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GOVERNO/PREFEITURAS
As 114 ordens de serviços integram obras inscritas nos programas de financiamento da Sinfra, chegando a cifra de R$ 585 milhões em investimentos

Pacote de obras de Mendes
retoma rodovias de Cáceres
Foto: Mayke Toscano

Cento e quatorze ordens de serviço foram emitidas pelo Governo
de Mato Grosso, via Sinfra para a retomada ou início de obras em 90
municípios do Estado. As autorizações foram anunciadas pelo governador
Mauro Mendes e na região da grande Cáceres serão retomadas obras da
MT 343, e das MT 175 e MT 473 a conhecida Estrada do Matão em Pontes
e Lacerda. Página 03

BOCA DE FUMO

Biqueira do Bacho foi
estourada no Sta. Cruz
Foto: PJC/MT

Ordens de serviços integram obras inscritas de financiamento da Sinfra

TIROTEIO NO CAVALHADA

Policia continua caçada
ao truta de ladrão morto
Foto: Ilustrativa

As policias civil e militar de
Cáceres e região, continuam
à
procura do comparsa de Aldemir
Macedo da Rocha, ladrão baleado e
morto durante tentativa de roubo
registrada na noite da útlima quarta
feira, na Rua Ana Fones na Cavalhada
em Cáceres, Na ocasião, os bandidos
tentavam roubar um Cvorolla e no
pipoco, o policial federal Domicio
Caetano de Souza, foi alvejado no
pescoço e no braço.

Mutucas, grana e demais muambas foram apreendidas na boca

Um ponto de venda de entorpecentes em Cáceres foi fechado pelas
polícias civil e militar no Sta. Cruz. A ação resultou em quatro pessoas
detidas, Jorge Luiz Cebalho, o “Bacho”, apontado como dono da boca de
fumo, Joniel das Neves Silva, Luiz Fernando de Souza Junior e o menor
L.W.S, além da apreensão de drogas, dinheiro e apetrechos relacionados ao
tráfico. Página 03

COLISÃO FRONTAL

Bandidos em fuga matam
casal que ia para o velório
Página 05
MUTIRÃO RURAL

Serro Azul recebe visita
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Unemat apresenta uso de Guardiões do Senar
de recursos na AL-MT
Página 03

Tiroteios podem matar, tanto bandidos como policiais

Página 05

FICO NÃO FICO

Foto: Hemilia Maia

O reitor Rodrigo Zanin, vice-reitora e
pró-reitores da Unemat, estiveram na na
Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a
convite da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia, Cultura e Desporto. O reitor
apresentou a aplicação dos recursos
financeiros de 2018, que representam os
2,5% da receita corrente líquida garantidos
na Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ministro pode dançar
despacito na segunda
Página 06

Zanin: “planejamento e responsabilidade
tem ampliando acesso à Unemat.”
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Saúde Pública na UTI
Rezar com coragem e disposição
O Papa exortou na missa, na Casa Santa
Marta, a insistir com o Senhor na oração. Rezar
com coragem, face a face com o Senhor, não de
maneira morna, mas com disposição. Foi o que
disse o Papa Francisco, na quinta-feira (4), na
homilia da missa celebrada na capela da Casa
Santa Marta, exortando-nos a nos dirigirmos a
Deus dessa maneira. O Pontífice se concentra na
oração, uma das três formas, junto com o jejum e
a caridade, com as quais durante a Quaresma nos
preparamos para a Páscoa. Para fazer entender
em que consiste a oração de intercessão, o Papa
recorda algumas figuras da Bíblia: Moisés,
Abraão, Ana, a mãe de Samuel e a cananeia.
A Primeira Leitura da Liturgia, propõe a
oração de intercessão que Moisés faz a Deus pelo
povo. Por causa do bezerro de ouro, de fato, Deus
diz: “Deixa que minha cólera se inflame contra
eles e que eu os extermine.” Moisés implora ao
Senhor para não fazer isso e fala com Deus “como
um mestre fala ao discípulo”. Procura persuadir a
Deus, com mansidão, mas também com firmeza,
a abandonar o propósito de puni-los. Lembra ao
Senhor as promessas feitas a Abraão, Isaac e
Israel. É como dizer: “Mas Senhor, não fique mal,
você fez tudo isso”!
Ainda na Primeira Leitura o Senhor diz a
Moisés: “Mas de ti farei uma grande nação”. Mas
Moisés intercede pelo povo, com o povo ou nada.
Na Bíblia, observa o Papa, existem várias
passagens de intercessão. Outro exemplo é
quando o Senhor diz a Abraão que deseja destruir
Sodoma. E Abraão, que tinha o sobrinho que
morava lá, quer salvá-la e diz ao Senhor: se
houver trinta justos, depois vinte, depois dez. E o
Senhor responde, dizendo que, por causa deles,
não será destruída. No final, apenas a família do
seu sobrinho era justa.
Francisco também fez referência a outras
formas de intercessão propostas na Bíblia. Por
exemplo, Ana, a mãe de Samuel que, “em
silêncio, fala em voz baixa, move os lábios e fica
ali, rezando, rezando, rezando, balbuciando
diante do Senhor, a ponto de o sacerdote que está
ali olha para ela e pensa que estivesse bêbada”.
Ana estava rezando para ter um filho. “A angústia
de uma mulher” que intercede diante de Deus. No
Evangelho há também uma mulher corajosa que
“não usa a persuasão, não usa a negociação, não
usa a insistência silenciosa”.
É a Cananéia que pede a cura de sua filha,
atormentada por um demônio. Jesus diz a ela no
início que ele foi enviado apenas para o povo de
Israel: não é bom pegar o pão dos filhos para jogálo aos cachorrinhos. E ela não se assusta e insiste,
dizendo a Jesus que até os cachorrinhos comem
as migalhas que caem da mesa de seus donos.
Essa mulher “não se assusta” e consegue o que
quer. Em conclusão, o Papa volta, portanto, a
exortar-nos a rezar com coragem.

