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By Rosane Michels

O Sol em Leão, recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e Urano em Touro 
indicando um período de 
movimento intenso na vida 
social e aproximação de 

pessoas diferentes e interessantes em sua 
vida. Tome cuidado com o nervosismo, a 
ansiedade e a impulsividade, que podem 
deixar você em saia justa.

Esotérico

O Sol em Leão, recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e Urano em seu 
signo indicando um período 
de mudanças inesperadas em 
sua  v ida  domést ica  e  

relacionamentos familiares. O período, que 
dura alguns dias, pode envolver a compra 
ou venda repentina de um imóvel. Tome 
cuidado com acidentes domésticos.

O Sol em Leão, recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e Urano em Touro 
indicando um período de 
mudanças inesperadas em 
contatos comerciais. Um 

contrato pode ser finalizado e uma 
renovação começar a ser negociada. O 
momento pode envolver uma viagem, que 
é realizada de última hora.

O Sol em Leão, recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e Urano em Touro 
indicando um período de 
mudanças inesperadas em 

assuntos e questões que envolvem seu 
dinheiro. Neste momento, evite gastos 
excessivos e equilibre ao máximo suas 
despesas .  Não se  envolva  em 
investimentos de risco.

O Sol em seu signo recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e Urano em Touro 
indicando um período de 
mudanças inesperadas, que 
podem acontecer em todos os 

setores de sua vida, mas especialmente nos 
relacionamentos e na carreira. Procure 
manter a calma e racionalidade diante de 
imprevistos.

O Sol em Leão, recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
seu signo e Urano em Touro 
indicando um período de 
mudanças inesperadas em 
seus  re lac ionamentos ,  

pessoais e profissionais. O momento pode 
envolver um convite inesperado para 
participar de uma sociedade ou parceria 
comercial.

O Sol em Leão, recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e Urano em Touro 
indicando um período de 
movimento intenso na vida 
social e aproximação de 

amigos, novos e antigos. O momento pode 
envolver a finalização de um projeto e 
uma negociação intensa para uma possível 
renovação.

O Sol em Leão, recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e Urano em Touro 
indicando um período de 
mudanças inesperadas em 
projetos profissionais e 

planos de negócios em andamento. Uma 
situação inusitada pode deixar seus nervos 
à flor da pele. Mantenha a calma e 
encontre novas saídas.

O Sol em Leão, recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e Urano em Touro 
indicando um período de 
mudanças inesperadas em 

questões que envolvem suas finanças. 
Não se envolva, de maneira alguma, em 
investimentos de risco. Dê somente 
passos calculados quando se trata de 
dinheiro.

O Sol em Leão, recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e Urano em Touro 
indicando um período de 
mudanças inesperadas em 

projetos de publicações e contato com 
pessoas e empresas estrangeiras. O 
momento pode indicar nervosismo diante 
de imprevistos. Respire e procure manter 
a calma.

O Sol em Leão, recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e Urano em Touro 
indicando um período de 
mudanças inesperadas em 
projetos de trabalho já em 

andamento. Uma virada inesperada pode 
acontecer em sua rotina. Cuide de sua 
saúde e tome cuidado com a pressão 
arterial e acidentes.

O Sol em Leão, recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e Urano em Touro 
indicando um período em 
que a necessidade de 
controle emocional aumenta 

significativamente, pois os imprevistos 
podem deixar seus nervos à flor da pele. O 
momento pede que você respire vinte 
vezes antes de reagir.

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

Em grande estilo e ótimas companhias festejou mais um 
ano de vida a elegante Glaucia Arruda que na 
oportunidade apagou velinha com direito a bolo de 
chocolate. Que Deus lhe abençoe com um ano repleto de 
coisas boas. Felicidades é o que lhes desejamos.

Boas vindas a mais nova cacerense a Princesinha Isis, que veio ao mundo 
para completar a felicidade do casal Stevan Peres e Géssica França. Que 
Deus abençoe grandemente essa linda família e que a Isis cresça com 
muita saúde. Parabéns aos papais corujas.

Neste dia feliz em que o mundo brinda seu 
aniversário, tudo que podemos lhe desejar é 
muita saúde, paz, amor e prosperidades com 
votos de um ano pleno de vitórias. Feliz 
Aniversário Márcia Cristina Dal Toé.

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

***********************
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 Ações voltadas a contribuir para manter ativa a pessoa na terceira 
idade têm sido uma das prioridades do atual governo municipal de 
Cáceres, com a promoção de várias atividades, através da Secretaria de 
Assistência Social, que mantém uma rede de serviços atendendo quem tem 
mais de 60 anos, contribuindo para uma velhice mais ativa e sadia. Saúde, 
recreação e lazer, marcam a pauta do projeto da secretária Eliane Batista.
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RAIVA FATAL

RIO PARAGUAI

VÍTIMA DE 3 ANOS

Matou desafeto no barraco
com golpe de ferro na cuca

Defesa das áreas úmidas é foco
de reunião do MPE em Cáceres

Mãe acusa o namorado de
amarrar e abusar da filha

MULTI-ATIVIDADES

Valorização da 3ª idade 
é prioridade em Cáceres 

Secretaria oferece momentos, condições e orientações para que os idosos dentro das limitações, e atividades desenvolvidas potencializem o envelhecimento ativo

Meta é manter ativa e sadia a distinta melhor idade   

Foto: Assessoria SMAS

TEMPO FECHADO

Chapou o coco invadiu casas  
caçou briga e foi esfaqueado 

 José da Silva Costa, 
bastante alcoolizado, tentou 
adentrar duas casas no residencial 
Dona Júlia em Tangará da Serra, 
sendo retirado por populares e na 
segunda casa acabou esfaqueado 
por José Ronaldo Campos, que 
estava com sua namorada. Na 
b r i g a ,  a m b o s  s a í r a m  
machucados. O chapado de 
cachaça com facada nas costas e 
José Ronaldo, com lesão na 
cabeça. 

