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SANGUE BOM
Objetivo é aumentar o estoque de sangue do HR que tem a única unidade de coleta das regiões oeste e sudoeste, atendendo 22 municípios e várias cidades da Bolívia

Campanha busca voluntários
para doação no fim de semana
Foto: Divulgação

Com a intenção de mobilizar doadores voluntários e sensibilizar a
população sobre a importância da doação de sangue, o Instituto Cometa, e
os colaboradores do Grupo Cometa, Rotary Club Pantanal e a Unidade de
Coleta e Transfusão de Sangue do Hospital Regional de Cáceres preparam
a campanha para a coleta de sangue no final desta semana, 30/06 e 1º/07
das 8h00 às 16h00. Página 03

DEITADO NA PRAÇA

Malaco troca de nome capota
Hilux roubada e vai em cana

Foto: PM/MT

Todos podem doar sangue sem risco ou prejuízo à saúde

BANDIDO ABJETO

Assaltante covarde quebra
perna de criança com chute
Foto: Ilustrativa

Além da transgressão às
leis ao cometer um assalto a mão
armada numa residência de
Cáceres ameaçando uma família
e roubando pertences da casa, os
bandidos se excederam na
covardia e quebraram a perna de
um bebê que estava no colo da
mãe, só porque a criança chorava.
A ação extrema aconteceu no
Jardim do Trevo.
Página 03
A violência torna-se extrema quando atinge crianças

PARCEIROS AMIGOS

Gefron integra comunidades
em projeto social de fronteira

Vacilão João Paulo capotou com a Hilux roubada e foi pro pote

O ladrão João Paulo da Silva Santos que trocou de nome três vezes
ao ser preso no final de semana por policiais da 2ª Cia da PM de Vila Bela
da Santíssima Trindade, além de sofrer um acidente acabou atrás das
grades, acusado de roubo de uma Hilux.Preso deitado na praça, o malaco
que estava em liberdade condicional, havia rompido a monitorado com
tornozeleira eletrônica. Página 04

BEZERRA COM CABRITO

Suspeito dirigia Renegade
roubado pela contramão
Imagens: Odenir Dias

Policiais militares de Pontes e
Lacerda na região de Cáceres, prenderam
o suspeito Fernando Ferreira Bezerra,
trafegando com um Jipe Renegade na
contramão no centro daquela cidade. No
baculejo ele disse que havia emprestado o
jipão prá dar uma voltas, quando na
verdade se apurou, o carrão fora roubado
na semana passada em Cuiabá e teria
destino da Bolívia.
Página 04

Foto: Gefron/MT

Com o intuito de aproximar alunos e
professores das forças policiais que atuam na
região entre o Brasil e a Bolívia, os
profissionais do Gefron criaram e
apresentaram na semana passada (21) o
projeto “Gefron em minha comunidade”. O
objetivo é que crianças e adolescentes, de
unidades públicas que estudam na fronteira
possam ter acesso a palestras, atividades
recreativas e lazer.

Fernando Bezerra iria torrar o Jipão em pura na Bolívia

Página 03
Interação da 1ª idade é o objetivo dos policiais do Gefron
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Dinastia dos Barões Saruês
De pai para filho, de filho para neto,
de neto para bisneto, e assim
sucessivamente, a saga de um clã político
parece não ter fim, e isso vem desde 1821,
bem antes de D. Pedro I proclamar a
Independência do Brasil, a família Andrada
vem se perpetuando no congresso nacional
e parece ter fôlego para manter o
sobrenome por mais gerações. O caso da
dinastia Andrada, com o 10º mandato do
deputado federal tucano Bonifácio de
Andrada, representando a 5ª geração de
uma família que já teve outros 14
representantes no Parlamento brasileiro
nos últimos 194 anos, é apenas um. Num
baculejo politiqueiro do reino tupiniquim,
vamos nos deparar com dezenas e centenas
de casos similares ao do precursor dessa
profissão de acomodados, o famoso José
Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido
como o patriarca da Independência.
Com um patriarca destes é que
nossa democracia vive refém de reais
defensores do povo, trabalhadores da
senzala, bancando herdeiros de Casa
Grande, sobrevivendo de pesados ônus sem
bônus aos direitos constituídos numa Carta
Magna esfarrapada. Veja o leitor que não
estamos exagerando ou radicalizando, um
estudo da Universidade de Brasília analisou
os 983 deputados federais eleitos entre
2002 e 2010 para concluir que, no período,
houve um crescimento de 10,7 pontos
percentuais no número de deputados
herdeiros de famílias de políticos,
atingindo 46,6% em 2010, número
próximo aos 44% encontrados pela
Transparência Brasil no mesmo ano.
Logo após a última disputa
eleitoral, a ONG divulgou outro
levantamento que concluiu que 49% dos
deputados federais eleitos em 2014 tinham
pais, avôs, mães, primos, irmãos ou

