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MONTARIA EM TOURO
Sul-mato-grossense, vice-campeão em Barretos, montou o boi caracol da boiada Força Bruta, e levou o prêmio principal uma Honda Pop zero quilometro

Peão nº 2 em Barretos vence
rodeio da 53ª ExpoCáceres
Foto: Franci Pinho

O peão André Cruz da cidade de Santa Rita do Pardo (MS), 2º lugar
na Festa de Barretos este ano, foi o vencedor do Rodeio da 53ª edição da
ExpoCáceres, competição coordenada pela Equipe Renato Souza e pelo
Sindicato Rural de Cáceres. Ele montou o touro Caracol e teve o melhor
desempenho na final do Rodeio, domingo último, (22), no no Parque de
Exposições. Página 03

CADÁVERES NA ESTRADA

Amigos encontram a morte
quando buscavam cervejas
Fotos: doc-familia

André Cruz montou e dominou o touro Caracol, faturando o titulo

CHUMBO GROSSO

Polícia caça fujão que matou
ex-mulher e baleou vizinhos

Amarildo e Cléberdoc-família). foram assassiandos a tiros por desconhecidos

Os corpos de Amarildo Gomes Gonçalves e Cléber da Silva Ribas,
que estavam desaparecidos há três dias foram encontrados mortos,
perfurados de balas, em um canavial próximo a uma represa da antiga
Escola Agrícola, em Mirassol D'Oeste. Eles haviam saído de casa para
buscar cervejas e foram assassinados no meio do caminho. Os mortos, já
estavam em estado de decomposição. Página 04

Foto: Facebook

A Polícia Civil prossegue nas
diligências em busca de prender Miguel
Tavares, que matou a ex-mulher Ester
Maria de Carvalho, a tiros e baleou os
vizinhos Gisele Facioni e Antonio Alves,
na madrugada da última sexta-feira (20),
em São José dos Quatro Marcos,
evadindo-se numa motocicleta vermelha.
O assassino deverá responder por
feminicidio e duas tentativas de
homicidio.

Estuprou enteadas no
Sadia e foi preso junto
com sitiante armado

Ester Maria foi executada a tiros
pelo ex-marido Miguel Tavares

Página 03
Página 04

CÂMARA SETORIAL

Audiência pública debateu em
Cáceres a segurança feminina

Presos comparsas de
assaltante baleado e
morto ao roubar PM

Foto: Arquivo

Na última sexta-feira, (20), audiência
pública promovida pela Câmara Setorial Temática
da Mulher na Câmara Municipal, foi presidida pela
Des. Maria Erotides Kneip,debatendo o direito à
vida, das mulheres, com a participação de várias
autoridades dentre elas,
Vice-prefeita Eliene
Liberato Dias, a Secretária de Assistência Social,
Eliane Batista e a Procuradora e Presidente do
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Gláucia.

Página 06

Desembargadora Maria Erotides,
ressaltou a importância das audiências

Página 03
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Rodando na Contramão

Café
da

Manhã

Encerra-se amanhã, 25, em
Cáceres, a semana do Trânsito, prevista
pelo Código de Trânsito Brasileiro, para
ser comemorada anualmente entre os
dias 18 e 25 de setembro e lançada aqui
em nossa cidade, por meio da
Coordenadoria de trânsito, com várias
ações para tentar conscientizar as
pessoas e assim, diminuir os acidentes.
Como em anos anteriores,
quando não discreta no que tange a
divulgação pela mídia, os meios
utilizados se repetem ineficazes, não
apenas aqui em Cáceres, mas em todo o
reino tupiniquim, como comprova a
estatística do Conselho Federal de
Medicina, de uma morte a cada 12
minutos no Brasil, causada por acidente
de trânsito. Sem contar que os acidentes
de ruas e estradas do país, mandam para
hospitais, 20 pacientes a cada hora,
registrando-se portanto, que 1,6 milhão
pessoas ficaram feridas em dez anos ao
custo de R$ 3 bilhões ao SUS.
No caso dos óbitos, de 2008 a
2016, veja bem: 368.821 pessoas
morreram vítimas de transporte nas
estradas e ruas do país, mais que muitas
guerrinhas pelaí. Nada contra as
campanhas promovidas pelo poder
público e demais instituições, tudo é
válido, como aqui em Cáceres, uma
Secretária de Fazenda fala de trânsito,
correto? Errado, deveria ser alguém
formado em engenharia de trânsito,
específico, cada qual no seu quadrado,
com a devida vênia, à respeitável
senhora. Que a semana do trânsito abriu
as cortinas para uma peça de teatro,
muito bonito, assim como o curso de
direção defensiva e pilotagem segura
com aulas teóricas e práticas para os
mototaxistas, palestras nas escolas, blitz
educativas voltadas às crianças. Tem
prefeituras que expõem em praças carros
batidos, ulalá, loas aos organizadores,

