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GOTA D´ÁGUA
Um dos casos foi registrado como suicídio e no segundo, vitima teria caído num buraco de draga, perecendo por não saber nadar, logo após resgate das águas

Rio Paraguai registra duas
mortes em menos de 24 hs
Foto: Reprodução

Meio de semana fatídico em Cáceres, com a morte de duas pessoas
nas águas do Rio Paraguai, que margeia a cidade. Na quarta feira, a dona de
casa Maria Clarinda Queiroz, que residia no Jardim das Oliveiras, teria se
suicidado ao pular no rio e no dia seguinte, o jovem Dickson Akira
Teshima, sumiu num buraco de draga, perecendo afogado, apesar dos
primeiros socorros. Página 03

SOFRÊNCIA FATAL

Preso em Rondônia ciumento
que matou parceiro queimado

Página 04

Dickson Teshima foi socorrido, mas não resistiu, indo a óbito
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Anônimos heróis do Volante
Para quem tinha alguma duvida
sobre a importância do motorista no
cotidiano do país, basta voltar ao mês de
maio último e relembrar o caos em que se
transformou o reino tupiniquim, durante
os 8 dias de paralisação da distinta
categoria do volante, aliás, uma mais que
justa reivindicação deles, semi-escravos
de um governo insensível. Com certeza
pela importância deles, o calendário os
distingue em três datas alusivas aos
heróis anônimos, desde o simples taxi
aos brutos de boléia, que são
homenageados nos dias 30 de junho, 25
de julho e 19 de setembro.
Aproveitando o gancho deste
sábado, 30 de junho, queremos registrar
algumas pinceladas sobre a profissão
abençoada por São Cristóvão,
lembrando que no youtube, a nossa
musica Boa Viagem, pode ser curtida
pelos internautas, uma forma que sob o
codinome Lorde Dannyelvis,
encontramos de prestar musicalmente
nossa homenagem aos motoristas.
A profissão de Motorista
Profissional tem o respaldo da Lei
12.619, que visa regular e disciplinar a
jornada de trabalho e o tempo de direção
do motorista profissional do transporte
rodoviário de cargas e de passageiros.
Vigente desde 2012, a lei implicou na
regulamentação da jornada de trabalho,
estipulou direitos de descanso e pausas
durante os trajetos, estabelecimento de
regras para ocasiões que exigem dois
motoristas, além de regulamentação em
relação ao consumo de drogas ou bebidas
alcoólicas.
Os motoristas profissionais estão
diretamente envolvidos em uma série de
serviços essenciais de transporte desde
medicamentos até alimentação, roupas e
produtos dos mais variados.
Especificamente, o dia 30 de junho,

