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SUCESSO ABSOLUTO
Além do já tradicional leilão de produtores de Cáceres, 53ª ExpoCáceres trouxe shows nacionais, numa programação visando agradar, o público campista

Balanço aponta registro
positivo na ExpoCáceres
Foto: Assessoria

Vitrine do agronegócio, diversas atrações, compromisso de
garantir a segurança, diversão e conhecimento para o público que visitou o
Parque de Exposições do Sindicato Rural Dr. José Rodrigues Fontes, a 53ª
edição da ExpoCáceres, superou as expectativas em todos os sentidos, com
um saldo amplamente positivo após o quinquídio festivo, aquecendo a
economia e esquentado a cidade. Página 03

ATRÁS DAS GRADES

Justiça manda prender dupla
suspeita de roubar caminhão
Foto: Sugestiva

Platéia vibrou durante as cinco noitadas da ExpoCáceres

TARADO SEM NOME

Alunos foram molestados por
motorista escolar em Cáceres
Foto: Ilustrativa

Um motorista de ônibus escolar,
identificado para a imprensa pela polícia
apenas pelas iniciais, J.T.C, foi preso
suspeito de ter abusado sexualmente de
uma aluna de 11 anos em Cáceres. O
suspeito teria também assediado uma
criança de 9 anos e abraçado e beijado
uma colega dele, de 11 anos. A delegada
Judá Maali Marcondes pediu a prisão do
suspeito, que foi cumprida pelos policiais.

Os dois ladrões foram presos após mais de um ano do assalto

Alys Henrique de Souza Silva, conhecido como “Marmita” e
Rafael do Espírito Santo da Silva tiveram a ordem de prisão decretada
pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa no dia 30 de julho
de 2018 em uma propriedade agrícola, na zona rural de São José dos Quatro
Marcos. Na época, os ladrões roubaram um caminhão, além de R$ 600 em
dinheiro e um aparelho celular. Página 04

RANKING BOVINO

Rebanho de Cáceres tem
mais de 1 milhão de reses
Página 05

Ilustração de ônibus supre infelizmente
a foto do pedófilo, não liberada.

Página 03

CONSUMO SOLIDÁRIO

Cooperativa vende produtos
agroecológicos sustentáveis
Foto: Assessoria

A Unemat agora conta com o Centro de
Comercialização Solidária, iniciativa da
Cooperativa de Consumo Solidário e Sustentável
(Cooperssol), que comercializa produtos
agroecológicos da agricultura familiar, como doces,
frutas, hortaliças, pães, verduras e produtos
industrializados, e atualmente conta com cerca de
30 associados. O atendimento é das 8h00 às 18h00,
de segunda a sábado.

ECOTURISMO

Cáceres no rol de destinos
turísticos da 44ª ExpoCruz
Página 06
MOSTRA NO SUL

Casa de papel abre portas
para escola de Araputanga
Página 04

Ideia é proporcionar qualidade
de vida no campo e na cidade

Página 03
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Fundo do saco Eleitoral

Café
da

Manhã

EDITORIA

CONCORRÊNCIA
Exatamente isso, 26.628 pessoas inscritas
disputaram domingo último as 288 vagas
(185 para nível médio e 103 para o nível
superior), no concurso público realizado
pela Secretaria de Assistência Social de
Cuiabá, destinadas para provimento de
vagas efetivas e formação de cadastro
reserva. No computo geral, mais de 90
pessoas por vaga, com salários variando de
R$ 1.607,93 a 9.519,08. Imagina toda essa
gente, naquela enorme fila, calor de 42
graus, é, amigos, brasileiro sofre!
TATU SEM ÁGUA (?)
Bombeiros socorreram no final de semana
um tatu, durante o combate ao um incêndio
em Nova Ubiratã, região norte do estado. Os
militares deram água ao animal que fugia
das chamas e felizmente salvo, após ser
socorrido, o animal foi devolvido à
natureza, em uma área sem risco de fogo. Só
prá ilustrar, o jargão deste editor nas redes
sociais: “Cada árvore tombada pelas garras
das assassinas motosserras e arrastadas
pelos criminosos correntões, é uma ferida
aberta sangrando na flora da Santa Mãe
Natureza, que chora! O clip foi postado até
na ONU.
MONEY EM QUEDA
Com o dólar em alta, mais de R$ 4,10, as
despesas de brasileiros em viagens ao
exterior se reduziram em agosto, com queda
de 5,24% em relação ao mesmo mês de
2018. Os dados foram divulgados nesta
segunda pelo Banco Central, que mostram
que nos oito meses do ano, a conta de
viagens, formadas pelas despesas e as
receitas, fechou agosto negativa em US$
846 milhões e nos oito meses do ano com
déficit de US$ 7,876 bilhões. Se classe
media alta já está chorando, imagine os
assalariados, com certeza nem força prá
chorar tem mais.
FALOU O MESTRE
O ícone colored da MPB Milton
Nascimento, foi taxativo, que a música
brasileira está uma merda e a gente tem de
concordar, porque realmente, há muito não
se ouve algo digno de uma audição seletiva.
Também temos de concordar com o MiNas,
que as letras, estão na porcaria. Milton,
cantor dos bons, e compositor dos ótimos,
deu esta declaração ao jornal Folha de
S.Paulo e também, musico e compositor,
endosso as palavras do mestre.
DEU B.O, TÁ LIMPO
Por unanimidade, a 2ª Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso não acolheu a Apelação Cível e
manteve decisão de 1ª Instância que havia
julgado improcedente uma ação ordinária de
indenização por danos morais, ajuizada por
um homem que foi preso e teve o caso
divulgado por meio de uma matéria
jornalística na TV. Segundo a câmara
julgadora, a notícia divulgada, sem
manifestação de opinião, retratada pela
narração do boletim de ocorrência policial,
não gera obrigação indenizatória.
SEM NOMES
O traficante de iniciais HBS, o ladrão P.R. C,
o estuprador identificado por W.J.L e assim
por diante, as noticias policiais liberadas à
imprensa em sua maioria, não identificam
nominalmente coisa alguma. Algumas são
liberadas inclusive com a foto do meliante,
mas sem nomes, algo excêntrico, não fosse
falha, oras, se é prá preservar algo, seria a
imagem e não o nome, ademais, são adultos.
A nota acima, mostra que se tem BO, nada a
contestar, então, algo está fora da linha.