EDITORIA

ALELUIA $$$
A revista Forbes criou um ranking da
fortuna dos maiores líderes religiosos
do Brasil, e ao contrário do que pregou
Jesus Cristo, eles acumulam uma vasta
fortuna. R. R. Soares, aparece com R$
250 milhões. O líder da Assembleia de
Deus, Silas Malafaia, tem fortuna R$
300 milhões e o apóstolo Valdemiro
Santiago, dono da Igreja Mundial do
Poder de Deus chega com R$ 400
milhões. Longes, da fortuna de Edir
Macedo, fundador e líder da Igreja
Universal do Reino de Deus, com
patrimônio estimado em R$ 2 bilhões.
Aleluia, Irmãos!
DÓLAR FURADO
O dólar foi a R$ 4,16 no fim de semana e
parte deste efeito é ação dos scalpers, os
que negociam no mercado intraday, ou
de prazo bem curto, a marca de uma
especulação miúda, gigante para nós,
mas mixuruca para o mercado
financeiro. Parece contraditório, mas a
queda dos juros no Brasil se dá para o
aplicador de dinheiro, não para o
tomador que, dependendo do tipo de
crédito, paga entre 50% e 350% como
taxa para tomar empréstimos.
PULANDO FORA
O número de brasileiros que migraram
legalmente para os 36 países da
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
aumentou 24% em 2017 com relação ao
ano anterior, segundo um relatório
sobre migração internacional publicado
nesta quarta-feira pela entidade. Em
números absolutos, porém, o Brasil
ocupa a 17ª posição em um ranking de
50 países que mais enviaram pessoas
para a OCDE em 2017. Um total de
99.000 brasileiros mudaram de país de
forma legal naquele ano, enquanto que
80.000 arrumaram suas malas em 2016.
DESIGUALDADE
Dados atuais do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, órgão do próprio
governo, mostram que nada menos que
52% das famílias brasileira vivem com
menos de R$ 1.638,70 por mês. Renda
familiar, soma de todos os rendimentos
de seus integrantes. Na proporção da
população, isso dá perto de 110 milhões
de brasileiros sobrevivendo, com pouco
mais de 13 reais por dia, no caso de
famílias com quatro pessoas.
DESIGUALDADE II
Na outra ponta da escala, com renda
familiar acima de R$ 16.391,
minguados 2,1% das famílias, ou 4,3
milhões de brasileiros. Traduzindo em
miúdos, enquanto as famílias de renda
muito baixa registram um recuo de
1,4% nos seus rendimentos médios
reais no 2º trimestre de 2019, o
segmento mais rico da população
aponta uma alta salarial de 1,5%, o que
evidencia o aumento da desigualdade.
Desigualdade que já é imensa, porque a
média de rendimentos das famílias de
renda baixa é 30,1 vezes menos que a
média das de renda mais alta.

mas, sinceramente, na essência,
não funciona, nem aqui, nem em outras
plagas. Claro, que como disse o prefeito
Francis, a prevenção é sempre melhor e
ele mesmo nos dá razão, ao lamentar que
tem aumentado o número de acidentes
no trânsito, isso em todo o patropi. Muito
lindo, o tema definido pelo Conselho
Nacional de Trânsito para a campanha
deste ano: “No Trânsito, o Sentido é a
Vida,” Fica digoreste num banner, num
folder, num site, já que jornal escrito só
prá enviar releases, mas, o único sentido
que o infrator de trânsito sente na vida, é
aquele que mexe no seu bolso, na sua
conta bancária, com multas pesadas,
prisões com liberdade afiançável no
valor do carro e os cambaus.
Pelo contrário, o que tramita no
Congresso nacional é uma emenda ao
Código Brasileiro de Trânsito, para
flexibilizar ainda mais as frágeis leis
vigentes no CBT, então não funciona
mesmo, as cívicas, porém obsoletas
campanhas. Pouco importa, que a

Resolução 771/19 do Contran,
estenda por todo o ano de 2019 a tal
campanha, se não endurecer as leis, é
varrer praia.
O leitor lembra daquele
artiguinho 76, Lei 9.503: desde 1998, do
Código de Trânsito Brasileiro, que
disciplinava ser obrigatório o
ensinamento das leis de trânsito nas
escolas, em todos os níveis, desde a préescola até a universidade? Pois é, faz
tempo né? Ela mostra que campanhas
curtas não funcionam ou funcionam mal,
pois têm efeito efêmero, assim como
programas interrompidos, que
campanhas pontuais de Educação para o
Trânsito mais deseducam do que
ensinam, pois passam a ideia errônea,
subliminarmente, de que existem alguns
períodos do ano nos quais se deve
cumprir as regras de trânsito, tomar
cuidado com os riscos ou se interessar
pelo assunto, dando a entender, que a
segurança no trânsito não precisa ser
uma tarefa contínua. Estamos mesmo,

Aprender Sempre
Aprender sempre, estudar todos
os dias. Essa é uma das principais lições
que aprendi na vida e que procuro
transmitir a todos os meus alunos,
leitores e colegas de trabalho e de
jornada.
Sempre temos algo novo a
aprender. Sempre temos algo útil a
aprender. Sempre temos algo importante
a aprender. Sempre temos que estar com
a mente aberta para aprender. Sempre
temos que encontrar tempo para
aprender. Sempre temos que buscar
oportunidades para aprender.
Para aprender, nunca é tarde,
nunca é ruim, nunca é impossível. Podese aprender de várias formas. Pela
experiência direta, com tentativas e
erros, pela observação empírica ou pelo
estudo. Pode-se aprender em qualquer
lugar e em qualquer hora, com qualquer
pessoa e em qualquer situação.

Pode-se aprender com vitórias
ou com insucessos, sozinho ou em
equipe, e movidos por grande
necessidade ou por simples curiosidade.
Aprender sempre exige humildade.
Reconhecer que nunca se sabe tudo e que
o outro sempre sabe algo que pode te
ensinar. Compreender que aquilo que se
sabe nunca é absoluto, completo ou
imutável e sempre pode ser corrigido,
acrescido ou aprimorado.
Aprender sempre exige
disciplina. A disciplina da leitura
distraída e a do estudo sistemático. A
disciplina de ouvir o outro e a de tentar
entendê-lo. E também a disciplina de
não ouvir as palavras de zombaria,
descrédito ou desestímulo dos que se
comprazem nas trevas da ignorância.
Aprender sempre exige
coragem. Coragem para fazer as
perguntas necessárias, mesmo as