Pouco ou quase nada, os
brasileiros sérios, trabalhadores, honestos
e cumpridores de seus deveres, ou seja, a
grande maioria, que detém a menor
parcela de direitos, terá amanhã,
domingo, para comemorar os 69 anos da
criação oficial do Dia Mundial da Saúde,
haja vista no país das desigualdades
sociais, a truculenta minoria, lacaios do
Leviatã, usurpar dos humildes, este
requisito constitucional, essencial à vida
digna cidadã.
O Dia Mundial da Saúde foi
criado pela Organização Mundial de
Saúde em 1948, devido a preocupação de
seus integrantes em manter o bom estado
de saúde das pessoas em todo o mundo, e
também alertar sobre os principais
problemas que o descaso com este setor,
podem atingir e afligir a população
mundial.
Oficialmente, a data é
comemorado em 7 de abril desde 1950,
comemorada, aspas e apenas, nas
malversações públicas do setor, pelas
OSS.s e OSCIP's, oportunistas
provedores de hospitais e Santas-Casas,
mafiosos de próteses e órteses,
manipuladores de placebos e afins.
As favas, que a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de
1948, defina no artigo XXV, ter todo ser
humano, o direito a um padrão de vida
capaz de assegurar-lhe e a sua família,
saúde e bem-estar; E dizem os malditos
podeoros: Que se dane, que esteja
disposto como direito social no Título II
(Dos Direitos e Garantias Fundamentais)
e no Título VIII (Da Ordem social) da
Carta Magna de 1988; Truco, que seja
cláusula pétrea, codificada no art. 6º do
mencionado códex, estabelecido como
direito social, anexo à educação, à saúde,
à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao
lazer, à segurança, à previdência social, à

proteção à maternidade, à infância e à
assistência aos desamparados.
No papel sujo, nos discursos
demagogos de politicos inescrupulosos, o
direito à saúde, se diz, elevado à categoria
dos direitos fundamentais, por estar
interligado ao direito à vida e à existência
digna, e uma garantia de todo o cidadão.
No papel, amigos, porque na realidade do
cotidiano, assim como os demais direitos
supra mencionados, a saúde pública há
muito tem sido relegada a quinto plano no
patropi e quem precisa dela, sabe muito
bem que não estamos exagerando.
Cediço, que o direito humano à
saúde não tem sentido sem um
atendimento de boa qualidade, não sendo
por acaso, que no Brasil, 153 mil mortes
por ano sejam causadas pelo atendimento
de má qualidade e 51 mil por falta de
acesso a atendimento de saúde.
O impacto de cuidados de má
qualidade vai muito além da mortalidade,
mas pode levar a sofrimento
desnecessário, sintomas persistentes,
perda de função e falta de confiança no
sistema de saúde. Outros efeitos
colaterais são recursos desperdiçados e
gastos catastróficos com a saúde,
desviados pelos vampiros engravatados
de plantão e seus asseclas.
Só prá finalizar, um parecer da
presidente da Comissão de Saúde da
Universidade de Harvard, a medica
Margaret E Kruk: “o cuidado de
qualidade não deve ser um privilégio da
elite ou uma aspiração para um futuro
distante, e, sim, o DNA de todos os
sistemas de saúde." Uma verdade sabida
por todos, pelos 80% dos brasileiros que
trabalham mais de 44 hopras/semana,
ganhando uma merreca, pagando 35% de
impostos ao governo e excluidos em seus
direitos fundamentais, entre eles, a
Saúde,...É uma vergonha!

