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SANGRADOURO

Não foi a primeira e nem deverá ser a última tragédia a se registrar nos vãos com água suja dos Sangradouros sem proteção nas laterais e gradis frágeis das pontes

Motoca voa da ponte
matando empresário
Foto: Divulgação

Novamente a tragédia se repete, registrando mais uma vitima no
vão do Sangradouro em Cáceres; desta vez, na noite de sábado ultimo,
quando o empresário Marlon Carlos Ramos da Silva, do setor de franquias
de TV por assinatura e uma escola de inglês, perdeu a vida, quando a moto
Honda que pilotava caiu de uma ponte na Joaquim Murtinho, tirando-lhe a
vida. Página 03

CARRÕES NA MIRA

Encapuzados roubam carros
na fronteira: casal grampeado
Foto: PM/MT

Marlon teria batido numa barra de proteção perdendo o controle

ARREBITADO

Vigia acorda assustado
e mata sargento a tiros
Foto: PM/MT

Na companhia de um
soldado, o 3º sargento Ilário
Vilela Silva fazia rondas pela
cidade de Rondonópolis, quando
avistaram um Gol branco
suspeito no pátio de um mercado
em construção. O vigia Luiz
Fernando Nunes de Souza,
contratado pelo proprietário do
estabelecimento estava dormindo
dentro do veículo e assustado,
atirou cinco vezes contra o
sargento que morreu no local.

Casal bandido preso em flagrante usando mascara ninja

No último final de semana, a policia prendeu um casal acusado de
roubo de uma caminhonete Fiat Toro e uma motocicleta Honda Biz, crime
ocorrido em Pontes e Lacerda. Os ladrões levaram também uma
caminhonete SW4 na mesma cidade de fronteira, após fazer as vítimas
reféns e numa propriedade rural de Quatro Marcos, uma Hilux foi
roubada. Dos 3 roubos apenas num, os ladrões foram presos. Página 04

NOVA INTEGRAÇÃO

Policia Mirim de Barra visita
Canil do Gefron em Cáceres

Foto: Gefron/MT

Página 04

Sargento Ilário Vilela, executado com dois balaços

GRUPO SELETO

Encontro reunirá os amigos
da princesinha do paraguai
Foto: Assessoria

Depois de um intervalo de dois
anos, no dia 28 de julho próximo no
Centro de Eventos Maria Sophia Leite,
na Praia do Daveron, em Cáceres,
acontecerá o 4º Encontro dos Amigos da
Princesinha do Paraguai. Reuniões já
estão sendo realizadas esquematizando
o próximo encontro que deve reunir
artistas locais, regionais e da capital,
numa grande festa.

Passeio, palestras e descontração marcaram a visita em Cáceres

Na última quinta-feira (24), a equipe do Canilfron – Canil
Integrado de Fronteira recebeu na sua sede em Cáceres, jovens do Nova
integração, projeto social “Polícia Mirim” de Barra do Bugres. Os
adolescentes assistiram palestras e apresentações de como é realizado o
emprego do cão na Segurança Pública na fronteira. Página 05
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Hoje o grupo se reúne novamente para organizar a festa
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Fantasma na Boléia
Alguém conhece a estória do trem
fantasma? Nããão, não se trata do VLT de
Cuiabá e sim de uma lenda pantaneira de
Seu Sebastião, que garante que via uma luz
misteriosa nos trilhos e ninguém soube
explicar, mas o causo viajou e virou filme,
contada pelo ex-ferroviário pantaneiro de
70 anos. Tem também a fábula do caminhão
fantasma, parado por um carona numa fria
noite de chuva fina com relâmpagos
riscando o céu e de tanto frio, o fulano
entrou na cabine do tal bruto e olhou para a
esquerda para agradecer ao motorista, mas
não viu ninguém; ele estava num caminhão
fantasma.
Mas que preâmbulo mais sem
graça, dirá o leitor, ledo engano,
embarcamos num trem e num caminhão
fantasma, porque a Brasília sem condutor
está parada anos antes dos caminhões nas
estradas da vida tupiniquim, reféns de uma
política suja e podre.
Nesta viagem de fábulas,
chegamos a triste realidade de um no Brasil
desgovernado, onde os poderes do Estado
batem cabeça e os donos dos caminhões
precisam parar, para tentar acabar com os
impostos escorchantes no preço dos
combustíveis praticados pela Petrobras,
que está vendendo seu patrimônio para
aumentar o lucro dos acionistas.
Na Boléia da Brasília, o Fantasma,
usou o dinheiro dos impostos para comprar
votos e assegurar o poder; e na longa
estrada da vida, o brasileiro enfrenta as
armadilhas de estradas em frangalhos,
serviços públicos uma miséria e as
empresas fechando portas e empregos.
Veja o leitor que num período de
duas semanas e meia de horror, em 17 dias,
a gasolina aumentou 11 vezes e o
caminhoneiro, este herói anônimo que
engole lua pra transportar o progresso num
país sem ordem, atropelado pela
insensibilidade do governo, não teve outro
atalho, senão pisar no freio e desligar o

