ANO 56 - Nº 10.319
CÁCERES-MT, TERÇA-FEIRA 26 DE JUNHO DE 2018

LACRÔ/FARINHA
Policiais levaram quase 12 horas, desde a apreensão até a retirada dos 450 tabletes ocultos de uma carreta tipo prancha cujo peso total foi de 30 arrobas de drogas

“Fazendeiro” das redes sociais
caiu com 30 arrobas de cocaína
Foto: Gefron/MT

Um individuo que se postava em redes sociais como fazendeiro de
Cáceres, foi melhor identificado, ao ser preso no final de semana pelo
Gefron, PRF e PM de Sapezal, num caminhão Volvo FH, com 450 quilos
de cocaína. Rildo Campos Leal, tido como o patrão da droga estava na
companhia de Haroldo Nascimento e ambos já estão atrás das grades, com
a bronca pesada de tráfico de drogas. Página 04

CHOQUE COM ÔNIBUS

Comerciário morre após
ultrapassar carreta na BR

Foto: Reprodução

Rildo Campos Leal apontado como dono das 30 @ de pó

VALETÃO DE ESGOTO

Gol impedido pelo buraco
no meio da rua em Cáceres
Foto: arquivo pessoal

Um veículo Volkswagen
Gol ficou entalado ao cair no
buraco de uma obra na Rua
Generoso Marques Campos
Leite, no Bairro Vila Mariana, em
Cáceres no ultimo final de
semana e seu motorista, Edilson
Gomes de Souza saiu ileso por
uma das janelas. Segundo ele, o
buraco, que tomava toda a rua,
não tinha sinalização ou qualquer
aviso de advertência.

Moto e vitima foram arremessados ao asfalto na colisão

O comerciário cacerense Dayvid Souza Lopes da Silva perdeu a
vida na madrugada de anteontem, ao colidir frontalmente a moto que
pilotava com um ônibus da Eucatur, após ultrapassagem em uma carreta
Volvo. A vitima tinha saído de uma boate no centro e havia deixado uma
colega no Vitória Régia, não completando a volta para casa, que acabou ali,
no choque com o coletivo. Página 03

ANJOS DE PATAS

Cães do Gefron auxiliam
na reabilitação de crianças
Foto: Lenine Martins

Página 05
Motorista ainda tentou frear, mas foi engolido pela cratera

QUADRO NEGRO

Assembléia na Rodrigues Fontes
marcou revolta contra a Seduc
Foto: Assessoria

Uma grande assembléia realizada
com a comunidade em geral para tratar da
situação atual da Escola Estadual Dr. José
Rodrigues Fontes referendou a decisão
pelos professores de paralisação imediata
das atividades, em resposta às ações
truculenta da assessora interventora de
Cáceres. Segundo os professores, há uma
tentativa em destituir o CDCE atual,
desrespeitando a lei 7040.

Cadela Gaia auxilia na terapia com crianças com deficiência

Os cães são muito importantes em terapias com crianças portadoras de
deficiências e em Cáceres, o Canilfron é um exemplo similar, com 10 cães, que
auxiliam as instituições de segurança na faixa de fronteira também tem sido
utilizado na reabilitação de crianças. Conheça alguns casos do uso de cães do
Canlfron com crianças portadoras de deficiências em Cáceres. Página 04
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Englobando a Zona
De carona na recuperação judicial
da Engeglobal, cujo passivo soma R$ 50
milhões, comprometendo o andamento de
obras consideradas estratégicas para
deslanchar a economia de Mato Grosso, a
Zona de Processamento de Exportação,
(alguém se lembram daquela tal de ZPE, que
apagou 30 velinhas no útero de Dona
Berlinda?), a dita cuja registra completo
abandono, sem viv'alma no projeto, em
atraso há três meses, dos 30 anos de criação,
com apenas 10% de obras concluídas... e,
voltou a minguar. Claro, não é obra da copa
de 2014, aquilo é coisa de VLT cuja sigla Vai
Levar Tempo, já foi ir pras cucuias de Cuia,
o papo aqui continua sendo a Zona das
Calendas, que segundo alguns bidus
econômicos tchapa & cruz, inclusive o
polemico governador, deverá passar por
nova licitação; com data indefinida, e que
deverá ser prejudicada pelo processo
eleitoral deste ano.
O emperro engloba a Engeglobal
nos demais contratos, que deverão ser
rescindidos com a empresa. Coisa linda, né
Primus? Tirando o sono do prefeito que
nunca escondeu que as obras de
responsabilidade da Engeglobal são básicas
para que a ZPE saia do estágio inicial e
conquiste outro patamar, que é a
viabilização de investimentos por parte de
indústrias interessadas em se instalar no
município. Falando em Primus, já dizia o
velho deitado, que saco vazio não pára em
pé, ainda mais na zona, e a Primus cansou de
esperar o bereré, depois que notificou
extrajudicialmente o governo.
Sem definição, pulou de banda,
tirou o time de campo. No preju com
R$1.148.125,12 referente às medições de
outubro de 2017 até abril de 2018, o sonhou
acabou, se arribou desarmando
acampamento, adeus Mariana e a zona
parou, nos buracos. Pelo menos agora, os