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Pela iniciativa da Coordenadoria de Defesa Civil e da
Prefeitura de Cáceres, que deu início a um ciclo de
palestras sobre “Direção Defensiva” com profissionais
da PRF para diversos seguimentos da sociedade no
Centro Cultural. A primeira palestra foi dirigida aos
motoristas do transporte escolar do município,
servidores da Prefeitura, através do inspetor chefe do
Getran-MT (PRF) em Cuiabá, Ney Pedrosos Barros e
da agente Andreia Correa, lotada na PRF em Cáceres.
PRETAS

Para a situação critica de algumas ruas da periferia de
Cáceres que diante de uma chuvarada, se transformam
em verdadeiros lamaçais de dar inveja a chiqueiros de
porcos, exemplo, as transversais da Talhamares,
empoçando águas pluviais e causando danos a
pedestres e motoristas. Isso, quando não invadem
calçadas e inundam reesidencias (Cohab Velha) e
comercios. A estiagem logo deve chegar, fica o recado
ao setor de obras da municipalidade.
BRANCAS

Para integrantes do grupo Alma Solidária, que
promoverá o projeto “Bazar Solidário”, visando
arrecadar roupas, calçados, agasalhos, brinquedos e
acessórios, novos ou usados em bom estado de
conservação que serão posteriormente distribuídos à
população em situação de vulnerabilidade social,
através de um Bazar nos bairros carentes da cidade.
Todo o material recebido será recolhido, separado e
tratado pela equipe do grupo, que organizará as
doações e o Bazar.
PRETAS

Foto da Semana
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Chegou ao fim o mutirão rural de revisão
biométrica da justiça eleitoral em Cáceres,
ancorada no Distrito do Caramujo, inclusa,
Vila Real e Horizonte D'Oeste, onde segundo
o servidor Jackson William foram efetuaados
cerca de 200 cadastros por dia, sendo 150
normais e 50 preferenciais. O programa
continua na sede do municipio na 6ª ZE e no
Ganha-Tempo.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, 06 e 07 de abril de 2019

Mais uma vez para os sujismundos que de forma
insensivel e criminosa continuam jogando lixo nas
ruas, praças e meio fio, contribuindo para que as
enxurradas causem mais problemas aos moradores e
transeuntes, pois os entulhos são levados para as bocas
de lobo entupindo tudo, devolvendo sujeira e água pras
ruas, calçadas e casas.
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RODOVIAS

Mauro Mendes destacou trabalho que em parceria do Estado com as associações, consórcios e prefeituras, a projeção é pavimentados 600 km de estradas por ano

Cáceres inserida no pacote
de obras do governo de MT
C
Secom/MT c/ Redação

Foto: Mayke Toscano

ento e quatorze ordens de
serviço foram emitidas
anteontem, (4) pelo
Governo do Estado de Mato
Grosso, via Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Logística
(Sinfra) para a retomada ou início
de obras em 90 municípios do
Estado. As autorizações foram
anunciadas pelo governador
Mauro Mendes e pelo secretário de
Infraestrutura, Marcelo de
Oliveira, durante o evento
“Cidades de Mato Grosso – Fórum
de Governo e Prefeituras”, que
aconteceu na quinta e sexta-feira
(5) na sede da Fatec/Senai, em
Cuiabá.
As 114 ordens de serviços
integram obras inscritas nos
programas de financiamento da
Sinfra, chegando a cifra de R$ 585
milhões em investimentos e 540
km de malha rodoviária
construída, restaurada ou com
manutenção prevista. Do montante
total, R$ 419 milhões são aportes
voltados exclusivamente a obras
rodoviárias e outros R$ 166

governador também falou sobre o
trabalho em parceria do Estado
com as associações, consórcios e
prefeituras. Por meio de Parceria
com as associações, as chamadas
PPPs sociais, a projeção é de sejam
pavimentados 600 km de estradas
por ano. Depois de prontas, essas
rodovias serão mantidas e
pedagiadas pelas próprias

PIPOCO / MORTE E FUGA

Continua caçada ao comparsa
de assaltante morto em tiroteio

Da Redação

A

Governador lança leque de obras e beneficia municipio de Cáceres

milhões para execução de obras de
arte como pontes.
Na região da grande
Cáceres serão retomadas obras da
MT 343 que liga a cidade de
Cáceres a cidades de Barra do

Bugres e ao médio norte, e das MT
175 no trecho de Araputanga a
Jauru e a MT 473 a conhecida
Estrada do Matão em Pontes e
Lacerda.
Durante o evento, o

BIQUEIRA DO BACHO

Ação integrada em Cáceres
estoura nova boca de fumo

PJC/MT c/ Redação

U

m ponto de venda de
entorpecentes que
funcionava em Cáceres
foi fechado em uma ação integrada
da Polícia Judiciária Civil e Polícia
Militar, realizada através da
Delegacia Especial de Fronteira
(Defron) e Agência Regional de
Inteligência (ARI-PM). A ação
resultou em quatro pessoas
detidas, além da apreensão de
drogas, dinheiro e apetrechos
relacionados ao tráfico.
Os suspeitos, Jorge Luiz
Cebalho, 26, o “Bacho”,(apontado
como dono da boca de fumo)
Joniel das Neves Silva, 22, Luiz
Fernando de Souza Junior, 23,
foram autuados em flagrante pelos
crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico. Também
apreendido na ação, o menor ,
L.W.S., 17, responderá por ato

associações.
Também por meio de
parcerias, a previsão é de que
sejam feitos 15 mil km de
manutenção em rodovias não
p av imen tad as , 4 0 0 k m d e
manutenção em rodovias
pavimentadas (tapa-buracos), e
1.000 metros de manutenção em
pontes de madeira.