SEM CHANCES
A gente tá no mato sem cachorro mesmo, se o
temeroso temerário pular da Brasília
Amarela em chamas, fica o Botafogo
Rodriguinho, mesmo sem combustível; sem
ele, fica o Índio Eunicinho, que na hora do
pega prá capar, vaza de jatinho e na
decolagem dele, a Presidenta do Supremo
que adora prender gente. Meus amigos, é
melhor agüentar até o fim do ano, umas
grevinhas pra mostrar nossa força, porque se
ficar o bicho pega, se correr o bicho come,
lascou-se.
DUAS MEDIDAS
Levantamento divulgado na sexta-feira (25)
pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás
Natural e dos Bicombustíveis apontou que o
preço médio do diesel nas bombas terminou a
semana em forte alta, com avanço de 5,3%,
passando de R$ 3,595 por litro para R$ R$
3,788. Nesta conta, R$ 0,19 de aumento, se o
governo disse que reduz R$ 0,10 o preju
continua para os grevistas Na mesma
semana, a Petrobras reduziu o preço do diesel
nas refinarias em mais de 10%, mas se o
repasse não interfere no preço das bombas,
depende dos postos, porque o governo não
multa os postos e prende os donos? É muito
fácil condenar quem trabalha honestamente.
DESGOVERNADO
Ministros próximos do presidente de 5% de
aprovação reconhecem que a demora na
reação para perceber a gravidade da
insatisfação dos caminhoneiros e do setor de
transportes tem um motivo especial: o
governo estava com todo o foco na
sobrevivência política diante das
investigações da Lava Jato e o
enfraquecimento cada vez maior junto ao
Congresso Nacional. Num pais
desgovernado, onde a gente paga caro pra
governante cuidar de suas mazelas, demorou
foi os caminhoneiros desligar os motores
para atropelar a Brasília sucateada.
MULTA POR MULTA
No final de semana, o ministro da Secretaria
de Governo da Presidência da República,
informou que o governo vai aplicar multa no
valor de R$ 100 mil por hora parada a quem
descumprir o acordo firmado para
desbloqueio das rodovias. Seria uma boa
idéia, a gente embarcar de carona nesta e
multar pelo mesmo valor/hora o tempo
parado de nossos políticos do congresso
nacional, que pouco ou quase nada fazem
além de puxar saco de empresários e chefes
do executivo estadual e federal. E, num
eventual acordo, descontar nas multas que
eles aduzem aplicar em quem trabalha e é
multado quando reivindica um direito sólido.
CASTIGO DA GREVE
Um princípio de incêndio ocorreu na casa de
um sargento da reserva da Policia Militar
após o armazenamento de combustível na
noite da sexta-feira (25), em Cuiabá. A
suspeita é de que o acúmulo de combustível
na residência, em razão da greve dos
caminhoneiros, teria provocado o incêndio.
A equipe do Corpo de Bombeiros informou
que foi acionada e no local, foram
encontrados dois galões de 20 litros, junto
com carvão em um mesmo ambiente.
Felizmente não houve vitimas, mas fica ai o
alerta sobre estocar combustíveis.
SOLIDARIEDADE
Paramos sim, por dois motivos, primeiro,
que também assim como vários
trabalhadores brasileiros, somos vitima e
reféns de um governo de arrocho econômico
e segundo, que como trabalhadores, devemonos solidarizar às vitimas do desgoverno
atual e nos irmanamos aos caminhoneiros,
torcendo para um, Brasil melhor para todos.

motor do bruto. Claquet: segundo capítulo
da novela catastrófica: Plantão da mídia
regada ao erário, anuncia que o governo
chegou a um acordo com os grevistas, vai
reduzir o preço do diesel e para cobrir o
rombo que eles mesmo criaram com sua
política suja, farão a reoneração das folha
(impostos) nos encargos sociais das
empresas, ou seja, o povo novamente
pagando pelas patifarias do governo; pelos
lucros da Petrobras e subsídios aos
estrangeiros que mamam barris para saciar
sua sanha capitalista. Vai resolver? Claro,
que não, pois a oneração vai ampliar ainda
mais outra desgraça gerada pelo
desgoverno instalado na Brasília sucateada,
o maldito desemprego, que cresce a cada
dia que passa e ultrapassou a barreira dos
13,5 milhões.
C o m o d i s s e J o s é Ve l l o s o ,
presidente executivo da ABIMAQ,

(Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas) a tal reoneração fará com que os
preços de venda das máquinas suba em
média 4%, levando os investimentos no
Brasil a ficar 4% mais caros, piorando a
competitividade da indústria nacional. Sem
sombras de dúvidas, o tal Fantasma na
Boléia da Brasília Sucateada pelo visto,
quer isso mesmo; a greve dos
caminhoneiros veio apenas comprovar que
a carreta do Governo está desgovernada e
bateu feio sobre a economia.
Qualquer decisão tomada,
sobretudo em ano eleitoral, será como jogar
gasolina na fogueira, então, que se reduza
os salários e benesses dos deputados,
senadores, ministros e todos os poderes,
sem privar o povo de mais sacrifícios,
porque a água bateu na cintura e se alguém
tem de sofrer no mar enlameado, que seja
quem sujou a água.

Mary, a Caminhoneira
Hoje vou contar a história da minha
amiga Mariazinha, (Mary, pra turma), a gente
curtia numa Nice, em nossos 20 e poucos anos,
voltadas aos estudos, conhecer o príncipe
encantado num cavalo branco, ao som de Los
Hemanos cantando Ana Julia, no sertanejo
romântico, Pense em Mim, do Leandro e
Leonardo e mil sonhos nas cabecinhas avoadas.
Ali pra 1992 não vi mais a Mary, que se mudara
pra Cuiabá, onde seu pai era caminhoneiro e ela
me dizia que sonhava seguir a profissão do pai,
um caboclo tchapa e cruz, o Seu Ambrósio, gente
boa, que comandava um Scania 113 como
ninguém, digoreste mesmo.
A gente se falou uma vez em 2012 num
shopping em Cuiabá, numa pausa de frete na
Ceasa, ela já estava montada num bruto, havia se
tornado caminhoneira e seis anos depois, olha a
Mary de novo buzinando em meu email; de um
bloqueio na BR 101, segundo ela, na altura do
km 237 em Silva Jardim, no interior do Rio de
Janeiro. Ela buscava noticias de Cáceres na
greve dos caminhoneiros e o único jornal daqui
que falava sobre o assunto, era o Correio
Cacerense.
Ela viu meu nome no expediente e
mandou uma mensagem, respondi e repassei o
meu whattsapp. No Viva Voz, ela, da boléia de