Enquanto o Brasil mira os olhos
na votação da reforma da Previdência,
aprovada na Câmara dos Deputados,
corre pelos escaninhos da casa um
projeto que amplia em 85% o valor do
Fundo Eleitoral, dinheiro público que
será utilizado para bancar as campanhas
dos candidatos que disputarão os cargos
de prefeito, vice-prefeito e vereador nos
mais de 5 mil municípios brasileiros. De
acordo com a proposta incluída na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), o
montante saltará de R$ 2 bilhões para R$
3,7 bilhões.
Dinheiro do Seu Zé, da Dona
Maria, enfim, nossa grana desembolsada
sem choro nem vela no imposto retido na
fonte de tudo que o brasileiro ganha e
gasta, algo em torno de 35% que vai pro
erário bancar as mordomias de nossos
empregados na Casa-Grande.
Última visita que fizemos ao real
Impostômetro na tarde de anteontem, já
havíamos sido sangrados em R$ 1
trilhão e R$ 800 bilhões, uma
roubalheira sem limites, cuja parcela vai
irrigar os gastos nas eleições do ano que
vem, consoante as regras eleitorais do
Projeto de Lei 5029/19, aprovado no
plenário da Câmara dos Deputados na
última semana e que, estabelece, uma
vergonha, gente, itens nos quais podem
ser usados recursos do Fundo Partidário,
ou seja, do nosso dinheiro.
Nesta pedulária autorização, os
partidos políticos com candidatos ao
pleito de 2020 tem permissão expressa
para utilizar verbas públicas, (do povo)
para adquirir bens móveis e imóveis,
como mansões, helicópteros, aviões e
carros de luxo, compra ou locação de
bens móveis e imóveis, bem como na
edificação ou construção de sedes e

afins, e na realização de reformas
e outras adaptações nesses bens, uma
vergonha, senhores.
E tem político com a maior cara
de pau, alegando que em termos per
capta, os valores nem são tão
exorbitantes, considerando-se os 147,3
milhões de eleitores, (dados de 2018).
aproximadamente R$ 25 por eleitor, que
são mais de 5 mil municípios e milhares
de candidatos.
Acontece que o Fundo Eleitoral
não é o único gasto que sai dos cofres
públicos, (dinheiro do povo) para os
partidos. Há, ainda, o Fundo Partidário,
oficialmente chamado de Fundo
Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos, este ano, R$ 927
milhões para 21 partidos. Ou seja,
juntos, os dois fundos chegarão a quase
R$ 5 bilhões em 2020.
Some-se a isso tudo, o Horário

Eleitoral Gratuito, que só é
gratuito para os partidos, não para os
nós, pagadores de impostos, pois as
emissoras de rádio e televisão podem
pleitear compensações fiscais pelo
horário cedido, em 2018, isenções de R$
1 bilhão, segundo cálculos da Receita
Federal. Concluindo, senhores e
senhoras, mais uma vez, vamos pagar
para votar, R$ 25,00 per-capita
eleitor/candidato, que continha mais
safada, né mesmo?
E já que ninguém fala em
reforma política com extinção da
releição para o legislativo, a gente podia
fazer esta tal reforma mandando pros
cafundós do Juda os atuais políticos.
Fica aqui a sugestão, afinal, quem paga
deve ter o direito de escolha.
Pode não resolver, mas recicla os
folgados e acaba com os viciados em
gastar bereré alheio em luxos,