infracional análogo aos mesmos
crimes.
As investigações iniciaram
após o recebimento de denúncias
sobre um comércio de
entorpecentes, que funcionava no
bairro Santa Cruz, em Cáceres.
Com base nas informações foi
representado pelo mandado de
busca e apreensão domiciliar no
endereço, o qual foi deferido pela
Justiça e cumprido na tarde da
última quarta-feira (3).
Em monitoramento do
endereço, as equipes policiais
perceberam a movimentação
suspeita de pessoas que chegavam
e saíam rapidamente após buscar
encomendas. Diante das
evidências, os policiais
procederam o cumprimento do
mandado de busca e apreensão
domiciliar na residência, onde
Foto: PJC/M

foram localizados os quatro
suspeitos.
Em buscas no local foram
apreendidos, 04 porções de
maconha, 20 porções de pasta base
de cocaína, 01 porção de ácido
bórico, balança de precisão,
plástico filme, 01 garrafa de cola
de sapateiro, R$ 1365,85 em
dinheiro trocado, característico da
atividade de tráfico, além de vários
objetos, como tablet, máquina
fotográfica, joias, aparelho celular
e bomba d'água, possivelmente de
origem ilícita.
Diante da situação, os
suspeitos foram conduzidos a
Defron onde após serem
interrogados, os maiores de idade
foram autuados em flagrante pelos
crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico. O menor
apreendido foi autuado em ato
infracional análogo aos mesmos
crimes.

s policias civil e militar de
Cáceres e região,
continuam à procura do
comparsa de Aldemir Macedo da
Rocha, ladrão baleado e morto
durante tentativa de roubo
registrada na noite da última quarta
feira, na Rua Ana Fones na
Cavalhada em Cáceres, Na
ocasião,
o policial federal
Domicio Caetano de Souza, foi
alvejado no pescoço e no braço.
De acordo com
informações, a Polícia Federal, o
Grupo Especial de segurança da
Fronteira (Gefron) e a Força Tática
da Polícia Militar já estavam
monitorando dois bandidos, que
invadiram uma casa na Rua Ana
Fontes e que estavam esperando a
vítima chegar para roubar o carro
dela, um Toyota Corolla.
Quando a vítima chegou

em casa e foi rendida, a polícia deu
ordem de prisão aos assaltantes,
que atiraram. Os policiais
reagiram, houve um pipoco do
capeta, o ladrão Aldemir foi
baleado e morreu ao ser socorrido
ao Hospital Regional, sendo que o
policial também alvejado num dos
braços e no pescoço foi
encaminhado ao HR e encontra-se
internado, mas fora de perigo.
De acordo com o hospital
não foi necessária cirurgia e o
policial poderia ter alta já neste
final de semana.
O corpo do ladrão morto
Aldemir, foi removido ao IML
para necropsia e agora a policia
civil está apurando o caso, para se
chegar ao outro bandido que
continua foragido, mas poderá ser
localizado e preso nos próximos
dias.
Foto: Ilustrativa

Policial fiscaliza caminhão na estrada atrás de suspeito

Drogas prontas para venda foram apreendidas na boca do Sta Cruz
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RECEITA LÍQUIDA

Reitor não descarta a expansão da Unemat, um sonho de todos os municípios, mas, com responsabilidade com orçamento e condições estruturais da Universidade

Reitoria apresenta aplicação de
recursos à comissão de educação
Assessoria

Foto: Hemilia Maia

Uma das metas é aumentar os Índices Gerais de Cursos das Instituições

O

reitor Rodrigo Zanin, a
vice-reitora Nilce Maria,
e pró-reitores da
Universidade do Estado de Mato
Grosso Carlos Alberto Reyes
Maldonado (Unemat), estiveram
na última quarta-feira (3) na
Assembleia Legislativa de Mato
Grosso, a convite da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia,
Cultura e Desporto.
O reitor apresentou a
aplicação dos recursos

financeiros referentes ao ano de
2018, que representam os 2,5%
da receita corrente líquida
garantidos na Constituição do
Estado de Mato Grosso.
Rodrigo Zanin explicou
que a Unemat abrange o Estado
de Mato Grosso como um todo,
por meio dos 13 câmpus, 17
núcleos pedagógicos e 24 polos
educacionais de ensino a
distância. “A Unemat está
presente em 45 dos 141