Página 05

O couro comeu solto e os dois Josés ficaram feridos   

Fotos: Gilvan Melo

PESAR & CONSTERNAÇÃO

Articulador político Rico Zattar 
morre em Cáceres aos 68 anos 

 Morreu ontem em Cáceres, Luiz Alberto 
Silva Zattar, popular Rico Zattar, aos 68 anos de 
idade, que estava hospitalizado há mais de uma 
semana no Hospital São Luiz, após um acidente 
vascular encefálico. Uma liderança em articulação 
política, o extinto foi funcionário da Secretaria de 
Fazenda do Estado, antiga Exatoria, capitaneando 
por algumas décadas a Radio Clube, atual Centro - 
América. Página 03

Luiz Alberto – Rico Zattar - 
foi uma espécie de guru político  

Foto: Reprodução 

 Dois suspeitos foram presos no final de semana por policiais do 
17º BPM de Mirassol D'Oeste, quando circulavam numa moto por ruas do 
Jardim São Paulo, naquela localidade. Durante a fuga, os meliantes 
tentaram se livrar de um objeto, arremessando um pacote (paradinha de 
cocaína) em direção a uma árvore na Rua Paraíba. Presos logo em seguida, 
eles passaram por um sabão na Del Pol. Página 04

Malucos malacos só queriam fugir da PM e da bronca    

Foto: PM/MT

PARADINHA SUJA

Na fuga dos fardados dupla 
dispensa peteca de cocaína
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do Rubinho que bateu na trave. 
 Na sequência, Lucas 
Braga chutou de longe obrigando 
Vilar a se esticar para fazer a 
defesa. O Verdão do Norte 
continuou insistindo e Adriano 
bateu firme, direto para o gol, mas 
o goleiro do Tupi estava atento e 
deu um tapa na bola fazendo uma 
bela defesa. 
 A partida foi até os 49, 
com direito a um pedido de 

pênalti do Luverdense, que 
acusou o jogador do Tupi de tirar 
a bola com a mão evitando o 
quarto gol, mas o juiz não marcou 
e o jogo terminou em 3 a 0 para o 
Luverdense. 
 O próximo desafio do 
Verdão do Norte será contra o 
Bragantino, no próximo sábado, 
às 17h00 (horário de MT), no 
estádio municipal de Lucas do 
Rio Verde.

 Cuiabá empatou em Ponta OGrossa domingo último, 
por 1 a 1 para o Fantasma 

Operário-PR, em partida válida pela 
15º  rodada do campeonato 
Brasileiro da Série C, no estádio 
Germano Krüger e com o resultado 
o time Mato-grossense somou, mais 
um ponto, mas perdeu a vice-
liderança para o Botafogo que 
venceu o Joinville por 2 a 0.
 O jogo no Paraná, teve um 
p r i m e i r o  t e m p o  b a s t a n t e  
movimentado com muitas faltas, 
tentativas, mas poucos lances de 
perigo e chances claras de gol. 
Apesar de jogar na casa do 

adversário, o Cuiabá teve maior 
posse de bola, e as melhores 
oportunidades nas bolas paradas 
como na falta perigosa, próximo a 
grande área pelo lado esquerdo, em 
que o goleiro Simão precisou de 
dois tempos para fazer a defesa.
 O Operário teve maior 
reação no final do primeiro tempo, 
mas a zaga do Dourado estava 
atenta e ficou no zero a zero. No 
segundo tempo, o time de Ponta 
Grossa chegou mais ofensivo, em 
um passe do volante Chicão, pelo 
lado direito, Erick cabeceou, mas o 
goleiro Victor Souza fez a defesa. 
Na sequência Dione Ribas chutou 

de pé esquerdo de fora da área, e 
bem posicionado o goleiro do 
Cuiabá espalmou. Cleiton cobrou 
escanteio, mas o time paranaense 
não aproveitou o lance.
 O  t i m e  p a r a n a e n s e  
continuou insistindo. Índio tocou 
para o lateral esquerdo Peixoto, que 
teve dificuldade, mas conseguiu 
furar a marcação, cruzar, só que a 
bola foi desviada. Dione cobrou mal 
e foi tiro de meta para o Dourado.
 Na sequência, em um 
contra-ataque rápido pela direita, 
Cleiton mandou uma bomba na 
trave, Bruno Batata pegou a sobra e 
empurrou para o fundo da rede: 
Fantasma -Operário 1 a 0. O Cuiabá 
não se abateu, partiu para o ataque e 
foi parado pelo capitão do time que 
rufou a bola para fora, mas aos 43, o 
goleiro Simão do Operário foi fazer 
graça e acabou perdendo para o 
Bruno Sávio do Dourado. 
 Ele chutou pro gol, a bola 
bateu na trave voltou, ele chutou de 
novo, acertou a outra trave, e 
Jenison ficou com o rebote, tendo a 
bola desviada no goleiro, morrendo 
no canto esquerdo. Cuiabá 1 a 1. O 
próximo desafio do Cuiabá será 
contra o Ypiranga-RS, no domingo 
(29), às 14h30 (horário MT), no 
estádio Colosso da Lagoa, no Rio 
Grande do Sul.