CACHORRADA
Em decisão inédita, a 4ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça, confirmou
acórdão que fixou um regime de visitas a
uma cadela yorkshire, cujos tutores
dissolveram união estável. Com o
término da relação, a cadela ficou com a
tutora, que impediu o ex de visitá-la. Ele
recorreu com ação de guarda
compartilhada e em votação unânime, os
desembargadores por analogia decidiram
contra a mulher, que recorreu. O caso foi
parar no STJ, que decidiu que o tutor de
Kimi pode visitar a cadela em fins de
semana, feriados e festas de fim de ano,
além de acompanhá-la no veterinário.
CACHORRADA II
Nada contra os animais, cuja dedicação e
proteção mesmo após a separação de
gente irracional, não podem e nem devem
sofrer as conseqüências, apenas, que
apelar para tribunais quando uma
conversa civilizada resolveria tudo, é
brincar com coisa mais séria que os tais
contendores e SMJ mais ridículo, chegar
a instancias superiores da justiça, a
guarda de um animalzinho inocente.
FRALDAS/PERIGO
Atenção quem compra fraldas, a
ANVISA determinou na semana passada,
a suspensão da venda de parte dos lotes de
fraldas descartáveis do modelo Tripla
Proteção, da marca Huggies Turma da
Mônica, recomendando que os
consumidores que já tenham comprado
unidades consideradas irregulares evitem
utilizá-las. Segundo a ANVISA, a
empresa deixou pendentes os exames de
ir r itaçõ es cu tân eas p r imár ias e
cumulativas e de sensibilização, capazes
de detectar se o produto pode causar
alergias.
LAVA - CHATOS
A Câmara Federal rejeitou pedido
assinado por 78 deputados que pediam a
retirada do requerimento de criação da
CPI da Lava Jato, por não ter atingido o
número mínimo de signatários, que seria
96. Apenas 78 deputados assinaram o
pedido de retirada dizendo que havia
insinuações na imprensa de que o
objetivo da CPI seria enfraquecer,
desestruturar ou mesmo acabar com as
investigações da operação. Cá prá nos,
deputado que se intimida com simples
notas de jornal, não tem condições de
integrar um legislativo.
FANTASMA TRINTÃO
A 35ª Promotoria de Justiça Cível de
Cuiabá instaurou inquérito civil público
para apurar o suposto pagamento de
salários ao ex-servidor da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso Luiz Cândido
da Silva, que morreu em 20 de maio de
1990, ou seja, há mais de 28 anos. No
Portal da Transparência da ALMT, Luiz
aparece como ativo e lotado na Secretaria
de Gestão de Pessoas, com remuneração
bruta de R$ 13,2 mil. A viúva do
investigado, que é servidora da Prefeitura
de Cuiabá, também foi notificada a
comparecer na Promotoria de Justiça no
próximo dia 16 de julho para prestar
esclarecimentos sobre os fatos. Como
explicar o inexplicável? A única forma,
devolver tudo com jutos re correção, não
é mesmo?

sonhadores tem um fantasma pra culpar, a
tal EngeGlobal, arre Égua, que depois de 30
anos. Pra quem chegou a pouco de fora, a
Zona nasceu por decreto, com o então
presidente Sarney em 1988; Depois, Collor
mandou parar; Itamar Franco conseguiu
reativar; FHC e o então ministro José Serra
desmobilizaram o programa; No segundo
mandato de Lula, o trem começou a
deslanchar em 2007 quando o Congresso
mudou a lei, que foi sancionada, exigindo
atualização. Em 2008, uma medida
provisória preencheu algumas lacunas, mas
faltavam os cargos do conselho nacional
responsável pela aprovação dos projetos, e
então, somente em 2009 uma lei foi
aprovada montando essa estrutura.
Em 2 de março de 2010, reunião
ocorrida entre o grupo de empresários,
investidores e autoridades de Cáceres e o
presidente da Fiemt, deu o chute inicial para

uma articulação mais incisiva em prol da
implantação da ZPE. Em 17 de novembro de
2011, os releases do governo diziam que a
ZPE de Cáceres já estava em processo
adiantado de obras de terraplenagem,
cercamento da área, processo de
licenciamento ambiental e consolidação
jurídica; Em 22 de Fevereiro de 2012, os
presidentes da Associação Brasileira de
Zonas de Processamento de Exportação e da
Administradora da ZPE, protocolaram na
Receita Federal o pedido de alfandegamento
para análise e aprovação, estando então
pronta para ser implantada; em 16 de janeiro
de 2013, a implantação da ZPE de Cáceres,
diziam, era realidade, e cinco anos depois,
apenas 10% foi feito e não pago, a licitação
foi pro vinagre, aí, azedou de vez, seria
melhor mudar o discurso, que não cola mais
e mesmo em ano eleitoral, ouvido do povo
não é penico!

As Meninas Curiosas
Conheci através da internet a
escritora Inês Gil, que conta histórias
especialmente para crianças e adorei sua
fábula da menina curiosa, algo diferente e
como também sou curiosa, procurei
transcrever esta historinha, mas com nova
roupagem, trazendo um pouco da ficção
para a realidade e com isso, mostrar que tudo
na vida da gente é história. No conto de Inês,
uma cobra queria engolir uma galinha, mas o
pai de uma futura menina tentou matar a
serpente e a galinha salva virou uma fada e a
cobra, uma ratazana de bruxa.
A fada disse que o lenhador teria
uma linda filha e pediu para ele, ao invés de
matar a cobra bruxa ratazana, que a
prendesse numa gaiola de ferro, e esta, como
praga, disse que ao ser pai, sua filha seria
muito curiosa, com sérias conseqüências.
No meu conto, ao nascer, a menina curiosa
não é filha de um lenhador, e mesmo que
fosse, não iria comprometê-lo junto ao
IBAMA. Na historinha da Inês, o lenhador
foi para casa, mandou fazer uma caixa de
ferro e fechou lá dentro a ratazana sem pelo.
Tempos depois, a mulher do lenhador teve
uma filha realmente linda, esperta e
inteligente, mas cumprindo a praga da
bruxa, muito curiosa.
A menina cresceu e não abria a caixa