um bruto Scania G-420 traçado, ano 2010 e eu,
aqui na redação, batemos aquele papo.
Danadinha da Mary, tinha mesmo se aboletatado
e estava engolindo lua, conforme me disse, há
mais de 10 anos e dali não saía. Tinha se casado,
separado, e agora, sua paixão era o caminhão,
passando a fazer parte dos 2,6% de mulheres
motoristas, que cediço, além de sofrer
preconceito pela profissão, também são mal
remuneradas.
Resolvi esta semana, registrar o
reencontro via-fone com minha coleguinha dos
anos 90 por dois motivos: um deles, nunca
escondi a questão de solidariedade com as
pessoas injustiçadas, dever que herdei de meus
pais Aderbal e Orfélia; e segundo, para revelar o
pouco que aprendi pesquisando, a difícil vida
destes cowboys das estradas, cujo ônus é pesado,
a começar pela CNH exigível c/f categorias: C
para dirigir veículos de carga com peso bruto
total acima de 3.500 kg; Já a D é mais específica
para o transporte de passageiros; Concluindo, a
E, a mais alta categoria de habilitação, é exigida
para dirigir uma combinação de qualquer veículo
que tenha um peso bruto total de 6.000 kg ou
mais.
Ainda prefiro a minha CNH categoria
AB, que não tem tantas despesas, apesar de
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exigências, como renovação da validade
coincidente com o exame médico a cada 5 anos e
demais despesinhas de DETRAN. Falando sobre
os caminhoneiros, Mary, me citou alguns gastos
com viagens, despesas necessárias para que
possa realizar a entrega negociada com o
embarcador. Tem o combustível, um dos
principais custos para 94,5% dos profissionais;
gasto com pneus, cuja média de tempo para troca
é de 13,6 meses; os pedágios, que são muitos e
caros, pela péssima qualidade das estradas; as
refeições, estadias, paradas e a manutenção às
perdas relacionadas ao caminhão, principal
patrimônio do profissional e sua ferramenta de
trabalho. E quando estes heróis com a água no
queixo saem à luta em defesa da vida, sufocados
pelo criminoso preço do diesel e impostos, são
ameaçados com uso da força bruta pelo governo,
a gente não podia ficar calada.
Coragem, Mary, fé em Deus, que depois
dessa tempestade, vem a bonança, e passando
por Cáceres, venha aqui matar saudades, ouvir
novamente Los Hermanos, afinal, continuamos
hermanas.

Rosane Michels - Editora
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AMIGOS DE PRINCESA

Grupo de cidadãos moradores e ex-moradores marcam um dia D para reencontro num clima descontraído, com musicas, comes e bebes e colocar a conversa em dia

Grupo voltará a se reunir
dia 28 de julho em Cáceres
J.O/Z.N e Redação

Foto: Divulgação

D

epois de um intervalo de
dois anos, no dia 28 de
julho próximo no Centro
de Eventos Maria Sophia Leite,
na Praia do Daveron, em Cáceres,
acontecerá o 4º Encontro dos
Amigos da Princesinha do
Paraguai. Além de exposição de
fotos antigas da cidade, o evento
criado para reverenciar a história
da cidade e de seus moradores,
mas uma vez terá uma extensão
programação com manifestações
culturais, comidas e doces
típicos..
Os três outros encontros
foram realizados em 2012, 2013 e
2015, no Sesiclube e no
Restaurante Canoas, e reuniu
cerca de mil pessoas. 'A iniciativa
tem a finalidade de promover o
reencontro entre amigos de
Cáceres, de gerações e de épocas
marcantes em nossa cidade, onde
reinavam amizades afetuosas que

nasceu através do desejo dos
amigos de Cáceres da década de
60, 70 e 80 de se reunirem em
processo de resgate histórico da
cidade pela preservação do rio
Paraguai, que é o elemento
principal na formação da cidade.
E considerando o sucesso
do 1º Encontro, os “Amigos”
decidiram se reencontrar pela
segunda vez e oferecer a
oportunidade às novas gerações
de conhecer os valores da nossa
Princesinha do Paraguai, por
meio de interatividades, como as

NO CAVALHADA

Motocicleta despenca de ponte
e mata empresário em Cáceres

Parte do grupo reunido na semana passada traçando planos

nunca se apagam', explica Paulo
Fanaia que divide o tempo entre
as aulas no Colégio Máster e a
atualização do acervo de fotos

Da Redação

antigas da cidade e seus
moradores.
O Encontro dos Amigos
da Princesinha do Paraguai

ZONAS TRIBUTÁRIAS

Concluída 1ª etapa do
censo multifinalitário

Assessoria

A

Prefeitura Municipal de
Cáceres e a Universidade do
Estado de Mato Grosso
concluíram a primeira etapa de
visitas nos imóveis da cidade de
Cáceres para a composição do
Cadastro Territorial Multifinalitário
– CTM, desenvolvido por meio do
convênio firmado entre a Unemat,
Fundação de Apoio ao Ensino
Superior Público Estadual (Faespe)
e Prefeitura de Cáceres. Nesta
primeira etapa foram visitados 3.694
lotes localizados em 11 bairros da
cidade. A próxima etapa de visita de
campo deverá abranger 19 mil lotes
em diferentes bairros,
principalmente nos bairros
adjacentes ao bairro Centro, onde a
quantidade de moradias e
construções é menor.
A professora doutora Sandra
Mara Alves da Silva Neves,
coordenadora do projeto Cadastro
Territorial Multifinalitário explica
que a meta é concluir as entrevistas e
visitas desses lotes em cerca de 45

histórias que serão contadas pelos
presentes na festa.
Assim como aconteceu
em anos anteriores, quem marcar
presença vai compartilhar fotos
históricas, conversas, relatos,
filmes e obviamente, encontrar
amigos.
“De uma forma ou de
outra, contribuimos para
enriquecer o acervo histórico do
Departamento de História da
Unemat, com fotos e filmes e
todo o material repassados para a
universidade ”, revela Fanaia.

