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CHUMBO FATAL
Crime pode ter sido uma execução contra a vitima, que segundo registros, já havia sido condenada em Cáceres em 2016, a 5 anos e 1 mes, pelo crime de receptação

Pistoleiro da moto assassina
morador do Vila Irene a tiros
Foto: Reprodução

Morador no bairro Vila Irene, Thell de Arruda Garcia, foi morto a
tiros na noite de anteontem, quando chegava em sua casa na Rua
Imaculada Conceição. A vitima manobrava seu Voyage, quando foi
abordada por um desconhecido que desceu da garupa de uma moto e
efetuou os disparos, evadindo-se em seguida. Atingido na cabeça, ombro e
num dos pé, Thell morreu a caminho do HR. Página 03

CACHAÇA PAGÃ

Sefaz acua sonegadores de
pinga em Cáceres e região
Foto: Ilustrativa

Vítima Thell Garcia (detalhe) chegava em casa quando foi assassinado

AGENDA LEGISLATIVA

Pauta integra segurança
Caxias e cidades gêmeas
Foto: Assessoria

O legislativo de Cáceres marcou
presença ontem nas solenidades alusivas
ao 25 de Agosto, Dia de Caxias e do
Soldado no pátio do 6º Batalhão de
Polícia Militar local, representado pelo
presidente da edilidade, vereador Rubens
Macedo. Na pauta semanal, discussões
acerca de segurança pública e Cidades
Gêmeas, com autoridades civis (Francis,
Eliene e Moretto) e militares.

Rubens Macedo participa da
solenidade de Caxias no 6º CR/PM

Página 03

MÉRITO MÁXIMO

Outorgada a comenda Athenas
ao governador do Distrito 4440
Foto: Divulgação

Na noite de anteontem, (22) nas
dependências da FAPAN, com a presença de
autoridades, familiares e amigos, o governador do
Distrito 4440, Washington Calado Barbosa,
recebeu das mãos da diretora da instituição Rosana
Nascimento, a Comenda Athenas, distinção de
reconhecimento máximo da instituição, à pessoas
que, por serviços e projetos a favor da comunidade,
se tornam referencia.

Imposto dos cachaceiros não eram repassados ao imposto estadual

Onze mandados de prisão e 37 ordens de busca e apreensão foram
cumpridos na manhã de ontem, (23), em Cáceres, Cáceres, Pontes e
Lacerda, Jauru, Mirassol D'Oeste, São José dos Quatro Marcos,
Figueirópolis D'Oeste, bem como em Tangará da Serra, Campo Novo dos
Parecis, Primavera do Leste e Juína. Na mira, a venda de cachaça sem
recolhimento de tributos ao Estado, com a aplicação de multas aos
sonegadores. Página 04

BOLÍVIA VOLVER

Hermanos ajudam recuperar
camioneta da saúde pública
Página 04
VINHAS DA IRA

Pretensa redução de salários
públicos não vingou no STF
Página 06
CAIU EM V.G

PJC laça mula carimbada
pela justiça em P. Lacerda
Página 05

Washington Calado Barbosa,
digno do justo reconhecimento

Página 05
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Põe na conta das Viúvas?

Sendo um bom Cristão
“O sinal de que alguém é um bom
cristão é quando a conversão chega ao bolso”.
Com essas palavras pronunciadas durante a
Audiência Geral na quarta-feira (21) no Sala
Paulo VI no Vaticano, o Papa Francisco
explicou o que se deve fazer para ser um bom
cristão. “Se querem saber se são bons
cristãos…, sim, devem rezar, devem buscar se
aproximar à comunhão, à reconciliação…, mas
o sinal de que seu coração se converteu é quando
a conversão chega ao bolso.
Aí é onde se vê. Se for generoso com os
demais, se ajuda os mais fracos, os mais pobres:
quando nega o próprio interesse. Quando a
conversão chega aí, estejam seguros de que é
uma verdadeira conversão. Se unicamente ficar
nas palavras, nos gestos…, não é uma boa
conversão”. Em sua catequese, o Papa refletiu
sobre o termo koinonia, “palavra grega que quer
dizer, 'pôr em comum', 'compartilhar',
'comunicar, participar'.
Da Igreja das origens, koinonia fazia
referência, sobretudo, à participação no Corpo e
Sangue de Cristo, que se traduz em união
fraterna e, portanto, também na partilha comum
dos bens e na coleta a favor da Igreja mãe de
Jerusalém”.
O Santo Padre explicou que “a
koinonia, ou comunhão, converteu-se na nova
modalidade de relação entre os discípulos do
Senhor. Uma modalidade cristã. Até tal ponto
que os pagãos olhavam para os cristãos e
diziam: 'Vejam como se amam'. O amor era a
modalidade, mas não um amor de palavra, um
amor falso. Não. Amor de obras, de ajudar uns
aos outros.
Amor concreto. A concreção do amor. O
vínculo com Cristo instaura um vínculo entre
irmãos que avançam juntos e se expressa
também na comunhão de bens materiais”.
Francisco convidou a “não esquecer-se dos
pobres. Recordar os pobres. Não só os pobres
materiais, mas também os pobres espirituais.
Aquele que tem problemas, tem necessidade de
nossa proximidade.
Um cristão sempre parte de si mesmo,
de seu próprio coração e se aproxima como
Jesus se aproximou de nós”. “A Igreja sempre
teve este gesto cristão no qual os seus membros
se despojavam das coisas que lhes sobravam,
das coisas que não eram necessárias, para dar
àqueles que tinham necessidade. E não só
dinheiro, mas também tempo.
Quantos cristãos, por exemplo, aqui na
Itália, fazem voluntariado. Isto é muito bonito.
É comunhão: compartilhar meu tempo com
outros para ajudar àqueles que têm necessidade:
o voluntariado, as obras de caridade, as visitas
aos doentes… Devemos sempre compartilhar
com outros, e não procurar unicamente o
próprio interesse”. vaticannews.va/pt/papafrancisco.

