a Hilux pela Estrada do
Ouro, naquela região e alguns
quilômetros depois, um indivíduo
desembarcou e disparou contra a
guarnição. Após se abrigar, os
policiais revidaram a injusta
agressão e depois de ter cessado os

disparos, encontrou o mula
Leandro, caido ao solo ainda com
sinais vitais, mas encaminhado à
UPA de Luis Eduardo, a médica
plantonista constatou o óbito.
Quando da apreensão dos 83
quilos de cocaína na Hilux de
Leandro, os policiais ainda
encontraram um revólver Taurus
calibre 38
com a numeração
raspadada e um celular modelo
Samsung de cor preta, materiais
encaminhados à delegacia da Polícia
Federal, na cidade de Barreiras e
apresentado a autoridade policial
para adoção das medidas cabíveis.
A pasta base de cocaína
estava dividida em 83 tabletes, com
colagens que estampavam o rosto do
traficante mexicano Joaquín
Guzmán, conhecido como 'El
Chapo', preso numa prisão de
segurança máxima dos Estados
Unidos. Segundo explicou o major
PMBispo, do Cipe, os criminosos
colocam imagens para indicar a
qualidade do produto.
Sobre a apreensão da
camioneta com a droga, que,
conforme o Cipe, teria tinha o
destino do Piauí, o prefeito Eduardo

Vilela, de Figueirópolis
D'Oeste, disse que realmente, era
dono do veículo, era, pois vendera a
Hilux por R$ 40 mil, para uma
pessoa que se dizia morar em
Mirassol D'Oeste no dia 11 de
setembro, inclusive apresentando o
recibo com a sua assinatura
reconhecida em cartório e o
comprador não teria feito a
transferência de nome.
Na cópia do recibo do
Cartório de Paz e Notas de
Figueirópolis D'Oeste, consta
Adairton Alves de Oliveira, da Rua
Dirceu Arcoverde, quadra 19,
Teresina, Piauí, como comprador da
Hilux, que era dirigida pelo mula
Leandro.
Conforme o prefeito, a
transação foi feita com o gerente de
uma empresa sua, não tendo contato
nenhum com o comprador, que pelo
apurado, não era o traficante morto,
cuja identificação e foto, somente na
última quarta feira, a editoria de
policia do Jornal Correio Cacerense
obteve, averiguando em Luis
Eduardo Magalhães na Bahia, uma
vez que a policia citava apenas as
iniciais do morto, semn liberar a
foto.

PARCERIA SAUDÁVEL

Atacado Pantanal recebe
feira de saúde no sábado
Assessoria

E

m uma parceria entre Lions
Clube de Cáceres “Portal do
Pantanal” e o curso de medicina
da Unemat, acontece amanhã, (19), a
partir das 8h00, nas dependências do
Atacado Pantanal, uma Feira de Saúde,
com apoio do Grupo Juba, voltado a
população cacerense, para oferecer
diversos serviços na área de saúde,
como aferição de pressão arterial, peso,
altura,
índice de massa corporal,
medida da circunferência abdominal e
exame de destro ( medida de açúcar no
sangue). “Para as pessoas que forem
realizar o exame, é necessário estar em
jejum”, observam os organizadores.
O Diretor administrativo do
Grupo Juba, avalia as parcerias como
fundamentais em uma sociedade
organizada. Mirko revela que as
empresas do Grupo realizam diversas
ações sociais, promovidas por suas
empresas, como também várias
atividades em parceiras com diferentes
instituições.
“Estamos abrindo as portas do

Atacado Pantanal para uma
Feira de Saúde. Tanto os nossos clientes
como a população interessada vai ter
direito a estes serviços gratuitamente. É
uma forma das pessoas verem como
anda sua saúde”, avalia Mirko.
Já o Diretor Marcelo Ribeiro,
agradeceu a Unemat e o Lions Portal do
Pantanal por buscarem o Atacado
Pantanal para promoverem a campanha.
“Quero parabenizar nossos parceiros
Lions Clube Portal do Pantanal e
Unemat por esta realização e parceria
conosco. Estas promoções são muito
importantes e ajudam a promover a
saúde”, observou Marcelo.
O gerente do Atacado Pantanal,
Thiago Monteiro, ressaltou que esta
parceira , atende também os
colaboradores da sua loja. “ São ações
internas na prevenção de acidentes de
trabalho. Para Thiago, a precaução e o
cuidado contribuem com a saúde
pública de colaboradores, clientes e
moradores de Cáceres”, finalizou
Monteiro.
Foto: Ilustrativa