de ferro a pedido do pai, até que ao
completar 12 anos, na ausência do pai, abriu
a tal caixa e a bruxa ratazana fugiu. Toca a
correr atrás da bruxa e arrependida do feito,
nessa corrida caiu e desmaiou, sendo
desperta por um príncipe que a levou ao
reino de seus pais, onde virou princesa, mas
não podia entrar numa certa sala que lhe
indicaram. Certo dia, ela num vacilo da
corte, ela entrou na sala, e pouco depois
envergonhada do feito, fugiu pela floresta
onde foi socorrida por uma velhinha que a
tratou muito bem e deu-lhe uma caixinha,
que só poderia ser aberta quando ela
completasse 21 anos e ao meio dia.
Curiosa, vai não vai, lembrou-se da
bruxa ratazana, da sala do castelo, e esperou
os 21 anos e o meio dia, pra abrir a caixinha
secreta. Ao abri-la, saíram dela, o príncipe,
seus pais e os cavaleiros que há tempos,
andavam à sua procura. E a velhinha
transformou-se na linda fada que já conhecia
seu pai, e disse à menina, que ela tinha
vencido a curiosidade e que, a partir dali, já
podia viver descansada. E ela se casou com o
príncipe e foram felizes para sempre. Fim da
história? Claro que não, aqui começa a
minha, ou nossa historinha: A menina
curiosa da história real, que resolvi
transmutando a ficção de Inês Gil para
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contar hoje a vocês, nasceu em Cáceres,
tinha um pai gênio que nunca precisou
prender cobra numa caixa de ferro; uma
Mama adorável que espantava aquelas
bruxas que não valiam um pequi roído
jogando sal atrás da porta; a menina curiosa,
que brincava com as galinhas no fundo do
quintal, sem cobras, na Rua da Manga; e que
um dia passou por uma sala secreta, cujas
portas e janelas se lhe abriram no castelo de
um reino de estudos e trabalho.
E nessa floresta de cimento, um
bondoso velhinho lhe deu uma caixinha para
ser aberta somente após anos de estudos.
Superado o lapso temporal, a curiosa
menina feliz, pelo vicio salutar de leituras e
pesquisas, afinal, abriu a caixinha e dentro
dela, a menina curiosa como resultado se sua
luta encontrou com méritos e bênçãos do
divino velhinho, diplomas universitários e a
independência; Hoje a menina curiosa olhase no espelho da realidade e conclui que
nessa floresta de cimento, entre bruxas e
fadas, ser curiosa nem sempre é defeito,
sobretudo, quando se tem o doce vicio de ler,
buscar novos conhecimentos, e escrever,
não é mesmo?
***___Rosane Michelis, é jornalista,
pesquisadora, bacharel em geografia e pós
em turismo.

Rosane Michels - Editora
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CHOQUE FRONTAL

Vitima fatal, segundo consta trabalhava num supermercado local e segundo conhecidos, teria consumido bebida alcoólica antes numa boate de Cáceres

Motociclista ultrapassa carreta
e morre ao colidir contra ônibus

Da Redação

Fotos: Reprodução

O

comerciário cacerense
Dayvid Souza Lopes da
Silva, 20, pilotava uma moto
Honda Titan, de cor preta, morreu na
madrugada de anteontem, 24, após
colidir contra um ônibus
intermunicipal da empresa Eucatur,
que fazia a linha entre Pontes e
Lacerda e Cuiabá, sendo a colisão
frontal ao coletivo.
Conforme o motorista de
uma carreta Volvo, o motociclista
teria realizado uma ultrapassagem
em seu pesado veículo e nesta
conversão rápida acabou invadindo
a outra pista, batendo de frente com o
ônibus, cujo condutor confirmou o
relato.
Ele disse que fazia a linha
Pontes e Lacerda/Cuiabá e que a
vítima (condutor da moto) ao
realizar a ultrapassagem da carreta,
invadiu a pista contrária e bateu na
parte esquerda do ônibus da frente do
ônibus.
A Polícia Rodoviária
Federal foi acionada, assim como o
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu), mas apenas para
registrar a morte do motociclista,

bebidas alcoólicas e que ele saiu para
levar uma amiga no Bairro Vitória

E.E. DR. RODRIGO FONTES

Comunidade se revolta contra
truculência da Seduc em escola

Assessoria

N

Moto ficou seriamente danificada e Dayvid (destaque) foi arremessado

que morreu no local.
Com o impacto da batida o
jovem e alguns pedaços da moto
foram arremessados contra a carreta.
Informações posteriores dão conta
de que Dayvid, que era funcionário
de um supermercado de Cáceres e
estivera horas antes em uma boate da
cidade e teria ingerido bebida

alcoólica, deixando o
estabelecimento para levar uma
amiga em casa.
Os policiais disseram que
em conversa com uma amiga de
Dayvid, localizada por telefone, a
mesma disse que estava juntamente
com a vítima e alguns amigos na
boate maktub, onde ingeriram

AU - AU - QUIMIA

Projeto do Canilfron auxilia
em reabilitação de crianças
Assessoria c/ Redação

O

s cães são muito importantes em
terapias com crianças
portadoras de deficiências,
exemplo, o Wilderwood Service dos
Estados Unidos que desde os anos 40 do
século passado treina cães-guias para
ajudar pacientes a lidar com as lutas da
vida diária. Em Cáceres, o Canilfron é
um exemplo similar, com 10 cães, que
auxiliam as instituições de Segurança
Pública na faixa de fronteira entre Brasil
e Bolívia, também tem sido utilizado na
reabilitação de crianças.
Gaia, uma cadela labradora,
tem sido útil na vida de Felipe Souza da
Silva, hoje com 9 anos, nascido com 36
semanas, e parte do cérebro paralisado.
Ele e mais dois irmãos, são atendidos
pelo projeto “Cãominhar”, que utiliza os
cães do Grupo Especial de Segurança na
Fronteira para reabilitação das crianças.
Sentado ao lado da sua mãe
enquanto se alimentava, o garoto estava
impaciente e não havia distração que

Régia.