EXPEDIENTE

incômodas e dolorosas.
Coragem para aceitar as respostas e
respeitá-las, mesmo as que nos
desagradam ou contrariam nossas
preferências e convicções.
Coragem para não desistir diante
das dificuldades que sempre surgem.
Coragem para não se acomodar após os
primeiros passos. Aprender sempre
exige altruísmo. Saber que todo saber é
estéril quando não se faz disponível para
ser compartilhado com uma
comunidade. E fazer o possível para
torná-lo acessível àqueles que mais
necessitam. Aprender sempre é muito
bom, nos faz melhores profissionais,
melhores cidadãos e melhores pessoas.
***___ Luiz Henrique Lima.
(conselheiro interino do Tribunal de
Contas do Estado.)
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DIREITO A VIDA

Sessão debateu importantes eixos que atendam as necessidades locais e Violência Doméstica, familiar e feminicídio com abordagem na Lei Maria da Penha

Em Cáceres Câmara setorial
debateu segurança da mulher
Assessoria

Foto: Esdras Crepaldi

C

áceres recebeu na tarde na
tarde de sexta-feira última,
(20), uma audiência pública
promovida pela Câmara Setorial
Temática da Mulher, no Plenário
Hênio Maldonado, na Câmara
Municipal.
A
Vice-prefeita Eliene
Liberato Dias, representando o
Prefeito Francis Maris Cruz. e a
Secretária Municipal de Assistência
Social, Eliane Batista, participaram
do evento.
A audiência foi presidida
pela Desembargadora Maria
Erotides Kneip e contou com a
participação de diversas
autoridades, entre elas, a
Procuradora de Mato Grosso e
Presidente do Conselho Estadual
dos Direitos da Mulher, Gláucia
Amaral, Vereador Rubens Macedo,
Presidente da Câmara Municipal de
Cáceres, Juíza da 2ª Vara Criminal e
Juíza Eleitoral da 6ª Zona, Graciene
Pauline Mazeto Correa da Costa,
Delegada da Delegacia da Mulher
em Cuiabá, Josyrleth Crivelatto,
Delegada Especializada da Mulher
em Cáceres, Judá Maali e dois
deputados.
Na presença de mulheres de
vários segmentos da sociedade
cacerense, a sessão debateu três
importantes eixos - Legislação
municipal, estadual e nacional de
defesa da mulher, Políticas Públicas
que atendam as necessidades locais

muitas crianças vítimas de
abuso sexual.
“ Só vamos Combater a
violência contra a mulher e crianças
se realmente nossa rede funcionar,
se todos os agentes estiverem
engajados nesta causa e em Cáceres
temos procurado fazer a nossa
parte”, pontuou Eliene Liberato.

Para Eliane Batista,
Secretária
Municipal de
Assistência Social, a Prefeitura tem
realizado programas e políticas
sociais que buscam atender vítimas
de violência contra a mulher, abuso
sexual e tantos outros tipos de
agressões.
(Fonte Esdras Crepaldi)

CARACOL NA ARENA

Peão de MS fatura o rodeio
em touros da ExpoCáceres
Assessoria

O

Encontro contou com presença de mulheres de vários segmentos da sociedade

e Violência Doméstica,
familiar e feminicídio com
abordagem na Lei Maria da Penha.
A Desembargadora Maria
Erotides, ressaltou a importância
das audiências. Para ela, esta é uma
grande oportunidade para que,
mulheres de diferentes setores e
condição social, possam expor suas
necessidades na construção de uma
sociedade
mais justa, com
oportunidades iguais para homens e
mulheres. “Com isso queremos
garantir, acima de tudo, o direito à
vida”, observou a Desembargadora.

A Vice-prefeita Eliene
Liberato Dias, foi enfática ao
enaltecer a criação da Câmara
Setorial Temática da Mulher e
elogiou o seu criador, o Deputado
Estadual Wilson Santos. Para Eliene
a discussão de um tema tão urgente
proporciona um debate nas pautas e
causas prioritárias.
Eliene reforçou a
importância desta realização em
Cáceres e apresentou um
diagnóstico preocupante das
incidências de violência contra a
mulher e a vulnerabilidade social de

CANA DUPLA

Padrasto preso por estuprar
enteadas leva amigo em cana

peão André Cruz da cidade
de Santa Rita do Pardo
(MS) foi o vencedor do
Rodeio da 53ª edição da Exposição
Agropecuária de Cáceres
(ExpoCáceres), competição
coordenada pela Equipe Renato
Souza e pelo Sindicato Rural de
Cáceres. Ele montou o touro
Caracol e teve o melhor
desempenho na final do Rodeio,
domingo último, (22), no Recinto
de Shows e Rodeio no Parque de
Exposições Dr. José Rodrigues
Fontes.
André Cruz chegou à final
na terceira colocação dentre os
cinco finalistas da competição, pois
até então o peão da cidade de Vila
Bela da Santíssima Trindade,
Renato Frazão liderava a
competição vindo de quatro
montarias sem descer antes dos 8
segundos.
Na final, Renato Frazão
pegou um dos bois mais difíceis da
boiada É o Bicho do Neguinho, o

boi “Tiro Certo” não deixou
o peão chegar aos 8 segundos, e
tirou a invencibilidade do peão na
competição jogando ele para a
segunda colocação.
O peão sul-mato-grossense
montou o boi caracol da boiada
Força Bruta, e levou o prêmio
principal da 53ª edição da
Exposição Agropecuária de
Cáceres (ExpoCáceres), uma
Honda Pop 0 km.
Durante cinco dias, de
quarta-feira (18) a domingo (22), o
público de Cáceres e região
prestigiou as provas do rodeio em
touros, lotando a arena.
Participaram peões do Paraná,
Goiás, São Paulo, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, entre outros
estados. A locução da festa foi do
locutor Marco Brasil Filho, além
dos locutores Márcio Alessandro,
Michelle Soares (comentarista
técnica), Edmilson Santos (locutor
comercial) e os salva-vidas Luck e
Lock.
Foto: Globo.com