Estamos quase chegando ao Dia
D... D de Desespero, dos pobres e
assalariados, aposentados e pensionistas
e viúvas humildes do reino tupiniquim,
agonizantes ante a virtual real aprovação
da tal Reforma da Previdência pelo
Senado da República, após passar pela
Câmara federal à guisa de negociatas
milionárias de emendas remendando os
direitos constitucionais dos cidadãos de
classes C, D e E, deste país das
desigualdades.
O governo considera
fundamental aprovar a reforma, segundo
suas falácias, para equilibrar as contas
públicas, sacrificando recursos sagrados
dos idosos, viúvas e desvalidos, para
investimentos em outras áreas; que
desde 2014, o governo federal apresenta
déficits bilionários nas suas contas,
refletindo o crescimento das despesas
em ritmo mais acelerados que a expansão
das receitas, algo em torno de R$ 120
bilhões em 2018; que o aumento das
despesas tem sido puxado, em especial,
pelos gastos com Previdência, um
rombo, de R$ 266 bilhões no ano
passado, segundo o ministério da
Economia.
Pausa, para desmascarar esta
grande mentira, haja vista que pelos
números consolidados através de uma
CPI da Congresso Nacional,
comprovou-se o superávit da
Previdência entre 2000 e 2015, num total
de R$ 821,7 bilhões, contabilizados após
31 audiências públicas, nas quais foram
ouvidos 144 especialistas, entre
auditores, professores, juristas,
sindicalistas, empresários, senadores e
deputados. A mesma CPI constatou que
o problema da Previdência é de gestão,
malversação, anistias, sonegação e
desvios, mostrando que nos últimos 15
anos, a Previdência deixou de arrecadar
mais de R$ 4,7 trilhões com grande
devedores, sonegadores,
contingenciamentos e dívidas. Isso
justificaria o alegado rombo que uma

reforma resolveria, claro, com
outro rombo, no bolso dos aposentados,
pensionistas e viúvas, pré e pós, que
mais uma vez pagaria a conta perdulária
dos governantes.
Numa rápida análise à tal
reforma, (PEC 6/2019), vamos às contas:
as pessoas que têm hoje média salarial de
R$ 2.240,90 recebendo 90% dessa média
ao se aposentar, passando a ter direito a
R$ 2.016,81 mensais, com a aprovação
da reforma, a média salarial dos
trabalhadores cai para R$ 1.899,41 e, a
aposentadoria, para R$ 1.139,65. Uma
perda de R$ 877,16.
O projeto que a Câmara aprovou,
por maioria e o senado cevado com
dinheiro do povo deve ratificar, vai fazer
com que esse cidadão brasileiro, nas
mesmas condições, de 65 anos e com 20
anos de trabalho comprovado em
carteira, não receba mais R$ 2.016 por
mês; Na nova regra para pensões por
morte, atualmente um servidor público
com salário de R$ 12 mil deixa R$
10.150,34 de pensão, no caso de ter
apenas um dependente e após 20 anos de
contribuição.
Com a PEC 6/2019, esse
benefício passará a ser de R$ 3.024,00.
Se o infeliz morrer na véspera da
publicação da PEC, a pensão é de R$10
mil, já se morrer no dia da publicação da
PEC, a pensão cai para R$3 mil, um
absurdo, mão grande no bolso da viúva e
órfãos. São apenas alguns detalhes
ausentes na grande mídia e propaganda
indecente do governo, que esconde ter
renunciado entre 2007 e 2016, R$ 925
bilhões que seriam destinados à
seguridade social, em benefícios e
isenções fiscais aos grandes empresários
e que prejudicam o sistema.
Se atualizarmos de acordo com a
taxa Selic, teremos um R$ 1,5 trilhão,
dinheiro do povo, que deixou de entrar
na receita do INSS para sustentar o falso
rombo, que num bis-idem, querem que o
povo humilde ressarça, uma vergonha!