fizesse o pequeno se acalmar. Sua reação
foi outra quando estava ao lado da Gaia,
um dos cães que fazem parte do projeto,
uma labradora dócil e que conseguiu
arrancar sorrisos e gritos do Felipe.
Antes, o menino que estava sem
consolo, agora se animou para fazer uma
atividade de fisioterapia acompanhado
pelo animal.
Enquanto a sua fisioterapeuta o
segurava para mantê-lo caminhando,
Felipe atendia aos comandos da policial
e adestradora da Gaia, Vanessa Miranda
de Paula, para fizesse o percurso
andando, e posteriormente, jogasse a
bola para o animal buscar. Felipe fez
tudo certo e ainda chamava
corretamente o nome da labradora.
O trabalho desenvolvido
dentro da unidade é resultado da
parceria do Grupamento com a
prefeitura e, atende inicialmente,
crianças com autismo e paralisia
cerebral. Quatro cães são utilizados em
Foto: Lenine Martins

sessões de fisioterapia uma vez por mês.
Cerca de 800 pessoas, entre crianças e
adultos fazem terapia no Centro de
Reabilitação.
Segundo a policial Vanessa
Miranda, que acompanha a reabilitação
das crianças com os cães, o emprego do
animal nas atividades de terapia
possibilita que o paciente fique mais
motivado e espontâneo durante as
sessões, mas alerta que o trabalho não
pode ser feito com qualquer criança.
Adrian Estavam Silva, seis
anos foi diagnosticado com paralisia
cerebral no lado esquerdo e perdeu os
movimentos das mãos e pernas e com o
tratamento, já melhorou bastante, “ele
gosta muito dos cachorros”, disse a mãe
de Adrian, Catarina da Silva.
O projeto “Cãominhar foi
lançado nesta quinta-feira (241.06), no
Centro de Reabilitação de Cáceres e
contou com a participação dos policiais
do Gefron, profissionais
multidisciplinares que atuam na unidade
e o secretário municipal de Saúde,
Antônio Carlos de Jesus Mendes.

a noite da última quinta feira,
21, foi realizada uma grande
assembléia com a comunidade
em geral para tratar da situação atual da
Escola Estadual Dr. José Rodrigues
Fontes em que foi referendada a decisão
pelos professores de paralisação
imediata das atividades, em resposta às
ações truculenta da assessora
interventora de Cáceres.
Além de alegar que a escola
está sob intervenção da Seduc para
justificar suas atitudes colocou à
disposição uma funcionária da escola
sem passar pelo CDC, sem seguir os
trâmites legais, sem consentimento da
servidora, coagindo-a.
Além disso, segundo os
professores, há uma tentativa por parte
da gestão governamental em destituir o
CDCE atual, mesmo sendo o governo
quem prorrogou o mandato dos diretores
e dos CDCEs em 2017, desrespeitando a
lei 7040 da Gestão Democrática. Nesta
tentativa, os recursos não podem ser
geridos, pois mesmo depois de um mês
da presença da diretora indicada a ata
não foi registrada, nestes termos fora
oferecido como lanche para os pequenos
pão torrado e chá de capim cidreira por
duas vezes, na semana passada.
Os profissionais foram
impedidos de assinar o livro ponto
retroativo a 10/5/18 por não ter sido
confeccionado antes da chegada desta
assessora. O que mais tem irritado os
educadores é a ausência de ética, uma

vez que cresceram os boatos pela cidade
de que a escola em intervenção do
ministério público. Ao ser questionada,
a assessora disse que havia se enganado,
a intervenção era da Seduc mas não há
nenhum documento comprobatório
disso.
Ao falecer uma funcionária da
escola na semana passada a assessora,
segundo a diretora, proibiu a dispensa da
aula/dia de luto. Ameaças veladas do
fechamento da Eja da escola irritaram os
alunos do noturno. Cansados dessas
atitudes arrogantes e amedrontadoras,
os profissionais cruzaram os braços até
que venham pessoas responsáveis da
Seduc que expliquem toda essa tentativa
de desarticular e desmerecer esta escola,
conhecida como um espaço de
resistência e trabalhos com a
diversidade, implementando projetos
importantes e acolhendo em seu espaço,
outros projetos e parcerias, como o
grupo de remanescentes quilombolas de
Pitacanudos.
Pedem ainda a saída da diretora
nomeada que até agora não gestou nada
e eleição imediata, visto que a escola
apresentou candidatos nos dois editais
lançados pelo governo, mas não obteve
nenhuma resposta do governo. Ontem,
durante a assembléia a diretora mandou
apagar as luzes da quadra, deixando o
espaço escuro, mesmo estando cheio de
crianças, dizendo que se alguma coisa
acontecesse seria responsabilidade do
CDCE.
Foto: Assessoria

A revolta da comunidade é contra arbítrios da Seduc na escola

Projeto do Canilfron tem ajudado crianças deficientes
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MULÃO EM CANA

Carga foi apreendida após deduragem que o caminhão passaria pela Rodovia BR 464 cruzando Campos de Júlio e Sapezal, para desviar de barreiras da BR-174

Cacerense preso seria patrão
da carga de 450 kg de cocaína
Gefron c/ Redação

Foto: Gefron/MT

U

m caminhão com 30
arrobas de cocaína pura,
foi barrado no final de
semana, pelas forças policiais do
Gefron, Delegacia de Repressão a
Entorpecentes da Polícia Civil de
Mato Grosso, PRF e policiais
militares de Sapezal, na rodovia
MT 388, no município
sapezalense. O caminhão
segundo a deduragem, passaria
pela Rodovia BR 464 cruzando
os municípios de Campos de
Júlio e Sapezal, desviando de
Barreiras policiais da BR-174.
Após a alcaguetagem, as
equipes realizaram
monitoramento em vários pontos
das estradas que cortam a região,
e durante o deslocamento uma
viatura deparou-se com
caminhão Volvo FH, de cor
branca, com placas MSD-2794,
de São Paulo e carreta tipo
prancha de cor amarela, com
placas FRR-8934, de Santo
André SP e um Fiat Toro.
No bote dos policiais,
foram presos: Haroldo Alves do
Nascimento, 37, motorista do
caminhão, e o cacerense Rildo
Campos Leal, 31, que seria o
dono da carga de drogas
m o c o z a d a s e m u m
compartimento na prancha do
c a m i n h ã o Vo l v o . A p ó s a
pesagem, foi constatado que o
total de droga apreendida foi de

vem sendo realizado. “Temos
aqui uma demonstração de união
das forças de segurança, da
Justiça dos municípios da

fronteira e também da Polícia
Boliviana, em prol de um
objetivo comum, que é o combate
à criminalidade”, diz.