 Luverdense quebrou o Ojejum de derrotas e 
empates em sua frágil 

jornada na série C do Brasileirão, 
ao vencer o Tupi-MG por 3 a 0, no 
Passo das Emas, em partida 
válida pela 15º rodada da Série C 
do Brasileiro. Com a goleada, o 
time mato-grossense que está sob 
o comando de Maico Gaúcho, 
interinamente, após a demissão 
do ex-técnico Luizinho, voltou a 
vencer depois de seis partidas e 
subiu uma posição, ocupando 
agora o 6º lugar na tabela, 
afastando o fantasma da zona da 
degola.
 O Luverdense começou a 
partida assustando o goleiro 

Vilar. Tiarinha que voltou de 
lesão recebeu na área e finalizou.  
A bola desviou na zaga e o goleiro 
evitou o escanteio. Com uma 
postura bem mais ofensiva do que 
os jogos anteriores, o Verdão 
pressionou o Tupi, e teve boa 
oportunidade com Rubinho, que 
cobrou falta, com efeito, e quase 
surpreendeu o time mineiro.
 Aos 23, André Ribeiro 
recuperou a bola e deu passe para 
R u b i n h o  q u e  d e s c e u  e m  
velocidade e mandou para o 
fundo da rede. Luverdense 1 a 0. 
A primeira boa chance do Tupi 
veio com João Willian de falta. A 
bola bateu na zaga e sobrou para 
Wellington Batista, levando 

perigo para o gol de Diogo Silva. 
Já nos acréscimos, o jogador do 
Verdão foi derrubado na área e 
Paulinho cobrando a penalidade 
máxima, ampliou a vantagem. 
Luverdense 2 a 0.
 No segundo turno, aos 8 
minutos, Tiarinha ganhou o lance, 
deu um chapéu no marcador, 
driblou goleiro e de perna direita 
mandou a bola para o gol, sem 
chance de defesa do goleiro Vilar. 
Luverdense 3 a 0. A equipe do 
Tupi atacou pouco e se defendeu 
como pode para evitar a derrota 
por um placar ainda mais elástico. 
Por outro lado, o Luverdense 
criava boas oportunidades de 
fazer o quarto gol, como no chute 

ATÉ QUE ENFIM

Luverdense quebra o jejum 
derrotando o Tupi em casa 

S.N c/ Redação

O próximo desafio do Verdão do Norte será contra o Bragantino, no próximo sábado, às 17h00 (horário de MT), no estádio municipal de Lucas do Rio Verde

Jogadores do Verdão comemoram vitória em casa    

CHOQUE FANTASMA

Cuia perde vice-liderança
ao empatar com Operário
S.N c/ Redação

Empate com Operário (Pr) tira o Cuiabá da vice-liderança    

Foto: José Tramontin-OFEC

Foto: Assessoria LEC

GERAL 06
Cáceres-MT, terça-feira 24 de julho de 2018

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

 registro de mais um Ohomicídio na região de 
Fronteira de Mato 

Grosso, foi constatado na 
manhã do último domingo, 22, 
por Policiais Militares do 2º 
Pelotão de Polícia Militar da 
cidade de Rio Branco, na 
região de Cáceres. Uma 
ligação via 190 acionou os 
policiais, que se deslocaram 
até o Distrito de Panorama 
localizado a cerca de 7 KM às 
margens da rodovia MT-170, 
onde uma senhora relatou ter 
avistado o corpo de um homem 
dentro de uma residência.
 O fato foi comprovado 
pelos PMS que atenderam a 
ocorrência e depararam com a 
vitima caída dentro de uma 
pequena casa de madeira, sem 
mais ninguém em seu interior, 
apresentando ferimento na 
c a b e ç a ,  c o m  m u i t o  
sangramento.
 F o i  r e a l i z a d o  o  
isolamento do local e feito de 
imediato o comunicado à 
Polícia Civil de Rio Branco, 
que acionou a Politec, para 
comparecer ao local e realizar 
a perícia, bem como a coleta 
dos primeiros indícios que 
pudessem esclarecer o crime.

 A  v í t i m a  f o i  
identificada com o Maurício 
Francisco, 36, que estava 
residindo ultimamente em uma 
escola abandonada localizada 
naquela comunidade e, já 
conhecida por envolvimento 
com atos ilícitos praticados na 
região. 
 Segundo informações, 
o crime possivelmente ocorreu 
durante a noite do dia anterior, 
pois o corpo já apresentava 
rigidez cadavérica, que indica 
que já teria morrido, várias 
horas antes de ser periciado.
 Próximo a cabeça da 
vítima estava uma barra de 
ferro, que possivelmente foi o 
instrumento utilizado pelo 
assassino para golpeá-la na 
cabeça e provocar a sua morte.
 O cadáver de Mauricio, 
foi removido ao IML para 
devida necropsia e posterior 
sepultamento Agora, a polícia 
está investigando para chegar 
ao autor e motivos do crime, 
tendo como única pista, um tal 
de Cidão, que morava no 
mesmo local e ainda não foi 
localizado, mas pode ser uma 
peça  fundamenta l  pa ra  
elucidação do caso.

 INSS ( Ins t i tu to  ON a c i o n a l  d e  
Seguridade Social) 

divulgou edital de convocação 
de beneficiários de auxílio-
doença e aposentados por 
invalidez para realização de 

perícia médica para revisão do 
benefício.
 Em publicação no 
D i á r i o  O f i c i a l ,  f o r a m  
convocadas mais de 178 mil 
pessoas. O segurado tem até o 
dia 13 de agosto para fazer o 

agendamento pelo telefone 
135. 
 No dia da perícia, o 
beneficiário deve apresentar 
d o c u m e n t a ç ã o  m é d i c a  
disponível, como atestados, 
laudos, receitas e exames. 
Quem não agendar a perícia até 
13 de agosto terá o benefício 
cancelado.  Do total  de 
convocados, 168.523 são de 
aposentados por invalidez e 
10.412 são beneficiários do 
auxílio-doença.
 Segundo a publicação 
oficial, a convocação foi feita 
porque o INSS não conseguiu 
e n c o n t r a r  a l g u n s  d o s  
beneficiários no endereço 
informado no cadastro do 
Sistema Único de Benefícios 
(SUB), ou porque, no próprio 
c a d a s t r o ,  n ã o  h a v i a  
informações suficientes para o 
envio da correspondência.