Chave Missionária
«Iam a caminho, subindo para Jerusalém, e
Jesus seguia à frente deles» (Mc 10, 32). O início desta
passagem paradigmática de Marcos sempre nos ajuda a
ver como o Senhor cuida do seu povo com uma pedagogia
incomparável. No caminho para Jerusalém, Jesus não Se
esquece de preceder os seus. Jerusalém representa a hora
das grandes resoluções e decisões. Todos sabemos que, na
vida, os momentos importantes e cruciais deixam falar o
coração e manifestam as intenções e as tensões que vivem
em nós.
Tais encruzilhadas da existência interpelam-nos
e fazem surgir questões e desejos nem sempre
transparentes do coração humano; é o que nos mostra,
com grande simplicidade e realismo, o texto do
Evangelho que acabamos de ouvir. Em contraponto ao
terceiro e mais duro anúncio da Paixão, o Evangelista não
teme desvendar alguns segredos do coração dos
discípulos: busca dos primeiros lugares, ciúmes, invejas,
intrigas, ajustes e acordos; esta lógica não só desgasta e
corrói a partir de dentro as relações entre eles, mas ainda
os fecha e envolve em discussões inúteis e de pouca
importância.
Entretanto Jesus não Se detém nisso, mas
continua para diante, precede-os e diz-lhes
vigorosamente: «Não deve ser assim entre vós. Quem
quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo» (Mc 10,
43). Com este comportamento, o Senhor procura centrar
de novo o olhar e o coração dos seus discípulos, não
permitindo que discussões estéreis e autorreferenciais
tenham espaço na comunidade. Que adianta ganhar o
mundo inteiro, se se fica corroído por dentro?
Que adianta ganhar o mundo inteiro, se todos
vivem prisioneiros de asfixiantes intrigas que secam e
tornam estéril o coração e a missão? Nesta situação –
como alguém observou –, poder-se-iam já vislumbrar as
intrigas de palácio, mesmo nas cúrias eclesiásticas. «Não
deve ser assim entre vós»: é a resposta do Senhor, que
constitui primariamente um convite e uma aposta para
recuperar o que há de melhor nos discípulos e, assim, não
se deixarem arruinar e prender por lógicas mundanas que
afastam o olhar daquilo que é importante. «Não deve ser
assim entre vós»: é a voz do Senhor que salva a
comunidade de se fixar demasiado em si mesma, em vez
de dirigir o olhar, os recursos, as expectativas e o coração
para o que conta, a missão.
Deste modo, Jesus ensina-nos que a conversão,
a transformação do coração e a reforma da Igreja são
feitas, e sempre o devem ser, em chave missionária, pois
pressupõem que se deixe de olhar e cuidar dos interesses
próprios para olhar e cuidar dos interesses do Pai.
A conversão dos nossos pecados, dos nossos
egoísmos não é nem será jamais um fim em si mesma, mas
visa principalmente crescer em fidelidade e
disponibilidade para abraçar a missão; e isto de tal
maneira que na hora da verdade, especialmente nos
momentos difíceis dos nossos irmãos, estejamos
claramente dispostos e disponíveis para acompanhar e
acolher a todos e cada um e não nos transformemos em
ótimos repelentes por termos vistas curtas ou, pior ainda,
por estarmos pensando e discutindo entre nós quem será o
mais importante.
Quando nos esquecemos da missão, quando
perdemos de vista o rosto concreto dos irmãos, a nossa
vida fecha-se na busca dos próprios interesses e
seguranças. E, assim, começam a crescer o ressentimento,
a tristeza e a aversão. Pouco a pouco diminui o espaço
para os outros, para a comunidade eclesial, para os pobres,
para escutar a voz do Senhor.
Deste modo perde-se a alegria, e o coração
acaba na aridez (cf. Francisco, Exort. ap. Evangelii
g a u d i u m ,
2 ) .
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilie

embora abranja os demais heróis do
volante, se destina mais aos engolidores
de lua, os caminhoneiros, pessoa
dedicada a dirigir caminhões para
transportar cargas de um ponto para
outro. Um serviço fundamental para as
sociedades industrializadas, porque
transporta bens ou materiais brutos em
estado sólido ou líquido por terra,
geralmente para destinos como
escritórios, armazéns, residências,
instalações de produção, atacado e
centros de distribuição.
Além de verificar o seu veículo
em relação às condições mecânicas ou
questões relacionadas à sua operação
segura, suas funções incluem verificar a
condição da carga e seu ajuste às
medidas ou pesos indicados no boleto de
entrega. Garante a estabilidade da carga
por meio de cordas e relógios para sua
segurança ao longo da rota e costuma
fazer reparos de emergência durante o
transporte, como mudar uma roda
perfurada, substituir lâmpadas ou
fusíveis ou outras ações.
Ele se comunica via rádio com
outros motoristas de caminhão ou seu
escritório central para receber instruções
sobre novas rotas ou destinos, solicitar
informações sobre o estado da estrada ou
pedir ajuda. Também é responsável pela
manutenção básica do veículo,
verificando os níveis de água, óleo e
combustível e substituindo-os quando
necessário. No total, o Brasil conta com
mais de um milhão de motoristas
autorizados para transportar cargas
acima de 500 quilos, devidamente
cadastrados no Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Cargas
(RNTRC).
À todos eles, indistintamente,
nossa saudação hoje e sempre pelas
estradas da vida.

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para alguns ciclistas que costuram o transito nas
ruas de Cáceres, expostos a iminentes acidentes
com carros e motos, além de não respeitar os
pedestres no cruzar de vias, por vezes atropelandoos. Os mesmos cuidados de condutores de veículos
automotores devem ter os ciclistas, sobretudo em
ruas de mão única, devido a visão singular dos
pedestres.
BRANCAS

Para os congregados da Paróquia Santíssima
Trindade, do grande Jardim Padre Paulo, em
Cáceres, que sempre estão buscando meios de
levantar uma grana para as obras sociais da igreja,
exemplo, a quermesse neste sábado, 30, a partir
das 19h00 com festival de prêmios, comes e bebes,
apresentações culturais de siriri e cururu. A
paróquia fica na Avenida Tancredo Neves.
PRETAS