PJC-MT c/ Redação

A

cusado de abusar
sexualmente de suas
enteadas de 10 e 14 anos, um
rural que morava na Comunidade
Sadia em Cáceres e agora vai morar
um bom tempo atras das grades,
teve o mandado de prisão cumprido
pela Polícia Judiciária Civil, na
manhã da última sexta-feira (20),
em ação realizada pela Delegacia
Especializada de Defesa da Mulher,
da Criança e do Idoso (DEDMCI) e
Delegacia Regional.
O suspeito, A.N.L., 30, foi
preso em uma propriedade rural, na
comunidade Vila Sadia, em Cáceres
por força de mandado de prisão por

estupro de vulnerável.
O crime foi denunciado na
Delegacia, após uma conversa na
escola, quando uma das vítimas
tomou coragem para falar dos
abusos praticados pelo padrasto.
Ela revelou situações de
estupros sofrido durante anos.
Segundo a vítima, o suspeito
oferecia presentes com intuito de
aliviar os danos causados pelo
abuso sexual.
Após o registro da
ocorrência, foi representado pelo
mandado de prisão preventiva
contra o suspeito, que foi deferido
pela Justiça e cumprido na sextaFoto: Pedro Miguel

feira (20). Com a ordem
judicial em mãos a equipe da
DEDMCI, com apoio da Delegacia
Regional, foi até o sítio, onde o
suspeito estava escondido.
Além do cumprimento do
mandado de prisão contra o
suspeito, os policiais apreenderam
na propriedade uma espingarda
calibre 22, que pertencia ao dono do
sítio. Diante da situação, os dois
suspeitos foram conduzidos a
Delegacia da Mulher de Cáceres,
local em que foram tomadas as
providências para cumprimento da
ordem de prisão contra o estuprador
e lavrado o flagrante contra o
proprietário do sítio, por posse
ilegal de arma de fogo.

Peão André da Cruz de Souza, 1º na ExpoCáceres, esteve no ranking de Barretos

Tarado foi preso por estupros e amigo, por causa da espingarda

Cáceres-MT, terça-feira 24 de setembro de 2019

04
CHUVA DE BALAS

Incorporado no demônio, o tal machão não aceitava a separação, arrebitou a ex companheira e sobrou chumbo pros vizinhos que tentaram evitar a tragédia

Polícia continua caça de assassino
da ex-mulher que baleou vizinhos
Da Redação

Foto: Facebook

P

oliciais de São José dos
Quatro Marcos e região,
continuam na procura de
Miguel Tavares, 53, que na
madrugada da última sexta-feira, 20,
matou a tiros sua ex-mulher Ester
Maria de Carvalho, 48, no bairro
Jardim Zeferino II, em São José do
Quatros Marcos, durante uma

discussão, baleando ainda dois
vizinhos e fugindo para lugar
ignorado numa moto vermelha.
O ex-marido não aceitava a
separação, segundo informações de
testemunhas e constantes nas
investigações
preliminares da
Polícia Militar. Além de assassinar a
ex- mulher, o homicida ainda tentou

contra a vida dos vizinhos
Antônio Faustino Alves, 64, e Gisele
Facioni Alves, 26, que tentaram
defender Ester e foram baleados por
Miguel, recebendo ferimentos à bala
na virilha e no rosto,
respectivamente.
Segundo o boletim de
ocorrências, a PM foi acionada via

BALEADOS NA ESTRADA

Encontrado corpos de amigos
que foram comprar cervejas
Da Redação

D

ois homens que estavam
desaparecidos há alguns três
dias foram encontrados
mortos em um canavial próximo a
uma represa da antiga Escola
Agrícola, em Mirassol D'Oeste, na
última quinta-feira (19) sendo o

encontro comunicado à Policia Civil
do município, que deslocou uma
viatura ao local.
A Polícia Civil informou
que haviam marcas de tiros nos
corpos de Amarildo Gomes
Gonçalves, 29, e de Cléber da Silva
Foto: Doc-Famílias

Amarildo Gomes e Cléber Ribas, teriam sido sequestrados pelos assassinos

Ribas, 39. Cujos cadáveres
já estavam em estado de
decomposição. A perícia esteve no
local e afirmou que as vítimas
haviam sido mortas há cerca de três
dias.
A mãe de Amarildo,
moradora no Parque Morumbi e a
esposa de Cleber, da Cohab
Robertão, ambas de Mirassol
D'Oeste, já haviam registrado um
boletim de ocorrência denunciando
o desaparecimento deles na terçafeira da semana passada, (17) e
comunicadas do fato, estiveram no
IML, reconhecendo os corpos, que
foram liberados para sepultamenbto.
Os familiares disseram à
polícia que as vítimas saíram para
comprar bebidas e não voltaram e
passados quase uma semana do
encontro das vítimas, nenhum
suspeito do crime ainda foi preso.
A Polícia Civil afirmou que
o caso está sendo investigado,
informando que eventuais pistas
estão sendo diligenciadas, para se
apurar as causas e autoria do duplo
assassinato.

Morte de Dona Ester Maria, causou comoção na pacata Quatro Marcos

Jardim Zeferino II e durante
a chamada por socorro, os policiais
ouviram barulhos de tiro pelo
telefone e se deslocaram até o
endereço da ligação. Chegando no
local, os PMs constataram que Ester
Maria estava morta com diversas
perfurações por todo o tronco e nas
costas.
Diante da gravidade das
lesões dos vizinhos Antonio e
Gisele, que também foram atingidos,
os policiais chamaram o serviço
médico e as vítimas foram
encaminhadas ao hospital. Antônio
Faustino Alves foi encaminhado ao
Pronto Socorro Municipal e Gisele
Alves foi levada ao Hospital
Regional de Cáceres. A Perícia
Oficial e Identificação Técnica
(Politec) esteve no local e
encaminhou o corpo da morta ao

Instituto Médico Legal
(IML), onde foram realizados os
procedimentos de necropsia – que
identificam as causas da morte.
No local do crime foram
localizadas várias munições,
algumas intactas e outras já
utilizadas. O caso será investigado
pela Polícia Civil do município, que
analisa o crime, como passional,
sendo que o suspeito não aceitava o
fim do relacionamento e inclusive, já
havia ameaçado matar a ex-mulher e
tirar a própria vida. Um típico caso
de feminicídio e duas tentativas de
homicídio.
Após o crime, Miguel fugiu em uma
motocicleta vermelha e até o
fechamento desta edição,
continuava foragido, sendo caçado
sem tréguas pelos policiais
regionais.