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para o amigo Esdras Crepaldi, que estréia neste
sábado, (24) na TV Descalvados (SBT) ao meio
dia, quando os ponteiros apontam para o
infinito,
o Programa Papo Legal, com
entrevistas, valorização da cultura Cacerense,
personagens, atrativos culturais e turísticos. No
cardápio, a gastronomia da Cozinha Legal e um
quadro de muitas reflexões com o filhote, Coach
@yago_crepaldi . Palmas prá eles.
PRETAS

Para o tapume construído na esquina das ruas
General Osório/Tiradentes, ocupando 100% da
calçada, forçando os pedestres a usar o meio fio
e asfalto para caminhar, se arriscando a serem
atropelados por motos, carros e mesmo ciclistas.
Uma prova que em Cáceres, se tem fiscais, eles
não funcionam.
BRANCAS

Para a comissão organizadora da grandiosa festa
do padroeiro São Luiz de Cáceres, desde a
novena, amanhã a alvorada, missas, procissão
festival de prêmios e aquela almoço com
costelão no domingo, à partir das 11h no Centro
Paroquia São Francisco, ao lado da Igreja
Perpétuo Socorro na Avenida Sete de Setembro.
Precinho de São Luiz, só R$ 30 pilas, pra encher
o bucho e ajudar a paróquia.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
A grande tirada do Correio Cacerense na claquet ao
Festival do Peska, o cineasta Leandro, claro, que
exibiu suas crias dia 19, última segunda feira no
Cinexin: Vida em Cores, focando o artista plástico
Sebastião Mendes e Sob Múltiplos Olhares, um
panorama das diferentes visões e experiências
sobre estudantes, professoras e gestores
educacionais da rede pública de educação básica de
Cáceres, Pontes e Lacerda e Vila Bela da
Santíssima Trindade.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

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

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Para o verdadeiro lixão exposto na orla do Rio
Paraguai, próximo ao ancoradouro de barcos
hotéis, um negativo cartão de visitas da
Princesinha do Pantanal, além de ser foco de
insetos e um atentado ao meio ambiente. Multa
nos sujismundos, prá acabar com esta
imundície, vôte!
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DUPLA DA MOTO

Vítima foi surpreendida por dois desconhecidos em uma moto (marca e modelo não identificados), tendo um deles, armado, descido e efetuado os disparos fatais

Executado com 3 tiros quando
chegava em casa na Vila Irene
Da Redação

Foto: Reprodução

F

inal de semana chegando e
mais um homicídio foi
registrado em Cáceres, com a
morte de Thell de Arruda Garcia, 41,
executado a tiros, na noite de
anteontem, no momento que chegava
em sua residência na rua Imaculada
Conceição, no bairro Vila Irene,
dirigindo o VW Voyage prata. O
Corpo de Bombeiros fez os primeiros
atendimentos, mas ele acabou
morrendo a caminho do Hospital
Regional de Cáceres.
Segundo a equipe médica do
Hospital Regional de Cáceres, foram
identificados pelo menos três
ferimentos de bala na vítima, um na
cabeça, um no ombro, e mais um tiro
acertou um dos pés da vítima.
A Delegacia Especializada de
Homicídios e Proteção a Pessoas
(DHPP) investiga a versão, de que
Thell estava manobrando o Voyage
para entrar na garagem quando foi
surpreendido por dois homens em
uma motocicleta (marca e modelo
ainda não identificados). Um deles,
armado, desceu da moto, efetuou os
disparos e fugiu com o comparsa.
Uma equipe da Polícia
Militar foi acionada e fez buscas nos

mês de reclusão e pagamento
de 31 dias-multa em regime semiaberto inicial de cumprimento de pena
nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do
Código Penal c/f edital publicado em
18 de abril de 2016.
O crime continua sendo

PAUTA LEGISLATIVA

Agenda integra segurança
Caxias e Cidades Gêmeas
Assessoria c/ Redação

O

Vítima Thell de Arruda Garcia foi assassinado na noite de 5ª feira

bairros próximos, mas até o
momento, ninguém foi preso ou
identificado. O local do crime foi
analisado pela Perícia Oficial e
Identificação Técnica (Politec). O
corpo de Thell foi encaminhado ao
Instituto Médico Legal (IML) para
necropsia, sendo liberado

familiares para
sepultamento.
Conforme a editoria policial
do Correio Cacerense apurou, a
vitima Thell, foi processado (Autos
Nº 4156-60.2005.811.0006 45800) e
condenado com terceiros, pela justiça
de Cáceres, pelo crime de receptação

RETRETA LÚDICA

Parceria Prefeitura/2º Bfron
abre projeto Banda na Escola
Assessoria c/ Redação

A

Prefeitura de Cáceres, por
meio da Secretaria Municipal
de Educação e o 2º Batalhão
de Fronteira, através da sua Banda de
Música, iniciaram na última terça
feira, (20), o Projeto “Banda na
Escola” e a Escola Municipal Jardim
Guanabara, foi a primeira a receber o
evento, que contou com a participação
da Vice-prefeita e Secretária
Municipal de Educação, Eliene
Liberato Dias, do Sub.comandante
do 2º BFron, Tenente Coronel David
Mezavila.
Também prestigiando a
abertura do projeto na escola,
representando a Câmara Municipal, a
Vereadora Elza Basto, que recebeu as
boas vindas
da Coordenadora
Pedagógica da escola, Rosilda dos
Santos, além de oficiais e graduados
do exército, profissionais da educação

investigado pelo DHPP da
PJC local, e nada está descartado,
partindo-se das preliminares de
execução e buscando-se motivos e
autoria, na vida pregressa da vitima,
seus relacionamentos de amizade e
negócios, quando vivo.