Para as filas nos bancos de Cáceres, mesmo com
senha, (tem também a fila da senha) o usuário
correntista ou não, fica refém delas por
intermináveis minutos até ser atendido. Conforme
o Procon-MT, o tempo máximo de espera na fila de
bancos é de 20 minutos, lapso previsto por lei está
em vigor há mais de 11 anos, porém, ainda é
desconhecida pela maioria da população.
BRANCAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Um dos destaques suis-generis desta semana no Correio
Cacerense, a foto do Volkswagen Gol, que ficou entalado
ao cair no buraco de uma obra na Rua Generoso Marques
Campos Leite, no Bairro Vila Mariana, em Cáceres. O
motorista, Edilson Gomes de Souza, que saiu ileso pela
janela do veículo, disse que no local, não tinha
sinalização ou qualquer aviso de advertência. O buracão
segundo moradores, era de uma obra para reparo na rede
de esgoto.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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Para os alunos do Curso de Educação Física da
Unemat, que realizaram na semana passada uma
manhã recreativa, esportiva e de lazer, na Escola
Municipal Vitória Régia. uma parceria, que
valoriza o brincar e oportuniza aos alunos da rede
municipal vivenciar através do lúdico, outras
atividades dentro de um mundo cada vez mais
oportunizado.
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DUAS MORTES EM 24/H

Num lapso temporal de 24 horas duas pessoas pereceram afogadas nas águas do Rio Paraguai em Cáceres, um deles, relativo a suicídio e o segundo, acidental

Jovem afogado teria caído
em buraco de draga no rio
Redação c/ C.N

Foto: Reprodução

O

jovem Dickson Akira
Teshima, 20, morreu
afogado na manhã de
anteontem, (28) no Rio Paraguai,
em Cáceres e seu corpo foi
encontrado por populares nas
proximidades de uma draga
(aparelho que retira areia) nas
proximidades do bairro Jardim
das Oliveiras.
Segundo informações da
Polícia Militar, eles teriam sido
acionados por familiares da
vitima, que afirmavam estar
alguém se afogando e chegando
ao local, os policiais encontraram
a vítima recebendo reanimação
por populares dentre eles o tio da
vítima.
Ainda de acordo com o
Boletim de Ocorrência nº
(2018.203276) antes que a
guarnição do Corpo de
Bombeiros chegasse, os
populares colocaram a vítima em
um veículo e levaram-na até o
Pronto Atendimento Médico,
porém ela já não se encontrava

vítima, que foi quem resgatou das
águas o corpo do sobrinho, pois
ao chegar ao Pronto Atendimento
o mesmo veio a passar mal e ficou
sob observações médicas.
Este foi o segundo caso de
afogamento no Rio Paraguai essa
semana, em menos de 24 horas,

RECONHECIMENTO

Legislativo outorga moção de
aplausos à lideres comunitários
Da Redação

E

m cerimônia realizada no
plenário da Câmara
Municipal de Cáceres, na
noite de quinta-feira, 28, cerca de
190 líderes comunitários
receberam Moção de Aplausos
pelos relevantes trabalhos
prestados em prol da
comunidade. O ato foi proposto
pelo vereador Nilson Magalhães,
ex-presidente do Bairro
Marajoara e grande lutador pelas
causas do movimento
comunitário em Cáceres, quando
presidente da UCAM - União
Cacerense de Associação de
Moradores.
Segundo Nilson
Magalhães, reconhecer o papel
dos líderes comunitários é uma
forma de ressaltar a importância
do cidadão na gestão pública. "Os
líderes comunitários são o elo

Dickson Teshima, foi o 2º caso fatal no Rio Paraguai em 24 horas

com vida quando chegou ao
PAM.
A suspeita da polícia é que
ele não sabia nadar e tenha caído
em um buraco, causado pela

drenagem da areia no rio. Na
elaboração do B.O ao fazer
levantamento do local e fatos, os
policiais não puderam colher
maiores informações com tio da

RUMO A FRONTEIRA

Ladrão é preso na fuga
com camioneta roubada

Da Redação

B

andidos armados
roubaram na noite de
anteontem, 28, em
Cáceres, uma camionete
Chevrolet S10 e uma pick up Fiat
Strada, além de outros pertences
da vitima de iniciais N.R.B, 25,
residente no Jardim das Oliveiras.
Conforme o boletim de
ocorrências registrado na Del Pol
sob nº 2018.204380 os
criminosos encapuzados
adentraram a casa da vitima, dois
deles, armados, surpreendendo-a,
no momento em que ela fechava a
porta dos fundos.
Segundo a vítima eram 4
assaltantes e os dois que usavam
armas de fogo, dividiam as
ameaças com os dois comparsas,
que portavam facas, todos

relembrando que na quarta feira,
27, a dona de casa Maria Clarinda
Queiroz, que residia no Jardim
das Oliveiras, teria se suicidado
ao pular sobre suas águas do
citado rio, que margeia a cidade
de Cáceres.