DEU CURTO

Ladrão afana moto da Energisa
e sofre acidente durante a fuga

Da Redação

U

Caminhão-carreta estava carregado de cocaína boliviana

450 kg. Haroldo e Rildo,
indagados pelos policiais,
informaram que a droga era
cloridrato de cocaína.
Ressalte-se que as forças
de Segurança levaram quase 12
horas, desde a apreensão até a
retirada completa dos 450
tabletes que estavam escondidos
em compartimentos ocultos de
uma carreta tipo prancha cujo
peso total foi de 30 arrobas de
drogas.
O motorista Haroldo e o
passageiro do Volvo, Rildo
Campos Leal, que nas redes
sociais de diz fazendeiro e é
apontado como o dono, patrão da
cocaína apreendia, foram

conduzidos como a droga e o
caminhão, para a sede da
Delegacia Especial de Fronteira
(Defron), em Cáceres e autuados
em flagrante pelo crime de tráfico
de drogas.
A operação conjunta que
culminou na apreensão da droga e
prisão de Haroldo e Rildo,
iniciou-se na tarde do sábado, 23
entrando pela madrugada do
domingo, 24, após uma denúncia
anônima recebida pelas Polícias
de Fronteira.
A delegada regional de
Cáceres, Cinthia Gomes da
Rocha Cupido, titular da Defron,
ressaltaou que ações como essas é
fruto do trabalho integrado que

m caso interessante
aconteceu no final de
semana em São José dos
Quatro Marcos na região de
Cáceres, quando Policiais
Militares da 3ª Cia foram
acionados para atenderem um
acidente de moto e providenciar
socorros ao condutor teria sofrido
uma queda e encontrava-se
ferido.
Caso de rotina, os
policiais se deslocaram
rapidamente para socorrer a
vítima, e durante o atendimento
da ocorrência constatou que o
veículo era uma moto Honda, de
propriedade da Energisa, sendo
também encontrado em poder do
indivíduo 3 aparelhos
Smartphones, utilizados por
funcionários da empresa.
Aí, caiu a ficha, pois a
vitima identificada pelo prenome

de Cleiton, 28, após ser socorrida,
sem maiores problemas, foi
conduzida para a Delegacia de
Polícia Civil e num contato com a
unidade da Energisa loca, os
policiais apuraram que na
verdade a vítima do acidente era
um larápio.
Cleiton, tinha quebrado o
cadeado entrando na agência,
onde também arrombou uma
porta de acesso ao interior da
empresa, subtraíra os
Smartphones e pra fugir, furtara a
motocicleta Honda NX 160 Bros
de cor branca, com placa QBN5412, pertencente empresa
Energisa.
Na fuga,com certeza não
tendo muita habilitação para
pilotar motos, se acidentou e além
da moto, caiu a casa e o Cleiton
foi para o xilindró, onde deve
passar uma boa temporada.
Foto: PM/MT

PAI DE VEREADORA

Idoso sofre queimaduras
durante incêndio de casa

Da Redação

U

m incêndio registrado na
noite da última quinta
feira, 21, em Mirassol
D'Oeste, destruiu uma residência
do bairro Favo de Mel, onde
residia o idoso Liziar José de
Oliveira, 83, pai da radialista e
vereadora local Cléo Alves. O
imóvel teve parte danificada

pelas chamas e o morador Seu
Liziar com queimaduras em uma
das pernas foi socorrido até o
Hospital Samuel Greve onde foi
medicado e liberado.
No combate ao incêndio
foi acionada a policiais Militar
que contou com ajuda de
populares e de um caminhãoFoto: Ilustrativa

Incêndio atingiu parte da casa do octogenário que estava no local

pipa, cedido pela Usina de Álcool
COPERB, sendo debelada as
chamas, que causaram prejuízos
materiais em móveis, utensílios e
na própria estrutura do imóvel
sinistrado.
Destaque-se que Mirassol
D”Oeste não dispõe de uma
Unidade do Corpo de Bombeiros,
a unidade mais próxima, está
localizada em Cáceres, distante
80 km daquele município e
mesmo se forem acionados só o
tempo para percorrer o trajeto se
torna inviável o acionamento em
alguns casos, pois o fogo já terá
consumido tudo.
Os moradores e
autoridades andam apreensivos
com a falta de um posto avançado
dos bombeiros na cidade,
sobretudo, nessa época do ano,
com a seca e o aumento da
temperatura; fatores que
aumentam os riscos de incêndios
residenciais, como também em
propriedades rurais, causando
sérios prejuízos e colocando em
risco a saúde e a vida de
moradores e animais.
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Larápio furtou smartphones e fugiu de motoca da empresa

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

PONTES E LACERDA

Reforma de quadra é um investimento do programa Pró-Escolas e conta com um orçamento de mais de RS 360 milhões para a infra-estrutura da educação estadual

Seduc assina ordem para reforma
de quadra na E.E 14 de Fevereiro
Assessoria c/ Redação

Foto: Blog da escola

Escola 14 de Fevereiro de Pontes e Lacerda, cultura e amor

A

Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e
Lazer (Seduc) assinou, na
semana passada, (20), a ordem de
serviço para a reforma da quadra
na Escola Estadual 14 de