e alunos da instituição.
O Projeto Banda na Escola
tem como objetivos cultuar os valores
cívicos e de respeito aos símbolos
nacionais nas escolas de Cáceres.
Segundo o Tenente Coronel David, a
atividade leva música, arte e cultura
para as escolas do município,
integrando o Exército Brasileiro com
as comunidades escolares de Cáceres.
“Sou um entusiasta deste
projeto. Estou muito feliz por estar
vendo ele se iniciar hoje. Uma ação
simples mas que nos integra com a
comunidade escolar. Em nome do
Coronel Antonio Hervé Braga Júnior ,
agradeço a oportunidade desta
parceria,” disse Eliene.
A Secretária de Educação,
observa que os valores cívicos são
importantes para a cidadania e foram
destacados antes do início da
Foto: Assessoria

musicalidade.
“Já na
segunda parte da atividade, está de
caráter mais lúdico e recreativo,
contemplamos a banda cheia de
talentos, rica de repertório e com uma
animação que contagiou toda escola.
Até nós entramos na animação”,
descreveu Eliene. Os regentes da
Banda, Capitão Liandro e Tenente
S i d n e y e S a rg e n t o O l i v e i r a ,
destacraam a motivação deles e dos
integrantes da Banda de Música. “A
alegria das crianças ao receberem a
banda, são combustíveis para nos
doarmos sempre mais”, observaram.
Para o Prefeito Francis Maris,
o Projeto é muito importante porque
resgata valores cívicos, estimula a
música no ambiente escolar e
oportuniza aos alunos conhecerem os
diversos instrumentos utilizados por
uma banda interação com os militares.
“Sem dúvida mais uma grande
parceria com o 2º BFron”, finalizou
Francis Maris.

legislativo de Cáceres
marcou presença ontem nas
solenidades alusivas ao 25 de
Agosto, Dia de Caxias e do Soldado
no pátio do 6º Batalhão de Polícia
Militar local, representado pelo
presidente da edilidade, vereador
Rubens Macedo, convidado pelo
Coronel Antônio Hervé Braga Júnior,
Cmte do 2º Batalhão de Fronteira (B
Fron). Antes de se iniciar os atos
festivos, Macedo se reuniu com
diversas autoridades, entre elas o
Coronel Hervé, o Prefeito Francis
Maris Cruz, a vice-prefeita Eliene
Liberato e o Comandante da PM Cel.
Nivaldo Filho. Na pauta, assuntos
pertinentes à cidade, entre eles, a
denominação de Cáceres como
Cidade Gêmea de San Matias e o
distrito industrial. Nas homenagens à
Caxias, o Presidente da Câmara
Municipal assistiu discursos dos
oficiais militares e uma homenagem a
militares da reserva remunerada.
Macedo foi convidado a entregar um
diploma de honra ao Sargento Carlos
da Silva Rodrigues.
Ainda na agenda de Rubens

Macedo esta semana, debates
sobre segurança pública, o advento
das cidades gêmeas e asfaltamento da
MT 343, com autoridades estaduais.
Neste último item, Macedo e a
vereadora Valdeniria Dutra se
reuniram com diversas autoridades do
Estado na última terça feira, (20).
Além do encontro com
Geraldo Fidelis Neto, Juiz da Vara de
Execuções Penais de Cuiabá, os
parlamentares cacerenses
conversaram ainda com o
Comandante-Geral da Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso, Coronel
Assis, com o Deputado Estadual
Valmir Moretto e com a Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Logística
(SINFRA).
A pauta do primeiro encontro
foi essencialmente a segurança no
perímetro urbano e na zona rural de
Cáceres, especialmente com a hiper
integração por ocasião do decreto das
“cidades-gêmeas”, com San Matias.
Na segunda reunião, trataram sobre o
asfaltamento da rodovia MT-343 e
sobre as obras do Governo Estadual
em Cáceres.
Foto: Assessoria

Macedo e Valdeniria se reuniram com o deputado estadual Valmir Moretto

Escola Municipal Jardim Guanabara, foi a primeira a receber o evento
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CABRITO LAÇADO

Comandante do Gefron tenente coronel José Nildo, explicou que o veículo furtado há uma semana, teve apoio de policiais do país vizinho em sua recuperação

Gefron recupera na Bolívia
camioneta da saúde pública
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

U

ma caminhonete L200
Triton – Mitsubishi de cor
branca furtada em Rio
Branco, região de Cáceres, foi
recuperada na Bolívia na última
terça feira, (20) após uma varredura

da polícia boliviana com o apoio do
Grupo Especial de Fronteira
(Gefron). O veículo pertencente à
Secretaria Municipal de Saúde,
vinha sendo utilizado para
transportar pacientes em tratamento

contra o câncer que precisam se
deslocar para Cuiabá.
Em suas redes sociais, o
prefeito de Rio Branco, Antônio
Xavier de Araújo, o Totonho,
comemorou a recuperação da

GESTO HUMANITÁRIO

Varal Solidário auxilia famílias
carentes em S. J Quatro Marcos
Assessoria

A

Unidade Básica de Saúde
(UBS) do bairro Jardim
Popular em São José dos
Quatro Marcos, desenvolve o
Projeto "Varal Solidário". O projeto
nasceu a partir da iniciativa da
enfermeira da unidade Letícia
BorgesGuimarães, com o objetivo
de ajudar famílias carentes

moradoras do bairro.
De acordo com a enfermeira
e idealizadora do Projeto Letícia
Borges,
a UBS está sempre
trabalhando com programas do
Ministério da Saúde e um deles
inclui a Puericultura. “Nesse
atendimento as mães sempre
reclamam que as roupinhas estão
Foto: Divulgação

