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H á  e x a t a m e n t e  7 1  a n o s ,  
(10/12/1948) a Organização das Nações 
Unidas, conhecida ONU, que já foi Liga e 
não ligou, instituía a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 
documento elaborado entre janeiro do ano 
anterior e dezembro do mencionado, com 
o objetivo de formar uma base para os 
direitos humanos em todo o mundo e 
representar uma mudança significativa de 
direção a partir de eventos como a 2ª 
Guerra Mundial e o colonialismo que 
imperava na época. 

A partir desta declaração, foi 
criado concomitantemente, o Dia 
Internacional dos Direitos Humanos, nem 
sempre respeitados pelas nações e manda-
chuvas delas, quando se trata de 
equanimidade entre os cidadãos. 

No papel é divino, lindo mesmo, 
bastando citar alguns dos artigos, 
começando pelo 1º: -“Todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotados de razão 
e consciência e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade. 
Bom forria senão sesse, né mesmo, Seu 
Zé, que consoante o artigo 2º:- deve ter 
capacidade para gozar os direitos e as 
l iberdades  es tabelecidos  na  ta l  
declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição, êita balela gigante! 

Desce Quincas, né mesmo, Terta? 
E prossegue a cantilena suave no pé do 
ouvido do Bastião que ainda acredita em 
Lobisomem; Artigo 3º- Todo ser humano 
tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal; liberdade para ser 
escravo de um salário mínimo que não 
cobre metade do básico e segurança que 
leva 30% deste valor a titulo de impostos, 
retidos na fonte; E vem o Artigo 25, lá na 
frente ironizar que  todo ser humano tem 

direito a um padrão de vida capaz 
de assegurar a si e à sua família saúde, 
bem-estar, alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os 
etcéteras, caso perca os meios de 
subsistência, estendendo tais direitos à 
maternidade e a infância,com cuidados e 
assistência especiais, acredita, Dona 
Maria, que dói menos.

Não adianta vir com os discursos 
demagógicos de direitos humanos no 
Brasil, que exceto para uma minoria 
privilegiada, o resto é balela, conversa 
fiada, pois apesar de discretos avanços, a 
Pátria Amarga vivenciou e vivencia 
atentados diários, contra os Direitos 
Humanos, cometidos pelo Estado de 
exceção implantado pelo governo militar 
durante os anos de chumbo da Ditadura 
Militar brasileira e pós. Hoje em dia, 
apesar da Constituição Federal de 1988, 

ratificar os Direitos Humanos da 
Declaração  Universa l ,  a t iv is tas  
defensores deles ainda são ameaçados e 
assassinados. 

A violência contra a mulher, os 
assassinatos da população marginalizada 
(principalmente de jovens negros e 
moradores de periferias), o trabalho 
escravo, o crime organizado, a formação 
de milícias e a desigualdade social, ainda 
esbarram na garantia dos Direitos 
Humanos para a população brasileira. 

Daí, que não dá mesmo pra gente 
acreditar nas mentiras apregoadas como 
D i r e i t o s  H u m a n o s ,  f r á g e i s  o u  
praticamente inexistentes para quem é 
Humano Direito. 

E toca o barco com os direit os Hú-
Manos, que a fila anda e vai longe; o 
mundo gira, alpargata roda, e truco, C'est-
Fini, no Circo Brazí.

O ser humano é dotado de 22 pares 
de cromossomos chamados autossômicos 
e um par de cromossomos sexuais em 
cada célula do corpo (com exceções), XX 
se for mulher e XY se for homem.  Um 
filho herda 23 cromossomos do pai e 23 
cromossomos da mãe, podendo então 
herdar alelos diferentes ou alelos iguais 
em cada locus. Quanto mais a mãe e o pai 
de uma criança são aparentados, maior 
chance a criança tem de herdar dois alelos 
iguais, e maior a chance de herdar alelos 
iguais que sejam deletérios. Exatamente 
por esse motivo a tradição já diz que filhos 
de um casal de primos em primeiro grau 
têm maiores chances de nascerem com 
defeitos.