ameaçadores, dominando a
vitima e outro familiar que estava
na casa, sendo que ambos foram
amarrados e colocados num dos
cômodos da residência, enquanto
os bandidos reviravam tudo em
busca de dinheiro, jóias e demais
pertences. O crime aconteceu
por volta das 23h40 da quintafeira e depois de roubar
pertences, os meliantes ser
evadiram nos dois veículos das
vítimas, que acionaram a policia,
tão logo se soltaram das amarras.
Acionadas a PM e a PRF
saíram na captura dos assaltantes,
que foram avistados nos carros
roubados, na BR070, região do
Limão, em direção a Bolívia.
Foram então alertados os
sinais sonoros, (sirene) e
Foto: PM/MT

luminosos (silibim) para que os
fujões parassem e como eles
acelerassem, os policiais
efetuaram alguns tiros de em
direção aos pneus dos veículos e
com isso, o condutor da
camionete S-10, perdeu o
controle e se chocou contra uma
cerca.
No interior da S-10, os
policiais chegaram a avistar dois
dos ladrões, saindo do carro e
fugindo em um matagal. Logo
adiante, o Fiat Strada estava
parado no meio do mato e um dos
assaltantes, N.D.P., 20, foi preso,
enquanto que o outro
desapareceu na noite.
Levado ao Cisc, o
bandido preso foi reconhecido
pela vitima, pois ainda estava
usando a mesma roupa. Agora a
policia está atrás do resto do
bando.

entre o poder público e a
população. São à eles, que os
moradores recorrem com as
dificuldades que norteiam seu
bairro, e sem eles, não seria fácil
alcançar a população", revelou o
vereador.
A cerimônia foi
prestigiada por autoridades civis
e militares, pelos vereadores
Cézare Pastorello, Domingos,
Denis, Claudio e pelo líder
comunitário e presidente da
Federação Mato-grossense de
Bairros Walter Arruda.
Com o plenário lotado, a
comenda foi entregue
individualmente, para cada líder
comunitário. “Fazemos essa
homenagem do fundo do
coração, porque conhecemos a
luta do movimento comunitário”,
encerrou Nilson.
Foto: Divulgação

Vereador Nilson Magalhães elogia lideranças na tribuna da câmara

Apesar da foto do ladrão, policia não liberou seu nome
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Num enredo fatal de fogo e paixão, encontro de parceiro com amigo, explodiu ciumeira, culminando numa agressão inﬂamável, morte, fuga e futura prisão

Ciumento que matou parceiro
queimado é preso em Rondônia
Da Redação

P

ivô de um triangulo
homo-afetivo, Vanderson
Luiz Vieira, 28, que no dia
13 deste mês, ateou fogo no corpo
do parceiro Gilson Oliveira, 42,
em Figueirópolis D'Oeste na
região de Cáceres, culminando na
morte da vitima quatro dias após,
foi preso anteontem, 28, por volta
das 11hh00 em Rolim de Moura,
no estado de Rondônia.
Vanderson logo após
incendiar o parceiro, evadiu-se e
a policia estava na sua captura,
sobretudo após a morte de Gilson,
que com 90% do corpo
queimado, não resistira ao
tratamento no HR de Cáceres e
centro de queimados em Cuiabá,
vindo a óbito no dia 16.
Ele andou bem, cruzou a
fronteira, mas foi localizado e
preso por policiais militares do
10º BPM em Rolim de Moura na
Rua Corumbiara, bairro Beira
Rio, naquela cidade rondoniense.
Ressalte-se que o
assassino já tinha contra si,
mandado de prisão preventiva,
expedido pelo Juizado da Vara
Criminal da comarca de Jauru.
Após Vanderson receber
voz de prisão, o mesmo foi
encaminhado até a UNISP local

queimaduras sem maior
gravidade, foi medicado e

liberado.