Projeto tem a iniciativa da enfermeira da unidade Letícia Borges Guimarães

pequenas ou que não tem
condições de comprar”, disse a
enfermeira ao justificar a criação do
Projeto.
O Projeto “Varal Solidário”
foi iniciado com o apoio de todos os
servidores da Unidade Básica de
Saúde, que juntos montaram o varal,
onde as doações de roupas, calçados
e outros acessórios são colocados.
“Todo mundo ajudou, organizamos
tudo, o varalzinho e fizemos os
prendedores, tudo enfeitadinho”,
afirmou.
Letícia Borges informou
que inicialmente ficou receosa para
iniciar o Projeto, que tem como
lema: Quem tem sobrando doa,
quem precisa pega. “A gente tem
recebido não só roupas, como
calçados, mantas, fraudas e até
mosquiteiro”, disse.
Segundo Letícia, as doações
recebidas beneficiam desde recém
nascidos a crianças de 12 anos de
idade. “Ela finalizou agradecendo
aos doadores e ressaltou a
importância das doações. "Sempre
que puder nos ajude, porque todo

Prefeito Totonho, agradeceu às forças policiais bolivianas e ao Gefron

caminhonete, que é de
extrema importância ao Município e
aos pacientes que necessitam do
transporte para tratamento de saúde.
Também agradeceu às forças
policiais bolivianas e ao Gefron pelo
empenho. Não há, até o momento,
informação sobre qualquer prisão
relacionada ao furto e à recuperação
do veículo.
Rio Branco é um município
de 5 mil habitantes, situado na
região de fronteira com a Bolívia. O
tenente coronel José Nildo,
comandante do Gefron, explicou
que o veículo foi furtado há uma
semana e recuperado em solo
boliviano por policiais do País
vizinho. “Chegando em território
Brasileiro o Gefron encaminhou à

delegacia para fins de tirar
do sistema a queixa de furto. Essa
parceria com a polícia boliviana é
muito boa”, explicou o tenentecoronel.
Ele pondera, no entanto, que
nem sempre os policiais bolivianos
conseguem encontrar todos os
veículos brasileiros que são
roubados ou furtado e levados para
àquele país.
“ Na Bolívia é muito extenso
o seu território e tem muita área
rural”, explica o comandante do
Gefron ao ressaltar que a
recuperação e devolução da
caminhonete é importante por tratarse de um veículo usado para
transportar pacientes em tratamento
de saúde.

AL-CAPINGA

Operação apura fraude na
cachaça de Cáceres e região
Assessoria c/ Redação

O

nze mandados de prisão e 37
ordens de busca e apreensão
são cumpridos na manhã
desta sexta-feira (23), na operação
"Liber Pater", deflagrada pela
Polícia Civil, em conjunto com a
Secretaria de Estado de Fazenda,
referente a investigação da
Delegacia Especializada em Crimes
Fazendários e Contra a
Administração Pública, que apura o
comércio de bebidas quentes (Velho
Barreiro, Jamel, Pirassununga, etc.),
sem o recolhimento de tributos ao
Estado de Mato Grosso.
Os mandados foram
expedidos para cumprimento em 13
cidades de Mato Grosso, além da
capital, Cuiabá, na região oeste,
Cáceres, Pontes e Lacerda, Jauru,
Mirassol D'oeste, São José dos
Quatro Marcos, Figueirópolis
D'Oeste, bem como em Tangará da
Serra, Campo Novo dos Parecis,
Primavera do Leste, Juína.
A ação policial apura o
comércio de bebidas quentes (Velho
Barreiro, Jamel, Pirassununga, etc.),
oriundas de outros Estados da
Federação, desacompanhadas de
notas fiscais, sem registro de
passagem nos postos fiscais ou com

simulação de trânsito para
outros estados, mas com o
descarregamento do produto no
Estado do Mato Grosso.
A fraude, conforme o
delegado Sylvio do Vale Ferreira
Júnior, adjunto da Defaz, se
concretiza com a distribuição das
bebidas quentes aos comerciantes
espalhados pelo interior do Estado
de Mato Grosso, sem qualquer
recolhimento de tributos ou até

mesmo sem quaisquer notas
fiscais.
De acordo com o delegado
Sylvio, a fraude promovida pela
organização criminosa foi bem
estruturada ao passo que faturou
aproximadamente R$ 14 milhões
com a venda de bebidas quentes.
A Secretaria de Fazenda
empregou 17 Agentes de Tributos
Estaduais e 12 Fiscais de Tributos
Foto: Ilustrativa

Ressaca do cachaceiro, foi sentida também na sonegação de impostos
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COMENDA ATHENAS

Governador do Distrito 4440, Washington Calado Barbosa, recebeu das mãos da diretora da instituição Rosana Nascimento, a Comenda Athena