Fevereiro, do município de
Pontes e Lacerda, que deverá ser
entregue em dois meses. Orçada
em R$ 237.713,13, a construção
contemplará a reforma geral e a
manutenção da quadra

poliesportiva da unidade.
Conforme o documento, a
empresa terá 60 dias para
executar o projeto e o prazo de
vigência de contrato vai até o mês
de setembro.
Segundo a secretária de
Educação, Esporte e Lazer,
Marioneide Kliemaschewsk, a
melhoria do ambiente escolar é
fundamental para o
desenvolvimento de um ensino
público de qualidade em Mato
Grosso. Ela ressaltou que o
esporte possui um papel especial
neste trabalho e por isso
realizações como estas são tão
importantes. “Nós acreditamos
que o esporte é muito importante
para o desenvolvimento
emocional, pedagógico e físico
das nossas crianças.
Cada quadra inaugurada,
seja por meio de reformas ou
construções novas, é um motivo

para comemoração nossa,
enquanto educadores, e também
para toda a comunidade escolar”,
afirmou.
Somente nesta primeira
etapa da região leste 22 escolas
estaduais, seis escolas
particulares e três escolas
municipais irão participar. Ao
todo o evento conta com 56
equipes na categoria A, para
atletas de 15 a 17 anos, e 44
equipes na categoria B, para
desportistas de 12 a 14 anos. Em
quatro modalidades esportivas,
no masculino e no feminino:
Basquetebol, Handebol, Voleibol
e Futsal. Todos concentrados em
Querência.
A reforma da quadra é um
investimento do programa Pró-

Escolas, que conta com um
orçamento de mais de RS 360
milhões para a infraestrutura da
educação estadual.
O programa, que é o
maior da história da pasta, tem
como principal objetivo elevar os
índices de aprendizagem em
Mato Grosso.
Recentemente o Governo
também garantiu a realização dos
Jogos Escolares da Juventude
(JEJ) de Mato Grosso, que terá 14
etapas, 11 regionais e três
estaduais, programadas para as
sedes de Querência, Cáceres,
Juruena, Sinop, Paranaíta,
Nobres, Jauru, Jaciara, Pedra
Preta, Matupá, São Félix do
Araguaia, Água Boa e Barra do
Garças.

REPARO SEM REPARO

Motorista entala gol em
buracão no meio da rua

Redação c/ G1/MT

U

m veículo Volkswagen
Gol ficou entalado ao
cair no buraco de uma
obra na Rua Generoso Marques
Campos Leite, no Bairro Vila
Mariana, em Cáceres no ultimo
final de semana, (sábado 23)
ocorrência registrada pelo
motorista, Edilson Gomes de
Souza, 48, registrou boletim de
ocorrência no Cisc contra a
prefeitura.
Edilson, que trabalha
como consultor de vendas, disse
que conduzia o carro dele, um Gol
quando caiu com o automóvel no
buraco. Segundo ele, o buraco,
que tomava toda a rua, não tinha
sinalização ou qualquer aviso de
advertência.

Havia somente uma fita
de sinalização que não era
perceptível ao motorista, além do
fato da rua não ter iluminação.
“Eu estava indo devagar e tentei
frear. Quando vi, caí no buraco.
Consegui saí pela porta do
passageiro”, contou o motorista.
Apesar do susto, o
motorista não teve ferimentos.
Ele estava sozinho no carro.
Alguns moradores disseram a
Edilson que a obra é para reparo
na rede de esgoto e teria
começado na manhã do dia do
acidente. “O carro danificou, está
parado. Estou indo trabalhar de
bicicleta e com a motocicleta
emprestada do meu irmão”,
comentou.
Foto: Arquivo Pessoal

Carro caiu numa valeta de rede de esgotos da rua

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

Cáceres-MT, terça-feira 26 de junho de 2018

GERAL

06

FRONTEIRA OESTE
Avaliação adota os critérios, originalidade, criatividade, adequação às características
do gênero textual escolhido, conteúdo e adequação à forma culta

IFMT lança concurso
de Produção de textos
Assessoria

Foto: arquivo

Evento estimula a redação premiando os melhores participantes

O

Instituto Federal de Mato
Grosso Campus Pontes e
Lacerda- Fronteira Oeste
promove o VII Concurso de
Produção de Textos O Poder da
Palavra, voltado aos alunos de
escolas públicas e privadas, de
Ensino Fundamental, Médio e
Técnico da Região do Vale do
Guaporé.
O tema deste ano é
“Demarcação das terras indígenas
no Mato Grosso”, devido aos
movimentos de afirmação
identitária cada vez mais presentes
no Estado. As inscrições podem ser
feitas, sem custo, até o dia 20 de

agosto, nas secretarias das
respectivas escolas, conforme o
preenchimento da ficha em anexo e
as exigências do regulamento.
Os alunos podem se
inscrever no concurso com textos
produzidos nos seguintes gêneros e
categorias: Poesia – 6º e 7º anos do
Ensino Fundamental; Crônica -8º e
9º anos do Ensino Fundamental;
Artigo de Opinião – 1º, 2º e 3º anos
do Ensino Médio. Cada aluno
poderá participar do concurso com
apenas 1 texto original e na
categoria equivalente.
Na avaliação dos textos,
serão seguidos os critérios como:

originalidade, criatividade,
adequação às características do
gênero textual escolhido, conteúdo
e adequação à forma culta. Serão
premiados os 3 primeiros colocados
de cada categoria.
Os textos selecionados
serão publicados no site do campus,
e poderão ser divulgados em jornais
impressos e/ou eletrônicos do
município ou outras cidades do
Estado, conforme interesse dos
veículos.
A divulgação da colocação
e premiação acontecerá em
solenidade no dia 20 de setembro, às
18h, no Campus. Serão premiados
na categoria Artigo de Opinião: 1º
lugar: 1 bicicleta + placa de honra ao
mérito (Ponto do Açaí); 2º lugar: 1
bicicleta + placa de honra ao mérito
(Casa do Produtor); 3º lugar: 1
tablet + placa de honra ao mérito
(Líder Contabilidade). Na categoria
crônica: 1º lugar: 1 bicicleta + placa
de honra ao mérito (Farturão e
Supermais); 2º lugar: 1 bicicleta +
placa de honra ao mérito (Ótica
Visual); 3 lugar: 1 caixa de som +
placa de honra ao mérito (Entech) e
na categoria poesia: 1º lugar: 1
bicicleta + placa de honra ao mérito
(Juba Supermercado); 2º lugar: 1
bicicleta + placa de honra ao mérito
(Casa do Ciclista) e 3º lugar: 1
mochila + fone de ouvido + placa de
honra ao mérito (Bruna Revistas).
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LENHA DO FOGÃO

Após rebaixamento da série B no ano passado, o Verdão de Lucas não se apruma e a continuar os seguidos tropeços, corre sério risco de cair para a série D este ano

Luverdense perde a 3ª seguida
caindo para 7º lugar na tabela
S.N c/ Redação
Foto: Assessoria

O Luverdense Esporte Clube chegou
a três derrotas consecutivas após
perder para o Botafogo, por 3 a 1, na
noite de sábado último, no estádio
Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP),
no Grupo B do Campeonato
Brasileiro da Série C. O primeiro gol
da partida foi marcado por Caio
Dantas, que dominou e estufou as
redes. Em cobrança de falta, Daniel
Vançan, marcou o segundo para o
time paulista. Felipe Augusto, não
perdoou e ampliou o placar. O time
mato-grossense descontou com
Paulo René, que aproveitou falha da
defesa e mandou para o gol.
Conferindo melhores
momentos do jogo: aos 2 minutos, o
Botafogo começou melhor, mas sem
conseguir finalizar as jogadas. Aos 8,
Pimentinha passou por cinco
jogadores, soltou uma bomba e
Douglas salvou o Luverdense

mandando para escanteio.
Aos 12, o setor ofensivo do
Verdão apareceu com Rubinho, que
tentou mandar na área, mas a defesa
do Botafogo afastou. Aos 15, a
defesa do Luverdense afastou jogada
perigosa armada por Felipe Augusto
e Caio Dantas.
Aos 20, Helder do Botafogo
recebeu lançamento de Marcos e
bateu forte, mas a bola saiu para
fora. Aos 23, Cleberson tentou
jogada individual e quase abriu o
placar para Alviverde. Aos 28,
Pimentinha ficou na cara do gol, mas
não conseguiu finalizar jogada. Aos
33, o Botafogo abriu o marcador
com Caio Dantas, que dominou e
estufou as redes. Botafogo 1 x 0
Luverdense.
Aos 37, Pimentinha
empolgado tentou jogada individual,
mas não conseguiu passar pelo

marcador e foi desarmado. Aos 42,
Luverdense sentiu a pressão do
Botafogo e passou a jogar mais
recuado. Aos 46, Felipe Augusto
tentou girar, mas acabou desarmado
pela marcação do time de Mato
Grosso. Fim do primeiro tempo.
No segundo tempo, as
equipes voltaram sem mudanças.
Aos 03, Caio Dantas recebeu
cobrança na área, cabeceou e
Douglas salvou o Luverdense. Aos 6,
em cobrança de falta de Daniel
Vançan ampliou o placar para o
Botafogo. O terceiro gol do time
paulista saiu aos 9 minutos por
Felipe Augusto, que não perdoou e
chutou forte e marcou. Botafogo 2 x
0 Luverdense.
Aos 21, Paulo René
aproveitou uma falha da defesa do
Botafogo, ficou com a bola e
diminuiu para o placar para o
Verdão não suportou a força e o calor do Fogão em campo

NA ARENA PANTANAL

Cuiabá dobra Volta Redonda
e continua no G-4 do grupo B
S.N c/ Redação

J

ogando na Arena Pantanal,
portanto em casa e diante de sua
torcida na tarde de sábado último,
23, o Cuiabá derrotou o Volta Redonda,
por 3 a 0 e chegou aos 19 pontos
permanecendo na 3ª posição no grupo B,
do Brasileiro da Série C. O time carioca
fica em nono, com apenas 9, na zona de
rebaixamento.
Sem vencer há 4 partidas, o
time do Rio de Janeiro teve boa jogada
logo nos instantes iniciais. Dija chutou a

primeira em direção ao gol, saindo por
cima. O Cuiabá não se intimidou e, aos
poucos, começou a 'tomar conta' do
jogo. Eduardo Ramos acertou chute
forte e o goleiro Douglas Borges
defendeu. Aos 15, quase abriu o placar
mas novamente Douglas segurou.
O Dourado foi crescendo cada
vez mais na partida e abriu o placar aos
24 minutos. Bruno Sávio recebeu passe,
bateu cruzado e essa Douglas não
segurou: 1 a 0 Cuiabá. A defesa carioca
Foto: Assessoria CEC

Dourado vence mais uma e segue firme na série C do Brasileiro
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ficou atordoada com o gol do adversário
mato-grossense que manteve pressão. 4
minutos depois, saiu o segundo gol do
Cuiabá. A jogada de ataque foi muito
rápida, a defesa cortou mas Marino ficou
com ela e mandou um foguete no canto
do goleiro do Volta Redonda: 2 a 0.
O Volta Redonda pouco criou e
praticamente não chegou com perigo no
gol do Cuiabá. No finalzinho do
primeiro tempo, o Dourado assustou
novamente. Danilo cobrou falta,
mandou para a área o zagueiro carioca
cortou.
No segundo tempo, o 'Voltaço'
voltou mais ofensivo, com a entrada de
Romarinho e passou a atacar mais. Aos
3, Jhulliam recebeu, mandou bola trave e
quase marcou o primeiro gol. Mas a
empolgação do time carioca durou
pouco. O Cuiabá fez linda jogada aos 10
minutos e saiu o terceiro gol ! João
Carlos mandou na trave, a bola voltou e
o estreante Danilo, contratado
recentemente, mandou para o fundo da
rede: 3 a 0. O Dourado chega a 18 gols
marcados na Série C.
O Volta Redonda teve pênalti a
seu favor aos 29. Dija foi derrubado na
grande área e o juiz marcou penalidade.
Ele bateu mas o goleiro do Dourado,
Victor Souza, pegou. O Dourado passou
a administrar mais a posse de bola e
garantiu a vitória em casa que o mantém
no G4 do grupo.