CHACINA EM LACERDA

Três indivíduos são executados
a tiros numa região de chácaras

Da Redação

T

rês indivíduos foram
executados na madrugada
de ontem (29), em uma
região de chácaras, na cidade de
Pontes e Lacerda, região
fronteiriça de Cáceres/Bolívia.
Os corpos das três vítimas foram
encontrados durante a parte da
manhã e conforme a polícia,
todos seriam usuários de drogas e
teriam passagem pela polícia.
Segundo informações da
Polícia Judiciária Civil (PJC) do
município preliminarmente as
vítimas foram identificadas
apenas como: João Paulo,
Carneiro e Juscelino, enfatizando
que todos eles contavam com
diversas passagens pela polícia,
como usuários de drogas
conhecidos da região.
O local onde os corpos
foram encontrados fica distante 3
km da cidade, na saída para o
município de Cáceres. Todos

Vanderson Luiz Vieira vai agora responder por homicídio.

para registro de ocorrência
policial e procedimentos de praxe
e logo após foi apresentado na
Casa de Detenção de Rolim de
Moura. Vanderson deverá ser
recambiado posteriormente até
Mato Grosso, para responder pelo
seu crime à justiça.
Sobre o crime cometido
por Vanderson segundo apurou a
policia, a motivação teria sido por
causa de ciúmes, pois o agressor
teria chegado à casa de seu exnamorado e encontrou a vítima lá.

Batendo ciúmes, ele teria ficado
muito exaltado e num acesso de
fúria, pegou um recipiente com
álcool e jogou sobre as vítimas,
ateando fogo em seguida. O fogo
se espalhou pelos móveis e
atingiu parte da casa.
As duas vítimas foram
socorridas e levadas para o
Hospital. Gilson Oliveira teve
menos sorte e com 90% do seu
corpo queimado veio a falecer 4
dias após.
O outro elemento com

apresentavam ferimentos
causados por disparos de arma de
fogo na cabeça. Vídeos que
circulam nas redes sociais
mostram os corpos das vítimas,
ainda durante a madrugada, logo
após a execução.
Num exame pericial dos
corpos, os técnicos apontaram
que todas as vit imas foram
atingidas com tiros nas costas e
cabeça. Dois dos corpos estavam
caídos próximos, enquanto que o
outro foi encontrado há alguns
metros dos outros. Até agora, não
há informações sobre possíveis
suspeitos de terem cometido os
crimes.
No início do mês, um caso
parecido foi registrado na cidade,
onde um jovem também foi
levado para um local ermo,
assassinado e depois jogado em
um rio da cidade, amarrado em
uma pedra.
Foto: PJC/MT

CURTINDO A HONDA

Polícia Civil detém larápios e
intrujões em Pontes e Lacerda
PJC c/ Redação

T

rês jovens, sendo dois deles
menores de idade,
envolvidos no furto de uma
motocicleta em Pontes e Lacerda
foram detidos, pela Polícia
Judiciária Civil, na manhã desta
quinta-feira (28).
Matheus Zanchin Santos,
18, é acusado de praticar o furto
junto ao adolescente T.F.C.F., 17.
Já o menor, A.C.S.A., de 15 anos,
foi flagrado com o veículo e
responderá por receptação.

As diligências iniciaram
após a equipe da Polícia Civil
receber a comunicação do furto da
motocicleta Honda Biz, ocorrido
na noite da última quarta-feira (27).
Através da análise das imagens de
sistema de segurança, os policiais
identificaram os suspeitos
Matheus e T. como autores do
furto, uma vez que os jovens já
eram alvo de outras investigações
de furtos de motocicletas.
Os policiais montaram
Foto: PJC-MT

Motoca roubada e negociada pela curriola foi apreendida pela policia

campana e realizaram
monitoramento, no bairro Vila
Guaporé, próximo a uma
residência freqüentada pelos
suspeitos. No momento em que
Matheus apareceu no local, foi
abordado e dado voz de prisão.
Questionado, o suspeito confessou
a prática do furto e disse que
precisa de dinheiro para pagar uma
dívida de drogas.
Em continuidade as
diligências, os policiais foram até a
casa do suspeito A., onde a
motocicleta furtada estava
escondida no quarto do menor. O
adolescente contou que sabia que o
veículo era de origem ilícita, e que
estava guardando a pedido de
Matheus e T.. Logo em seguida, a
equipe de investigadores
conseguiu localizar em apreender o
menor T., em via pública.
Os três envolvidos no furto
foram encaminhados a Delegacia
de Pontes e Lacerda, onde foi
lavrado o flagrante. Matheus
responderá foi autuado pelos
crimes de furto e corrupção de
m e n o r e s . O m e n o r T. F. C . F.
responderá pelo ato infracional de
furto e A.C.S.A. pela receptação do
veículo.