CRIME BRUTAL

Vitima foi golpeada com barra 
de ferro na cabeça até a morte

Individuo morto residia ultimamente em uma escola abandonada localizada naquela comunidade e, era conhecido por envolvimento com atos ilícitos

Da Redação

AUXÍLIO & INVALIDEZ

INSS convoca beneficiários
para novas perícias medicas
INSS c/ Redação

Caçada aos aposentados tem nome de revisão de benefícios    

Foto: Arquivo

Golpes fortes na cabeça quase sempre ocasionam a morte da vitima    

Foto: Ilustrativa

MERRECA NA CONTA
O juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, 
determinou o bloqueio de até R$ 1,2 
milhão nas contas do deputado federal 
Ezequiel Fonseca (PP), mas foram 
encontrados apenas R$ 132,00 nas contas 
do parlamentar, não restando ao 
magistrado levantar a restrição, ou seja, 
retirar o bloqueio. Como óbvio, se tratava 
de um blefe, Bortolussi Júnior então, 
determinou o bloqueio de veículos e 
imóveis que estiverem cadastrados no 
nome do deputado. Com certeza, pelo 
menos um deve estar, daí, pelo menos, 10% 
do valor pode ficar constrito. 

PARTIU FRIAGEM
Dizem que algumas regiões têm proibido a 
presença de Neymar, para evitar a queda da 
temperatura,mas aqui no oeste, nem 
precisou, pois já no sábado, aquela friagem 
intrusa voltou e os termômetros voltaram a 
acusar mínimas de ater 12 graus, fazendo 
muita gente desalojar os agasalhos do 
guarda-roupa. Domingo e ontem, o 
friozinho continuou pelas madrugadas, 
ontem, dava sinais de se evadir, hoje ainda 
oscilam entre 16 e 18º, mas amanhã, a 
temperatura deve permanecer amena. 

REAÇÃO DISCRETA
O Brasil com seus 5.561municípios fechou 
661 postos de trabalho com carteira 
assinada ao longo do mês de junho, 
segundo informações reveladas pelo 
Caged (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados). Na análise por setores de 
atividades, o número de demissões com 
carteira assinada superou as contratações 
em cinco das oito áreas de atividade 
analisadas pelo Caged. Ao longo do mês 
passado, puxaram a queda no nível de 
emprego os setores da Indústria de 
Transformação (-20.470 postos) ,  
Comércio (-20.971), Administração 
Pública (-855), Construção Civil (-934) e 
Extrativa Mineral (-88).

PICARETAS NA PEDRA
A Polícia Civil prendeu 24 falsos 
corretores de imóveis no começo deste mês 
em oito municípios da região Norte do 
Estado. Em Sinop, (nortão) o delegado de 
policia Antônio Liberato, disse que vinha 
recebendo constantemente reclamação dos 
corretores legalizados e até mesmo por 
parte da população, que já foi enganada por 
aqueles que se apresentam como sendo 
corretores, mas na verdade estão atuando 
de forma ilícita e acabam fazendo o serviço 
do corretor, mas não tem o mínimo critério 
de responsabilidades. Se a moda pega e 
fazem um baculejo ali na Praça Major 
Carlos, a fila é grande, haja picaretas, mas 
será que aqui tem delegacia do CRECI? 

CHAPÉU ALHEIO
O presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso, desembargador 
Márcio Vidal, disse que é preciso os 
cidadãos mato-grossenses se envolver na 
política para que possam ser melhoradas 
ações em diversos setores. Conforme ele, o 
povo não exerce a cidadania, o controle 
social, vira as costas para a política, e o 
Brasil se transforma nisso que estamos 
vendo. Conclui, que o controle não é 
responsabilidade só do Tribunal de Contas, 
é de cada um de nós. Palmas prá ele, se os 
bem pagos pouco fazem, não podem 
reclamar do povo, que quase nada ganha e 
ainda paga quase a metade em impostos. 
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 Lendo no final de semana uma obra 
de arte do renomado Emir Sader, pudemos 
aprender um pouco mais sobre as 
desigualdades vigentes no reino tupiniquim, 
onde meia dúzia de afortunados (e bota 
fortuna nisso) encastelados se esbalda com 
os milhões lesados da ralé e o povo, herói 
sem resistência, padece no cotidiano. O 
texto de Sader, nos fez rememorar um 
poema que escrevemos quando adolescente 
no ensino médio, abandonado pela metade 
por dois motivos específicos: a fuga da 
opressão na ditadura militar e a necessidade 
de engrossar as levas de bóias-frias nos 
latifúndios, a sobrevivência, afinal. 
 Neste tal poema, enfocamos o 
drama do desempregado, como no artigo de 
Sader, quase meio século após, claro, sem o 
aspecto filo-sociológico do mestre, cujas 
palavras revelam, que das imagens mais 
tristes de uma crise social como a brasileira, 
a do desempregado é aquela que mais 
constrange. 
 Um numero nas estatísticas, esta 
pessoa a que a sociedade não concede sequer 
um emprego remunerado pela mísera 
quantia do salário mínimo, é ou, pelo menos 
deveria ser um cidadão. Mas, não passa de 
um excluído, à quem a sociedade, ou o 
mercado, diz que não vale o montante de um 
salário.
 Na verdade, o mundo cão, diz que 
ele não vale nada, não tem direito, nem uma 
fonte mínima de sustento para manter sua 
família, pagar o aluguel, comprar a comida, 
pagar o transporte, não vale, para nada 
mesmo. 
 Na linha do amigo Sader, e 
concordamos em gênero, numero e grau, a 
perda de emprego, é a perda do mínimo de 
dignidades, de poder manter em condições 
básicas de vida à sua família, de poder 
prever o que vai poder comprar no mês que 
vem. 