Alviverde. Aos 38, Douglas tirou a
bola dos pés de Everton Santos, que
estava pronto para comemorar o
quarto para o Botafogo. Aos 45,
Luverdense ainda tentou marcar,
mas sem resultado positivo.
Fim de jogo, o LEC amarga
mais uma derrota na Série C e com o
resultado, o Botafogo chegou aos 24
pontos e se manteve na liderança do
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Esotérico
O Sol em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto de
Urano em Touro, indicando
dias de maior envolvimento
com sua vida profissional e
projetos de carreira. O
período pode envolver melhora de sua
imagem pública e profissional, além de
sucesso e reconhecimento. Uma
promoção pode estar a caminho.

O Sol em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto
de Urano em Touro,
indicando dias de boas
novidades, especialmente
se estiver envolvido na
negociação de um novo contrato. Os
acordos nesta fase, que dura alguns dias,
podem trazer a liberdade financeira que
sempre sonhou.

O Sol em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto de
Urano em Touro, indicando
dias em que o sentimento de
liberdade estará mais forte.
Uma viagem internacional
pode ser marcada ou realizada nos
próximos dias e ela promete trazer
algumas mudanças em planos e projetos
futuros.

O Sol em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
dias de boas negociações e
acordos envolvendo maior
possibilidade de lucros e
rendimentos. O dinheiro chega com mais
facilidade através de novos projetos,
contratos, aumentos e/ou promoções no
trabalho.

O Sol em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto
d e U r a n o e m To u r o ,
indicando dias de
interiorização e necessidade
de mudanças, especialmente em sua
maneira de sentir. O excesso de
profundidade tem incomodado e o velho
sentimento de liberdade sagitariana
emerge com toda força.

O Sol em seu signo
começa a receber um
ótimo aspecto de Urano
em Touro, indicando dias
de bem-estar e alegrias,
uma certa sensação de liberdade, que há
muito não sentia. O período, que dura
alguns dias, é ótimo para o
planejamento de novos projetos, tanto
pessoais, quanto profissionais.

O Sol em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto
de Urano em Touro,
indicando dias de
movimento intenso na vida
social e nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. O período, que dura
alguns dias, traz um forte sentimento de
liberdade e necessidade de fazer
amizades novas e diferentes.

O Sol em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto de
Urano em Touro, indicando
dias de interiorização e
necessidade de fazer um
balanço dos últimos meses e
deixar algumas situações e pessoas que
não fazem mais sentido para trás. O
momento, apesar de intenso, trará uma
forte sensação de liberdade.

O Sol em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto de
Urano em Touro, indicando
dias de movimento intenso,
porém equilibrado em sua
rotina, que se torna mais
interessante. A necessidade de equilibrar
sua saúde aumenta e você pode decidir por
uma nova dieta e um novo programa de
exercícios.

O Sol em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto
de Urano em Touro,
indicando dias de
movimento na vida social,
que já começou há alguns dias. O
período, que dura alguns dias, pode
envolver uma nova amizade, que trará a
você uma forte sensação de juventude e
liberdade.

O Sol em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto de
Urano em Touro, indicando
dias de movimento
agradável na vida social com
a aproximação de pessoas
que trazem um forte sentido de liberdade.
O momento é ótimo para dedicar-se a
novos projetos, especialmente os que
envolvem sua criatividade.

SOCIAL
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Rosas multicoloridas a linda Didi Garcia
pela passagem do seu natalício ocorrido no
domingo. Que Deus lhe presenteie com
lindos anos plenos de saúde, amor e
prosperidades.

By Rosane Michels

O Sol em Câncer começa a
receber um ótimo aspecto de
Urano em Touro, indicando
dias de mudanças
inesperadas na vida
doméstica ou na família. Um
familiar pode retornar de repente. Você
pode começar a pensar em mudar-se de
casa ou receber uma proposta de compra
ou venda de um imóvel de família.

Grupo B. Já o Luverdense continua
na sétima posição com 13 pontos.
Ambas as equipes voltam a jogar no
próximo dia 30. O time paulista vai
enfrentar, às 15h30, o Cuiabá, que
goleou o Volta Redonda no mesmo
sábado por 3 a 0, na Arena Pantanal e
o Alviverde viaja para encarar o
Tombense, às 14h30, em Minas
Gerais.

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

Ao lado dos filhos e amigos
celebra mais um aniversário nossa
querida amiga e leitora Maria
Stael a quem enviamos votos de
felicidades e muitos anos de vida,
comemorados com alegria e
saúde. Um Brinde: Tim tim.

******************
***********************
Marcando golaço no placar da vida o
advogado Luis Mario Castrillon Mendes
Araújo. Que nunca lhe falte motivos para
sorrir e que sua vida seja repleta de
felicidades e sonhos realizados. Feliz

***********************
***********
Animação, quentão e
muita alegria foi o
que não faltou no
Arraia da Secretaria
Municipal de
Educação, que
embalou a noite de
sexta-feira com muita
quadrilha e arrasta
pé. Parabenizamos a
equipe organizadora
pelo evento, tudo a
altura de São João.