MADE IN BOLÍVIA

Mula roda numa kombi
com 65 quilos de cocaína
Da Redação

P

oliciais Militares
apreenderam 65 tabletes de
pasta base de cocaína
escondidos em um fundo falso de um
veículo Kombi, na noite desta sextafeira (20), em Santo Antônio de
Leverger. O suspeito detido com
entorpecente, confessou que
comprou a droga na Bolívia e que a
entregaria em Campo Grande no
Mato Grosso do Sul.
O suspeito A.S. (31)
(curioso como a polícia libera a foto
do meliante e não identifica pelo prénome, nome e sobrenome), foi preso
depois de ser abordado por policiais
que realizavam rondas na MT-361,
zona rural de Santo Antônio de
Leverger.
Durante a abordagem, os
policiais suspeitaram do homem que
aparentava nervosismo e
encaminharam o suspeito e o veículo
até a Base da PM no município de
Barão de Melgaço. Para checagem e
entrevista, a guarnição da PM contou
o apoio de policiais da Força Tática e
também do Grupo Especial de

Fronteira (Gefron).
Na vistoria no veículo foram
encontrados vestígios de silicone e
tinta fresca em uma parte interna da
kombi, e localizado um fundo falso
que escondia 65 tabletes de pasta
base de cocaína. A.S. confessou à

polícia que comprou a droga
na Bolívia e que teria que entregar o
entorpecente na cidade de Campo
Grande, no Mato Grosso do Sul.
A droga e o veículo foram
apreendidos e o mulinha, preso por
tráfico de drogas.
Foto: PM/MT

Traficante para a polícia, tem cara, mas não tem nome liberado

Cáceres-MT, terça-feira 24 de setembro de 2019

06
MIRASSOL D´OESTE

Quem optar pela inscrição presencial deverá portar documento de identificação com foto e declarar-se quites na justiça eleitoral e não ter antecedentes criminais

Programa jurado voluntário
mantém abertas as inscrições
A
TJ/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

bertas no dia 18 deste mês,
prosseguem até o dia 30
próximo, as inscrição para
o Programa Jurado Voluntário
2020 do Tribunal do Júri, na
Comarca de Mirassol D'Oeste,
região de Cáceres. Todas as
disposições estão especificadas no
Edital 001/2019, assinado pela
juíza Sabrina Andrade Galdino
Rodrigues, diretora do Foro.
Os interessados em se
inscrever devem ter os seguintes
requisitos: ser brasileiro nato ou
naturalizado; ser maior de 18 anos;
não possuir antecedentes
criminais; possuir boa conduta
moral e social e estar gozando de
plenos direitos políticos (setor
eleitoral).
As inscrições devem ser
feitas diretamente na Secretaria da
Terceira Vara Criminal da
Comarca de Mirassol D'Oeste ou
p e l o
e - m a i l :
mdo.3vara@tjmt.jus.br,
preenchendo o formulário de
inscrição disponível no Anexo I do
referido edital, bem como
encaminhar cópia de identidade e

do Tribunal de Júri para o
ano de 2020, a qual será elaborada
em sorteio público previsto para
ocorrer até a segunda quinzena do
mês de novembro de 2019, onde
serão escolhidos 25 jurados e cinco
suplentes.
Os 30 jurados sorteados,
após habilitados, serão intimados
para comparecerem em todas as
sessões do Tribunal do Júri
previstas para o ano de 2020,
ocasião em que haverá novo
sorteio para o Conselho de
Sentença, composto por sete
jurados e presidido por um juiz de

Direito.
O efetivo exercício da
função de jurado constitui serviço
público relevante, que estabelece
a presunção de idoneidade moral
e assegura prisão especial, em
caso de crime comum até o
julgamento final da ação. No
período em que estiver à
disposição da Justiça, o jurado
não sofrerá nenhum desconto do
salário ou vencimento no dia em
que comparecer à Sessão do Júri,
tendo direito à certidão que
comprove a participação no
julgamento.

CÓRREGO GOMALINA
Juíza Sabrina Galdino Rodrigues, diretora do Fórum de Mirassol D'Oeste

CPF.
Caso o interessado opte
por efetivar a inscrição
presencialmente deverá portar
documento de identificação com
foto e declarar, nos termos da lei,
estar regular com a situação
eleitoral e não possuir
antecedentes criminais. A lista das

inscrições deferidas será
publicada no Diário da Justiça
Eletrônico (DJE) até o dia 10 de
outubro de 2019.
De acordo com o edital, a
inscrição do interessado ou a
inclusão na listagem geral, por si,
não garante a participação no
corpo de jurados para as Sessões