CHAPÉU ALHEIO
Politiqueiro que aprendeu rápido a fazer
demagogias, o senador José Medeiros
(Podemos) visitou anteontem, (25), a Santa
de Misericórdia e Maternidade de
Rondonópolis, se gabando de ter destinado
emenda individual de R$ 3,5 milhões para a
compra de equipamentos de última geração
pelo hospital. Só não disse, e por isso a gente
fala, que esta grana é dinheiro nosso, que
pagamos 35% de tudo que ganhamos com
suor e gastamos no ágio, via impostos.
RECUPERAÇÃO GLOBAL
O Grupo Engeglobal, responsável pelas obras
da ZPE de Cáceres, deve R$ 48,7 milhões a
749 credores em Mato Grosso. A empresa
pertencente ao empresário Robério Garcia,
pai do deputado federal Fabio Garcia (DEM),
que alega ser vítima da "crise econômicofinanceira", atribuída a diversos fatores, entre
eles, a condução das obras da Copa do Mundo
2014, em Cuiabá. Se ela tá falida, adeus nossa
zoninha, né mesmo?
CHÁ DE BANCO
Falando em santa casa, hospital e os cambaus,
atenção amigo: se você está com algum
desarranjo em sua saúde, cuidado. O Pronto
Atendimento do Hospital Regional de
Cáceres ultimamente vem se tornando um
dilema para os pacientes que precisam ser
medicados. O chá de banco é de 3 a 4 horas e
não adianta reclamar, se não for questão de
misericórdia, de São Pedro estar chamando,
vai fazer calo na bunda mesmo. E toma
dipirona, e toma diclofenaco, e chora suas
pitangas sozinho.
VIOLÊNCIA/CÁCERES
Dados da Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp) apontam para um aumento na
criminalidade nas regiões do interior nos
últimos 5 anos, de 2013 a 2017. Em alguns
locais, os crescimentos superam 100%. O
aumento também repete nos 5 primeiros
meses deste ano em comparação com 2017.
Os números são referentes as 15 Regiões
Integradas de Segurança Pública (Risp),
divisão feita pela Sesp para monitorar os
trabalhos de cada região. No caso dos furtos,
eles
aumentaram 36% em Cáceres,
conseqüências de falta de empregos na
cidade, jovens desocupados pelas ruas, fáceis
presas dos aliciadores criminosos.
FALSOS SLOGANS
O ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes
(DEM), voltou a tecer duras críticas contra o
governador Pedro Taques (PSDB), durante os
encontros regionais do DEM realizados no
final de semana passado. Ele ironizou, por
exemplo, o principal slogan da gestão
Taques: “Estado de Transformação”. “Onde
está essa transformação? Lamentavelmente,
isso não é verdade. Realmente, slogan só dura
um mandato mesmo, isso quando ele termina
no tempo normal, com ou sem voto, como o
Ordem e Progresso, onde?
GALLO CANTA OTIMISTA
O secretário de Estado de Fazenda, Rogério
Gallo, afirmou que o Executivo busca
aumentar suas receitas e segurar despesas de
modo a diminuir o estouro da Lei de
Responsabilidade Fiscal e, assim, ficar livre
das sanções previstas na lei. A polêmica
surgiu nesta semana após o conselheiro
interino do TCE-MT, João Camargo, dizer
que, caso a corte mude o cálculo para
contagem de gastos com folha salarial, Mato
Grosso poderá ultrapassar o limite máximo
de 49%. E com isso, as sanções previstas na
LRF começariam com demissão de 20% de
servidores exclusivamente comissionados e,
em seguida, a de servidores efetivos não
estáveis, mas Gallo disse que isso não deve
acontecer.

cônjuges com atuação política, o maior
índice das quatro últimas eleições.
Trocando em miúdos, o jogo político da
parentalha aumenta a cada pleito,
ampliando o poder conservador nos feudos
familiares e o povo que se dane.
No poder, os saruês do século XX e
XXI usam de estratégias de manutenção
dos clãs no poder acabando por torná-los
uma espécie de empreendimento, uma vez
que a política também é vista e comprovada
em muitos casos, como forma de
enriquecimento pessoal, com projetos bem
definidos para a ocupação até mesmo de
espaços que credenciam para a disputa
eleitoral.
E o trem é mais cosquento ainda se
analisarmos que a oligarquização da
política se reflete não só no Congresso
Nacional, mas em assembléias estaduais,
câmaras de vereadores, nos poderes

executivo e judiciário, e na mídia, fechando
o cerco. Vejam o caso da família Campos
em Mato Grosso, claro exemplo de
oligarquização parental política, claro, que
tem uns tão medíocres, que mesmo
portador deste ranço, não conseguem se
eleger, esquecidos em últimas suplências.
O mais triste dessa conclusão fática
é saber que o grande culpado do voto de
cabresto dos coronéis saruês das últimas
décadas, é o eleitor incauto, subserviente
aos ladravazes de gravata, que compram o
voto do escravo com migalhas e promessas
mentirosas.
Sim, pois sem o voto nas urnas, eles
não estariam se perpetuando no poder,
fazendo da política uma organização
criminosa e mantendo no cativeiro do
descaso, os trabalhadores do patropi, que os
bancam com a sangria maldita dos
impostos.

Lei Seca, a Lei da Vida
Neste mês de junho celebramos 10
anos de vigência da Lei Federal que tornou
crime dirigir embriagado. A Lei Seca pôs
freio na corrida louca rumo ao abismo.
Libera a bebida e a direção. Mas proíbe a
aliança das duas ações. Quem bebe não
dirige. Quem dirige não bebe. Não procede,
pois, a indignação de comerciantes e
amantes do álcool. É apenas aparente o
conflito entre o direito individual de não
fazer prova contra si mesmo e o direito que
preserva o interesse da coletividade.
Submeter condutores de veículos ao teste do
bafômetro não ofende a Constituição porque
a norma preserva prerrogativa acima de
qualquer outro direito – o direito à vida.
Embora saibamos os malefícios do
álcool, é fundamental esclarecer que,
diferente do que o apelido Lei Seca possa
sugerir, ela não proíbe nem reprime o
consumo de bebidas alcoólicas. Na verdade,
a Lei da Vida, como preferimos chamá-la,
apenas proíbe a mistura de qualquer bebida
ao ato extremamente responsável e que
exige absoluta atenção e domínio dos
sentidos que é conduzir um veículo
automotor. Logo, dirigir e beber passaram a
ser duas ações totalmente incompatíveis!
Após o advento da lei, em junho de
2008, as estatísticas de acidentes caíram de