Primavera a estação das Flores
Todos os anos há quem espere
ansiosamente por esta bela estação, há
quem diga que é a mais bela de todas as
quatro estações. Nesta época do ano não
temos mais o frio intenso do Inverno e
ainda não temos o calor do Verão, há um
clima ameno, agradável, e acima de tudo
florido.
É mesmo lindo poder apreciar as
flores e o verde dos jardins e das
montanhas que ressurgem depois de
“congelarem”, é como se o tempo
tivesse parado e agora voltado a surgir
juntamente com a Vida que estava
adormecida ou mesmo “Morta”.
Esta é a estação do equinócio,
como também o é a do Outono. Ambas
precedem aos extremos climáticos do
planeta, uma ao Inverno, outra ao Verão.
Uma, ao intenso frio. A outra, ao intenso
calor. O Equinócio é o momento do ano
em que o dia dura exatamente o mesmo
tempo que a noite, ou seja “12 horas”,
isso colabora para termos um clima

moderado e agradável.
Neste momento do ano que no
hemisfério Sul começa em 22 ou 23 de
Setembro e vai até 21 ou 22 de
Dezembro, e no hemisfério Norte
começa em 20 ou 21 de Março e vai até
21 ou 22 junho, temos o Sol mais
“próximo do equador”.
Quem está nos trópicos ou mais
para os pólos sul ou norte, pode sentir
melhor as estações do ano e nesse
momento há uma amenidade
intermediária ao extremo clima.
Prima Vera… Prima Vera… é
como muitos brincam chamando essa
estação, como se chamassem a sua
amada Prima Vera para brincar… Aliás é
um lindo momento para brincar pois se
pode ficar exposto ao belo clima em um
parque, em uma floresta urbana e
portanto se você está em um ponto do
planeta que pode aproveitar essa estação
do equinócio, seja a primavera do Sul ou
o Outono do Norte, aproveite! ela dura

EXPEDIENTE

pouco… Quando começa a
estação da Primavera o dia é idêntico à
noite, porém a cada dia que passa o dia
vai ficando mais longo e a noite mais
curta, dessa maneira vamos tendo mais
tempo de sol a cada dia até culminarmos
com o dia mais longo do ano no Verão, aí
teremos o Solstício e o Sol começa a
“retornar novamente” até chegar outra
vez no outro equinócio, mas agora o de
outono e aí vai o processo contrário o dia
vai ficando mais curto e a noite mais
longa até culminar com a noite mais
longa do ano, chegamos no Inverno.
A natureza é linda, nossa viagem
nessa Nave espacial também o é,
vivamos as estações do ano. Viva a
Primavera!!
***___ Benito Pepe: empresário,
administrador, filósofo, astrônomo
amador, palestrante, instrutor e
professor universitário.
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SUCESSO TOTAL

Segundo os organizadores, exposição foi uma das melhores dos últimos anos, resgatando a tradição e a credibilidade do evento, daí o público expressivo

Saldo positivo no balanço
da mega 53ª ExpoCáceres
Assessoria

Foto: Agrício SPA

D

urante os 5 dias de
exposição, o parque se
transformou em uma vitrine
do agronegócio e ofereceu atrações,
com o compromisso de sempre:
garantir a segurança, diversão e
conhecimento para o público que
visitou o Parque de Exposições do
Sindicato Rural Dr. José Rodrigues
Fontes, local da 53ª edição da
Exposição Agropecuária de Cáceres
(ExpoCáceres).
As melhores raças foram
expostas, além de maquinários,
veículos, vestuário e a famosa praça
de alimentação.
A Exposição Agropecuária
de Cáceres é um evento que
movimenta toda a cidade e região
oeste. Para realização de uma festa
deste porte, os investimentos são
inúmeros, desde toda a
infraestrutura básica (água, luz,
banheiros), como também a
contratação das arquibancadas e
estrutura de camarotes.
A segurança é outro fator
primordial do evento, por isso, o
sistema de monitoramento no parque
de exposições é utilizado durante 24
horas. Para a realização de todo este
trabalho, são gerados centenas de
empregos diretos e indiretos.
Já são mais de 50 anos
fazendo história. Com o

credibilidade do evento, por
isso uma quantidade de público tão
expressiva.
"Conseguimos atingir nosso
objetivo de trazer um público
expressivo de volta ao parque,
reforçar a programação
agropecuária, trazendo de volta
maior quantidade de animais e
credibilidade da entidade.
Visitei e conversei com

ZONA RURAL

Milhares de pessoas marcaram presença todas as moites na ExpoCáceres

comprometimento de
sempre, inovações e tecnologias, a
Comissão Organizadora da 53ª
ExpoCáceres agradece a toda a
população cacerense, e da região
oeste que prestigiaram a edição 2019
da festa.
Os órgãos públicos
municipais, estaduais e federais que
acreditaram no sucesso do evento
realizado pelo Sindicato Rural de
Cáceres, aos parceiros e
colaboradores deste importante
evento.
Além do já tradicional leilão

ExpoCáceres trouxe Shows
com currículo nacional com: Marília
Mendonça, Hugo e Guilherme,
Cleber e Cauan, Naiara Azevedo e
Forro Boys, e no encerramento
Marcelo Viola e Ricardo.
Segundo o presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais de
Cáceres, Jeremias Pereira Leite, a
programação foi organizada com
todo o cuidado e visando agradar, o
máximo, o público campista.
Para ele, a 53ª ExpoCáceres
foi uma das melhores dos últimos
anos, resgatando assim a tradição e a