municípios do Estado, temos
cerca de 23 mil acadêmicos
atendidos em 60 cursos de
entrada regular e outros 129
ofertados em modalidades
diferenciadas, além dos nossos
cursos de pós-graduação.
Ofertamos quatro
doutorados institucionais, quatro
interinstitucionais, três
doutorados em rede e mais 16
mestrados em formatos
acadêmicos e profissionais”,
detalhou o reitor.
O reitor ainda mostrou
que o investimento aluno/ano da
Unemat é de R$ 17 mil, menor em
comparação a outras instituições
de ensino superior públicas
estaduais.
Uma das metas da gestão
é aumentar os Índices Gerais de
Cursos das Instituições (ICG) de
3 para 4, numa escala de 5.
Rodrigo ainda apresentou o
crescimento orçamentário desde
a previsão do percentual da
corrente líquida e o aumento nos
últimos nove anos de 14 para 23
mil alunos.
“As modalidades
diferenciadas com turmas
parceladas, fora de sede,
especiais, tem contribuído para

esses avanços. Com muito
planejamento e responsabilidade
estamos ampliando o acesso à
Unemat”, disse Zanin.
“Ficou muito evidente o
trabalho que a Unemat vem
fazendo, é importante que as
pessoas que estão aqui tomem
conhecimento e os deputados,
que dão as diretrizes da parte
orçamentária, dêem a atenção
necessária para esse grande
patrimônio do Estado de Mato
Grosso”, disse o secretário de
Estado de Ciência e Tecnologia,
Nilton Borgato, após as
apresentações do reitor.
O reitor não descarta a
expansão da Unemat, uma vez
que esse é um sonho de todos os
municípios do Estado. “Mas
precisamos ter responsabilidade
com o orçamento e as condições
estruturais da Universidade,
precisamos encontrar um

caminho responsável com o
apoio da Assembleia Legislativa,
respeitando sempre os
encaminhamentos dos conselhos
internos da Universidade”.
Rodrigo Zanin, já se
encontrava na capital desde a
véspera para cumprir agendas
com o controlador-geral do
Estado e com os secretários de
Estado de Planejamento e de
Meio Ambiente.
Zanin estabeleceu
parceria que irá disponibilizar à
Unemat acesso à biblioteca, da
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema), que dispõe de
volumes da área ambiental e
ampla mapoteca e também para
realizar processo seletivo
temporário para a contratação de
50 analistas ambientais para o
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
da Sema.

BRUTOS APREENDIDOS

Caminhões roubados na região
são recuperados em Rondônia
PRF/RO c/ Redação

A

Polícia Rodoviária
Federal (PRF) em
Rondônia recuperou na
última quarta-feira (3) dois
veículos que haviam sido
roubados em Mato Grosso.
Um deles foi retomado
em Ouro Preto D'Oeste, onde foi
verificado, por meio de sistema
eletrônico, o roubo/furto de um
caminhão, ocorrido em Mirassol
do Oeste-MT.
O outro veículo de carga
foi recuperado em Pimenta
Bueno-RO, também furtado em
na referida cidade
matogrossense.
O primeiro caso se deu
enquanto os policiais realizavam
a sinalização de pare e siga, em
virtude de um acidente ocorrido
no km 375 da BR-364.
Na ocasião desse
procedimento, os agentes
notaram a presença de um veículo
parado, sendo, posteriormente,
constatado que ele havia sido
abandonado por seu condutor,
que tomou rumo ignorado.
Já a recuperação do
segundo ocorreu, a princípio, por

meio de denúncia, a qual fez com
que a guarnição policial saísse em
diligências.
Durante a busca, o
caminhão foi encontrado em um
perímetro urbano, porém,
igualmente, sem a presença do
motorista.

Em razão dos dois fatos,
os veículos foram apreendidos,
sendo feitas as lavraturas dos
procedimentos legais referentes
às medidas administrativas
necessárias para posterior
restituição dos bens aos
proprietários.
Foto: PRF/Rondônia

Brutos tinham sido roubados dias atrás em Mirassol D'Oeste
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ROTA DO VELÓRIO

Jovens seguiam pela estrada da Guia para um velório e foram surpreendidos pelo carro dos bandidos em fuga, resultando quatro mortes na colisão frontal

Colisão frontal mata casal
e dois assaltantes em fuga
Da Redação

Foto: TV Centro-América

Cleomar.
Já nas proximidades do
quilômetro 14 os suspeitos perderam
o controle do veículo e invadiram a
pista contrária, colidindo com um
Gol Branco, onde estava o casal
Valdenicio e Ester, que seguia no
sentido ao Distrito da Guia.

Ainda na fazenda, o terceiro
suspeito em posse de duas armas de
fogo manteve a vítima e seus
familiares em cárcere privado. Em
certo momento o homem reagiu e
entrou em luta corporal com o
criminoso, conseguindo desarmá-lo.
O bandido, no entanto, conseguiu

morder a orelha da vítima,
arrancando um pedaço.
A vítima efetuou dois
disparos no suspeito, que conseguiu
fugir por uma região de mata.
Os policiais fizeram rondas
pela região e conseguiram prendêlo.