 E aqui, entramos na questão das 
desigualdades, um ultraje ao artigo 1º da 
Carta Magna tupiniquim, aquela que deveria 
ser cumprida ipsi-leter's, nos direitos iguais, 
violentados pelos poderosos, em detrimento 
da plebe. Por falar na tal Dona Constituição, 
o direito à propriedade privada, da terra, dos 
bancos, das grandes corporações, está 
garantido por ela. 
 Se alguém colocar esse direito em 
risco, há mecanismos pelos quais seus 
proprietários acionam forças da ordem, que 
rapidamente recolocam a vigência desse 
direito. É um direito que se refere a uma 
ínfima minoria da população, mas que tem 
garantias de toda ordem. Já se uma pessoa 
perde o emprego, uma atividade que se 
refere à grande maioria da população, ela 
não tem a quem apelar, pois se o direito ao 

trabalho está na Constituição, é em alguma 
letrinha menor, lá embaixo, escondido em 
outros capítulos. Isso dá o caráter liberal da 
Constituição, que garante os direitos 
formais, mas não os direitos reais. 
 No real, o Artigo 5° da Constituição 
Federal garante que qualquer brasileiro e 
estrangeiro residente no país têm direito à 
vida, liberdade, igualdade, segurança e à 
propriedade. Só pra finalizar o raciocínio, o 
direito ao trabalho, ao emprego formal, é um 
direito humano essencial, que atinge a 
grande maioria da população, que não 
dispõe de capital para abrir uma empresa 
própria e precisa vender sua força de 
trabalho para sobreviver. 
 Neste contexto, ele deveria pelo 
menos poder possa fazer com a mínima 
dignidade, deveria, mas....:!

 Um assunto que tem gerado 
polemicas, revoltas, discussões e poucas 
conclusões, a pedofilia, ilustra reportagens 
na mídia atual, seja de forma discreta ou 
sensacionalista, escachando os autores e nas 
páginas da editoria policial; convenhamos, 
algo, infelizmente necessário, sobretudo 
para tornar público os algozes, quando 
possível, pois pelo ECA, em se tratando de 
intra-familiares, apenas as iniciais do 
violentador podem ser divulgadas, para 
proteção da vitima. 
 Quando me propus a abordar este 
tema, tentei, confesso sem conseguir, deixar 
de lado a minha posição pessoal, que assim 
como a da maioria, é de aversão a tais casos e 
confesso não foi fácil discorrer e para ser 
totalmente imparcial, busquei pesquisar o 
tema, analiticamente. 
 Na análise etimológica pedofilia é 
uma palavra que deriva do grego ped (o), 
paídos, que traduz a idéia de criança e phílos, 
que expressa o conceito de amigo. 
 Nos meios de comunicação, o 
vocábulo designa a conduta da pessoa, 
principalmente homens, que praticam sexo 
ou qualquer ato libidinoso com crianças. 
 Na classificação médica, a pedofilia 
é vista como um transtorno de preferência 
sexual, que se encontra junto a outras 

parafilias, os desvios de conduta sexual, ou 
seja, uma perversão sexual, inseridos na 
CID, a Classificação Internacional de 
Doenças. 
 Estive pesquisando Fiorelli e 
Mangini, e segundo eles, a parafilia, 
consiste em fantasias, anseios sexuais ou 
comportamentos recorrentes, intensos e 
sexualmente excitantes envolvendo objetos 
humanos ou situações incomuns. 
 Para alguns cientistas, uma doença, 
uma patologia, para alguns psicólogos, 
transtornos psicológicos que podem ter sua 
origem em genética ou em comportamentos 
sociais. 
 No consenso comum, a pedofilia 
constitui transtorno psicológico da 
sexualidade do indivíduo, uma espécie de 
conduta que não constitui fato típico, vez 
que se caracteriza pelo desvio no 
desenvolvimento da sexualidade, onde 
existe o desejo de adultos por crianças. 
 Veja o leitor, que é um assunto por 
demais complexo, porém, patologia ou 
transtorno, não se pode ignorar tratar-se de 
um crime, e, repugnante, asqueroso, 
hediondo, que se exige a clausura do autor, 
seja numa penitenciária ou num manicômio 
judiciário, livre, é que não se pode admitir, 
seja ele, estranho ou intra-familiar à vitima. 

 O abuso sexual seja contra quem 
for, deve ser repelido, coibido e punido, pois 
se origina e se robustece de violência, do 
latim “violentia”, ato de violentar, 
constrangimento físico ou moral, ao qual 
pode se acrescentar a coação ou coerção 
psicológica. 
 O crime cometido pelo pedófilo, 
seja ele intrafamiliar ou não, revela a 
negação de valores considerados universais, 
praticamente, marcando para sempre a vida 
das vitimas. 
 Como muito bem frisou a renomada 
psiquiatra Sahika Yuksel, o estuprador é 
alguém que ataca sua presa para conseguir 
um objeto, e a mulher é objetificada neste 
caso, trata-se de poder e há também pessoas 
que sentem prazer com isso. 
 Então, amigos (as), em se tratando 
de violência, todos os atos decorrentes dela, 
devem merecer a minha, a sua, a nossa 
repulsa, especificamente, aquela que viola 
física e psicologicamente outrem, ainda 
mais, com o gravame de pátrio-poder a uma 
indefesa criança. Escusas aos mais liberais, 
mas papo reto? Não aceito justificativas. 

***___Rosane Michelis – Jornalista, 
pesquisadora, bacharel em geografia e pós 
em turismo. 
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valoração do dano ambiental em 
áreas úmidas, cujo público-alvo, foi 
os promotores de Justiça da região e 
suas assessorias. 
 O objetivo da capacitação, 
identificar danos ambientais 
ocorridos em áreas úmidas e 
estabelecer valores de compensação 
pelos serviços ecológicos perdidos.
 Nesta capacitação foram 
abordados, responsabilidade civil do 
dano ambiental; recuperação de 
áreas e serviços ecológicos; 
caracterização de danos em áreas 
úmidas (agrotóxicos, efluentes, 
drenagens, desmatamento, recursos 
pesqueiros, fauna); estudo de caso e 
técnicas de valoração do ano 
ambiental (drenagens, efluentes e 
desmatamento.