AGRO-ECOLOGIA

Unemat oferece cooperativa de
consumo solidário e sustentável

Assessoria

A

Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat)
agora conta com o Centro de
Comercialização Solidária,
iniciativa da Cooperativa de
Consumo Solidário e Sustentável
(Cooperssol). Localizada na
Avenida dos Talhamares, Nº 1.171, a
Cooperssol é resultado de um
projeto de extensão do Centro de
Comercialização Solidária e
Sustentável do Território da Grande
Cáceres (Cessol), do Núcleo da
Unemat integrante da Fundação
Interuniversitária de Estudos e
Pesquisas sobre o Trabalho
(Unitrabalho) e da Incubadora de
Empreendimentos Econômicos
Solidários e Sustentáveis
(Incubeess), com patrocínio do
Conselho Nacional de

muitos expositores e
criadores e fico satisfeito em ouvilos dar depoimentos positivos
porque conseguiram realizar
negócios proveitosos.
Aproveito para agradecer ao
público que nos prestigiou, às
empresas parceiras do evento,
expositores, criadores e funcionários
por seu empenho e dedicação",
disse.

Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
Com o objetivo de
desenvolver concepções e práticas
sociais fundamentas nos princípios
da economia solidária e da
agroecologia, tendo como valores
orientadores a cooperação, a
mutualidade e a comercialização
solidária, a Cooperssol comercializa
produtos agroecológicos da
agricultura familiar, como doces,
frutas, hortaliças, pães, verduras e
produtos industrializados, e
atualmente conta com cerca de 30
associados.
A ideia, conforme a
presidente da Cooperativa, Eliane
Martinez Paezano.é proporcionar
qualidade de vida no campo e na
cidade, além de ser um canal de
Foto: Divulgação

aprendizagem, tanto para
produtores, artesãos e camponeses,
quanto para alunos e professores,
explica o filiado, membro fiscal e
coordenador do Núcleo Unitrabalho,
Laudemir Zart.
O horário de atendimento é
das 8 às 18 horas, de segunda-feira a
sábado e para se filiar, basta
preencher a ficha de inscrição no
Centro de Comercialização
Solidária, e entregar duas cópias
autenticadas de Cadastro de Pessoa
Geral (CPF) e cédula de
identidade/Registro Geral (RG),
duas fotos 3x4, comprovante de
endereço e, caso haja, certidão de
casamento ou contrato de união
estável.
Para mais informações,
basta entrar em contato pelos
telefones (65) 999-891-650 e (65)
999-899-912, ou pelo e-mail
nucleo.unitrabalho@unemat.br.

Motorista escolar é preso
acusado de abuso sexual
PJC-MT c/ Redação

U

m motorista de ônibus
escolar, de iniciais J.T.C,
53, foi preso suspeito de ter
abusado sexualmente de uma aluna
de 11 anos em Cáceres. Segundo a
Delegacia Especializada de Defesa
da Mulher, da Criança e do Idoso
(Dedm), a prisão ocorreu na sextafeira (20), mas só foi divulgada
ontem, (24). A denúncia foi realizada
na Polícia Civil em junho deste ano,
após a diretora de uma escola, na
zona rural, procurar a unidade
policial, para denunciar o assédio.
A diretora contou que
inicialmente tomou conhecimento,
que o motorista teria tocado no
ombro de uma criança de 9 anos e
feito 'elogios'. O fato teria ocorrido
atrás da escola na presença de outra
aluna menor. Segundo a diretora, a
mãe teria narrado à situação a
diretora, mas resolveu não denunciar
à polícia.

A diretora informou que
começou a apurar a conduta do
motorista e passaram a vigiá-lo.
Cinco dias depois duas crianças
contaram à diretora que o motorista
teria abraçado e beijado a colega de
11 anos. A menina também
confirmou o aliciamento e ainda
relatou que o motorista ofereceu
dinheiro a ela para não revelar nada,
contando a responsável pela escola,
que pediu o afastamento do
motorista. Uma das famílias também
revelou que foi procurada por
familiares do motorista e recebeu
ameaças para não levaram o caso à
polícia.
Diante dos fatos, foi
instaurado inquérito policial na
Delegacia da Mulher, ouvidas todas
as crianças e testemunhas. A
delegada Judá Maali Marcondes
pediu a prisão do suspeito, que foi
cumprida pelos policiais.
Foto: Ilustrativa

Além da exposição as intempéries das viagens, alunos ainda eram molestados

Cooperssol vende doces, frutas, hortaliças, pães, verduras e produtos industrializados
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LA CASA DE PAPEL

Trabalho veio ao encontro de necessidades de suprir déficit alimentar das crianças carentes, nas creches e pré-escolas de Araputanga, e alunos da Escola Plena

Araputanga seleciona projeto
para mostra científica no sul
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

O

projeto foi desenvolvido
por quatro professores da
Escola Plena João Sato de
Araputanga-MT, fruto da eletiva “La
Casa de Papel”, realizada no
primeiro semestre deste ano, será
apresentado na Mostra Internacional
de Ciência e Tecnologia de 22 a 24 de
outubro próximo, na cidade de Novo