forma generalizada nas principais cidades
brasileiras. Segundo pesquisa realizada pela
Escola Nacional de Seguros, desde sua
implantação, já poupou 40 mil vidas no
trânsito e 235 mil pessoas de invalidez
permanente.
Segundo dados que o Denatran tem
recebido dos órgãos executivos de trânsito
do país, a realização de campanhas
educativas e a insistência na fiscalização são
de fundamental importância para a
consolidação Presente em mais de 15
municípios matogrossenses, a integração do
projeto Operação Lei Seca vem garantindo o
sucesso do trabalho e a consolidação do
mesmo como uma política de Estado. A
título de ilustração somente neste primeiro
semestre foram realizados mais de 2 mil
testes de alcoolemia, mais de 334 carteiras
de habilitação recolhidas por
irregularidades, mais de 128 prisões em
flagrantes e mais de 40 bafômetros
adquiridos.
É válido registrar que a modificação
legislativa foi importante, mas mais
importante é a modificação da própria
sociedade, a percepção que a mesma teve de
que a combinação de álcool e direção causa
fatalidade. A Lei Seca, também chamada Lei
da Vida, é a prova definitiva do papel da
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sociedade no processo de resgate da
civilidade no trânsito. A capacidade de
compreensão do cidadão para a gravidade
do problema e a forma como,
responsavelmente, adaptou-se às exigências
mostram o nível de maturidade de nosso
povo e a sua opção pelo bem de todos.
Não podemos jamais esquecer que o
trânsito é feito de pessoas e que o veículo é
tão somente um recurso tecnológico
desenvolvido para favorecer o conforto e a
rapidez no deslocamento, sem precisar ser
também uma ameaça. A ausência de uma
necessária e escrupulosa observância às leis
de trânsito, sobretudo no fato de dirigir
embriagado, fere inclusive o quinto
Mandamento da Lei de Deus, põe em risco a
vida humana, atinge a sacralidade, além de
impedir a formação de uma consciência que
oriente adequadamente a todos os aspectos
de trânsito.
A segurança no trânsito é
responsabilidade compartilhada. Cada um
de nós tem que estar comprometido e
compromissado com a causa, sobretudo a de
continuarmos salvando a lei que salva vidas.

Rosane Michels - Editora
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Objetivo é que crianças e adolescentes, de unidades públicas que estudam
na fronteira, possam ter acesso a palestras, atividades recreativas e lazer

Projeto do Gefron interage
ações sociais com a 1ª idade
Assessoria c/ Redação

Foto: Lenine Martins

C

om o intuito de aproximar
alunos e professores das
forças policiais que atuam na
região entre o Brasil e a Bolívia, os
profissionais do Grupo Especial de
Segurança na Fronteira (Gefron)
criaram e apresentaram na semana
passada (21) o projeto “Gefron em
minha comunidade”. O objetivo é
que crianças e adolescentes, de
unidades públicas que estudam na
fronteira entre os dois países,
possam ter acesso a palestras,
atividades recreativas e lazer. Ao
todo, cerca de cinco mil estudantes
serão beneficiados.
A primeira unidade a ser
contemplada pelo projeto foi a
Escola Estadual 12 de Outubro, que
fica no Assentamento Boa
Esperança, a 60 km do município de
Cáceres. Os estudantes se reuniram
na quadra poliesportiva do colégio e
observaram atentamente a
programação do evento, que teve
uma palestra educativa sobre os
caminhos a seguir para um futuro
feliz, atividades esportivas e
interação com os cães do Canil
Integrado de Fronteira (CanilFron).
O coordenador do Gefron,
tenente-coronel PM José Nildo de
Oliveira, destacou a importância do
projeto para orientar os alunos sobre

desenvolvimento das crianças,
porque elas crescem e começam a
ver que o Gefron não é inimigo, e
sim parceiro do cidadão”, enfatizou.
Professora a quatro anos dos
alunos de ensino médio, Mariclei
Magalhães Severino, destaca que a
aproximação da polícia com os
estudantes ajuda na formação de
homens honestos.
“Eu acho essa iniciativa
muito válida porque as crianças
estão em fase de formação
psicológica. Quando conversamos
com eles percebemos que se sentem
seguros quando vêem a polícia ainda
mais perto.
Esta aproximação é
primordial principalmente pelo fato
vivermos em uma área de risco como

Atividades esportivas e com cães, integram parte do projeto

a atividade policial dentro da
comunidade. O projeto vai atender
toda extensão dos municípios de
Cáceres até Comodoro.
A ação também será levada
para as tribos indígenas da região.
“Esse trabalho nasceu da concepção
do efetivo, que está sempre presente
nas comunidades.
Neste sentido fizemos a
proposta do projeto para as unidades
escolares e vamos trabalhar para
ampliar a idéia de que o Gefron é

uma unidade parceira e amiga e que a
população possa confiar no nosso
trabalho”, pontuou.
A diretora da escola 12 de
Outubro, Márcia Novack da Silva,
argumentou que muitas vezes o
policial não é visto como um aliado
da população. "Aqui na nossa
comunidade queremos esclarecer o
quanto é importante, estes
profissionais para garantir a
segurança.
O projeto é bom para o

DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS

Entidades preparam campanha
para coletar sangue em Cáceres
Assessoria

C

om a intenção de mobilizar
doadores voluntários e
sensibilizar a população sobre
a importância da doação de sangue, o
Instituto Cometa, e os colaboradores
do Grupo Cometa, Rotary Club
Pantanal e a Unidade de Coleta e
Transfusão de Sangue do Hospital
Regional de Cáceres Drº Antônio
Fontes, preparam a campanha para a
coleta de sangue nos dias 30 de junho
(sábado) e 1º de julho (domingo), na
concessionária Cometa Moto Center,
das 8h00 às 16h00.
O objetivo é aumentar o
estoque de sangue do Hospital
Regional que tem a única unidade de
coleta na região oeste e sudoeste do
Estado, atendendo 22 municípios e
várias cidades da Bolívia. Desta

forma, a UCT de Cáceres necessita de
estoque para suprir a demanda.
Para ser candidato à doação
de sangue, basta ter entre 16 e 69 anos,
ter mais de 50 kg, estar bem de saúde e
portar documento de identificação
oficial, original e com foto. A pessoa
candidata a doar passará por triagens e
precisa estar alimentada. A coleta dura
em torno de 15 minutos.
Para Rita de Cássia Serra,
gerente do Instituto Cometa, a
campanha alusiva a Copa do Mundo,
tem um momento festivo e a causa é
nobre, pretendendo sensibilizar a
comunidade que em o peito bate
muito mais que um coração verde e
amarelo, com amor ao próximo.
“Precisamos aumentar o estoque de
sangue do hospital, e o número de
Foto: Arquivo

doadores regulares, pois o sangue não
tem substituto, por isso, a doação
voluntária é fundamental,” destacou.
Para Janaine Correa,
enfermeira da UCT do hospital, toda
pessoa em boas condições de saúde
pode doar sangue sem qualquer risco
ou prejuízo à sua saúde. “Se cada
cidadão saudável doasse sangue pelo
menos duas vezes por ano, não seriam
necessárias campanhas emergenciais
para coletas de reposição de
estoques,” pontua.
Conforme ela, o
desabastecimento de bolsas de sangue
em especial é dos tipos sanguíneos
considerados raros, os de RH
negativo, mas em especial o Ó
negativo, e por ser doador universal
ele pode ser transfundido em qualquer
pessoa tanto RH positivo quanto RH
negativo, é um sangue que pode ser
usado em emergências.

é a fronteira”, frisou.
Um dos alunos que
participou da programação do
“Gefron em minha comunidade”,
Jorge Luiz Santana de Souza, 17,
disse que gostou de tudo que foi
apresentado.
Outra estudante, Leidiane
Manacá Salvaterra, 12, destacou que
o momento em que mais se divertiu
foi com a interação dos cães. “Foi
uma apresentação linda. Meu sonho
é um dia ser policial”.
Cerca de 500 estudantes
participaram da programação. Uma
bicicleta foi sorteada entre os alunos
e a vencedora foi Ana Maria da
Silva, do segundo ano, do ensino
médio do Eja (Educação para Jovens
e Adultos).

EXTREMA COVARDIA

Durante assalto bandidos
quebram a perna de bebê
Da Redação

N

a noite de domingo último,
três ladrões adentraram uma
residência no Jardim do
Trevo em Cáceres, por volta das
22h00 e agindo de forma violenta e
extrema covardia, roubaram uma TV
43 polegadas LG, um notebook
Positivo, um microondas LG e um
tablet multilaser, evadindo-se como
ratos na calada da noite.
Um fato que chocou as
vitimas e os policiais chamados
posteriormente a atender o caso, foi a
atitude bestial de um dos bandidos
que quebrou a perna de uma

criancinha de colo, ao desferir um
chute no bebê que estava chorando
nos braços da mãe.
Felizmente a criancinha
medicada num hospital, teve a perna
engessada e já está de alta com a
família, que ainda não se recuperou
do trauma sofrido durante o assalto.
A polícia está na captura dos
facínoras e uma das pistas será a
apreensão dos objetos roubados em
alguma boca de fumo, hábito
comum de ladrões na troca de résfurtiva com drogas.
Foto: Ilustrativa

Agressão a criança é um ato bestial típico de covardes

UCT do Regional de Cáceres atende no fim de semana das 8 às 16h
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BANDIDO ENROLADO

Azarão pegou carro roubado em Jaciara pra trocar por coca na Bolívia, capotou, foi ﬂagrado pelos fardados dormindo na praça, usou 3 nomes e foi pro pote

Da Redação

Foto: PM/MT

O

ladrão João Paulo da
Silva Santos, 22, que
trocou de nome três
vezes ao ser preso no final de
semana por policiais da 2ª Cia da
PM de Vila Bela da Santíssima
Trindade próximo a curva 90
graus na estrada principal
daquela cidade, de acesso à zona
rural, além de sofrer um acidente
acabou atrás das grades, acusado
de roubo de uma Hilux.
A prisão do ladrão se deu
na manhã da última sexta-feira,
22, próximo à fronteira com a
Bolívia, quando os PMS da 2ª Cia
de Vila Bela foram atender um
acidente ocorrido com um
veículo Hilux de cor prata,
próximo a fazenda Guará e que
um indivíduo suspeito, de cor
morena seria o condutor e teria
buscado socorro de carona para a
cidade.
Nas diligências, os
policiais localizaram o suspeito
deitado na praça da cidade, com
alguns ferimentos leves pelo
corpo, inclusive com o olho
esquerdo roxo e as vestimentas
sujas, devido o acidente.
O tal ladrão não negou
que estava na Hiilux, alegando ter
perdido o controle quando seguia