 Ministério Público do OEstado de Mato Grosso, por 
meio da Procuradoria 

Especializada em Defesa Ambiental 
e Ordem Urbanística, realizou na 
última sexta-feira (20), às 19h00 em 
Cáceres, reunião pública de 
sensibilização de defesa das áreas 
úmidas do Rio Paraguai. 
 O evento foi realizado no 
auditório da Unemat, Jardim 
Universitário e teve por objetivo 
sensibilizar a sociedade mato-
grossense para a importância 
socioambiental da conservação das 
áreas úmidas do Rio Paraguai, além 

de  deba te r  o  aumento  dos  
mecanismos de sua proteção 
j u r í d i c o - a m b i e n t a l  c o m  o  
aprimoramento e interpretação de 
técnicas de valoração do dano 
ambiental.
 Presentes a reunião, além de 
membros do Ministério Público 
Estadual e Federal, professores da 
UFMT e Unemat, servidores da 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, bem como representantes 
da sociedade civil e do executivo 
municipal e estadual.
 No sábado (21) aconteceu 
capacitação sobre as técnicas de 

 Como parte de atividades 
desportivas benéficas a saúde dos 
idosos, a SMAS, oferece além da 
ATI, (academia), espaço para 
jogos de mesa, disponível em 
período integral, onde também 
são realizados encontros sociais, 
festas culturais, shows, e eventos 
da comunidade, com ativa 
participação dos integrantes da 
melhor idade. Destaque, o bailão 
semanal, que reúne centenas 
deles durante horas de total 
descontração. 
 Dentre as atividades 

a g r a v a d o ,  n ã o  t e v e  a  
oportunidade de iniciá-lo, mas 
deixou plantada a semente que 
germinou e deu frutos. Uma 
f o r m a ,  d a  S e c r e t a r i a  d e  
Assistência Social, homenagear a 
memória de Dona Irene, tornando 
real a iniciativa da oficina, que 
vem proporcionando grande 
a p r e n d i z a d o  a t r a v é s  d e  
h a b i l i d a d e s  a r t e s a n a i s ,  
r e n t a b i l i d a d e ,  
integralização/socialização. É 
também ministrado curso de 
costura aos idosos

ções voltadas a contribuir Apara manter ativa a 
pessoa na terceira idade 

têm sido uma das prioridades do 
atual governo municipal de 
Cáceres, com a promoção de 
várias atividades, através da 
Secretaria de Assistência Social, 
que mantém uma rede de serviços 
atendendo quem tem mais de 60 
anos, e, com isso, contribuindo 
para uma velhice mais ativa e 
sadia.
 Conforme a Secretária de 
Assistência social Eliane Batista, 
este trabalho tem inclusive 
fortalecido os vínculos familiares 
do idoso na comunidade e dentre 
as atividades salutares, um dos 
destaques, se fazem presentes nos 
trabalhos básicos em hortaliças 
(plantio/manuseio/colheita/cons
umo), as caminhadas 2 vezes por 
semana e exercícios básicos em 
academia para terceira idade de 
segunda a sexta em horário 
comercial.
 No setor manufaturado, 
as oficinas artesanais, ensinam a 
confecção da Colcha de Retalhos, 
um programa que foi idealizado 
por Dona Irene Coelho Cruz, mãe 
do prefeito Francis Maris e que 
devido a problemas de saúde 

d e s e n v o l v i d a s  n a s  á r e a s  
culturais, artesanais, esportivas e 
de lazer, que estimulem e 
potencializem o envelhecimento 
ativo. 
 Dentro deste contexto, 
Eliane enfatiza que em Cáceres, a 
unidade CCI está de portas 
abertas a receber o público, 
pessoas a partir dos 60 anos, com 
o objetivo de, promover a 
autonomia, independência e a 
participação na comunidade. 
(Colaborou Joner Campos).

culturais, festas e encontros 
culturais promovidos pela SMAS 
durante o ano neste contexto, 
estão: Carnaval; Dia da mulher; 
Páscoa; Festival de pesca; Festa 
Julina (festa de Cururu); Passeios 
em pousadas e chácaras;; Jogos; 
Olimpíadas da melhor idade; 
Festividades natalinas.
 De uma maneira geral a 
secretaria oferece momentos, 
condições e orientações para que 
os idosos tenham dentro de suas 
limitações, e as atividades 

Radio Clube FM, (ultimamente, 
Rádio Centro - America).
 No primeiro escalão do 
governo de Mato Grosso, Luiz 
Zattar foi funcionário da 
Secretaria de Fazenda do Estado, 
antiga Exatoria, onde aposentou. 
Zattar deixa viúva, a esposa 
Marlene, órfão, o filho Luiz 
Alberto da Cruz Zattar (Beto e as 
netas Danielly e Victória 
Valentine. 
 O prefeito Francis Maris 
manifestou-se consternado pelo 
passamento do amigo, que foi 
velado a partir das oito horas na 
capela Park dos Ipês e sepultado 
na mesma segunda feira, as 
16h00 no cemitério Parque dos 
Ipês.

 áceres perdeu ontem, Cm a i s  u m a  d e  s u a s  
l ideranças  po l i t i co-

comunitárias, com o desenlace do 
empresário Luiz Alberto Silva 
Zattar, o popular Rico Zattar, aos 
68 anos de idade, que se 
encontrava hospitalizado há mais 
de uma semana no Hospital São 
Luiz, após um acidente vascular 
encefálico. 
 O extinto, foi destacado 
articulista político na cidade de 
Cáceres, uma espécie de guru dos 
Q. Gs eleitorais, experiente em 
s o l u c i o n a r  c o n f l i t o s  d e  
correligionários, em busca de 
soluções partidárias consensuais. 
Nos meios de comunicação foi 
titular por algumas décadas, da 

VIDA QUE SEGUE

Assistência social prioriza 
a melhor idade em Cáceres

Corpo e mente são trabalhados com diversas atividades, mantendo a saúde e o reflexo dos assistidos que participam de lazer e recreação, como o bailão semanal

Assessoria c/ Redação 

Os exercícios físicos ajudam a manter a forma na 3ª Idade    

Foto: Assessoria SMAS

ÁREAS ÚMIDAS

Reunião do MPE em Cáceres
debate defesa do Rio Paraguai
Assessoria

Alvo de degradações, Rio Paraguai abriga a rica fauna pantaneira   

Foto: Divulgação

ÚLTIMO ADEUS

Morre aos 68 anos em Cáceres
articulador Luiz “Rico Zattar”

Da Redação

Cáceres se despediu de Luiz Alberto Silva Zattar, “Rico Zattar.”   