Aqui se entra na história de Adão e 
Eva: Por mais que os alelos de Adão 
fossem diferentes dos alelos de Eva, se a 
humanidade toda fosse descendente desse 
casal haveria cruzamento entre irmãos e 
primos próximos nas primeiras gerações. 
Esse endocruzamento ou endogamia leva 
ao aumento do número pessoas que 
possuem alelos iguais  em seus 
cromossomos, maior número de alelos 

iguais inclui deletérios iguais (por 
“alelos iguais” quero dizer a condição 
comumente chamada de homozigoto). 
Isso  acontecer ia  com todos  os  
descendentes de Adão e Eva. Ou seja, 
todos nasceriam com genes deletérios, e 
teriam sua sobrevivência prejudicada. 
Isso significa extinção da espécie 
humana.

A Genética moderna de fato 
aponta para uma origem comum de todos 
os seres humanos: uma população 
africana, não um casal.  E de onde veio 
essa população africana de seres 
humanos? Empregando os mesmos 
métodos que usamos para saber quem é o 
pai de uma criança e para saber a 
ancestralidade comum de todos os seres 
humanos nessa população africana, que é 
a analise de semelhanças e diferenças no 
DNA, observamos que depois de juntar 
todos os seres humanos, semelhanças são 
compartilhadas entre todos os seres 
humanos e os chimpanzés modernos.

Ou seja, a humanidade não veio de 
um casal, veio de uma população, e essa 
população veio de outras populações mais 
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CALENDÁRIO

LAGOSTA E VINHOS

OURO DE TOLO

LOUCURA, LOUCURA!

PERNAS PRO AR!

ARTIGO 19

Hoje é terça-feira, 10 de dezembro, Dia da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, consequentemente dos tais 
direitos; Internacional dos  Indígenas; 
Nac iona l  da  Inc lu s ão  Soc i a l  e  
coincidentemente, Universal do Palhaço, 
personagem central e sofredor (povo) do 
Circo Brasil; Santo do Dia,  São 
Melquíades. Anjo do Dia: Asailah, da 
hierarquia angelical das Virtudes; Fase da 
lua, Quarto Crescente; Previsão do Tempo,  
mínima de 22° e máxima de 33°, com  sol e 
aumento de nuvens de manhã,  71% de 
chances de chuva 15 m.m,  à tarde e à noite.

Os ministros do Tribunal de Contas da 
União decidiram liberar refeições com 
lagosta e vinhos importados contratadas 
pelo Supremo Tribunal Federal, com 
algumas considerações, sobre parecer do 
MPF sobre a licitação de R$ 1,3 milhão 
feita pela Corte para serviços de 
fornecimento de refeições institucionais, 
mas sem suspender o pregão, cujo ferro 
entra mesmo é no bolso do povo, que via 
impostos, banca todos os nababos dos 
poderes  encastelados.

Não sem tempo, a polícia grampeou um 
grupo de estelionatários em Curitiba que 
prometia lucro de até 4% ao dia com bit-
coins, e que tinha faturado R$ 150 milhões, 
lesando cerca de 4.000 pessoas, com a 
promessa de lucro de R$ 1,5 bilhão. Os 
vigaristas  atraíam as vítimas usando 
emails e aplicativos e muitos entravam no 
negócio por indicação de amigos ou 
parentes próximos, o famoso boca a boca, 
que é típico em esquemas de pirâmide 
financeira. Haja idiota, né mesmo? 
Negócio sério e olhe lá, só em banco com 
sede fixa e gerente.

Citando o comportamento do polêmico 
colega de parlamento, um vereador de 
Cuiabá sem mencionar nomes, apresentou 
um projeto de lei que obriga os candidatos 
eleitos na próxima legislatura da Câmara 
Municipal a apresentarem atestado de 
sanidade mental antes de serem empossado 
na casa de leis. Se a moda pega, poucos 
seriam considerados aptos e se candidatar, 
haja malucos pelaí.