NA CONTRAMÃO

Da Redação

N

Ladrão João Paulo, trocou de nome e de casa pelo xilindró

pela estrada de terra, rumo ao país
vizinho.
Inquirido, ele disse ser de
Várzea Grande onde recebeu a
caminhonete para levar até a
Bolívia, mas que sofrera o
acidente.
Disse que se chamava
Daniel da Silva, mudando em
seguida seu nome para João Paulo
da Silva Borges, mas os
investigadores descobriram que
ele era realmente João Paulo da
Silva Santos de 22 anos.
Carro e casa caídos, João
Paulo disse que estava em
liberdade condicional e

monitorado com tornozeleira
eletrônica, porém havia rompido
o equipamento e não estava
utilizando no momento.
Com o ladrão no xilindró,
a policia providenciou a remoção
da camioneta Hilux de placas
NUF 5718, que estava com
diversas avarias em sua estrutura,
após o capotamento violento,
sendo o veículo guinchado para
Delegacia de Polícia Civil de Vila
Bela da Santíssima Trindade,
para posterior devolução à
vitima. Conforme a policia
levantou, a Hilux fora roubada
em Jaciara.

a madrugada de
anteontem, 25 a viatura
da PM de Pontes e
Lacerda na região de Cáceres, sob
o comando da tenente Eveline e
apoio do soldado Bruno Campos
avistaram um Jipe Renegade na
contra mão no centro daquela
cidade e na abordagem, a
princípio o motorista relatou que
era de Cáceres e estava indo para
Comodoro e que apenas havia
parado ali a procura de algum
lugar para comer.
Sem maiores suspeitas, os
policiais no primeiro momento
liberaram o jipão, mas pelas
duvidas, decidiram seguir de
longe o estranho individuo na
condução do Renegade, enquanto
outros policiais no quartel faziam
a checagem do jipe, quando
descobriram que se tratava de um
veículo roubado em Cuiabá.
Conforme o apurado, o
Renegade havia sido roubado na
quinta feira da semana passada,

21 quando meliantes armados
haviam rendido uma família e
subtraindo da residência dois
veículos além de objetos de
valores.
Dado o caráter geral, os
policiais saíram na captura do
suspeito, que já estava na BR 174
B sentido a rodovia que liga ao
país vizinho Bolívia.
Com a localização do
veículo naquela saída da cidade,
os policiais detiveram o suspeito,
identificado como Fernando
Ferreira Bezerra, 34, que disse ser
analista de sistema, e que
realmente estava indo para
Comodoro, mas que apenas havia
pegado emprestado de um amigo,
não sabendo que se tratava de um
veículo roubado.
Com versões dúbias,
Fernando foi levado à central de
policia e autuado em flagrante,
ficando a disposição da justiça e o
Renegade apreendido, deverá ser
devolvido às vitimas de Cuiabá.
Imagens: Odenir Dias

MELHORAR O IDEB

Assessoria

O

Prefeito Francis Maris
Cruz e a Secretária
Municipal de Educação
receberam na tarde de anteontem,
(25), na sala de reuniões do
gabinete, o Consultor da
FALCONI Educação, Delfin
Silva.
Na presença de
Coordenadores e Assessores
Pedagógicos da SME, do Reitor
eleito da UNEMAT, Rodrigo
Zanin e de professores desta
instituição, o consultor
apresentou números da educação
municipal de Cáceres nos últimos
anos e uma proposta para
melhorar o Índice da Educação

Básica –IDEB --, das escolas de
Cáceres.
Segundo Delfin, a
FA L C O N I E d u c a ç ã o r e ú n e
consultores experientes na gestão
de projetos para instituições
educacionais, com o objetivo de
transformar a educação para a
educação transformar o Brasil.
Ele explica que a FALCONI
Educação pretende contribuir de
maneira assertiva com o setor no
Brasil. “Acreditamos firmemente
que a gestão do Prefeito Francis é
capaz de dar um salto na qualidade
do ensino e melhorar seus
índices”, relatou.
Para o Prefeito Francis
Foto: Esdras Crepaldi

Consultor da FALCONI Educação, Delﬁn Silva

Maris, uma parceria com a
FALCONI Educação, fortalece o
sistema de gestão da educação,
com métodos, técnicas e
ferramentas que vão ajudar a
alcançar melhores resultados e
através de um diagnóstico
encontrar as causas de baixo
rendimento e atacar os problemas
que afetam a educação do
município. “Metas e ações são
necessárias, porém precisamos do
engajamento de cada componente
da educação, compreendendo seu
papel e atuando como membro
desta transformação”, observou
Francis Maris.
A Secretária Municipal de
Educação, Eliene Liberato Dias,
disse que esta parceria é muito
importante para o controle e uma
gestão de resultados. “A
FALCONI trabalha e orienta, vai
contribuir conosco, mas faremos
juntos, um trabalho direcionado
para melhorar o IDEB municipal.
Pretendemos contribuir na
melhora dos índices e acreditamos
firmemente que esta gestão
municipal e todos os profissionais
da educação possam juntos dar
um salto na qualidade do ensino
municipal”, finalizou Eliene.
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Suspeito Fernando Bezerra negou saber que carro era roubado
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SEM MORDOMIAS

Vereadores de Mirassol D'Oeste tentaram emplacar projeto de lei que criava verba de R$ 3 mil sobre salários, mas foram barrados pela manifestação popular