Tanto clientes como demais interessados terão direito aos serviços grátis
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COMEMORAÇÕES

Apresentação da Banda, atividades recreativas com apoio de acadêmicos
da Fapan e Unemat e distribuição de brinquedos marcaram a data

Ação cívico-social visita
Escola Lindote no Empa
Da Redação
Foto: Vânia/SME

Interação do exército com as crianças reforçam o futuro da geração

R

eafirmando o
compromisso com a
sociedade cacerense, o 2º
Batalhão de Fronteira General
José Miguel Lanza, realizou na
Escola Municipal Prof. Eduardo
Lindote, bairro do Empa, uma
Ação Cívico-Social (ACISO),
em comemoração ao Dia das
Crianças, levando diversão a
mais de 240 alunos.
Para o Comandante do
Batalhão, Tenente Coronel
Antônio Hervé Braga Junior, a
ação contribui para o
fortalecimento da imagem do
Exército Brasileiro junto a
comunidade.

Além da apresentação da
Banda com músicas da
atualidade, foram desenvolvidos
atividades recreativas/instrutivas
com o apoio de acadêmicos da
FA PA N e U N E M AT q u e
trabalharam a importância da
higiene para a saúde.
As crianças cantaram e
dançaram, demonstrando
compreender que os cuidados
básicos com o corpo, são
necessários para ser saudável.
Na ocasião, foram
distribuidos às crianças,
brinquedos arrecadados pela
esposa do Coronel, Fátima
Boldin, junto ao Juba

Supermercados, com
apoio do prefeito Francis Maris
Cruz e militares que não mediram
esforços para fazer desse
momento uma grande
confraternização entre os alunos.
A Vice-Prefeita, Eliene
Liberato, presente no evento, em
companhia da Secretária
Municipal de Educação, Luzinete
Tolomeu, destacou que a parceria
do Exército é muito importante
para a Educação dos alunos da
Rede Municipal, e que esta ação,
demonstra o comprometimento
do comando com a cidade de
Cáceres.
A Secretária Luzinete
Tolomeu, reforçou dizendo que
as crianças merecem ser
lembradas, não apenas numa data
específica, mas todos os dias do
ano, afinal, criança é o futuro,
sendo fundamental investir para
que ela cresça saudável, com
amor e respeito.
Ambas agradeceram, o
tenente Coronel Braga Junior e
esposa pelo desempenho e
dedicação para que o evento
acontecesse na mais perfeita
organização e resultasse nesse
sucesso.

ESCOLA LINDOTE

Prefeitura inaugura quadra
poliesportiva no Jd. Oliveiras
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres
através da Secretaria de
Educação inaugurou na
tarde da última terça feira, (15), a
Quadra Poliesportiva Coberta na
Escola Professor Eduardo
Benevides Lindote no bairro
Jardim das Oliveiras.
A quadra recebeu o nome
do ex- prefeito, saudoso Ernani
Martins, emocionando sua filha,
a arquiteta Fernanda Martins, que
presente, se ofereceu para ser
amiga da Escola contribuindo
com a manutenção.
“É uma alegria ver o
nome do meu pai em uma quadra
onde terá crianças felizes cheias
de boas energias, o meu pai era
assim feliz, visionário e amava
criança. Quero contribuir para
que esse espaço esteja sempre
bonito”, finalizou Fernanda
agradecendo pela homenagem.
A Diretora da escola,
Marilza Ribeiro de Aguiar,
agradeceu o prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, a viceprefeita, Eliene Liberato e a
secretária de Educação, Luzinete
Jesus de Oliveira Tolomeu, a
gerente de convênio, Suely Maria
e o vereador Barone que fez a
indicação do nome Ernani

Martins,
“Essa quadra será muito
importante não só para as nossas
crianças, mas para todos que
vivem nesse bairro, a Secretaria
de Saúde poderá ocupar para
realizar atendimento, nos finais
de semana as crianças terão um
local para se encontrar e praticar
esporte”, a diretora finalizou
dizendo que é a realização de um
sonho almejado por muitos.