Hamburgo no estado do Rio Grande
do Sul. Os professores precursores
do projeto são do quadro da Escola
Plena João Sato, sendo eles,
Cristiane Amorim, Francine
Procópio, Viviane Santos e Edmar
Francisco.
O trabalho veio ao encontro
das necessidades de suprir o déficit

alimentar das crianças
carentes, nas creches e pré-escolas
da cidade de Araputanga, e os alunos
da Escola Plena João Sato por meio
da eletiva conheceram e ajudaram a
desenvolvê-lo. Os estudantes
conheceram as propriedades
alimentares do óleo e o mesocarpo
de babaçu, bem como a maneira

DADOS DE 2018

IBGE confirma em Cáceres
o 4º maior rebanho do país
Assessoria

O

município de Cáceres é o 4º
maior criador de bovinos do
País, e o maior do Estado,
contendo 1,1 milhão das 30,2
milhões de cabeças criadas em Mato
Grosso.
Outras cidades também são

destaque no cenário nacional, é o
caso Nova Mutum e Sorriso, que
estão entre as 10 maiores criadoras
de aves do país. Já Primavera do
Leste lidera o ranking de produção
de ovos no Estado.
As informações foram
Foto: Ilustrativa

Município conta com mais de um milhão de cabeças nos rebanhos

divulgadas nesta sexta (20)
pelo IBGE e fazem parte da pesquisa
da Pecuária Municipal referente a
2018. Apesar de Mato Grosso ter o
maior rebanho bovino, São Félix do
Xingu, no Pará, é que concentra o
maior número de gado em um único
município, com 2,3 milhões de
cabeças. Em seguida vem Corumbá
(MS), com 1,8 milhão, Ribas do Rio
Prado (MS) com 1,1 milhão, e
Cáceres com quase 1,1 milhão.
Outro destaque no
levantamento é a criação de aves. No
Brasil foram criados 1,4 bilhão de
aves em 2018, das quais 60,3
milhões estavam em Mato Grosso, o
que correspondeu a 4,1% do total.
Os municípios com maior atividade
neste tipo de criação são Nova
Mutum com 11,9 milhões e Sorrisso
com 10 milhões de aves.
A produção de ovos também
é significativa, apesar da maior parte
estar concentrada na região sudeste,
que é responsável por 43,8% no país,
em Primavera do Leste esse nicho
rentabilizou R$ 263 mil só em 2018.
No país foram R$ 14 bilhões.

Estudantes aprenderam como utilizar recursos na produção de alimentos

utilizar os recursos na
produção de alimentos. Para tal
feito, os pesquisadores buscaram
conhecer um grupo de mulheres que
trabalham com o extrativismo
vegetal do babaçu, o Grupo das
Margarida, no assentamento
Margarida Alves, em Mirassol D'
Oeste, assim como a produção do
óleo para inserir na alimentação das
crianças da cidade de Araputanga.
O intuito deste projeto veio
estimular no aluno atitudes
inovadoras no gerenciamento de sua
vida desenvolvendo espírito
criativo, determinado e inovador,
buscando, novos caminhos e
soluções para sua formação
profissional e pessoal, enfatizando a
importância da sustentabilidade com
a criação de produtos com matérias
primas oriunda da região Vale do

Jauru.
Considerado que
alimentação e nutrição é um fator
essencial na manutenção da saúde,
alicerçando os alunos em fase de
crescimento, onde faz-se necessário
uma alimentação saudável para às
crianças é fundamental para o seu
desenvolvimento na fase escolar,
que é imprescindível para a
qualidade de vida. Ademais, a falta
de recursos financeiros causa
problemas a uma alimentação
correta, então poderemos orientar a
uma alimentação mais saudável e
com matéria prima oriunda da
região, tonando-se mais barata e
acessível, melhorando assim a
desnutrição que é corriqueira em
nossa sociedade. Tornando-se assim
a criança mais saudável na
comunidade onde ela está inserida.

CADEIA NELES

Suspeitos de roubar caminhão
são presos em Quatro Marcos
PJC-MT c/ Redação

D

ois integrantes de uma
quadrilha envolvida no roubo
de um caminhão ocorrido no
ano de 2018 em São José dos Quatro
Marcos, na região de Cáceres, tiveram
mandados de prisão cumpridos pela
Polícia Judiciária Civil após serem
identificados em investigações
conduzidas pela Delegacia do
município. Os suspeitos Alys Henrique
de Souza Silva, conhecido como
“Marmita” e Rafael do Espírito Santo da
Silva tiveram a ordem de prisão
decretada pelos crimes de roubo
majorado e associação criminosa.
Outros dois suspeitos de participar do
crime foram identificados e continuam
foragidos.
O crime ocorreu no dia 30 de
julho de 2018 em uma propriedade
agrícola, na zona rural de São José dos
Quatro Marcos. Na ocasião, a vítima
estava na propriedade quando foi
rendida por dois homens encapuzados
em em posse de armas de fogo
(revólveres).
Durante a ação criminosa, a
vítima ficou sob vigilância de um dos
suspeitos enquanto os demais efetuavam
o roubo, sendo subtraídos um caminhão
Volkswagem da vítima, além de R$ 600
em dinheiro e um aparelho celular.

Assim que foram acionados do
roubo, a equipe da Polícia Civil de São
José dos Quatro Marcos deu início ao
trabalho investigativo, conseguindo
identificar quatro suspeitos envolvidos
no crime e com base nos levantamentos,
foi representado pelos mandados de
prisão preventiva dos autores, os quais
foram decretados pela Justiça.