Força e união do povo acaba com
aprovação de verba indenizatória
Redação c/ M.U

Foto: Mirassol Urgente

Reforço policial não intimidou a força do povo na Câmara

A

última segunda feira 25,
foi tumultuada na Câmara
Municipal de Mirassol
D'Oeste na região de Cáceres,
quando de sessão ordinária que
discutia a questão de verba

indenizatória de vereadores e
antes do inicio dos trabalhos,
duas viaturas da PM
estacionaram no local. A
manifestação estava prevista,
conforme postagens nas redes

sociais e em conversas
generalizadas, considerando o
projeto absurdo. Até um trio
elétrico seguido por populares
incentivava a população a se
concentrarem na Câmara
Municipal.
Ressalte-se que o salário
de cada vereador gira em torno de
5 mil e mais diária quando sai do
município em viagens oficiais,
carro oficial e combustível pago
pelo contribuinte. A polêmica foi
motivada pelo teor da proposta
dispondo sobre a regulamentação
da verba indenizatória do
exercício parlamentar no
gabinete de vereador e da outras
providencias, no valor de cerca de
R$ 3.000 que totalizaria em
média de R$ 8.000 para cada um,
e para o presidente R$ 10.000.
Com os ânimo exaltados n
galeria, os vereadores presentes
sendo criticados pela população e

as vozes contra o projeto que
visava aprovar, ou não, a verba
indenizatória para os nove
vereadores, por várias vezes a
sessão foi interrompida pelos
ocupantes do plenário, algumas,
pela presidente do Legislativo,
afirmando que poderia encerrar a
sessão.
Foi também da presidente
Marli Andromede, a decisão
dizendo que a mesa diretora havia

sugerido pelo arquivamento do
projeto, sem abrir os microfones
para os vereadores, encerrando a
sessão, contrariando o
Regimento Interno da casa de
leis.
Na saída do local,
populares gritaram atrás do trio
elétrico que desfilou pela cidade,
numa manifestação popular
contra a tentativa do legislativo
em votar a verba indenizatória.

CANAL DE CIDADANIA

Ouvidoria itinerante do MPE
atenderá amanhã em Poconé

MPE/MT c/ Redação

A

Ouvidoria Itinerante,
canal de comunicação
direto entre o Ministério
Público do Estado de Mato
Grosso e o cidadão, estará
amanhã, 28, das 8h30 às 17 horas,
na Praça Central, no município de
Poconé, com a finalidade de
prestar atendimento à população
local.
A iniciativa busca
aproximar ainda mais a
instituição da sociedade e
possibilitar que o cidadão
conheça seus direitos. No posto
de atendimento os moradores
poderão denunciar todos os tipos
de crime que cabe investigação
por parte do MPE, sejam eles nas
áreas do patrimônio público,
meio ambiente, cidadania,
criança e adolescente, idosos em
situação de risco e outros.
Criada há oito anos, a
Ouvidoria do Ministério Público
do Estado de Mato Grosso já
recebeu 32.714 denúncias. Desse
montante, 3.183 só este ano. O
acesso à Ouvidoria do Ministério
Público de Mato Grosso pode ser
feito por telefone (127), pelo site
( w w w. m p m t . m p . b r ) o u

pessoalmente. Seu objetivo é
fortalecer a cidadania e elevar
continuamente os padrões de
transparência, presteza e
segurança das atividades
desenvolvidas pela Instituição,
tendo como meta o
aprimoramento dos serviços
prestados.
Esta Ouvidoria recebe,
examina e encaminha
reclamações, denúncias, críticas,
apreciações, comentários,
elogios, pedidos de informação e
sugestões de qualquer
interessado sobre as atividades
desenvolvidas pelos
Procuradores e Promotores de
Justiça, assim como dos
servidores da Instituição.
Sua atuação busca a
excelência do Ministério Público
em seus serviços, cada
manifestação recebida é
analisada e prestada resposta ao
requerente com as devidas
orientações ou, em sendo objeto
da competência institucional,
realiza a remessa à Promotoria de
Justiça ou setor responsável e,
igualmente, informa ao
requerente sobre as providências.
Foto: Arquivo

Entrada de Poconé que recebe a ouvidoria do MPE na 5ª feira

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65 99988-9615
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AÇÃO CONJUNTA

Autor de roubo a Hillux é preso pela
Polícia Civil da Capital e de Cáceres
Assessoria

Foto: Arquivo

Delegada Judá Maali Marcondes

D

iligências conjuntas entre a
Delegacia de Polícia de
Cáceres e a Delegacia
Especializada de Repressão a
Roubos e Furtos de Veículos
A u t o m o t o r e s ( D E R R F VA )
identificou e realizou a prisão
preventiva, na segunda-feira
(25.06), de um autor de roubo de
veículo praticado na Capital.
Os trabalhos contaram com
a Polícia Militar da cidade de
Cáceres, que realizou a detenção do
suspeito em posse de uma
caminhonete Toyota/Hillux, cor
prata, com placas falsas. Conduzido
à delegacia, o suspeito Elan Afonso
da Costa Silva foi autuado,
inicialmente, pelo crime de
receptação.
Em contato com a vítima do
roubo, que mora na Capital (onde o

crime ocorreu), foi possível por meio
de reconhecimento fotográfico
identificar o criminoso, detido como
o autor do assalto praticado no bairro
CPA 2, na quarta-feira (20.06), por
volta das 18h. Na ocasião, as vítimas
(uma universitária de 21 anos,
acompanhada da mãe de 47 anos)
foram rendidas por dois homens
armados que anunciaram o roubo.
Em contato com a
autoridade policial no plantão de
Cáceres, Judá Maali Marcondes, o
delegado da Derrfva Marcelo
Martins Torhacs, encaminhou
digitalmente as declarações da
vítima e o reconhecimento
fotográfico que subsidiaram
informações do auto de prisão em
flagrante delito, bem como
representação pela prisão preventiva
do autuado.