Foto: Reprodução
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roubo ou furto do veículo.
 Os policiais entraram em 
contato com a proprietária do 
caminhão que informou que o 
veículo estava com seu motorista 
e que ele sairia para trabalhar por 
volta das 4h00 e desde então não 
falou mais com o funcionário.
 Depois que o Volvo foi 
guinchado até a Delegacia de 
Polícia Civil de Cáceres para as 
providências de praxe, a base do 
Gefron recebeu uma ligação da 
dona do caminhão, dando conta 
de que  seu motorista havia ligado 
alegando ter sido rendido por três 
bandidos armados de pistola e 
revolveres, levado para um 
cativeiro na região do Distrito da 
Guia , onde ficara amarrado, 
enquanto os criminosos tinham 
rumado com o caminhão no 
sentido da fronteira.

o final de semana, por Nvolta das 7h30 de sábado 
último, policiais do 

Gefron realizavam diligencias de 
rotina na BR 070, ligação 
C á c e r e s / S a n  M a t i a s  e  
recuperaram o caminhão Volvo 
NL-l12- 360, de cor branca, 
placas AGC-645 Volvo NL-l12- 
360, de cor branca, com placa 
AGC-6456, próximo à localidade 
conhecida como Angico, que 
seguia sentido Bolívia.
 Logo ao avistar o pesado 
veículo, os militares tentaram 
realizar abordagem, mas um dos 
ocupantes efetuou um disparo em 
direção da viatura e os policiais 
revidaram. 

 Com receio de serem 
presos com o bruto, os suspeitos 
tentaram empreender fuga com o 
caminhão, não acatando a ordem 
de parada, sendo realizado 
acompanhamento tático até 
próximo assentamento do Catira, 
onde o caminhão foi jogado para 
fora da estrada e seus ocupantes 
e m p r e e n d e r a m  f u g a  s e  
embrenhando em meio à mata.
 Sem conseguir prender os 
b a n d i d o s ,  o s  p o l i c i a i s  
procederam a uma vistoria 
veicular, localizando a quantia de 
R$ 1.850,00 no interior do 
caminhão. Através da checagem 
via Base Gefron, não foi 
constatada nenhuma queixa de 

 Quando os policiais se 
aproximaram para tentar uma 
abordagem de identificação e 
mais detalhes dos dois suspeitos, 
eles empreenderam fuga com a 
moto, uma Honda Fan de cor 
preta, avançando sinais por ruas e 

naquela localidade de fronteira n 
região de Cáceres. 
 A dupla foi flagrada em 
atitudes suspeitas pelos policiais 
na Rua São Judas Tadeu,m 
também conhecida como Rua 
Quatro.

ois suspeitos foram Dpresos no final de 
semana (ultima sexta 

feira, 20) por policiais do 17º 
BPM de Mirassol D'Oeste, 
quando circulavam numa moto 
por ruas do Jardim São Paulo, 

apenas pelas G.A.C.S, 24, foram 
encaminhados a Del Pol para as 
demais providencias.  
 Na busca ao pacote 
dispensado pela dupla, os 
policiais constataram ser uma 
porção (peteca) de pasta base de 
cocaína. 
 Como mais nada foi 
encontrado na revista pessoal dos 
suspeitos, a simples posse 
papelote singular de droga não 
enseja o tráfico e a direção 
perigosa é afiançável,  eles 
devem ter  sido l iberados 
posteriormente.

esquinas, inclusive colocando em 
risco motoristas, ciclistas e 
pedestres. Óbvio, que os policiais 
saíram na captura dos suspeitos, 
que durante a fuga tentaram se 
l i v r a r  d e  u m  o b j e t o ,  
arremessando um pacote em 
direção a uma árvore na Rua 
Paraíba, ato observado pelos 
policiais, que logo em seguida 
conseguiram parar os fujões. 
 Um deles, L. G. G. C, 23, 
(a policia não forneceu sequer o 
prenome) já possui passagem 
criminal por tráfico de drogas e o 
outro, também identificado 

Militar e acusou o companheiro 
de ter cometido o crime contra a 
filha e como ele não estava mais 
em sua residência, ela passou o 
endereço dele para os policiais. 
 Ao chegarem ao local, os 
agentes encontraram o acusado e 
o encaminharam à delegacia. No 
seu depoimento, ele comentou 
que havia deixado a menina com 
outra pessoa, mas a mãe da 
vitima, rebateu a informação. A 
m e n i n a  p e r m a n e c e u  e m  
observação no hospital  e 
posteriormente foi liberada. O 
caso está sendo investigado pela 
Polícia Civil.

m  i n d i v i d u o  Udesqualificado, foi preso 
na madrugada do último 

sábado (21) acusado de ter 
amarrado e estuprado a enteada, 
uma menina de apenas três anos, 
em Pontes e Lacerda, na região de 
Cáceres. Conforme o boletim de 
ocorrência, a mãe havia deixado a 
menina com o namorado para que 
pudesse trabalhar e ao retornar, 
percebeu  vermelh idões  e  
machucados na genitália da 
criança.
 Suspeitando que algo de 
grave pudesse ter ocorrido a 
criança, ela acionou a Polícia 