Produtores rurais de Lacerda
cobram recuperação da ponte
Assessoria

Foto: Assessoria

NA COHAB VELHA

Ladrão é morto num assalto
contra PM e trutas são presos
Da Redação

U

m policial militar reagiu a
uma tentativa de assalto e
matou um criminoso
identificado como Paulo Robson
Ferreira do Nascimento, 33,vulgo
Paulo Zuli, com um tiro na cabeça,
no bairro Cohab Velha, em
Cáceres, na madrugada do último
sábado (22). ao HRC numa viatura
dos bombeiros, onde morreu horas
após. Na ocasião, uma arma de
fogo foi roubada. Três pessoas,
sendo duas envolvidas no roubo, e
um que havia comprado a arma,

foram presas por policiais do 6º
Comando Regional.
Conforme apurou a
editoria de polícia do Correio
Cacerense, o ladrão morto, Paulo
Zulu, havia sido preso em 20 de
março de 2017, com um pivete de
15, após ambos furtarem uma
bicicleta Genova Cairu de cor
Roxa, que estava cadeada ao lado
da Catedral São Luiz.
Sobre a tentativa de roubo
do fim de semana que resultou na
reação do PM e morte do ladrão,
Foto: PM/MT

Comparsas do ladrão morto, foram presos num hoteleco da cidade

segundo informações da
PM, uma equipe recebeu
informação que no Hotel Bahia,
localizado na Rua Frei Ambrosio,
estariam hospedados dois
suspeitos de um roubo ocorrido na
sexta-feira (21).
Na oportunidade, três
pessoas teriam assaltado um
militar, que reagiu e matou um dos
envolvidos, sendo que um casal
havia fugido com um revólver,
marca Taurus, calibre 38.
Os militares conseguiram
abordar os suspeitos e
apreenderam um recipiente
contendo pasta base, além da
quantia de R$ 172. Na ocasião,
ambos confessaram o
envolvimento no roubo, mas
contaram que já teriam vendido a
arma por cerca de R$ 2 mil para
uma terceira pessoa.
Com base nas informações
repassadas pelo casal, a PM seguiu
até a casa do comprador, mas não o
encontrou no local. O suspeito só
foi abordado na Avenida Sete de
Setembro, onde confessou a
localização da arma.
O revólver estava
escondido no telhado da casa onde
ele mora. Diante dos fatos, o trio
foi encaminhado à Delegacia de
Polícia de Cáceres para as devidas

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Cáceres-MT, terça-feira 24 de setembro de 2019

O Córrego está a 120 km da sede do Município

D

ezenas de proprietários
rurais estão cobrando a
imediata recuperação da
ponte sobre o Córrego da
Gomalina, que possui dez metros
de comprimento (de acordo com
dados da Sinfra) e, por isso, sob a
responsabilidade da Prefeitura de
Pontes e Lacerda. O Córrego está a
120 km da sede do Município, 12
km antes da Vila Triunfo.
De início o prefeito Alcino
Barcellos chegou a anunciar que a
ponte teria 13 metros e a
recuperação deveria ser feita pelo
Governo do Estado.
Mas a Secretaria
Municipal de Obras começou a
trabalhar bem antes, chegou a
fazer o desvio e até colocar placa
de sinalização – que ainda está lá –
assumindo o conserto.
Mesmo que a ponte tivesse
13 metros, a alegação de que as

acima de 12 metros são
privativas da Sinfra não se
sustenta, pois o prefeito recuperou
a ponte sobre o rio Barbadinho,
que tem dezoito metros e também
é do Estado. Não se sabe se a
Câmara de Vereadores esteja
acompanhando a situação.
Na realidade, os
proprietários de imóveis rurais
preferem que a ponte seja
substituída por uma de concreto e
estão se mobilizando – através da
Associação dos Usuários da
Estrada do Matão – para
pressionar o prefeito Barcellos.
Inicialmente já conseguiram
doação de mais de mil sacos de
cimento, 50 toneladas de brita e
dinheiro para aquisição de
ferragens.
A A s s o c i a ç ã o
disponibilizou madeira de
aproveitamento para recuperar a

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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ESCOLINHA DE FUTEBOL

Além do Grêmio, o grupamento de fronteira desenvolve outros projetos sociais, como o “Cãominhar”, em Cáceres, e o Gefron em minha comunidade

Gefron entrega uniformes aos
alunos de projeto em Cáceres
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria

Foi um dia de festas e alegrias para os alunos assistidos pelo Gefron

O

Grupo Especial de
Segurança na Fronteira
(Gefron-MT), da
Secretaria de Segurança Pública,
entregou na última semana,
uniformes aos participantes do
Projeto Grêmio do Gefron, que
tem uma escolinha de futebol
para crianças e adolescentes,

onde participam do projeto 60
alunos de ambos os sexos. As
atividades são desenvolvidas no
distrito de Vila Aparecida, no
município de Cáceres, região de
fronteira que é monitorada pelo
Gefron. A entrega aconteceu no
Canil Integrado de Fronteira
(Canilfron), onde foram

selecionados 20 alunos para
receber o uniforme de passeio.
No canil, os alunos puderam
conhecer a estrutura física,
policiais, viaturas e o principal
atrativo, os cães policiais das
raças belga de malinois e
labrador, que integram a unidade.
O coordenador do

Gefron, coronel PM José
Nildo de Oliveira, afirmou que o
projeto é mais uma atividade
preventiva desenvolvida pela
unidade com o objetivo de
aproximar a polícia da
comunidade.
“Entendemos também
que o trabalho preventivo é muito
importante. A cada encontro que
fazemos nas escolas vemos surtir
efeitos positivos na
comunidade”.
Participaram também da
entrega dos uniformes o
coordenador operacional, major
PM Luiz Marcelo, o gerente do
Canilfron, sargento Moracir, o
presidente do Grêmio Recreativo
e Desportivo, sargento Cláudio, o
vereador, professor Domingos e
demais policiais e membros do
Projeto Grêmio do Gefron.
Além do Grêmio, o
grupamento de fronteira
desenvolve outros projetos
sociais, como o “Cãominhar”, em
Cáceres, e o Gefron em minha
comunidade.

ações preventivas e de
auxílio a pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
O Gefron em minha
comunidade oferta atividades
educativas e de lazer para
crianças e adolescentes que
vivem na região de fronteira.
O Cãominhar utiliza cães
da unidade no auxílio à
reabilitação de crianças com
autismo e paralisia cerebral. A
ação é realizada no Centro de
Reabilitação de Cáceres, com
quatro cães, em sessões de
fisioterapia uma vez por mês.
Dez cães auxiliam as
instituições de Segurança Pública
na faixa de fronteira entre Brasil e
Bolívia. A unidade foi criada em
outubro de 2013 e regulamentada
em novembro de 2014.
Os cães atuam em três
frentes: faro de drogas, busca e
resgate e captura, abordagens de
guarda.
Os cães farejadores são os
mais empregados nas ações
policiais.