Cáceres-MT, 30 de junho a 01 de julho de 2018

Vitimas foram baleadas nas costas e na cabeça
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ETAPA MUNICIPAL

Evento teve como principais objetivos acompanhar e avaliar as deliberações, políticas e ações decorrentes da conferência nacional verificando seu impacto

Secretária Eliene participa
da conferência de educação
Assessoria

Foto: Assessoria

Eliene Liberato Dias, Secretária de Educação de Cáceres

A

Secretária de Educação de
Cáceres, Eliene Liberato
Dias, participou na manhã
de quinta-feira, (28), da Terceira
Conferência Nacional de
Educação –CONAE, etapa

municipal. Participam deste
evento, representantes das redes
públicas municipal, estadual e
federal, da rede privada, educação
profissional e ensino superior, que
atuam no município.

A conferência foi
coordenada pela Secretaria
Municipal de Educação - SME,
Assessoria Pedagógica da Seduc
em Cáceres, com apoio do
CEFAPRO e do Conselho
Municipal de Educação.
A CONAE possui caráter
deliberativo e apresenta um
conjunto de propostas a serem
encaminhadas para a etapa
estadual, que subsidiará a
efetivação e implantação do Plano
Nacional de Educação, no
contexto da construção do Sistema
Nacional de Educação,
abrangendo, especialmente, a
p a r t i c i p a ç ã o p o p u l a r, a
cooperação federativa e o regime
de colaboração.
Segundo Eliene, o evento
teve como principais objetivos
acompanhar e avaliar as
deliberações, políticas e ações
decorrentes da Conferência
Nacional da Educação,
verificando seu impacto e

procedendo às atualizações
necessárias para a elaboração da
Política Nacional da Educação.
A técnica pedagógica da
SME, Roseli Nascimento, explica
que as escolas e instituições que
participam da CONAE, terão uma
semana para estudar o documento
e proporem alterações e
adequações no documento base.
Ela observa que para organizar o
tema central, o Fórum Nacional de
Educação (FNE) propôs 08 eixos
temáticos, coerentes e articulados
entre si, que serão deliberados
nesta conferência.
Já a Assessora Pedagógica
da Seduc, professora Eliane
Andrade Araújo Silva, avaliou a

conferência como muito
importante para a educação. Para
Eliane a CONAE representa a
democratização da Educação,
possibilitando que sejam revistos
os Planos Municipais e Estaduais,
contribuindo nas discussões e
propostas para a construção de
políticas públicas para a educação.
Na próxima quarta-feira,
dia de julho, os integrantes da
Conferência se reúnem em
plenária para apresentar
proposições e também eleger os
delegados, que serão os
representantes de Cáceres, na
etapa regional que acontece dia 11
de julho e também terá como sede
o município de Cáceres.

VIOLÊNCIA RURAL

Bando invade sítio, amarra
família e rouba 3 camionetas

Da Redação

U

ma família residente na
zona rural de Curvelândia,
região de Cáceres foi a mais
nova vítima da violência que
explode a cada dia que passa na área
de fronteira Brasil/Bolívia. Na
moradia tranqüila da família, uma
visita indesejável de bandidos
quebrou a paz, quando da ação de
uma perigosa quadrilha de cinco
criminosos armados, que invadiram
o sítio próximo ao laticínio,
imediações do perímetro urbano da
cidade. Os bandidos chegaram na
propriedade por volta das 18h30
rendendo os presentes, roubando
objetos de valor e veículos. Alguns
se evadiram e outros ficaram até por
volta das 23h30 com as vítimas sob a
mira de armas de fogo.
Após esse horário o outro
veículo pertencente a quadrilha
chegou ao local para buscar os
criminosos que estavam tomando
conta das vítimas e juntos, todos
desapareceram. Com a saída dos

bandidos as vítimas conseguiram
solicitar apoio a Polícia Militar
relatando o ocorrido.
Policiais de Curvelândia
foram informados pelas vítimas
sobre o vexame, o pânico e o roubo
de uma camioneta da propriedade,
que haviam sido amarrados, que os
bandidos reviraram toda a casa, que
os bandidos tinham levado celulares
e cortado o cabo de internet, para
impossibilitar qualquer tentativa de
pedido de socorro.
No total, os criminosos
roubaram vários documentos
pessoais e cartões de créditos, uma
TV 42 polegadas, aparelhos
celulares e R$ 3.755 em dinheiro,
além de uma caminhonete F1000 de
cor prata com placas KDA 2225 de
Santa Fé do Sul São Paulo e duas
S10, uma, LTZ 2017/18 de cor prata,
com placas QCQ 4089 e outra,
Executive ano 2004/2005 também
de cor prata com placas a m 1522
com placas de Curvelândia.
Foto: Ilustrativa