dias. “No entanto, o trabalho da
equipe vai muito além das visitas dos
nossos recenseadores no local,
quando são feitas as entrevistas para
o preenchimento do formulário,
antes disso é feito um mapeamento e
a checagem da inscrição de cada
imóvel, a migração de dados para o
aplicativo e só então o trabalho de
campo pode acontecer.
Após isso, é feito uma nova
checagem em laboratório para que
possamos então emitir um relatório
para a prefeitura. É um trabalho
bastante completo e complexo, que
poucas cidades brasileiras
possuem”, afirma a professora.
O trabalho de visita segue a
divisão tributária existente em
Cáceres que dividiu a cidade em 9
zonas tributárias e essas em 32
setores. Dessa forma, muitas vezes
as visitas não contemplam um bairro
na sua totalidade, pois sua extensão
territorial pode estar distribuída em
duas ou mais zonas e setores.
Nessa primeira etapa foram
Foto: Assessoria

visitados imóveis em 6 zonas e 8
setores, que contemplaram os
seguintes bairros: Cavalhada I,
Santa Rosa, Olhos D'Água, Joaquim
Murtinho, Centro, COHAB Velha,
Vila Mariana, São Miguel, Jardim
Panorama, Jardim São Luiz da Ponte
e Santa Cruz.
Para a realização de todo
esse trabalho, a equipe que
desenvolve o Cadastro Territorial
Multifinalitário, que tem como
objetivo subsidiar o poder municipal
com informações reais de cunho
econômico, social e ambiental das
áreas urbanas do município, é
composta com 55 pessoas entre
acadêmicos, professores e fiscais da
prefeitura.
A secretária de
Planejamento da Prefeitura, Nelci
Eliete Longhi, explica que o
convênio firmado entre a Prefeitura
e a Unemat prevê quatro projetos:
Cadastro Territorial Multifinalitário,
Plano Diretor, Plano de Mobilidade
Urbana (trânsito) e Reestruturação
Fiscal e Tributária que vão preparar a
cidade para os próximos 25 anos.

M

ais um acidente fatal
e n v o l v e n d o
motociclista
aconteceu no transito de Cáceres,
desta vez, tirando a vida do
empresário Marlon Carlos
Ramos da Silva, 45, que morreu
na noite do último sábado, 26,
após perder controle de uma
motocicleta que pilotava e cair de
uma ponte na Rua Joaquim
Murtinho, no bairro Cavalhada.
Conforme relatos
policiais, o acidente teria
acontecido quando Marlon
seguia pela Rua Joaquim
Murtinho, por volta das 23h00 em
uma motocicleta Honda 125 de

cor amarela no sentido
bairro/centro e por motivos ainda
a serem apurados, teria perdido o
controle de sua moto, batendo
contra a barreira de proteção,
sendo arremessado dentro do
córrego do Sangradouro.
O Corpo de Bombeiros
foi acionado, esteve no local, mas
o empresário já estava em óbito.
O corpo foi encaminhado ao
Instituto Médico Legal (IML)
para exame de necropsia. Marlon
era proprietário de franquias de
TV por assinatura, além de uma
escola de inglês.
O caso deverá ser
investigado.
Foto: Divulgação

Marlon era proprietário de franquias de TV por assinatura

Visitação é uma espécie de Pnad, ligado a tributação
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TORO / SW4 / HILUX

Final de semana é rotina os roubos de camionetas na região de fronteira, para troca por droga na Bolívia, alguns dos bandidos sendo presos pela atenta polícia

PM recupera veículos roubados
prendendo ladrões em Lacerda
F.A c/ Redação

Foto: PM/MT

próximo ao frigorífico Marfrig.
Conforme a vitima, uma senhora
que estava com uma criança, duas
pessoas em uma motocicleta
abordaram-na e circularam pela
cidade, deixando-a com a criança,
próximo ao frigorífico no Bairro

Jardim Marília.
Após um rápido trabalho da
Polícia, os suspeitos que estavam
armados, foram avistados e fugiram
em direção a cidade onde
abandonaram o veículo, que foi
recuperado.

VIOLÊNCIA RURAL

Bando encapuzado invade
fazenda e rouba camioneta

Da Redação

N

Casal de ladrões encapuzados foi preso e Fiat Toro recuperada

N

o último final de semana, a
policia prendeu um casal
acusado de roubo de uma
caminhonete Fiat Toro e uma
motocicleta Honda Biz, crime
ocorrido em Pontes e Lacerda na
noite da ultima quinta feira, 24,
ocasião em que os assaltantes
fizeram uma família refém durante
aproximadamente 4 horas.
As viaturas da PM se
empenharam na captura dos ladrões
e recuperação dos veículos e na

manhã da sexta feira, 25, receberam
através de denúncia anônima
informações de que os suspeitos
estariam escondidos em uma
residência no Residencial Vera.
Diante desta informação foi
desencadeada uma ação policial que
resultou na recuperação dos dois
veículos roubados e diversos outros
objetos eletrônicos cujo valor de
mercado ultrapassa R$30 mil reais,
apreensão de uma pistola calibre 45
e na prisão dos dois suspeitos que

confessaram a participação na ação
criminosa ocorrida na noite anterior.
Os indivíduos também são
suspeitos de outros roubos
praticados na região, gerando risco
e sensação de insegurança para a
população local.
No mesmo final de semana,
ladrões levaram também uma
caminhonete SW4 nas
proximidades da Escola Vale do Sol
em Pontes e Lacerda, após fazer as
v ítimas reféns , lib er an d o-as