Governador do Rotary Distrito
4440 é homenageado na Fapan
Assessoria
Foto: JCC

Governador do Distrito 4440 Washington Calado, recebendo a comenda

N

a noite de anteontem,
(22) nas dependências da
FAPAN – Faculdades do
Pantanal, com a presença de
autoridades, familiares e amigos,
o governador do Distrito 4440,
Washington Calado Barbosa,
recebeu das mãos da diretora da
instituição Rosana Nascimento, a
Comenda Athena, distinção de
reconhecimento máximo da
instituição à pessoas que, por seus
serviços e projetos a favor da
comunidade, se tornam

referencia.
Calado Barbosa é natural
de Glória de Dourados, Mato
Grosso do Sul, nascido aos 22 de
fevereiro de 1978; filho de
Francisco Wilken Barbosa e
Wa l d e n i z a M a r i a C a l a d o
Barbosa; casado com Naiara de
Souza Rondon Barbosa e pai de
Lucas Washington e Naualy
Vitória. Reside em Cáceres a
mais de uma década e é
empresário da área de produtos de
higiene e limpeza. Em seu

currículo possui o título
de cidadão cacerense, outorgado
pela Câmara Municipal e de
cidadão mato-grossense pela
Assembleia Legislativa do
Estado.
Além de filho, pai e
marido exemplar, Washington,
sempre teve o dom de auxiliar o
próximo, apesar das muitas
atividades particulares que
exerce como empresário. Essa
sua característica de atuar a favor
das pessoas em maior
necessidade, porém, se acentuou
em muito, quando foi admitido no
quadro de associados do Rotary
Club de Cáceres; foram inúmeros
projetos de cunho social
desenvolvidos.
Atualmente na função de
Governador Distrital, 2019-2020,
Washington continua, com muito
foco e determinação, a fazer pelo
Distrito e seus 90 clubes, o que
realizou em Cáceres.
Em suas palavras, por
ocasião do recebimento da
comenda, o homenageado não
esqueceu primeiramente de
agradecer a DEUS, aos pais,
irmãos, esposa, filhos e amigos
e, uma deferência especial aos
companheiros do Rotary Clube

de Cáceres e, por extensão, a
toda família rotária, á FAPAN e
aos seus afilhados.
Por seu histórico de
feitos a favor da comunidade
local e mato-grossense,

reportamos altamente
merecedor da homenagem
recebida, com a distinção da
Comenda Athenas.
(Colaborou: Gilmar B.
Marostega).

BRONCA VELHA

Mula premiada em Lacerda
foi presa em Várzea Grande
PJC/MT c/ Redação

F

oragida da Justiça com
dois mandados de prisão
em aberto pela Polícia
Judiciária Civil, Francisrayny
Pessoa de Araujo, 32 anos, foi
presa na tarde da quarta-feira
(21), no bairro Deputado Milton
Figueiredo, em Várzea Grande.
De acordo com a PJC, a suspeita
era procurada por um pedido de
prisão decretado pela 3ª Vara
Criminal da Comarca de Pontes e
Lacerda, e outro mandado
expedido pela 2ª Vara Criminal da
Comarca da Capital.
O mandado de prisão
expedido pela justiça de Pontes e
Lacerda refere-se a prisão de
Francisrayny no dia 12 de
novembro de 2016, quando foi
flagrada no posto do PRF na BR
174 por patrulheiros da Polícia
Rodoviária Federal
transportando droga em um
ônibus.
Na ocasião, os policiais
realizaram a apreensão durante
uma checagem de rotina em
ônibus que fazia o itinerário
Criciúma (SC) – Porto Velho
(RO).
O entorpecente estava
escondido dentro de uma mochila
e uma bolsa de mão de

Francisrayny Pessoa de
Araújo.
Ainda segundo o arquivo
de noticias, ao ser abordada e
presa pela PRF, ela disse ter pego
a droga em Pontes e Lacerda e
que levaria para Cuiabá, alegando
que seguia num ônibus que ia
para Rondônia para tentar
despistar abordagens policiais e
que desceria em Comodoro. Lá
embarcaria em outro ônibus
passando por Sapezal, Tangará da
Serra, fazendo a volta até chegar
na Capital. Pelo transporte da
droga, ela confessou que
receberia R$2.500,00, sendo que
já teria recebido 400 reais
adiantado.
A infratora estava numa
boa aguardando o transcorrer
processual e foi presa em
cumprimento às duas ordens de
prisão expedidas pelo Poder
Judiciário, ambas pelo crime de
tráfico de drogas, sendo
conduzida à Delegacia
Especializada de Roubos e Furtos
(Derf) de Cuiabá para
providências cabíveis, e
posteriormente apresentada para
audiência de custódia, ficando à
disposição do Poder
Judiciário.(Com informações da
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MATEUS-20
Com um placar de 6 a 4 contra a redução de jornada e de salários, o julgamento
foi interrompido por Toffoli, mas já tem maioria frustrando tentativa de Moraes