A prisão de Alys Henrique e
Rafael Espirito Santo ocorreu durante
operação deflagrada pela Delegacia de
São José dos Quatro Marcos, com
objetivo de dar cumprimento a ordens de
prisão contra alvos de investigação na
unidade. As diligências estão em
andamento para prender os outros dois
envolvidos no crime.
Foto: Ilustrativa

Alys Henrique de Souza Silva, o Marmita, foi um dos grampeados
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INELEGIBILIDADE

A decisão do ministro Sérgio Silveira Banhos foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico que circulou no dia 6 deste mês

TSE confirma a cassação
do ex-prefeito de Vila Bela
TSE c/ Redação
Foto: Arquivo

realizada obras de
infraestrutura em propriedades
privadas na zona rural. A decisão
do ministro Sérgio Silveira
Banhos foi publicada no Diário
da Justiça Eletrônico que circulou
no dia 6 deste mês.
No recurso especial, a
defesa do ex-prefeito Anderson
do Posto alegava que a Justiça de
Mato Grosso violou dispositivos
do Código Eleitoral ao condenálo.
No entanto, o ministro
Sérgio Silveira Banhos concluiu
que a alegação é improcedente.
Por isso, decidiu de forma
monocrática em rejeitar o agravo
de instrumento para que o recurso
especial viesse a ser julgado pelos
7 ministros do TSE.
A decisão cita que a

Justiça de Mato Grosso
aplicou a punição com provas
robustas que atendeu aos
dispositivos em lei, notadamente
a permissão para produção de
provas e o direito constitucional
de ampla defesa e contraditório.
“A Corte de origem
concluiu, portanto, que ficou
comprovada a prática de abuso de
poder, pois houve desvio de
finalidade na conduta praticada
pelo agravante, que de forma
eleitoreira e abusiva, em período
eleitoral crítico e com o objetivo
de obter benefício a sua
candidatura, doou materiais e
realizou serviços de recuperação
com bens públicos (tratores),
dentro de propriedades
particulares”, diz um dos trechos
da decisão.

FURTADOS EM CÁCERES
Anderson Gláucio de Andrade, o Anderson do Posto, perde no TSE

O

Tr i b u n a l S u p e r i o r
Eleitoral (TSE) manteve
a condenação do exprefeito de Vila Bela da
Santíssima Trindade, Anderson
Gláucio de Andrade, conhecido

como “Anderson do Posto”, e da
ex-candidata a vice-prefeita
Marcia Viviane Fernandes, por
abuso de poder político e
econômico.
Ambos buscavam anular

uma condenação do
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) de Mato Grosso que
tornou-lhes inelegíveis por conta
de um programa de infraestrutura
patrocinado pelo município que

Caminhonete e automóvel
são recuperados na fronteira
Gefron-MT c/ Redação

P

oliciais do Grupo
Especial de Segurança na
Fronteira (Gefron)
recuperaram entre segunda (23) e
terça-feira (24) uma caminhonete
Ford-350 e um Chevrolet Onix,
que haviam sido furtados em
Cáceres.
A caminhonete foi
localizada na madrugada desta
terça-feira, durante
patrulhamento dos policiais do
Gefron na região do Posto
Corixa, em Cáceres. Nenhum
suspeito foi encontrado até o
momento. O Chevrolet Onix foi
localizado na BR-174, km 180,
na região de Porto Espiridião,
também durante patrulhamento
dos agentes, que receberam a
informação do furto através do
Centro Integrado de Operações
de Segurança Pública (Ciosp) de
Cáceres.
O condutor do veículo
conseguiu fugir pela região de
mata e buscas foram realizadas,

mas o suspeito ainda não
foi localizado. Os dois veículos
foram levados para a Delegacia
de Fronteira (Defron).
O reforço da vigilância na
área de fronteira integra a
Operação Vigia, realizada pela
Secretaria de Operações
Integradas do Ministério de
Justiça e Segurança Pública, com
apoio da Secretaria de Estado de
Segurança Pública de Mato
Grosso (Sesp-MT).
A ação é ostensiva, com
patrulhamentos terrestre e fluvial
das forças policiais de segurança
pública e visa combater os crimes
nas regiões de fronteira.
A operação deve ocorrer
até final deste ano. O Gefron
conta com o serviço de disquedenúncia, pelo número
0800.646.1402.
As informações recebidas
são checadas pela equipe e a
identidade do denunciante é
mantida em sigilo.
Foto: Gefron/MT

Caminhonete Ford-350 foi localizada na região da Corixa
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A apresentação mostrou os destinos prontos: Chapada, Nobres, Poconé e Jaciara, Cáceres e Campo Novo do Parecis, que tem vivência indígena e o ecoturismo

Governo apresenta destinos
turísticos durante Expocruz
Secom/MT

Foto: Sedec-MT

Equipe da Seadtur com representante da Embaixada do Brasil na Bolívia

A

s potencialidades de
Mato Grosso como
destino turístico foram
apresentadas na segunda-feira
(23), na palestra Descubra
Mato Grosso, durante a 44ª