Para quem quer planejar viagens, pescar, 
ou, ficar de lagarto mamando um chopp,  
2020 será um ano com 9 feriados 
prolongados, com datas que caem na 
segunda, sexta ou que podem ser 
emendados por caírem na terça ou quinta-
feira. Confira: Carnaval: 25 de fevereiro, 
terça-feira (facultativo); Paixão de Cristo: 
10 de abril, sexta-feira; Tiradentes: 21 de 
abril, terça-feira; Trabalhador: 1º de maio, 
sexta-feira;  Corpus Christi: 11 de junho, 
quinta-feira (facultativo); Independência: 
7 de setembro, segunda-feira; N. Sra. 
Aparecida: 12 de outubro, segunda-feira; 
Finados: 2 de novembro, segunda-feira; 
Natal: 25 de dezembro, sexta-feira.

Hoje Dia Internacional dos Direitos 
Humanos e a gente fica aqui na moita, 
amparado pelo artigo 19 da Declaração da 
ONU que afirma todo ser humano ter 
direito à liberdade de opinião e expressão, 
incluindo a liberdade de, sem interferência, 
ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e idéias por 
quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras. Até quando,  não sabemos, do 
jeito que as coisas andam.

antigas, e há cerca de 8 milhões de 
anos os mesmos ancestrais dos seres 
humanos foram também os ancestrais dos 
chimpanzés e bonobos. 

O aumento de homozigotos 
causado pela reprodução entre parentes 
pode ser explicado por um mecanismo 
chamado deriva genética. Ela causa, por 
acaso, a fixação de alguns alelos e a 
extinção de outros. Eva mitocondrial e 
Adão do cromossomo Y têm sido 
noticiados por causa de algumas 
pesquisas genéticas. Significa então que 
ninguém conhece esses argumentos e tem 
gente ainda acreditando em Eva e Adão na 
ciência? Não. A “Eva Mitocondrial” e o 
“Adão do cromossomo Y” são apenas 
metáforas (um tanto jocosas). Eva 
Mitocondrial quer dizer apenas que há um 
único genoma mitocondrial ancestral a 
todos que são encontrados hoje, que pode 
ser traçado a una única mulher. Mas não 
significa que ela era a única mulher da 
época dela. O mesmo vale para o 
cromossomo Y do “Adão”. 
Eli Vieira, biólogo, geneticista mirim e 
humanista.

Adão e Eva e a Genética

Direitos hú, Manos!
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 oi realmente uma Super-
Friday, o anoitecer do Fúltimo final de semana em 

Cáceres, iluminado pelas milhares 
de micro-lâmpadas, da decoração 
ímpar do Natal de Luzes, brilhante 
resultado do projeto idealizado e 
r ea l i zado  pe l a  P re fe i tu ra  
Municipal de Cáceres, via 
Sicmatur, quando da abertura 
oficial do magno evento Cristão, 
com discursos das autoridades.

Com direito a presépio, 
Papai Noel e seu trenó, estrelas 
iluminadas, árvores cintilantes, o 
ponto alto da abertura na Sexta-
Super, o Auto de Natal do teatro 
campal, que deu a grande largada 
para as festividades alusivas ao 
nascimento do filho de Deus, para 
deleite de milhares de cacerenses 
e visitantes, que afluem a cidade 
nesta época.

A peça “Jesus Cristo, o 
presente de Deus”, com mais de 
200 artistas, de principais a 
coadjuvantes e extras, retrata 
parte da vida de Jesus, com 
destaque para o cenário de época, 
mercê  da  cr ia t iv idade do 
exper t i se-Star,  Marcionei ,  
remontando milhares de anos, 
numa viagem ao tempo, fiel ao 
ambiente do enredo, com os 
p e r s o n a g e n s  b í b l i c o s  n a  
cenográfica Jerusalém. 

A peça que foi aplaudida 

com o show pirotécnico, 
dividindo o brilho com  as luzes 
acesas em toda área da Praça 
Barão do Rio Branco até o espaço 
da Sicmatur na Praia do Daveron.

A via sacra da Barão à 
Sicmatur, foi e continuará sendo 
nestas noitadas natalinas, um 
convite às famílias, para a sagrada 
v i s i t a  à  g rande  fes ta  do  
aniversariante Jesus, desde o 
presépio, à Casa do Papai Noel, 
em dependências acolhedoras.