a manhã da última sexta
feira, 25, cinco bandidos
encapuzados invadiram
uma propriedade rural de São José
dos IV Marcos, imediações da divisa
limítrofe com a cidade vizinha de
Gloria D'Oeste e uma vez, na
fazenda, ficaram de campana, para
atacar.
Na fazenda, próximo a
antiga Empaer, estrada de acesso a
Ponte de cimento, sobre o Rio Jauru,
que dá acesso a o Distrito de
Bocaiuval e a BR 174, os bandidos
renderam o caseiro e sua esposa e
ficaram no aguardo da chegada do
fazendeiro, que não demorou e
também foi rendido juntamente com
outros dois funcionários que
estavam com ele na caminhonete,
Hilux de cor prata, com placas QCA8253, de Cuiabá-MT que foi

roubada.
Os trens homens juntamente
com o caseiro e sua esposa foram
trancados em um banheiro, sendo
que dois bandidos permaneceram no
local enquanto três criminosos
saíram com o veículo, tomando
rumo ignorado. As vítimas
permaneceram em cárcere privado,
até por volta das 9h00, quando os
bandidos foram embora.
Uma vez livres dos bandidos
e da tranca do banheiro, as vitimas
acionaram a policia e várias viaturas
vasculharam toda a região, mas sem
sucesso, pois os meliantes coim a
Hilux estavam longe,
possivelmente, na Bolívia, trocando
a camioneta por cocaína. O fato foi
registrado na Delegacia de Polícia
Civil de IV Marcos, que investiga o
caso.
Foto: Reprodução

BALAÇOS FATAIS

Vigia assustado arrebitou
sargento com dois balaços
PM/MT c/ Redação

O

3º sargento Ilário Vilela
Silva, 42, foi assassinado às
1h50 da última sexta-feira
(25), em Rondonópolis, durante uma
abordagem veicular. Na companhia
do soldado Fábio Vicente da Silva,
28, ele fazia as rondas pela cidade
quando avistaram um Gol branco
suspeito no pátio de um mercado em
construção. Um vigia contratado
pelo proprietário do estabelecimento
estaria dormindo dentro do veículo

quando atirou cinco vezes contra o
policial que morreu no local. A
Polícia Civil investiga o caso.
A viatura do sargento Vilela
se deslocava para atender uma
ocorrência repassada pelo Ciosp,
que seria num sítio e com o giroflex
ligado e utilizando a lanterna,
sargento Vilela se aproximou de um
veículo estacionado pela porta
traseira direita para verificar o que
poderia estar no carro. Foi quando
Foto: PM/MT

Ilário Vilela Silva, 3º sargento PM, assassinado com 2 tiros

foi surpreendido por quatro disparos
de arma, sendo que dois atingiram o
s a rg e n t o , q u e n ã o c o n s e g u i a
responder a ameaça, pois caiu.
O soldado Vicente que o
acompanhava realizou 9 disparos em
resposta e solicitou apoio das demais
equipes. De imediato foi acionado o
Samu e demais órgãos para
atendimento ao fato, constatando a
morte do policial. Após os disparos o
suspeito fugiu para dentro da
construção. Com o apoio das equipes
policiais, entraram e localizaram
Luiz Fernando Nunes de Souza, 31,
escondido atrás de prateleiras.
Ele informou que foi
contratado pelo proprietário do
estabelecimento para trabalhar de
segurança no local, e que o mesmo
teria disponibilizado um revólver
calibre 38. Disse que estava
dormindo no veículo e se assustou
com a abordagem, por isso atirou
cinco vezes, quatro foram
deflagradas e uma picotada. Mas se
negou a apresentar a arma, que foi
localizada pela Força Tática dentro
de uma gaveta trancada.
O boletim foi registrado na
1º Delegacia de Polícia e a Polícia
Civil investigará o caso.
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Policiais diligenciaram em Glória, sem localizar os ladrões
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JUNHO VERMELHO

Segundo Aneel, com fim do período úmido, reservatórios do Sul apresentaram redução de volume provocando aumento do risco hidrológico e o preço da energia

Conta de luz terá bandeira
tarifária mais cara em junho
A.E c/ Redação

Foto: Ilustrativa

A

s contas de luz em junho
terão bandeira tarifária
vermelha no patamar 2, o
maior patamar entre as faixas
tarifárias.
Com isso, haverá
cobrança extra nas contas de luz
de R$ 5,00 a cada 100 quilowattshora (kWh) consumidos. A
cobrança da nova bandeira foi
anunciada hoje (25) pela Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel).
De acordo com a Aneel, a
decisão foi tomada em razão do
fim do período chuvoso e a
redução no volume dos
reservatórios das usinas
hidrelétricas. Com isso, há a
necessidade de usar energia
produzida pelas usinas
termelétricas, que têm maior
custo de produção.
"Com o fim do período
úmido, os reservatórios do Sul
apresentaram redução de volume
provocando o aumento do risco

quando comparada à média
histórica. O GSF e o PLD são as
duas variáveis que determinam a
cor da bandeira a ser acionada",
disse a agência.
Em maio, vigorou a
bandeira tarifária amarela, em
que há adicional de R$ 1 na conta
de energia do consumidor a cada
100 kWh consumidos. Nos
quatro primeiros meses dos ano,
vigorou a bandeira verde, em que
não há cobrança extra na conta de
luz.
Na semana passada, o
presidente da Aneel, Romeu
Rufino chegou a afirmar que a

POLÍCIA MIRIM

Canil do Gefron recebe visita de
adolescentes do Nova Integração
Bandeira avermelha conta do consumidor no próximo mês

Gefron c/ Redação

hidrológico (GSF) e o preço da prazo (PLD). Além disso, a
energia no mercado de curto previsão de chuvas é baixa