O Judiciário de Cáceres, ao
receber o auto de prisão de flagrante
delito e demais documentações
repassadas pela Derrfva,
encaminhou urgentemente ao juiz de
plantão da Capital, Geraldo Fidelis,
devido à conexão evidenciada roubo majorado praticado em
Cuiabá – que determinou a prisão
preventiva pelo crime de roubo
majorado.
Ação conjunta - “A integração
investigativa e união de esforços
permitiu que autor de roubo
majorado permanecesse preso pelo
crime efetivamente praticado por ele
(roubo). E não apenas por
receptação, como se vislumbrou
inicialmente, um crime com pena
mais branda onde o autuado
provavelmente seria colocado em
liberdade”, destaca o delegado
adjunto da DERRFVA, Marcelo
Martins Torhacs.
Elan Afonso além de coautor
do grave crime de roubo majorado
(artigo 157, §2º, incisos I e II, do
Código Penal), também praticou, em
tese, delito de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor
(artigo 311 do Código Penal), em
razão da caminhonete apreendida,
em sua posse, apresentar placas
falsas; e é suspeito de integrar,
segundo investigação preliminar,
associação criminosa armada (artigo
288, parágrafo único, do Código
Penal).
As investigações
prosseguem pela unidade
especializada no sentido de
identificar e prender outros
envolvidos na associação criminosa.
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CONTRA A SÉRVIA

Com ausência de Douglas Costa, um dos melhores na última rodada, Tite pode recorrer à equipe que atuou durante parte das eliminatórias Sul-Americanas

Empate classifica Brasil
para as oitavas da Copa
Gazeta Esportiva c/ Redação

A

Seleção Brasileira realizou
seu último treino em Sochi
na segunda-feira, 25, antes
de viajar a Moscou, local da partida
decisiva contra a Sérvia, nesta
quarta feira, às 14h00 (de Mato
Grosso), no estádio Spartak.
Fechada à imprensa, a atividade
contou somente com a presença de
familiares dos atletas, hospedados
próximos ao resort da equipe e que
vêm os acompanhando durante toda
a Copa do Mundo. Apesar de o
técnico Tite não ter dado qualquer
pista sobre o time que colocará em
campo na partida derradeira do
Grupo E, a tendência é que a
Seleção Brasileira enfrente a Sérvia
com a mesma formação da última
partida: Alisson; Fagner, Thiago
Silva, Miranda e Marcelo;
Casemiro; Willian, Paulinho,
Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.
“Fizemos um trabalho de
enfrentamento leve, sem muito
desgaste físico dos atletas. Este

Foto: Lucas Figueiredo

trabalho de seis contra cinco visa
melhorar a movimentação ofensiva,
para furar a linha de defesa do
adversário e, conseqüentemente,
trabalhar a nossa linha de quatro
para dificultar que o adversário
entre por meio dela. Este treino
também oferece finalizações de
média distância para os goleiros.
Também tivemos um trabalho de
bola parada defensiva já
preparando para a Sérvia, que a
gente sabe que é uma jogada forte
deles”, disse o auxiliar técnico
Matheus Bachi, filho do técnico
Tite.
Os 11 iniciais, no entanto,
ainda não são certeza. Por conta do
rendimento abaixo do esperado por
parte de Willian nos dois primeiros
jogos, outras opções começaram a
ser especuladas após a vitória do
Brasil sobre a Costa Rica. Douglas
Costa, um dos melhores em campo
na última rodada, ganhou força para
substituir o atacante do Chelsea,

porém, foi constatada uma lesão na
região posterior da coxa direita do
camisa 7.
Com isso, Tite pode
recorrer à equipe que atuou durante
boa parte das Eliminatórias SulAmericanas para a Copa do Mundo.
Neste caso, Coutinho voltaria a
jogar como ponta, na ala direita, e
Renato Augusto voltaria ao time,
enrijecendo o meio-campo ao lado
de Casemiro e Paulinho. Por
enquanto, a única certeza é que
Douglas Costa e Danilo, outro
lesionado, não viajarão a Moscou
com o restante da delegação.
O segundo já havia ficado
de fora da partida contra a Costa
Rica após machucar um músculo da
região do quadril durante o
treinamento de reconhecimento do
gramado do estádio Krestovsky, em
São Petersburgo. Anteontem, ele
chegou a trabalhar no gramado com
o suporte dos fisioterapeutas, fato
que deixa o departamento médico e

PRÓXIMO COMBATE

Luizinho critica Luverdense
e espera vitória em Tombos

Após último treino Tite mantém mesmo plantel contra a Sérvia

a comissão técnica otimistas em
relação à presença do atleta em uma
hipotética oitavas de final. Com
quatro pontos em dois jogos, o
Brasil precisa somente de um
empate para confirmar sua presença
nas oitavas de final da Copa do
Mundo. A equipe pentacampeã
mundial possui os mesmos

números de pontos da Suíça, mas
com um gol de saldo a mais. Por
isso, Tite e seus comandados só
perderão a primeira colocação da
chave mesmo vencendo os sérvios
se os suíços superarem a Costa Rica
por um placar elástico, que os faça
ultrapassar a Seleção no saldo de
gols.