VAREJO DO PÓ

Mulinhas são detidos quando
vendiam droga na exposição
PM/MT c/ Redação

P

oliciais militares de
Cáceres, prenderam em
flagrante J.P.F.R., 19
anos, e J.N.S., 26, por tráfico de
drogas durante um evento
realizado no Parque de Exposição
da cidade.
A ocorrência foi
registrada na madrugada da
última quinta-feira (19),
constando a presença de uma
adolescente de 17 anos com a
dupla.
Conforme o B.O, a
guarnição realizava
patrulhamento pelas imediações
e em frente do recinto de
exposições, quando foi abordada
por frequentadores relatando que
três pessoas estariam vendendo

drogas em um lugar
próximo aos banheiros químicos
instalados no evento. A equipe
encontrou o trio e durante a
abordagem foram encontradas
porções de cocaína dentro do
tênis do jovem identificado como
J.P.F.R.
A adolescente carregava
no sutiã e na bolsa porções de
cocaína, enquanto que com
J.N.S., os policias acharam uma
porção de crack e no interior da
bolsa da adolescente, haviam
produtos de beleza, joias,
relógios e documentos de outras
pessoas, aparentemente produtos
de roubo ou furto.
O trio foi entregue na
delegacia para as devidas
Foto: PM/MT

Tráfico varejo foi reprimido pela policia e mulinhas detidos
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ARENA SEM GRAMA

Além deste jogo pela 24ª rodada do Brasileiro, o jogo de volta da Copa Verde foi remarcado para 24 de outubro, assim como os contra Londrina-PR e Vitória-BA

Suspenso jogo contra Coritiba
após Dourado vencer Oeste/SP
A
O.E. c/ Redação

Foto: Ascom/Dourado

pós três jogos sem
encontrar a vitória na
competição nacional, o
Cuiabá voltou a vencer pela
Série B do Campeonato
Brasileiro. Em jogo realizado
na noite de sábado último, (21),
derrotando o Oeste-SP, por 2 a

0, na Arena Pantanal, pela 23ª
rodada da competição.
Os gols da partida
foram marcados no primeiro
tempo. Rodolfo, aos 31,
converteu pênalti e três
minutos mais tarde, o zagueiro
Ednei desviou de cabeça após

cruzamento de Paulinho e deu
números finais ao duelo.
Com mais este triunfo, o
Dourado ficou na sétima
colocação, com 35 pontos. Na
frente do Cuiabá, aparecem
Operário-PR e Botafogo-SP,
com os mesmos 35 pontos do

COPA FEDERAÇÃO

União assume liderança, e Dom
Bosco e Mixto vencem os rivais
Olhar Esportivo

N

o final de semana
aconteceu a sexta
rodada da Copa FMF
2019, competição regional que
vale vaga na Copa do Brasil de
2020. Abrindo a rodada na
manhã de sábado (21) Cuiabá e
Luverdense empataram sem
gols no CT do Dourado e com a
igualdade, o LEC ficou na
segunda colocação com 11
pontos, com o Dourado caindo
para quarto, com 10.
Na próxima quarta-feira
(25), o Luverdense recebe o
Dom Bosco em Lucas do Rio

Verde; enquanto o
Cuiabá enfrenta o Mixto,
ambos, por jogo atrasado da
competição.
Também no sábado, no
Gigante do Norte em Sinop, o
União de Rondonópolis
venceu o lanterna Sinop por 2 a
1 e assumiu a ponta da tabela
com 12 pontos, mas com um
jogo a mais que os
concorrentes diretos. Os gols
da vitória colorada foram
marcados por Gabriel e Lucas.
William fez o único gol dos
donos da casa.
Foto: Assessoria

Colorado de Roo lidera a Copinha FMF após derrotar o Sinop

domingo (22), no CT do
Brasil Central, o Dom Bosco
goleou o Operário Ltda por 4 a
0 e encostou no G4 da
competição com 9 pontos.
Vitor, duas vezes, Jangada e
Igor anotaram os gols da
vitória do Azulão da Colina,
que complicou a vida do rubronegro na competição, que ficou
com cinco pontos, na sexta
colocação. O Dom Bosco
enfrenta o Luverdense em jogo
atrasado na quarta-feira fora de
casa, mas finaliza a primeira
fase contra o Sinop, em
Cuiabá. Já o Operário Ltda,
eliminado, fecha a competição
contra o Luverdense, em
Lucas.
Encerrando a sexta
rodada da Copa FMF, o Mixto
fez o dever de casa e venceu o
Araguaia por 2 a 0 na Arena
Pantanal, assumindo a terceira
colocação com 11 pontos. Os
gols da vitória do Tigre da
Vargas foram feitos por
Vinicius e Guilherme. Na
próxima quarta-feira (25), o
Mixto enfrenta o Cuiabá em
jogo atrasado na Arena
Pantanal e fecha a primeira
fase contra o União, no
Luthero Lopes; enquanto o
Araguaia, eliminado, encerra
sua participação no domingo,
diante do Cuiabá, em Barra do
Garças.
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Cuiabá precisou de menos de cinco minutos para derrotar rival

time comandado pelo
técnico Itamar Schulle.
O Dourado volta a jogar
no próximo sábado, contra a
Ponte Preta, no estádio Moisés
Lucarelli, em Campinas, pela
25ª rodada. O jogo que estava
marcado para esta terça feira,
também em Cuiabá diante do
Coritiba, pela 24ª rodada, foi
suspenso para manutenção do
gramado da Arena Pantanal.
A decisão, foi da
Confederação Brasileira de
Futebol, oficializada na tarde
da sexta-feira (20). A
motivação aconteceu após o
recebimento de relatório
informando as condições do
gramado da Arena Pantanal.