Maioria do supremo frustra
golpe da redução de salários
Da Redação

Foto: Rede Brasil Atual

Relator Alexandre de Moraes, tentou jogar crise e LRF nos servidores

A

maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal
(STF) votou na última quinta
feira, (22) por proibir que estados e
municípios reduzam temporariamente a
jornada de trabalho e salário de
servidores públicos quando os gastos
com pessoal ultrapassarem o teto
previsto em lei, de 60% da Receita
Corrente Líquida (RCL) com gasto de
pessoal.
Mesmo com a ausência do
ministro Celso de Mello, até o
fechamento dos trabalhos da semana no
STF, 6 dos 11 ministros entenderam que
a redução temporária de carga horária e

salários fere o princípio
constitucional de irredutibilidade,
contrariando a demanda de estados e
municípios que ultrapassam o limite
legal.
Votaram nesse sentido os
ministros: Edson Fachin; Rosa Weber;
Cármen Lúcia; Ricardo Lewandowski;
Luiz Fux; e Marco Aurélio Mello.
Votaram no sentido de permitir a
redução temporária, e até o momento
estão sendo vencidos, os ministros
Alexandre de Moraes (relator das ações
que questionam pontos da LRF), Luís
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e o
presidente da Corte, Dias Toffoli.

redução de jornada e de
salários, o julgamento foi interrompido
por Toffoli para aguardar o voto do
decano Celso de Mello, ausente por
motivo de saúde. A análise só será
retomada após o retorno do ministro,
mas a maioria já foi formada contra mais
esta rasteira do governo nos servidores.
A maioria dos ministros do
tribunal seguiu o voto de Edson Fachin,
que divergiu do relator, Alexandre de
Moraes, para o qual, a redução salarial
conforme a LRF é uma "fórmula
temporária" para garantir que o
trabalhador não perca definitivamente o
cargo, mas ele nem aventaria descontar
seus proventos.
De acordo com os dados mais
recentes do Tesouro Nacional, no ano
passado 12 estados descumpriram o
limite máximo de 60% de
comprometimento da receita corrente
líquida com despesa com pessoal,
previsto na LRF, mas com certeza,
nenhum funcionário colaborou para a
crise.
N.R: Os donos do poder deveriam
encarar a tal crise, se abstendo de
mordomias, como a licitação frugal de
R$ 1,134 milhão de um menu
ministerial, para o café da manhã,
passando pelo “brunch”, almoço, jantar
e coquetel, com bobó de camarão,
camarão à baiana e “medalhões de
lagosta com molho de manteiga
queimada e etc. Tudo isso e algo mais,
regados a vinho tinto fino seco Tannat
ou Assemblage e uísques de malte
envelhecidos por 12, 15 ou 18 anos.

CÁRCERE PRIVADO

Ladrões mantêm família
refém e levam camioneta
PM/MT c/ Redação

N

a noite de anteontem, (22), uma
família foi feita de refém após
quatro criminosos invadirem a
residência no intuito de roubarem uma
caminhonete. Policiais Militares
conseguiram localizar um dos suspeitos
e recuperar o veículo.
Ao retornar de uma Operação
na cidade de Vila Bela da Santíssima
Trindade, foi comunicado pelo Copom
de Pontes e Lacerda um roubo em uma
residência.
De acordo com informações,
quatro suspeitos invadiram a casa e
fizeram uma família de reféns durante
uma hora. Os criminosos roubaraAm
uma caminhonete Chevrolet- S10 prata,
placa AVF-3171, de propriedade da
vítima que foi identificada como W. R.
de S.
Os Policiais de deslocaram de
Vila Bela em direção à Pontes e Lacerda
no intuito de interceptar o veículo
roubado. Cerca de 15 km após sair da
cidade, foi encontrado o suspeito M. M.,
andando pela margem da rodovia 174-B,
sozinho e sem rumo.
Foi realizado a abordagem e
condução para reconhecimento, após

aproximadamente 1 km do
local da abordagem, a caminhonete
roubada estava abandonada. O capô
ainda estava quente e ela estava parada

pane seca. O suspeito foi
encaminhado para a Delegacia
Municipal onde a vítima realizou a
identificação do criminoso.
Foto: PM/MT

Caminhonete roubada foi abandonada pelos ladrões

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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CAMISA TROCADA

Versão do Poconé foi provada pela defesa, que recolheu imagens da partida, demonstrando que quem jogou com a camiseta número oito,não foi o suspenso

Cavalo pantaneiro vence
tapetão no TJD da FMF
N
O.E c/ Redação

Foto: Olhar-Esportivo

a noite de anteontem, (22),
o Poconé Esporte Clube
foi absolvido por
unanimidade no julgamento do
Tribunal de Justiça Desportiva TJD-MT no caso da notícia de
infração impetrada pela equipe do
Grêmio Sorriso, na semana
passada. Na denúncia, a equipe do
Norte do estado alegou uma
possível escalação irregular do
atleta Natan Rafael Perdigão na
partida de ida da semifinal da 2ª
Divisão, realizada no dia
10/08/2019 entre as equipes, no
estádio Egídio Preima, em Sorriso.
O jogo terminou no placar de 4 a 1
para o Poconé, com dois gols do
próprio Natan.

Nas súmulas dos jogos, o
volante Natan continha três cartões
amarelos acumulados, sofridos
contra Ação, na segunda rodada,
Nova Mutum na quarta rodada e o
próprio Grêmio Sorriso, na quinta
rodada, mas o técnico do Poconé,
Hugo Alcântara, uma das
testemunhas de defesa do clube no
imbróglio, foi claro, que houve um
equívoco na ficha de escalação do
PEC no jogo da quinta rodada da
fase de grupos, alegando que o
volante Natan não jogou com a
camisa número oito, utilizada pelo
volante Alemão, que teria sido o
jogador punido dentro de campo
com o cartão amarelo.