PONTA DO ATERRO

Polícia Civil realiza dois
dias de ações preventivas

PJC/MT c/ Redação

A

Polícia Judiciária Civil
realizou dois dias ações
preventivas e de
fiscalização, na comunidade
“Ponta do Aterro”, localizada a
cerca de 120 quilômetros do
município de Vila Bela da
Santíssima Trindade.
Os trabalhos realizados na
quarta e quinta-feira (23 e 24)

tendência era de manutenção da
bandeira amarela. Segundo
Rufino não houve alterações
relevantes nas condições que
levaram a agência a adotar a
bandeira amarela agora em maio.
Com a adoção da bandeira
vermelha, a Aneel aconselha os
consumidores a adotar hábitos
que contribuam para a economia
de energia, como tomar banhos
mais curtos utilizando o chuveiro
elétrico, não deixar a porta da
geladeira aberta e não deixar
portas e janelas abertas em
ambientes com ar condicionado,
entre outros.

fazem parte da operação “Ponta
do Aterro”, deflagrada pela
Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp-MT)
As atividades,
desenvolvidas pela equipe do
Grupo Armado de Resposta
Rápida (Garra), de Pontes e
Lacerda, atenderam a
comunidade que fica
Foto: PJC-MT

Averiguações foram feitas em veículos nas vias da comunidade

aproximadamente a 120
quilômetros de estrada de chão.
Na quarta-feira (23) e quintafeira (24), foram montadas
barreiras policiais com
abordagens de veículos e de
pessoas, em pontos estratégicos
nas estradas vicinais.
Em continuidade aos
trabalhos, os policiais civis do
Garra estivem presentes em duas
Escolas, onde aproximadamente
80 crianças, participaram do
trabalho social e preventivo, que
são desenvolvidos pelo projeto
social “De cara limpa contra as
drogas” e pela campanha “Maio
Amarelo”. Na oportunidade, os
alunos interagiram nas ações,
participando das palestras de
alerta, ministradas pelo policial
civil Sebastião Faria, com
orientações preventivas ao uso de
drogas, bebida alcoólica, e sobre
acidentes no trânsito.
Durante o trabalho,
também foram distribuídos
panfletos, gibis, e camisas aos
alunos.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

N

a manhã da última
quinta-feira (24), por
volta das 8h00, a equipe
do Canilfron – Canil Integrado de
Fronteira recebeu na sua sede em
Cáceres, jovens do Nova
integração, projeto social
“Polícia Mirim” da cidade de
barra dos Bugres, que trabalha
com adolescentes de 14 a 17 anos.
Os adolescentes passaram a
manhã em visita, as instalações
do canil, assistiram palestras e
apresentações de como é
realizado o emprego do cão na
Segurança Pública na fronteira.
A equipe do Canilfron
explanou sobre a atuação na

fronteira, no combate ao crime,
sobretudo ao tráfico de drogas,
sobre a importância do trabalho
preventivo do Gefron/Canilfron.
Foram feitas apresentações com
um cão de faro de entorpecentes e
cão de patrulha em abordagem
policial.
Ao meio dia, os visitantes
foram almoçar no Restaurante
Popular Vitória, acompanhados
dos policiais do Canilfron e
conhecer pontos turísticos de
Cáceres, demonstrando-se felizes
pelo passeio e aprendizado sobre
o trabalho dos cães do Gefron no
auxilio ao combate da
criminalidade de fronteira.
Foto: Gefron/MT

Batalhão mirim numa pose no Canilfron em Cáceres

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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GESTÃO DE CRISE

Desde o início da paralisação dos caminhoneiros em todo o país, a Sesp já vinha acompanhando a situação para evitar prejuízos à segurança pública da população

Governo cria gabinete para
garantir serviços essenciais
Secom c/ Redação
Foto: Hérica Teixeira

Gabinete funcionará todos os dias, enquanto durar a greve

O

secretário de Estado
de Segurança Pública,
Gustavo Garcia,
determinou ontem, (28), a
criação de um Gabinete de
Gestão de Crise, com a

participação das instituições
policiais estaduais e federais,
para traçar ações operacionais
com o objetivo de garantir os
serviços essenciais para a
população. O gabinete vai

funcionar na sede da Secretaria
de Estado de Segurança
Pública (sesp-mt) e será
coordenado pela Secretarias
A djuntas de Integração
Operacional (Saiop) e de

Inteligência (SAI).
Até o início da tarde da
segunda-feira, os profissionais
que compõem o gabinete de
gestão de crise já receberam
três pedidos de escoltas para
combustível.
O primeiro deles foi
para abastecer o Centro
Integrado de Operações Aéreas
(Ciopaer), e posteriormente
para atender as forças de
segurança dos municípios de
Tangará da Serra e Alta
Floresta.
“A utilização do Centro
Integrado de Comando e
Controle neste momento de
crise permite a atuação
integrada dos órgãos estaduais
e federais para garantir
celeridade e eficiência nas
ações realizadas no estado,
otimizando recursos materiais
e humanos do desempenho da
função”, disse o secretário de
Estado de Segurança Pública,
Gustavo Garcia.
O secretário adjunto de
Integração Operacional da
Sesp, coronel PM Jonildo
Assis, disse que desde o início
da paralisação dos
caminhoneiros em todo o país,
a Sesp já vinha acompanhando
a situação para evitar prejuízos
à segurança pública da
população.
“Ainda na semana
passada foram definidas
algumas ações operacionais no
âmbito da Sesp, no sentido de
otimizar e adaptar os serviços
prestados pelas forças de
segurança.
Foram priorizadas
atividades operacionais para
proporcionar um serviço de
qualidade à população.