Além disso, o jogo que
estava marcado para o dia 2 de
outubro, pelo jogo de volta da
semifinal da Copa Verde,
contra o Goiás, foi adiado para
o dia 24 de outubro, daqui há
praticamente um mês.
Os outros dois jogos
posteriores do Dourado como
mandante na Série B, contra
Londrina-PR e Vitória-BA,
também tiveram alteração na
tabela, para local a definir até a
recuperação do gramado.
Caso não se confirme a
recuperação, a Diretoria de
Competições indicará outro
local para a realização dos
confrontos.

EDITAL DE LICENÇA
A Prefeitura Municipal de Cáceres, CNPJ
03.214.145/0001-83 e o Serviços de Saneamento
Ambiental Águas do Pantanal, com CNPJ
22.794.608/0001-78, localizado na Rua Voluntário da
Pátria nº 548 – Centro, responsável pelo serviço de
saneamento básico no âmbito do município de
Cáceres, torna-se público que requereu a Secretaria
Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA
/MT, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença
de Operação para implantação do sistema de coleta e
tratamento de esgoto sanitário da área urbana no
município de Cáceres.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Noite de homenagens, de reencontro e de boas lembranças assim pode-se
resumir o encontro das ex-alunas de piano do CIC sob a batuta da mestra
querida Irmã Paulina a grande homenageada da noite. Um encontro que
reuniu as famílias que curtiram a noite ao som das músicas executadas ao
piano e teclado pelas alunas e convidados, além de cantos e muita
gratidão pelo trabalho das irmãs azuis em Cáceres, com ensinamentos não
só na arte mas para a vida toda. Noite memorável e digna de registro.
Nossos aplausos!!!

SOCIAL
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By Rosane Michels

******************************************************************************************
Requinte e bom gosto foi o ponto alto da reinauguração da Casa
Marquesa, prestigiada por amigos, empresários e clientes. A
empresária Beatriz Tavares em parceria com Thais Sabino, Sandra
Maldonado e os futuros empreendedores Marcelo e Roberval
ofereceram um delicioso coquetel. Esta coluna deseja sucessos!

Esotérico
Vênus deixa Leão, começa
sua caminhada através de
Virgem e se une a Marte no
mesmo signo, marcando um
período de aumento da
intensidade no dia a dia, que
fica movimentado. A saúde melhora e o
período é ótimo para fazer tratamentos de
beleza ou mesmo uma cirurgia plástica.

Vênus deixa Leão, começa
sua caminhada através de
Virgem e se une a Marte no
mesmo signo, marcando um
período em que seu coração
pode começar a bater mais
forte. Um romance pode começar a ser
delicadamente desenhado pelo Universo.
Tudo começa a partir de uma nova
amizade.

Vênus deixa Leão, começa
sua caminhada através de
Virgem e se une a Marte no
mesmo signo, marcando um
período de interiorização e
necessidade de estar mais
perto dos seus. É um período de prazer e
divertimento nas atividades domésticas.
Um de seus pais passa por um momento
bastante positivo.

Vênus deixa Leão, começa
sua caminhada através de
Virgem e se une a Marte no
mesmo signo, marcando um
período de movimento na
vida social e aproximação de amigos
queridos. O momento pode envolver
também uma nova e promissora
amizade. Um projeto ou contrato pode
ser aprovado.

Vênus deixa seu signo,
começa sua caminhada
através de Virgem e se une a
Marte no mesmo signo,
marcando um período de
movimento positivo nas
finanças. O período pode estar relacionado
com a aprovação de uma promoção,
projeto ou contrato que envolve o aumento
de sua renda.

Vênus deixa Leão, começa
sua caminhada através de seu
signo e se une a Marte no
mesmo signo, marcando um
período de aumento da
energia vital e do carisma.
Você estará mais aberto e atraente e, por
esse motivo, pode chamar a atenção de
uma pessoa que vai mexer com você. Um
romance começa.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e
se une a Marte no mesmo
signo, marcando um período
de diminuição da energia vital
e necessidade de distanciar-se da vida
social e de relacionamentos vazios. O
período pode estar relacionado com o
retorno de um antigo amor.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem
e se une a Marte no mesmo
signo, marcando um período
de movimento intenso na vida
social e aproximação de amigos. Os
trabalhos e os divertimentos em grupos
ou equipe são beneficiados. Boa fase
para novos contatos comerciais.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e
se une a Marte no mesmo
signo, marcando um período
de movimento positivo em seus projetos
profissionais e planos de negócios. O
sucesso e o reconhecimento profissional
começam a ser desenhados. O ápice
deste momento acontece em Setembro.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem
e se une a Marte no mesmo
signo, marcando um período
de movimento positivo em projetos que
envolvem pessoas e empresas
estrangeiras. As viagens internacionais
estão favorecidas, assim como a
retomada de estudos superiores.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem e
se une a Marte no mesmo
signo, marcando um período
de maior envolvimento com
acordos e negócios que envolvem
dinheiro compartilhado. O momento
pode estar relacionado com um
empréstimo ou novo investimento.

Vênus deixa Leão, começa sua
caminhada através de Virgem
e se une a Marte no mesmo
signo, marcando um período
de movimento nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O período pode
estar relacionado com a chegada de um
novo amor e início de um romance, para
piscianos e piscianas solitários.