Diligencias nas imediações não localizou os suspeitos e camionetas

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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REFORÇO OPERACIONAL
Além de Cáceres também receberam os kits as unidades de Barra do Garças,
Juína, Sinop, Tangará da Serra, Alta Floresta, Guarantã do Norte e Confresa

Regional da Sema em Cáceres
recebe equipamentos de campo
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

Lambari D´Oeste – MT, 29 de Junho de 2018.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA
PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS
E DEFICIÊNTES
A empresa COOPERB e Agropecuária Novo Milênio
LTDA, localizada na Rodovia MT 170, KM 60, Anexo I,
Parque Industrial de Lambari D´Oeste – MT, Comunica
a todos, que estão abertas vagas exclusivas para PNE's
e PCD's - Pessoas com deficiência, acima de 18 anos
para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem procurar o RH da empresa de
segunda a sexta – feira das 07:00 ás 16:00 ou entrar em
Contato pelo Telefone: (65) 3228.1900 (Lambari
D'Oeste) ou (65) 3241-7800 (Mirassol D'Oeste) ou email: elaine.munizrh@gmail.com e tatiana.rh@cooperb.com.br
Venha fazer parte da nossa equipe.

Entrega dos kits aconteceu na sede da SEMA em Cuiabá

A

s nove Diretorias de
U n i d a d e s
Desconcentradas
(DUDs) da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente (Sema-MT)
receberam esta semana
equipamentos de campo que irão
auxiliar nas ações de fiscalização
para o combate de crimes
ambientais. Os kits são
compostos por notebook,
aparelhos GPS e impressoras
térmicas.
Para o diretor da unidade
de Rondonópolis, Vinícius
Degaspery, as ferramentas irão

proporcionar mais agilidade e
eficiência, já que os trabalhos
realizados em campo serão
d i g i t a l i z a d o s . Ta m b é m
receberam os kits as unidades de
Cáceres, Barra do Garças, Juína,
Sinop, Tangará da Serra, Alta
Floresta, Guarantã do Norte e
Confresa por meio da
Superintendência de
Atendimento, Desconcentração e
Descentralização (SUADD)
“Equipar e qualificar as
unidades regionais é parte da
nossa estratégia para assegurar
que os serviços da Sema cheguem

a todos os cidadãos matogrossenses”, explica o secretário
de Estado de Meio Ambiente,
André Baby. O reforço integra o
projeto Mato Grosso Sustentável,
financiado pelo Fundo
Amazônia/BNDES, cujo o
objetivo é prevenção e controle
do desmatamento e das
queimadas ilegais, por meio de
ações de monitoramento,
fiscalização, educação ambiental,
fortalecimento da conservação da
biodiversidade e incentivo ao uso
sustentável dos recursos naturais
dos biomas de Mato Grosso.
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MATA-MATA DE OITAVAS

Apesar de nunca ter levado um gol dos mexicanos em copas, o Brasil deve jogar com cautela, na 2ª feira, (2/07) no Spartak Stadium, contra o esquadrão Azteca

Brasil e México vão pro tudo
ou nada na guerra pela vaga
G.E c/ Redação

Foto: Arquivo

Q

ue venham as oitavas de
final! A Seleção Brasileira
avançou na Copa do
Mundo FIFA 2018 ao vencer a
Sérvia por 2 a 0 nesta quarta-feira
(27), no Spartak Stadium, em
Moscou.
A equipe comandada por
Tite dominou a partida contra os
sérvios, marcou bem e garantiu
vaga na próxima fase ocupando o
primeiro lugar do Grupo E do
Mundial.
Com sete pontos e quatro gols de
saldo, o Brasil avançou às oitavas
de final na liderança do Grupo E,
seguido pela Suíça, com cinco,
que empatou em 2 a 2 com a Costa
Rica.
Com os resultados, a

Seleção enfrentará o México na
próxima fase, segunda-feira
(2/07), às 11h00 (de Brasília), em
Samara.
Para Philippe Coutinho,
decisivo, mais uma vez, para a
Seleção Brasileira na Copa do
Mundo Rússia, o primeiro
objetivo era a classificação. “A
gente queria jogar bem e crescer
na competição e garantir isso.
Espero que a gente continue
crescendo,” disse o jogador eleito
o melhor em campo nos dois
primeiros jogos.
Philippe destacou o poder
coletivo do grupo da Seleção
Brasileira. Para ele, os atletas se
doam um pelos outros e que se
prepara muito para seguir no time

não importa em que posição tiver
que atuar.
Quem fez questão de
elogiar a partida do camisa 11 foi
o autor do primeiro gol brasileiro,
Paulinho. Ao deixar o campo, ele
afirmou para os repórteres:
“Coutinho é um craque. Um
fenômeno. Sempre disse isso”.
Neste confronto das
oitavas de final, Brasil X México,
as duas seleções já se enfrentaram
várias vezes na história, incluindo
um empate sem gols na fase de
grupos da última Copa do
Mundo, e a vantagem brasileira é
larga.
Mas os jogadores
mexicanos confiam no 'novo
momento' do futebol para confiar