CIRCUITO RURAL

Guardiões do Senar realizam
dia de campo em Serro Azul
Da Redação

E

Valdenicio e Ester, vitimas da violencia desenfreada que mata

V

aldenicio Laurentino de
Arruda, 30 e Ester Silva
Campos Monzilar, 29, que
morreram na noite da última quintafeira (4), na Rodovia Helder Cândia
(MT-010), conhecida como 'Estrada
da Guia', após um carro com dois
criminosos colidir frontalmente
contra o veículo deles, seguiam para
um velório quando foram atingidos.
No total, foram quatro mortos na
ocorrência.
Ester e Valdenicio eram
namorados e seguiam juntos para um
velório, quando um veículo em que
estavam dois criminosos colidiu
frontalmente no carro das vítimas,
que não resistiram aos ferimentos e
morreram no local. Os bandidos,

identificados apenas como “João
Vitor” e “Baby”, também morreram.
Os dois suspeitos e outro
comparsa haviam surpreendido um
homem, em uma fazenda, onde
cometeriam um roubo de gado. Eles
renderam o homem e seus
familiares, incluindo algumas
crianças. Eles começaram a agredir o
homem, exigindo dinheiro e armas, e
dizendo que iriam carregar gado,
chegando a prender cerca de 100
cabeças de gado no curral.
“João Vitor” e “Baby”
roubaram o Fiat Uno branco da
vítima e se dirigiram a Cuiabá, no
intuito de buscar um caminhão para
levar o gado, ficando na fazenda
apenas o suspeito identificado como

ntre os dias 10 e 26 de abril o
Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural de
Mato Grosso (Senar-MT) e
parceiros realizam Dias de Campo
em várias comunidades rurais
espalhadas em diversos municípios.
A programação inclui temas
como: alimentação e nutrição para
bovinos de leite, viabilidade X
produção e boas práticas: da ordenha
ao refrigerador.
Após o evento em Cáceres
no dia de ontem, 5, o mutirão volta a
ativa na próxima semana, com
visitas na quarta feira, 10 no Vale de
São Domingos,
Comunidade
Máquina Queimado, Sítio Alegria e
em Mirassol D'Oeste e Curvelândia,
na Comunidade Babaçu, Fazenda
Recanto do Bacuri.
Na quinta feira, o mutirão do
Senar-MT acontece em Pòntes e
Lacerda, na Comunidade Triunfo –
Sítio Primavera, e em São José dos

Quatro Marcos, na Comunidade
Florestan Fernandes,
Sítio
Margarida Alves.
Fechando a semana, será a
vez, de Salto do Céu/Rio Branco,

dia 12, sexta feira, na Comunidade
Alto Alegre Sítio WM e novamente
Pontes e Lacerda, na Comunidade
Cerro Azul, Fazenda São Judas
Tadeu 3.
Foto: Arquivo

Mutirão percorre vários municipios da região de Cáceres
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Conforme Bolsonaro, na segunda feira, o ministro colombiano da educação, tira a aliança da mão direita e, ou vai para a esquerda ou vai para a gaveta

Ministro da educação pode
rodar na próxima 2ª feira
G1 c/ Redação
Foto: Fábio França

questionado se sairia do
ministério. "Agora não", afirmou
o ministro, que participou de um
evento no interior de São Paulo.
Sobre a declaração de Bolsonaro,
Vélez disse que não tinha sido
informado.
O Ministério da
Educação, dono de um dos
maiores orçamentos do governo
federal, vive uma crise que se
arrasta desde a metade de janeiro.
Uma disputa interna opõe dois
grupos que têm visões distintas
de como a pasta deve operar. O
saldo até agora é a demissão de
mais de uma dezena de
funcionários do alto escalão, o

cancelamento de decisões, os
pedidos de desculpas e a ameaça
que essa crise significa para a
execução de metas e programas
prioritários.
A polêmica mais recente
envolvendo o ministro da
Educação foi na quarta-feira (3),
quando Vélez afirmou que
pretende fazer uma revisão nos
livros didáticos que contam a
história do golpe de 1964 e da
ditadura militar no Brasil. As
declarações do ministro
repercutiram entre educadores e
historiadores, que afirmaram que
a revisão dos livros didáticos
seria um retrocesso.