Com a instalação do
Centro Integrado de Comando
e controle, os membros
efetivos de todas as forças de
segurança vão atuar com as
demandas operacionais
advindas desta crise”,
enfatizou.
Participam das ações
integradas a Polícia Militar
(PM); Polícia Judiciária Civil
(PJC); Corpo de Bombeiros
Militar (CBM); Perícia Oficial
e Identificação Técnica
(Politec); Secretaria de Justiça
e Direitos Humanos (Sejudh),
por meio do Sistema
Penitenciário (Sispen);
Exército Brasileiro; e Polícia
Rodoviária Federal (PRF).
Os trabalhos serão
organizados pela Saiop e SAI,
em um regime de revezamento
entre as instituições com
relação à coordenação. As
medidas serão tomadas
mediante deliberação com os
demais participantes, para
atender as demandas
operacionais a respeito de
escolta de combustíveis e
negociação com pessoas do
movimento.
O Gabinete funcionará
todos os dias, enquanto durar a
greve, com instalação as 10h30
e previsão de término às 22h, e
o acionamento será feito por
telefone, quando necessário.
Na ausência do
gabinete instalado, os
plantonistas do Centro
Integrado de Operações de
Segurança Pública (CIOSP)
responderão pela gestão das
demandas que surgirem,
podendo ainda acionar todos
os representantes, caso haja
necessidade ou crise iminente.
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RETRANCA X BLITZ

Cabarinho de MT, não conseguiu furar retranca do time gaucho e deixou de ser invicto em seu grupo, mas apesar da derrota continua entre os cabeças da tabela

Cuia perde jogo e invencibilidade
diante do Ypiranga (RS) na Arena
J

O.D c/ Redação

Foto: Pedro Lima

ogando na Arena Pantanal,
portanto, em casa e diante
de sua torcida, o Cuiabá
perdeu para o Ypiranga-RS no
último sábado por 2 a 1 e além da
derrota, perdeu também a
invencibilidade no Grupo B da
Série C, mas permaneceu entre os
cabeças da tabela com 13 pontos
já que Botafogo-SP e o OperárioPR, tomaram a sua posição. Para
o Ypiranga-RS, que beirava o
rebaixamento, a vitória lhe deu
um salto para a sexta posição na
tabela.

Habituado a ganhar em
casa exatamente porque costuma
fazer uma blitz contra o
adversário, o Cuiabá foi
surpreendido logo aos 11 minutos
do primeiro tempo, com o gol de
Jajá, no momento em que o seu
gol amadurecia e quando
dominava a partida.
O Canário, foi a luta
durante todo o primeiro tempo e
isso se prolongou para toda a
partida, demonstrando
claramente que buscava um
empate, que poderia ser um

melhor resultado para uma
virada, porém, pouco dispostos a
entrar no jogo franco os gaúchos
de Erechim fecharam o meio e
afastavam a bola da defesa na
base do chutão.
No segundo tempo, com a
vitória parcial do visitante, o
Cuiabá tomou um novo rumo,
fazendo ajustes no meio e ataque.
Itamar Schulle trocou Bruno
Alves por Jenilson e houve maior
velocidade. O gol de empate saiu
através de Eduardo Ramos, aos
27 da segunda etapa.

BRASILEIRO SÉRIE C

Verdão fica no empate com
Massa Bruta em Bragança

S.N c/ Redação

E

mpate no Nabi Abi Chedid
em Bragança Paulista no
duelo contra o Massa Bruta
Bragantino, até que foi uma
conquista para o Luverdense no
final de semana, fazendo com que o
clube da terra dos Braganças
Imperiais perdesse a perdeu a
chance de entrar de vez na briga pela
liderança do Campeonato Brasileiro
da Série C.
O jogo aconteceu na tarde
do último sábado, quando a equipe
paulista recebeu o Verdão do médio
norte de MT e ficou no empate pelo
placar de 1 a 1, Os donos da casa
ficaram a maior parte da partida em
desvantagem, mas nos minutos
finais, Danilo Bueno deixou tudo

igual.
Jogando em casa, o
Bragantino começou a partida
ditando o ritmo do jogo,
principalmente com troca de passes
no meio campo e jogadas rápidas
pelas laterais, mas encontrava o
Luverdense bem postado, pronto
para encaixar um contra-ataque e
abrir o placar. Tanto que a primeira
chance de perigo veio mesmo pelos
lados do time mandante. Aos 20
minutos, Danilo Bueno soltou o pé
em uma cobrança falta da
intermediária, mas a bola pegou
muita força e acabou saindo por
cima do gol.
Porém o Luverdense
respondeu em forma de gol. Em um
Foto: Assessoria Bragantino

Massa Bruta de Bragança quase foi surpreendido pelo Luverdense
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contra-ataque aos 29 minutos,
Tiarinha recebeu na área, cortou os
zagueiros e na saída do goleiro,
mandou a bola para o fundo das
redes.
Nos minutos finais, o
Bragantino foi para o tudo ou nada,
mas não conseguiu empatar a
partida. Até por conta disso, o
primeiro tempo do duelo terminou
mesmo com a vitória parcial do time
visitante, por 1 a 0.
Na volta do intervalo,
apesar de estar na frente do placar, o
Luverdense começou o segundo
tempo fazendo pressão na busca
para ampliar. Logo no primeiro
lance, Tiarinha avançou em
velocidade pela esquerda e cruzou
na área. A bola era certeira para o
atacante completar para o gol, mas o
zagueiro Lázaro conseguiu afastar o
perigo a tempo. A partir daí, o
Bragantino equilibrou a partida.
Aos 25, Guilherme Mattis cobrou
falta em um chute forte, porém o
goleiro Diogo Silva conseguiu fazer
a defesa em dois tempos.
A partida seguiu
movimentada e o Bragantino
conseguiu empatar. Aos 38 minutos,
em uma cobrança de pênalti, Danilo
Bueno deixou tudo igual no placar.
Já nos acréscimos, ambas as equipes
foram para o tudo ou nada, mas o
jogo terminou mesmo empatado em
1 a 1. No próximo domingo, o
Luverdense encara o Joinville, no
Estádio Passo das Emas, às 17h00.