Expocruz, em Santa Cruz de La
Sierra, na Bolívia. Uma plateia
formada pelo trade turístico da
região, como agências de
viagens e operadoras, e a
imprensa especializada

conheceu mais sobre o Estado.
“Apesar de serem da
área, conhecem pouco sobre
Mato Grosso. Falamos sobre os
quatro pólos turísticos do
Estado – Amazônia, Araguaia,

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Cerrado e Pantanal, e
também sobre a região
metropolitana, sempre
apresentando os atrativos e a
infraestrutura para receber os
turistas”, explicou Daniela
Freitas Pereira, analista de
Desenvolvimento Econômico e
Social da Secretaria Adjunta de
Turismo de Mato Grosso.
A apresentação mostrou
os destinos turísticos prontos e
q u e
p o d e m
s e r
comercializados, com destaque
para o corredor do ecoturismo,
que estão em um raio de cerca
de 200 km de Cuiabá: Chapada
dos Guimarães, Nobres,
Poconé e Jaciara.
Ainda foi apresentado o
potencial turístico de Cáceres,
cidade mato-grossense mais
próxima do país vizinho, e
também Campo Novo do
Parecis, que tem um produto
turístico de interesse, que é a
vivência indígena e o
ecoturismo.
Sobre a Baixada
Cuiabana, a analista explicou a

herança cultural,
característica da região.
“Temos herança indígena,
portuguesa e africana, nosso
folclore é preservado por
grupos reconhecidos e
premiados internacionalmente,
nossa culinária é típica e vale a
pena conhecer”, frisou.
Para chegar em Cuiabá,
os turistas bolivianos teriam
que percorrer mil quilômetros,
em média. Durante o evento,
Daniela enfatizou as
possibilidades de conexão à
capital mato-grossense por
Brasília ou São Paulo e ainda o
voo que deve ser operado pela
companhia aérea Azul ligando
diretamente Cuiabá a Santa
Cruz de La Sierra.
A Expocruz é uma feira
que reúne 28 países e tem como
objetivo a prospecção de
negócios e a divulgação das
potencialidades de cada região.
Uma comitiva do Governo do
Estado participa do evento que
ocorre de 20 a 29 de setembro,
em Santa Cruz de La Sierra.

VENDE-SE

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

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615
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COPA FEDERAÇÃO

O confronto será direto pela classificação na Copa FMF, pois o Cuiabá está em quarto lugar, com 10 pontos, um ponto atrás do Mixto, terceiro na classificação

Mantido derby entre Cuiabá e
Mixto hoje na Arena Pantanal
M
O.E c/ Redação

Foto: Ascom-Dourado

esmo sendo vetada
pela Confederação
Brasileira de
Futebol – CBF para receber o
jogo entre Cuiabá e Coritiba,
que aconteceria ontem, (24),
pela Série B do Campeonato
Brasileiro, a Arena Pantanal
será palco do clássico entre
Cuiabá e Mixto pela Copa
FMF.
O duelo é atrasado pela
terceira rodada da competição
regional e acontece nesta
quarta-feira (25), a partir das
19 horas.

Por conta de uma praga
que afetou o gramado no meio
do ano e, mesmo faltando
apenas 7% de recuperação
dentro do campo próximo ao
gol do setor Norte do estádio
para o final do tratamento, a
CBF decidiu suspender o duelo
contra o Coxa, além de deixar
local à definir para os dois
próximos confrontos do
Dourado na disputa nacional,
contra Londrina-PR e VitóriaBA, dias 5 e 11 de outubro,
respectivamente.
Em nota, a Secretaria de

Estado de Cultura,
Esporte e Lazer – Secel-MT,
entendeu a decisão como
injusta, haja visto que outros
campos do Brasil receberam
jogos mesmo não estando em
boas condições, inclusive da
Série A.
Mesmo assim, a Secel
acatará o entendimento da
CBF e providenciará a troca
parcial do local afetado do
gramado, com previsão de
conclusão para o dia 5 de
outubro.
O confronto será direto

SINALIZADORES

Dourado e Mixtão entram em campo logo mais às 19h00 na Arena

Multa sacramenta queda
do Luverdense na série C
S.N c/ Redação

A

Quarta Comissão do
Superior Tribunal de
Justiça Desportiva
(STJD) multou o Paysandu em
R$ 1 mil e o Luverdense em R$
500, por maioria de votos, por
infração cometida pela torcida
na partida entre as equipes
realizada no dia 15 de agosto,

pela Série C do Campeonato
Brasileiro.
Na partida em questão o
Verdão do Norte perdeu por 3 a
1, e foi rebaixado ao
Brasileirão da Série D, do ano
que vem.
De acordo com a
súmula do jogo, aos 3 minutos
Foto: Futebol Interior

Além da derrota no rebaixamento, Verdão de Lucas ainda foi multado

do segundo tempo, a
torcida do Paysandu fez uso de
sinalizadores proibidos. O fato
fez com que o duelo fosse
paralisado por um minuto.
Os dois clubes foram
denunciados no artigo que
consiste em “deixar de tomar
providências capazes de
prevenir e reprimir a
desordem”.
O parágrafo em que os
clubes foram enquadrados
previa que, caso a infração
fosse cometida pela torcida da
entidade visitante, as duas
equipes deveriam ser punidas
se comprovado que ambas
contribuíram para o fato.
Assim, a procuradoria
entendeu que o clube
mandante teria deixado de
tomar as medidas necessárias
para prevenção da desordem,
enquanto a agremiação
visitante havia sido
responsável pela conduta de
seus espectadores.
A multa variava de R$
100 a R$ 100 mil.