NO ARAGUAIA

Dois municipios elegem
novos prefeito domingo

Ricardo Vélez Rodríguez, teria falado demais e pode dançar

O

presidente Jair
Bolsonaro indicou
ontem, (5) que o ministro
da Educação, Ricardo Vélez
Rodríguez, pode deixar o cargo
na segunda-feira (8). "Segundafeira vai ser o dia do 'fico ou não

fico'", disse o presidente na
manhã da sexta em um café da
manhã com jornalistas no Palácio
do Planalto.
Bolsonaro também
declarou à imprensa que "está
bastante claro que não está dando

certo" o trabalho de Vélez no
Ministério da Educação.
Segundo ele, "está faltando na
gestão" da pasta. Após a
divulgação das declarações de
Bolsonaro aos jornalistas, o
ministro da Educação foi

S.N c/ Redação

A

manhã, 7 de abril, é dia de ir
às urnas em Bom Jesus do
Araguaia e em Ribeirão
Cascalheira, ambas na região
Araguaia- para escolher novos
prefeitos. Isso porque, as chapas
vencedoras das eleições em 2016
foram cassadas e o Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) de Mato
Grosso determinou a realização de
eleições suplementares, nos moldes
da tradicional.
Em Bom Jesus do Araguaia
a disputa é entre Rony do Mureré
(DEM), da coligação “Uma nova
história”, e Sílvio Dantas (PDT), da
coligação “Deus no comando,
trabalho e amor por Bom Jesus”. Em
Ribeirão Cascalheira, o pleito tem a
participação de Wiser Barbosa
(MDB) e da prefeita interina e

presidente da Câmara, Luzia
Brandão (Solidariedade).
De acordo com os TRE, os
candidatos disputam 11,1 mil votos.
São 4,6 mil em quatro locais de
votação em Bom Jesus do Araguaia,
e 6,6 mil em cinco colégios eleitorais
d e R ib eir ão C as calh eir a. A
campanha eleitoral já está liberada e
os candidatos já estão com a
campanha em andamento nas ruas,
rádios e redes sociais.
Além destas duas cidades, o
TRE já realizou eleições
suplementares em outras cinco
cidades onde houve cassação das
chapas. Conquista D' Oeste, Alto
Taquari, Mirassol D' Oeste,
Primavera do Leste e Planalto da
Serra já não têm o mesmo prefeito
eleito originalmente em 2016.
Foto: Arquivo

Pacata Ribeirão Cascalheira fica na região do Araguaia

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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VAGA NA FINAL

Fundado em 1º de maio de 1949 o Tricolor foi campeão 14 vezes em MT e nas últimas duas finais que disputou, foi superado por Cuiabá (2015) e União (2010)

Chicote e Colorado lutam
amanhã na Arena em Cuia

G.D/SN c/ Redação

Foto: Arquivo

S

Após 13 anos de jejum, Operário quer vaga diante do União

COPA DIFUSORA

Furacão de 4 Marcos estreia na
competição, em três categorias
Assessoria

N

este sábado (06), o estádio
municipal “ Geraldão”, será
mais uma vez o palco de
nova rodada pela 8ª Copa Difusora
de Futebol de Base, que a cada
edição cresce em termos de equipes
participantes, como também na parte
técnica dos atletas.
Nesta semana, Grêmio

Gefron de Vila Aparecida e uma
equipe do municípios de Porto
Esperidião, confirmaram que á partir
de agora estarão participando da
competição. Segundo a coordenação
da copa, ambas equipes estarão
disputando a categoria Sub 15.
Na rodada passada, segundo
o desportista Manga Rosa,
Foto: Divulgação

Geraldão deve reunir centenas de atletas na sabatina boa de bola
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coordenador da Copa Difusora, a
presença do público presente no
Geraldão, simplesmente foi
surpreendente, apesar da rodada ser
disputada no domingo, no período
matutino. Na rodada do dia 31/03,
foram marcados 6 (seis) gols, nos
jogos e nas três categorias.
Nessa rodada, destaque foi a
escolinha do verde Oliva que em 3
(três) compromissos, em categorias
diferenciadas, venceu duas e
empatou uma. Os resultados, foram:
- Categoria 2007 – Verde Oliva 1 x 0
Iate Clube Cáceres. - Categoria 2008
– CTN 1 x 2 Verde Oliva. - Categoria
2004 - CTN 1 x 1 Verde Oliva.
Destaque da rodada, a equipe do
Furacão de 4 Marcos, que irá estrear
na competição em 3 (três), e será
neste sábado (06), de acordo com a
tabela.
Confira a rodada sabatina: Ás
7h30: categoria 2006 – Verde Oliva
x Furacão de 4 Marcos. - Ás 8h30:
categoria 2008 - Colégio salesiano x
Furacão de 4 Marcos - Ás 9h30:
categoria 2006 – Colégio Salesiano x
Iate Clube Cáceres - Ás 10h30:
categoria 2004 - Furacão de 4
Marcos x Colégio Salesiano.