Time de Erechin, não se intimidou com estratégia Dourada

No transcorrer do jogo, o
Cuiabá continuou criando mais,
só que parecia não ser o dia e
numa jogada pensada, Duda
desempatou cabeceando sem
chances para Vitor Souza. Com a
vantagem, novamente o Ypiranga
voltou ao ferrolho. Gian, na zaga,
deu lugar a Careta e Jean Silva
deixou a posição de meia e recuou
para fechar mais a zaga.
O Cuiabá fez o contrário.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
A Lua caminha para a fase
Cheia no signo de Sagitário
indicando dias de boa
comunicação e acordos e
negociações que resultam
rapidamente em novos
projetos e possíveis contratos. O
momento pode envolver também a
finalização de um curso ou mesmo uma
viagem rápida.

A Lua caminha para a fase
Cheia no signo de Sagitário
indicando dias de
interiorização e necessidade
de aprofundar-se em seu
mundo emocional. O dia é
ótimo para novos investimentos e para
acordos e negociações envolvendo o
dinheiro compartilhado em uma sociedade
ou parceria.

A Lua caminha para a fase
Cheia no signo de Sagitário
indicando dias de
movimento na vida material
e financeira. Um projeto já
em andamento pode
começar a mostrar bons resultados e
lucros. O momento pode envolver a
necessidade de maior organização de
ganhos e gastos.

A Lua caminha para a fase
Cheia no signo de Sagitário
indicando dias de movimento
positivo e sem pressão nos
relacionamentos pessoais e
profissionais. O dia pode
envolver um convite para fazer parte de
uma sociedade ou parceria comercial. Você
estará mais afetuoso e voltado para o seu
coração.

A Lua caminha para a fase
Cheia em seu signo
indicando dias de
movimento em seu mundo
emocional e maior contato
com emoções e sentimentos positivos. O
momento pode envolver a finalização de
um processo envolvendo uma viagem
internacional. O dia é ótimo para leitura e
estudos.

A Lua caminha para a fase
Cheia no signo de Sagitário
indicando dias de
movimento tranquilo no
trabalho. O dia é ótimo para
dedicar-se a um novo projeto ou mesmo
para começar um bom programa de saúde
envolvendo uma rotina de exercícios e de
alimentação saudável. Dia bom para
tratamentos de beleza.

A Lua caminha para a fase
Cheia no signo de Sagitário
indicando dias de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social e de amizades e conversas vazias.
Você estará mais fechado e voltado para
suas emoções. Se puder, tire o dia para
cuidar de si mesmo, meditar e, quem sabe,
fazer uma boa massagem.

A Lua caminha para a fase
Cheia no signo de Sagitário
indicando dias de movimento
agradável na vida social e
aproximação de amigos e
filhos, caso os tenha. O
momento é ótimo para renovar
relacionamentos de amizade e com seus
filhos. Você estará mais aberto, receptivo,
mais voltado para o seu coração.

A Lua caminha para a fase
Cheia no signo de Sagitário
indicando dias de
movimento intenso e
positivo na vida social e
aproximação de pessoas
interessantes, amigas ou não. O momento
é ótimo para sair e divertir-se, mas
também para agendar ou realizar contatos
comerciais importantes.

A Lua caminha para a fase
Cheia no signo de Sagitário
indicando dias de maior
envolvimento com a vida
doméstica e os
relacionamentos em família.
O dia pode ser bastante agradável, se você
optar por ficar em sua casa junto dos seus.
Bom também para o planejamento de uma
reforma em casa.

A Lua caminha para a fase
Cheia no signo de Sagitário
indicando dias de
interiorização e necessidade
de dedicar-se à organização
de sua vida profissional e
planos de carreira, que devem ser
apresentados em poucos dias. O momento
pode indicar também, uma promoção,
depois de algum tempo de negociações.

SOCIAL
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O tempo de vida neste mundo é um mistério
de Deus. E neste dia enviamos as mais
perfumadas rosas a Dona Agostinha que
festeja 101 anos de vida recebendo o carinho
dos netos, bisnetos, filhos, genros, noras que
celebram o dia com muita festa e
agradecimentos a Deus por todos esses anos.
Feliz Aniversário com votos de saúde. Na
foto com a filha Lola.

By Rosane Michels

A Lua caminha para a fase
Cheia no signo de Sagitário
indicando dias de de
movimento na vida mental e
intelectual. O dia é ótimo
para os estudos e para o
planejamento de projetos. Uma viagem
pode ser marcada ou realizada. Um novo
caminho espiritual pode chamar sua
atenção.

O técnico Itamar trocou o
zagueiro feijão pelo meiaatacante Hiltinho e substituiu
Jean por Weriton. O Cuiabá
seguiu pressionando, mas a
retranca adversária funcionou e o
Dourado saiu derrotado e com a
invencibilidade na Arena
Pantanal perdida.
O Cuiabá volta a campo
no próximo sábado 2 contra o
Tombense, fora.

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

Embelezando nossa High Society hoje a aniversariante
Elizabeth Marinho Natal (Betinha) a quem enviamos votos de
felicidades recheados de muita saúde e sonhos realizados.Na
foto com o maridão Faustino.

Felicitamos a elegante Beatriz Tavares que
celebrou data nova no domingo e recebeu o
carinho especial dos familiares e amigos.
Que essa data se reproduza por longos e
significantes anos.

No rol dos aniversariantes a querida e encantadora matriarca da
família Mendes Dona Olga, que completou 90 anos de existência.
Parabéns pelo aniversário, que a saúde, a alegria, o amor e paz façam
parte dos anos vindouros. Na foto com a filha Olga Maria.