O prefeito Francis,
aproveitou para fazer um pedido
aos pais e alunos: “Vamos nos
reunir e plantar grama e fazer uma
horta para deixar o ambiente
escolar mais bonito e agradável
para todos, aqui tem um valor
grande de recurso próprio fruto
do nosso IPTU, é um bem
público, vamos cuidar como se
fosse a nossa casa”, pediu o
prefeito.
Foto: Assessoria

Quadra recebeu o nome do saudoso prefeito Ernani Martins
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BOLA QUADRADA

Com 5 jogos sem vencer, um ponto nos 15 disputados, o Cuiabá que recentemente trocou de treinador, ficou longe da disputa pelo G4, se aproximando da degola

Leão do Norte fatura
o Dourado no agreste
O.E c/ Redação
Foto: Youtube

O

Cuiabá perdeu para o
Sport (PE) por 2 a 0 na
noite da última segunda
feira em jogo realizado na Ilha do
Retiro em Recife, e chega há
cinco rodadas sem vitória, sendo
4 derrotas e um empate.
Após a demissão do
técnico Itamar Schülle, o técnico
interino Eduardo Henrique,
assessorou o Dpurado em
Pernambuco, e não teve muitas
opções para escalar a equipe,
comandando o time na beirada de

campo. O recémcontratado Marcelo Chamusca,
assistiu a partida do camarote e
estreia na quinta-feira (17), diante
do Guarani(SP), na Arena
Pantanal.
O Cuiabá começou o jogo
com a melhor posse de bola, mas
o time do Sport é mortal. Logo
aos 12 minutos do primeiro
tempo, o lateral-esquerdo Sander
ficou frente a frente com o goleiro
estreante Matheus e abriu o
placar.

substituiu Victor Souza,
que teve uma fratura incompleta
no osso do antebraço, próximo ao
pulso.
No segundo tempo, o
Sport ampliou aos 10 minutos,
com o meia Pedro Carmona, que
aproveitou rebote em chute do
meia-atacante Marquinho.
Com o resultado, o time
da casa ditou o ritmo da partida e
garantiu mais três pontos, se
isolando de vez na vice-liderança
e bem encaminhado ao acesso

COPA FEDERAÇÃO

Cuiabá vai pegar o Verdão
após despachar o Colorado
Na Ilha do Retiro, clube de MT sucumbiu frente ao Sport-Recife

O.E c/ Redação

O

Cuiabá teve dificuldade,
mas eliminou o União na
semifinal da Copa FMF
2019, em jogo na noite de
domingo último na Arena
Pantanal. No tempo normal, o
jogo foi equilibrado e terminou
sem gols e como no primeiro jogo
tambem ocorreu empate entre as
equipes, com pontos iguais nas
semifinais, a decisão ficou
mesmo por conta das cobranças

de penalidades máximas e nas
seis batidas para cada lado, o
Dourado venceu o Colorado por 5
a 4.
Na marca da cal, o Cuiabá
fez os gols com Tsunami, Bruno,
Willian Barão, Profeta e Pierini.
O atacante Josiel teve pênalti
defendido por Bruno. Pelo lado
do União, Santos, Paraguai,
Lucas Mendonça e Marcelinho
balançaram as redes. Douglas
Foto: Globo Esporte

Decisão fica para Luverdense e Cuiabá em jogos de ida e volta
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parou no goleiro Rafael
Bretas e Peron chutou na trave.
Com a classificação, o
Cuiabá brigará pelo título da
Copa FMF contra o Luverdense,
que eliminou o Mixto no sábado.
Além disso, como o Dourado já
tem vaga na Copa do Brasil 2020
por ter sido campeão estadual, o
Luverdense garante a vaga por
antecipação, mesmo sem precisar
ser campeão. Um alento para o
clube que foi rebaixado para a
Série D neste ano.
Pela melhor campanha
geral, o Luverdense fará o
primeiro jogo da final na Arena
Pantanal, e o jogo decisivo no
estádio Passo das Emas, em
Lucas do Rio Verde.
Como mostrou que não
existe favoritismo neste
campeonato, o Luverdense
aposta na pior das hipóteses,
segurar um empate na Arena em
Cuiabá e levantar o caneco no
Passo das Emas, mas o Cuiabá
continua sendo parada dura prá
qualquer rival, mesmo fora de
casa, fatores queaumentam a
temperatura da final.