e confirmar a vaga para
as finais do Matogrossense amanhã
diante do União, na Arena
Pantanal, o Operário Várzeagrandense irá disputar a sua 21ª
decisão e tentar quebrar um
longo jejum de títulos que já
dura 13 anos.
O último foi levantando
em 2006, quando a equipe,
então treinada por Carlos
Rufino – eterno dirigente do
União – venceu o Barra do
Garças por 2 a 1 em pleno Zeca
Costa, com direito a volta
olímpica.
Como venceu o
primeiro jogo das semifinais
no Luthero Lopes por 1 a 0,
com gol de Yan Peter, o
Chicote depende de um
simples empate para às finais,
mas a pequena vantagem é
ignorada pela diretoria e os
atletas.
“Não existe jogo ganho
e vaga garantida. Vamos com a
mesma seriedade, mas com o

apoio de nossa torcida”, disse
Eder Taques, diretor Tricolor.
Fundado em 1º de maio
de 1949 o Tricolor foi campeão
14 vezes em Mato Grosso e nas
últimas duas finais que
disputou, foi superado por
Cuiabá (2015) e União (2010),
quando o Colorado conquistou
seu primeiro título, na grande
final em Rondonópolis, cuja
a t u a ç ã o d o Tr i c o l o r é
questionada até hoje nos
bastidores.
Na final de 2006, em
Barra do Garças o Operário,
treinado por Rufino, tinha a
seguinte formação: Ernandes
(atual treinador de goleiros do
Cuiabá); Ataliba, Maurício
Canhão, Fabiano, Fábio
Pastor; Edson Nascimento
(Luiz Fernando), Rafael,
Wender e Odil (atual técnico
do União), Rinaldo e
Ronaldinho Paulista (Toni).
O jogo de domingo
começa às 15 horas na Arena
Pantanal.
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Projeto Climatizar
Emoção e alegria marcaram a entrega dos prêmios do
Projeto Climatizar, desenvolvido pelo Rotary Club de
Cáceres em parceria com a Secretaria de Educação,
objetivando a aquisição de ares condicionados para
climatização das escolas da rede municipal. A solenidade
aconteceu na quarta-feira, durante a reunião semanal dos
rotarianos, e contou com a presença do prefeito Francis
Maris Cruz e da secretária de educação e vice-prefeita Eliene
Liberato Dias, convidados e ganhadores. Na oportunidade
foram entregues duas motos Biz, um notebook e um celular.
Confira os melhores momentos nas lentes do JCC...

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Áries, chega em
tenso aspecto com Saturno e
Plutão, marcando um
período de mudanças e de
novos inícios em algumas áreas de sua
vida. O período pode estar relacionado
com a chegada de um novo amor ou
projeto que exigirá muito de você.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Áries, chega em tenso aspecto
com Saturno e Plutão,
marcando um período de
movimento e mudanças na
vida social e nos relacionamentos, pessoais
e profissionais. O período pode estar
relacionado a dificuldades em um namoro
ou casamento.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Áries, chega em tenso aspecto
com Saturno e Plutão,
marcando um período de
maior envolvimento com seu
mundo emocional, que passa por um período
de aprofundamento e mudanças. O período
pode estar relacionado ao início de uma
terapia.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Áries, chega em
tenso aspecto com Saturno e
Plutão, marcando um
período de movimento e
mudanças em sua rotina, especialmente a
de trabalho, que começa a exigir mais de
você. O motivo pode ser um novo projeto,
no qual você está diretamente envolvido.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Áries, chega em tenso aspecto
com Saturno e Plutão,
marcando um período de
mudanças na vida social e de
questionamento sobre algumas amizades. O
período pode estar relacionado também com
um bom contato comercial que resultará em
um novo projeto em equipe.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Áries, chega em
tenso aspecto com Saturno
e Plutão, marcando um
período de mudanças e maior
envolvimento com seu coração. O
período pode ser marcado por algumas
dificuldades em um romance ou no
relacionamento com os filhos.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Áries, chega em
tenso aspecto com Saturno e
Plutão, marcando um
período de novidades e mudanças em
planos e projetos que envolvem sua vida
profissional e carreira. O período pode
estar relacionado com um novo emprego
ou projeto.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Áries, chega em
tenso aspecto com Saturno
e Plutão, marcando um
período de mudanças importantes na vida
doméstica e/ou nos relacionamentos
familiares. O período pode ser marcado
por uma mudança de residência ou
compra ou venda de um imóvel.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Áries, chega em tenso aspecto
com Saturno e Plutão,
marcando um período de
movimento intenso em
projetos de médio prazo e contato com
pessoas e empresas estrangeiras. O período
pode estar relacionado também com o
surgimento de um novo caminho espiritual.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Áries, chega em tenso aspecto
com Saturno e Plutão,
marcando um período de
interiorização e necessidade
de se distanciar da vida social, pois você
estará mais sério e preocupado. O motivo
pode ser a concretização de um novo
contrato.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo
de Áries, chega em tenso
aspecto com Saturno e
Plutão, marcando um período
de interiorização e aumento
da capacidade estratégica. O período pode
estar relacionado com a negociação de uma
grande soma de dinheiro através de uma
parceria financeira.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Áries, chega em
tenso aspecto com Saturno e
Plutão, marcando um
período de maior
envolvimento e aumento de
responsabilidades relacionadas a seus
ganhos e gastos. É um ótimo período para
organizar seu dinheiro e economizar.