Cáceres-MT, quarta-feira 25 de setembro de 2019

pela classificação na
Copa FMF, pois o Cuiabá está
em quarto lugar, com 10
pontos, um ponto atrás do
Mixto, terceiro na
classificação.
Ambos estão com cinco
jogos disputados, juntamente
com Luverdense e Dom Bosco,
que também fazem jogo
atrasado nesta quarta-feira, no

Rio Verde.
Os ingressos para o
duelo entre Dourado e Tigre
estarão à venda no dia do jogo
na bilheteria da Arena
Pantanal, nos valores de R$
20(inteira) e R$ 10 (meia).
Os cuiabanistas ficarão
no Setor Oeste, enquanto os
mixtenses no Setor Leste.
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*********************
No rol dos aniversariantes Erni Pinheiro
Saravy que recebe os abraços calorosos
dos familiares e amigos que juntos
celebram e cantam o tradicional
Parabéns. Muita saúde, paz, amor e
prosperidades é o que desejamos hoje e
sempre. Feliz Niver!!!

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

By Rosane Michels

Feliz bodas ao casal Reginaldo Bicudo e Vivyane de Andrade que
celebraram 32 anos de união. Que esse amor perdure para sempre e
que os anos vindouros seja de harmonia e felicidades.

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

Reviveram mais um ano de vida conjugal o finess casal
Washington Calado Barbosa e Naiara de Souza Rondon que
renovaram os votos de companheirismo, amizade e amor. Que
Deus derrame infinitas bênçãos e que a data do SIM seja
festejada por muitos anos.

Esotérico

Parabenizamos hoje Amir Montecchi
pela passagem de mais um aniversário.
Votos de felicidades e muitos anos de
vida.

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

A Lua entra em Leão e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento
intenso na vida social e
aproximação de pessoas
diferentes. Você estará mais sociável e
comunicativo, mais simpático e aberto
aos romances. O dia é ótimo para
divertir-se com os filhos.

A Lua entra em Leão e
recebe um tenso aspecto de
Urano em seu signo
indicando um dia de maior
envolvimento com
atividades domésticas e
familiares. O dia é ótimo para promover
encontros e boas conversas em sua casa,
com amigos e parentes queridos. Uma
reforma em sua casa pode começar.

A Lua entra em Leão e recebe
um tenso aspecto de Urano
em Touro indicando um dia
de movimento na vida social
e contato com amigos. A
comunicação melhora
consideravelmente, mas deve tomar
cuidado com a impulsividade,
especialmente nas palavras. O dia é ótimo
para sair e divertir-se com os amigos.

A Lua entra em Leão e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento
intenso em suas finanças.
Uma notícia inesperada com relação a
seus ganhos pode chegar de repente.
Apesar de ser possível um ganho
inesperado, você deve tomar muito
cuidado com o impulso de gastar.

A Lua entra em seu signo e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia movimentado e
possivelmente tenso.
Procure respirar fundo e não
se deixar levar pelo nervosismo,
especialmente diante de imprevistos, que
certamente ocorrerão. Dia ótimo para
divertir-se e levar a vida com mais leveza.

A Lua entra em Leão e recebe
um tenso aspecto de Urano
em Touro indicando um dia
de nervosismo e
instabilidade emocional. No
entanto, se você
compreender o que diz seu inconsciente,
sua vida pode dar um passo à frente. Tire o
dia para cuidar de si mesmo com
tratamentos que unam mente e corpo.

A Lua entra em Leão e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
pessoas interessantes. Entre elas, uma
que pode mexer com seu coração. Um
amigo pode declarar-se. O dia é ótimo
para sair e divertir-se com amigos.

A Lua entra em Leão e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento intenso em
projetos profissionais e planos
de negócios que serão colocados em
prática rapidamente. O dia é ótimo para
apresentar um novo projeto. Uma
promoção pode ser aprovada
inesperadamente.

A Lua entra em Leão e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento em projetos de
médio prazo, especialmente os
relacionados com pessoas e empresas
estrangeiras. Uma viagem internacional
pode ser marcada ou realizada. Dia ótimo
para a meditação.

A Lua entra em Leão e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia em
que você pode estar mais
confuso com relação a alguns
sentimentos e emoções do passado. O
momento é ótimo para meditar e fazer
uma limpeza de pessoas e sentimentos
que não fazem mais sentido.

A Lua entra em Leão e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
pessoas interessantes. Se estiver só, hoje
é um dia ótimo para um romance
divertido. Não assine nenhum
documento relacionado a parcerias.
Deixe para amanhã.

A Lua entra em Leão e recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia
movimentado, especialmente
no trabalho. Um projeto inovador pode
ser aprovado e trazer mudanças
importantes à sua vida e rotina. O dia é
ótimo para começar uma dieta e um novo
programa de exercícios.