Próximo adversário do
Cuiabá, o Bugre Campineiro,
(Guarani) chegou ontem na
capital de Mato Grosso, para a
partida desta quinta feira, (17), a
partir das 20h30 (de MT), na

Arena Pantanal.
Será um confronto-direto,
já que o time paulista está em 13º
com 35 pontos, um ponto atrás do
time mato-grossense, que segue
em 12º.
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*********************
O nascimento da pequena Maria
Fernanda, filha de Camila Cristina e
Luan Venâncio, era bastante aguardado
pelas famílias Arruda e Amorim. Mas, a
espera acabou e a pequena Maria
Fernanda veio ao mundo para alegrar a
vida dos papais, avós, tios, tias e da
maninha. Felicidades aos papais e boas
vindas a Maria Fernanda.

By Rosane Michels

*********************
Esotérico
A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia de bons acordos e
negociações, relacionadas a
projetos e possíveis
contratos. O momento pede atenção às
palavras e à comunicação em geral.
Momento de distanciamento da vida social
e dos amigos.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia de maior
envolvimento com seu
mundo espiritual. Você estará
mais conectado com o Sagrado e deve
aproveitar essa ótima energia para expandir
sua consciência através da meditação ou
qualquer prática que una mente e corpo.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia de maior
envolvimento com suas
finanças. Você pode estar
preocupado, mas decidido a aumentar
seus rendimentos e alcançar suas metas
financeiras. O momento é ótimo para
organizar ganhos e gastos.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de contato
profundo com suas
emoções. O momento pode também estar
relacionado com um acordo ou
negociação financeira, que pode ser um
empréstimo ou novo investimento.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia em que você estará
mais assertivo e
determinado. O momento é
ótimo para a tomada de decisões
definitivas, especialmente nos negócios.
O dia é ótimo para fechar acordos e
negociações e firmar projetos e contratos.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia de movimento
positivo na vida social e nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode estar
relacionado com uma nova e importante
amizade, que chega para ficar em sua
vida.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia de interiorização e
distanciamento. Você estará
mais fechado e silencioso, vai preferir a
intimidade a qualquer barulho social. O
dia é ótimo para começar a planejar um
novo projeto e/ou cuidar da saúde global.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto
de Marte em Libra,
indicando um dia de maior
envolvimento com os
projetos de trabalho. O momento pode
estar relacionado com o surgimento de
um novo projeto ou mesmo de um novo
emprego, caso esteja buscando uma
nova colocação no mercado.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia de maior
envolvimento com projetos
em equipe que você faz parte
ou gerencia. O momento pode estar
relacionado com a negociação de um
contrato, que será firmado rapidamente.
Um amigo antigo pode retornar.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia de movimento
positivo na vida social e
aproximação de amigos.
Você estará mais sério e pode atrair os
olhares de uma pessoa especial. Um
romance pode começar a ser desenhado
pelo Universo.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia de maior
envolvimento com projetos
profissionais e planos de
negócios. O momento pode estar
relacionado com a aprovação de um
projeto, promoção ou mesmo o início de
um novo emprego.

A Lua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Marte em Libra, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de intimidade.
Você vai preferir estar perto
dos seus a qualquer atividade social. O dia
é ótimo também para envolver-se em
atividades domésticas ou receber pessoas
da família em sua casa.

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

Destaque especial ao casal Suzanne e Abel Nunes que
inauguram hoje em Cáceres a Exclusiva Cosméticos na Rua
General Osório. O espaço traz novidades para quem aprecia
os milagres da estética com tecnologia avançada em fórmulas
surpreendentes. A inauguração as 15h será prestigiada por
convidados para uma tarde descontraída em um ambiente
muito aconchegante. Vale conferir.

No rol dos aniversariante da semana o empresário da
educação Victor Amaral Vitorino que na oportunidade recebeu
os parabéns da família CEAF e amigos. Saúde e prosperidades
para o novo ano.

Simpática mestra Almerinda Rocha,
ainda recebendo da legião de amigos e
admiradores, os parabéns pelo níver,
comemorado domingo último in-family,
aos quais inserimos os efusivos desta
coluna, com os votos de felicidades mil
pelo nat, and forever.

Recebeu o carinho dos amigos,
familiares e clientes em seu dia a
encantadora Thammy Alvares, a quem
parabenizamos, desejando muitos anos
de vida, saúde e felicidades sempre.
Nosso brinde a você!