NA ARENA PANTANAL

Cuia tem desfalques para
jogo de hoje contra Fogão
S.N c/ Redação

M

ais uma vez o treinador
Itamar Shülle não vai ter
todos os jogadores do
elenco disponíveis para escalar na
partida diante do líder Botafogo no
jogo deste sábado, às 15h30, na
Arena Pantanal, válida pela 12ª
rodada da Série C do Campeonato
Brasileiro.
O certo é que o meio campo
vai ter o desfalque de Alê, que levou
o terceiro cartão amarelo e precisa
cumprir suspensão automática.

Apesar de liberado para jogar, após
cumprir suspensão automática, o
volante Escobar ainda sente dores no
joelho e é dúvida, assim como o
zagueiro Edson Borges também é
dúvida. A boa notícia para o Dourado
é o retorno do zagueiro Ednei, que
também cumpriu suspensão
automática e pode voltar a chefiar a
defesa, ao lado de Edson Borges (se
tiver condições de jogo) ou de
Marcelo Xavier, que o substituiu na
última partida. Para o lugar do
Foto: Arquivo

Dourado não deve ter Ale e Escobar diante do Botafogo

volante Alê, o time cuiabano
apresentou dois reforços que já
treinavam com a equipe: Vitor
Ferreira e Profeta.
O técnico poderá escalar o
time com Victor Souza; Jeferson
Feijão, Edinei, Marcelo Xavier (ou
Edson Borges) e Danilo; Marcão,
Escobar (Vitor Ferreira ou Profeta),
Marino e João Carlos; Eduardo
Ramos e Bruno Sávio. Os problemas
médicos são constantes no trabalho
de Shülle. Este ano ele já perdeu os
volantes Magno e Weriton, operados
e que não retornam este ano, e tem o
lateral-esquerdo Ronaell com lesão
no joelho, que só deve voltar a treinar
com bola em duas semanas.
Situação só não é pior
porque a diretoria tem agido rápido
para repor jogadores. Desde a
conquista do título mato-grossense,
foram contratados 16 jogadores,
alguns para reforçar posições de
atletas dispensados e outros para
ocupar vagas de quem está
lesionado. Ao todo, o elenco conta
com 35 jogadores inscritos, número
máximo permitido para a
competição nacional, e, como o
prazo para inscrição terminou, não
pode mais fazer contratações.

Brasil tem o trunfo de nunca ter levado gol do México em Copas

em uma vaga nas quartas. “Hoje
se mostra que o futebol mundial é
mais equilibrado.
Já não se há as diferenças
de antes. Hoje também é difícil
para Brasil, Espanha, Alemanha,
França. É muito disputado e cada
um tem suas características para
impor no jogo”, disse o lateral
Miguel Layún, um dos únicos que
'quebrou a regra' e analisou um

pouco mais a seleção brasileira.
“Acho que contra
qualquer um teremos que ser mais
inteligentes e jogar como
jogamos nos dois primeiros jogos
(nas vitórias sobre Alemanha e
Coréia). A partir daqui, qualquer
rival será de altíssimo nível. O
Brasil tem outras características,
mas é de altíssimo nível e será
candidato a título”, disse.
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Celebrando uma amizade que perdura por mais de quarenta anos, o grupo EX-IMACULADAS
realizaram no fim de semana o terceiro encontro, que reuniu amor, felicidade e amizade. Descontração foi o
ponto alto do encontro com direito a ensaio fotográfico com o Top Lucas Garcia, iluminado com o mais belo por
do sol. Noite mágica que ficará para sempre na memória. O encontro ainda reservou momentos de fé, samba e
churrasco em comemoração ao niver da global Susy Costa e fechando com chaves de ouro com um delicioso
café da manhã na Padaria Pão & Cia. Momentos que ficarão eternizados para sempre. Amizade que nem o
tempo e a distância conseguiu separar. Nosso brinde a Amizade!!! Confira os melhores momentos:

By Rosane Michels
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