MALUCOS FOLGADOS

Suspeitos fogem de policiais 
dispensando porção de coca

Dupla estava tranqüilo até avistar a barca da PM e como a barra sujou, jogaram a droga durante a fuga, mas acabaram detidos e levados a Del Pol para um sabão

Da Redação

Suspeitos L.G.G.C e G.A.C.S, não tiveram nomes fornecidos    

Fotos: PM/MT

Volvo seria levado para a Bolívia para virar grana e pó   

Foto: PM/MT

BRUTO NA FRONTEIRA

Gefron reboca caminhão 
abandonado por ladrões

Gefron c/ Redação

FILHA DO CASO

Tarado amarra e estupra 
menina de apenas 3 anos 
Da Redação

Abuso sexual contra crianças é o extremo da violência   

Foto: Ilustrativa
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 Conselho Municipal do ODireito da Criança e do 
Adolescente de Araputanga 

angariou mais de 43.000, 00 por 
meio de doações, destinação de 
Imposto de Renda. 
 O ato de doação/destinação 
foi realizado voluntariamente por 
pessoas físicas e jurídicas durante a 
campanha de declaração de imposto 
de renda de 2018, realizada entre  20 
de Janeiro  e  28 de abril de 2018.  
 “No inicio desse ano 
realizamos uma campanha de 
sensibilização da comunidade 
Araputanguense e convidamos os 
contadores de nosso município a 
serem nossos parceiros incentivando 

os seus clientes a realizarem as 
doações/destinações. 
 Estamos muito felizes com o 
resultado, visto que saltamos de uma 
arrecadação de 11 mil reais em 2017, 
para mais de 43 mil reais em 2018”, 
frisou Valeria Ramos, Secretária de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social de Araputanga. 
 As leis federais de incentivo 
a doação permitem que pessoas 
físicas destinem até 8% do IR, 
devido Receita Federal, à iniciativas 
culturais, sociais, esportivas e da área 
da saúde,  sem reduzir ou aumentar 
suas dividas junto a Receita Federal. 
Para empresas a destinação dá-se em 
até 2%. 

 Os recursos serão utilizados 
no custeio de projetos sociais que 
tenha como foco a assistência e o 
desenvolvimento social de crianças e 
adolescentes do município de 
Araputanga. 
 Poderão receber os recursos 
todas as instituições sociais 
cadastradas junto ao Conselho 
Municipal do Direito da Criança do 
Adolescente – CMDCA.
 Na atualidade estão aptas a 
receberem parte do recurso a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Araputanga – 
APAE-ARA, Abrigo “Flor de 
Acácia”, Projeto Educacional 
“União Faz a Vida”, Associação de 
Pais e Amigos do Desporto de 
Araputanga - APADA e Projeto 
Jovem Aprendiz do Centro de 
Integração Empresa-Escola. “Com 
saldo positivo, em 2017, o conselho 
investiu em três projetos o 
equivalente 18 mil reais, 6 mil reais 
em cada. 
 O s  p r o j e t o s  f o r a m  
desenvolvidos pela APAE-ARA, 
Abrigo “Flor de Acácia”, Associação 
de Pais e Amigos do Desporto de 
Araputanga. 
 Com o sucesso conquistado 
em 2018 pretendemos investir em 
novos projetos sociais direcionados 
as nossas crianças e adolescentes”, 
frisou Giuliana Francesca Marcelo e 
Mariano presidente do Conselho 
Municipal do Direito da Criança e do 
Adolescente de Araputanga.

José da Silva Costa, 39, anos 
invadiu no final de semana, (sexta-
feira) duas residências no 

residencial Dona Júlia em Tangará da 
Serra e acabou esfaqueado por José 
Ronaldo Campos, 35. A Polícia Militar e 
o Serviço de Atendimento Móvel e 
Urgência (Samu) foram acionados para 
prestar atender ao caso de vias de fato. O 
tenente Márcio Pereira da PM contou 
que os homens foram algemados para 
que a situação fosse apaziguada.
 Pol ic ia is  do  Cent ro  de  
Operações da Polícia Militar, trabalham 
com a suspeita de que o invasor das 
residências estivesse embriagado ou sob 
efeitos de entorpecente. “Pudemos 
constatar que um indivíduo tinha 
perfuração de arma 
branca em local de 
musculatura, sendo 
socorrido pelo Samu; a 
gente vai aguardar o 
laudo médico até que ele 
seja  l iberado para  
apresentação dos dois 
indivíduos ao Cisc”, 
acrescentou o tenente, 
que contou ainda que o 
rapaz teria entrado em 
discussão quando levou 
a facada.
 “De  acordo  
com os vizinhos, o 
ind iv íduo  que  fo i  
e s f aqueado  e s t ava  

bastante alcoolizado, tentou adentrar em 
uma das residências aonde foi retirado 
por populares. Posteriormente, ele 
tentou adentrar  numa segunda 
residência onde a senhora estava com 
seu namorado, houve uma discussão e 
eles começaram as vias de fato, aonde 
ambos saíram machucados. Um com 
lesão na cabeça e o outro, com 
perfuração na região das costas.
 Ressalte João da Silva, o 
invasor, estava tão alterado, que foi 
preciso fazer uma sedação nele. A 
segunda vítima só sofreu um corte 
contuso na cabeça e foi conduzida por 
outra viatura para evitar maiores 
transtornos envolvendo-o com o 
desafeto, segundo o condutor-socorrista 
Alex Ruiz.
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CMDCA de Araputanga recebe 
recursos via declaração do I.R

Doações serão utilizadas no custeio de projetos sociais que tenha como foco a assistência e o desenvolvimento social de crianças e adolescentes do município
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Representantes do CMDCA agradecem doações aos projetos sociais   
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VIAS DE FATO

Chapado invade casa leva
sova e o couro come geral 
VG-News c/ Redação

Invasor e morador se enroscaram numa briga de cachorro grande    
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