Ainda de acordo com o
técnico, Natan sequer entrou em
campo, ficando apenas como
suplente, sendo poupado por estar
pendurado com os dois cartões
amarelos recebidos nos jogos
anteriores.
A versão do Poconé foi
provada pela defesa, que recolheu
imagens da partida, demonstrando
que quem jogou com a camiseta
número oito, que era
costumeiramente utilizada por
Natan, fora Alemão, já Natan
ficara no banco de reservas, com
outra numeração.
A defesa também contou
com testemunhas fundamentais
presentes no dia da partida, como o

COPA VERDE

Luverdense goleia em casa
passando às quartas de final
Da Redação

D

epois do fiasco da série C,
quando foi eliminado
caindo para a série D, o
Luverdense Esporte Clube,
surpreendeu a sofrida torcida, ao
golear em casa o União ABC pelo
sonoro placar de 6 a 2 e passar para
a próxima fase da Copa Verde.
Com a vitória o Verdão de
Lucas que colecionava tropeços
desde sua queda da série B do
Brasileirão em 2017, se garantiu
nas oitavas de finais da
competição. A goleada foi
construída com gols de Tozin (2),

Douglas, Anderson Ligeiro,
Helder e Abu. Alemão; Luan
marcaram para os visitantes.
Com a saída do técnico
Junior Rocha, o time foi
comandado pelo Diretor de
Futebol, Maico Gaúcho, que
também era auxiliar do extreinador e assumiu o time
interinamente, conseguindo um
empate na Copa FMF contra o
Mixto fora de casa e essa vitória
elástica no estádio Passo das Emas.
Na próxima fase, o
Luverdense espera o vencedor do
Foto: Futebol Interior

Rebaixados Luverdense e Atlético (AC) cumprem tabela amanhã

confronto entre
Goiás(GO) e Brasiliense(DF)
enquanto na despedida amarga da
série C, cumpre tabela, dividindo
as mágoas com o também
rebaixado Atlético(AC) na última
rodada, amanhã (25).
Curiosamente, o Atlético
Acreano, lanterna e colega do
Luverdense no rebaixamento para
a série D do Brasileiro, também
carimbou sua vaga nas quartas de
final da Copa Verde na noite da
quarta-feira ao derrotar o Ypiranga
pelo placar de 2 a 1, em partida
realizada no Florestão. No jogo de
ida, o time do Acre já havia
vencido o adversário por 2 a 0.
Outro representante do
Mato Grosso na Copa verde, o
Cuiabá, que havia ganhado do
Iporá de Goias por 2 a 1, perdeu em
casa no 2º jogo por 1 a 0 e na
decisão por pênaltis, contou com a
estrela do arqueiro Paulo
Henrique, que brilhou com as
mãos e com os pés.
O goleiro, além de
defender duas cobranças, também
deixou o dele, levando o Cuia para
a próxima rodada do grupo.
O Sinop, ao perder por 3 a
0 para o Costa Rica-MS, (2 a 1 no
1º jogo) foi eliminado da Copa
Verde, cujo campeão carimba uma
vaga nas oitavas da Copa do Brasil
de 2020.
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Julgamento do TJD da FMF absolveu o Poconé de injusta acusação

árbitro principal Jean
Latorraca, responsável por
finalizar a súmula do jogo, além do
quarto árbitro, Paulo Roberto.
Sendo assim, a Federação
Mato-grossense de Futebol,
remarcará a partida de volta entre
Poconé e Grêmio Sorriso, no
estádio Neco Falcão, em Poconé.
O Cavalo Pantaneiro, que
teve a melhor campanha na
primeira fase, poderá até perder o

jogo por dois gols de
diferença, com a ampla vantagem
adquirida em Sorriso, no placar de
4 a 1.
Conforme já noticiado
amplamente, no outro jogo da
semifinal, o Nova Mutum,
estreante em competições
profissionais, venceu o Cacerense
nos pênaltis neste domingo (18) e
garantiu a vaga na final, além do
almejado acesso para a 1ª Divisão
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Com a presença de autoridades e associados, a equipe do Sicredi Cáceres comemorou na
manhã de ontem o Jubileu de Porcelana, que marca 20 anos de trabalho da Cooperativa
na cidade. Na oportunidade a gerência ofereceu aos presentes um requintado café da
manhã. Esta coluna deseja a toda a equipe muito mais sucessos, na máxima de "Gente que
Coopera Cresce".

By Rosane Michels

*********************************************
************************************
**************************
Nossos flashs a ilustre aniversariante do
dia Olga Alvares que recebe os abraços
dos amigos e familiares. Que você
complete muitos e muitos anos de vida
sempre com amor, saúde e felicidades.

********************
Muito feliz em rever o
amigo de longas datas,
Silvio Teles, Chefe de
Gabinete da Câmara
Municipal de Cáceres,
que atende a todos com
muita presteza e
c o rd i a l i d a d e , s e m
esquecer é claro da
c o m p e t ê n c i a .
Desejamos um excelente
fim de semana e bom
descanso.

Destaque mais que especial ao Grupo Chalana que festejou 27 anos de existência, 27
anos cultivando amizades, transformando vidas, cultivando o amor pela cultura. A
todos os Chalaneiros nosso reconhecimento e aplausos.