S.N c/ Redação

O

técnico Luizinho Vieira
declarou insatisfação com o
desempenho da equipe na
partida do último sábado, contra o
Botafogo de Ribeirão Preto, no
estádio Santa Cruz, onde a equipe foi
derrotada por 3 a 1. Para o treinador o
time esteve muito abaixo do que

pode render. “Eu não gostei do jogo.
A gente errou muito dentro da parte
técnica, de controle de jogo, porque
não conseguimos manter a posse de
bola. Tecnicamente também a gente
esteve abaixo,” disse.
Conforme ele, dentro de
uma proposta de explorar os contraFoto: Assessoria LEC

Técnico Luizinho quer o time jogando sério prá vencer

ataques o posicionamento até que
agradou, mas o que mais o deixou
chateado foi justamente a parte
técnica. “O resultado foi ruim para
nossas ambições, mas precisamos
nos manter equilibrados dentro da
competição, entender que não
jogamos bem e precisamos voltar a
vencer o mais rápido possível,”
concluiu.
O Luverdense tem ainda
sete jogos por realizar e em uma
conta simples, precisando na ótica
do treinador, de cinco vitórias para
estar entre os quatro. Vale lembrar
que dos sete jogos por fazer, o time
de Lucas do Rio Verde joga quatro
dentro do estádio Passo das Emas. O
próximo combate do clube acontece
no próximo sábado, às 14h30
(horário de Mato Grosso), na cidade
de Tombos-MG, contra o Tombense.
O Luverdense tem 13 pontos
e ocupa a 7ª colocação do grupo B da
Série C do Brasileiro. A chave é
liderada pelo Botafogo-SP que tem
24 pontos.
O Cuiabá é o 3º com 19
pontos.
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Esotérico
A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Leão, indicando um dia
de movimento agradável e
boa comunicação. O
momento pode envolver um
acordo ou negociação de um novo
contrato. O dia é ótimo para contatos
comerciais ou para começar um novo
curso.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de
Vênus em Leão, indicando
um dia de negociações e
acordos relacionados a
uma parceria ou sociedade
financeira. O momento pode envolver
um novo e promissor investimento. O
dia é ótimo também para pedidos de
empréstimos.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Leão, indicando um dia
de movimento positivo em
suas finanças. O momento é
ótimo para começar um
novo investimento ou para pedir um
empréstimo. O dia segue mais tranquilo,
com ganhos e gastos equilibrados.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Leão, indicando um dia
de movimento intenso e
agradável na vida social, que
beneficia relacionamentos,
pessoais e profissionais. O momento pode
envolver um convite para fazer parte de
uma nova sociedade ou parceria
comercial.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Leão, indicando um dia
de movimento agradável e
abertura do coração. Uma
viagem internacional pode ser marcada
ou realizada ainda hoje. O momento pode
envolver a aprovação de um novo projeto
de publicação. Dia de otimismo e fé
renovados.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de
Vênus em Leão, indicando
um dia de movimento
positivo no trabalho. Você
pode começar a participar de um novo
projeto ou ser aprovado em um processo
de seleção para um novo emprego ou
promoção. Saúde em fase de equilíbrio.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de
Vênus em Leão, indicando
um dia de interiorização e
maior envolvimento com
seu mundo emocional, que passa por um
momento de equilíbrio. O dia segue
mais tranquilo e é ótimo para dedicar-se
ao planejamento de um novo projeto,
pessoal ou profissional.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em seu signo, indicando um
dia de movimento agradável
em sua vida social com a
aproximação de pessoas
interessantes. Um romance pode começar
a qualquer momento. Com a criatividade
em alta, pode começar um novo projeto.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Leão, indicando um dia
de movimento na vida
social e aproximação de
amigos, novos e antigos. O
momento pode envolver a possibilidade
de um novo e promissor contato com uma
grande empresa, clube ou instituição.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Leão, indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus,
principalmente os familiares.
O dia é ótimo para convidar amigos e
parentes mais próximos para encontros e
conversas em sua casa, que se torna o lugar
mais gostoso do mundo para estar.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Leão, indicando um dia
de maior envolvimento com
projetos profissionais e
planos de negócios. O
momento pode envolver um novo projeto,
em que você está totalmente envolvido, e
pode trazer novas oportunidades de
crescimento em sua carreira.
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Boas vindas a mais nova cacerense
Antonella, que veio ao mundo para
completar ainda mais a felicidade do casal
Diego Vaz e Grasiele Constantino. Que essa
princesinha cresça com muita saúde.
Felicidades a família.

By Rosane Michels

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Leão, indicando um dia
de movimento em projetos
de médio prazo,
especialmente os que
envolvem publicações e contato com
pessoas ou empresas estrangeiras. Uma
viagem internacional pode ser marcada ou
realizada.

SOCIAL

*********************
Celebrando mais um ano de vida e recebendo os
amigos e familiares para a tradicional reza de São
João, a família Pouzo festejou em grande estilo o
aniversário do patriarca João a quem enviamos os
votos de felicidades e muita saúde.

**********
Nossas felicitações a
Sidney Garcia que
hoje completa mais
um ano de vida e na
oportunidade recebe
os calorosos abraços
dos familiares e
companheiros do
Rotary. Que essa
data se reproduza
por muitos anos
sendo sempre
celebrada com saúde
e vitórias são os
nossos votos.

**********

Passeando pela city a gatinha Júlia Campana Michelis Leal em companhia da mamãe Triana. Que estão
aproveitando para rever os amigos e familiares. Sejam bem vindas.