Durante o footing, o 
visitante pode se deliciar com 
guloseimas servidos (doces, 
salgados, bebidas, lanches, etc) a 
preços de Papai Noel, nos boxes 
i n s t a l a d o s  n a  P r a ç a  d e  
Alimentação e ao mesmo tempo, 
apreciar a riqueza do belo e 

de pé pelos presentes, teve 
reprise no domingo (8) e voltará 
em cena nos dias 14, 21, 22 e 25, 
sempre às 19h30 na Arena da 
Sicmatur

Conforme pontuou o 
Secretário da Sicmatur Junior 
Trindade, o milagre do espetáculo 
começa pela economia na 
montagem dos cenários, já que a 
maioria das matérias prima 
utilizada, veio do evento de 2018, 
com produtos reciclados e a 
montagem, contou com a parceria 
da gestão Francis Maris com a 
segurança pública, usando-se a 
mão de obra de reeducandos da 
Cadeia Pública, contemplados 
com dias de remição de pena.

Ao apagar das luzes com o 
descerro da cortina teatral 

l e v a n t a m e n t o  d a s  
c o n d i ç õ e s  g e r a i s  d e  
saúde.Também foram distribuídos 
recipientes para coleta de 
materiais destinados a exames 
paras i to lóg icos  que  se rão  
realizados nos laboratórios da 
universidade.  Os materiais foram 
coletados ontem, (9) nas sedes da 
Associação de Pescadores e na 
Colônia.  A Unemat informou que 
a partir desse levantamento será 
possível definir estratégias de 
atuação e propor outras ações 
pontuais para o grupo de 
pescadores ao longo de 2020.

s pescadores e isqueiros de 
C á c e r e s ,  r e c e b e r a m  Oatendimento de saúde 

gratuito, na última sexta-feira (6), 
por meio do projeto 'Saúde Sem 
Fronteiras' da Universidade do 
Estado de Mato Grosso (Unemat), 
oportunidade em que cerca de 100 
pescadores foram atendidos por 
alunos e professores dos cursos de 
História, Enfermagem, Educação 
Física, Medicina e Biologia da 
universidade no Sindicato dos 
Tr a b a l h a d o r e s  R u r a i s  d o  
município.

Segundo a universidade, o 
evento teve como objetivo 
aproveitar o momento da piracema 
em que esses profissionais são 
encontrados com mais facilidade 
na região urbana e fazer um 
diagnóstico mais detalhado das 
condições de saúde deles. 

Durante o atendimento, os 
profissionais puderam realizar 
exames de glicemia, acuidade 
visual, exame de pele, aferição da 
pressão arterial, análise Burnout, 
que avalia o nível de estresse e 
esgotamento no trabalho, e o 

Dulce Regina Curvo 
Garcia.

diversificado artesanato 
pantaneiro de Cáceres, na Sala 

c o n h e c i m e n t o  d a  
sociedade a importância da 
função socioeconômica dos 
t r i b u t o s ,  i n c e n t i v a n d o  o  
acompanhamento da aplicação 
dos recursos públicos.

A instituição de uma 
política pública voltada para a 
prática da cidadania fiscal é uma 
ação importante que possibilita o 
aperfeiçoamento dos mecanismos 
de planejamento, por meio da 
participação ativa da população. 
Após a aprovação da lei, o 
Decreto para regulamentar a 
legislação será publicado pelo 
município, assim como a Portaria 
des ignando  os  se rv idores  
responsáveis na implantação do 
Programa. De acordo com o 
gerente regional Atendimento ao 
Contribuinte, da Sefaz, Sandoval 
Vieira de Araújo, a pasta 
fazendária fará a capacitação dos 
profissionais da rede municipal 
que vão atuar no Programa de 
Educação Fiscal. O curso será 
ministrado pelos representantes 
do Programa da Educação Fiscal 
da Secretaria de Fazenda da 
Região Oeste, Leandro Xavier 
Ursolino e Anacleto Antunes 
Magalhães.

 município de Cáceres 
conta a partir deste mês Oc o m  u m  P r o g r a m a  

Municipal de Educação Fiscal. A 
medida tem o apoio da Secretaria 
de Fazenda (Sefaz), que coordena 
o Programa de Educação Fiscal no 
estado de Mato Grosso, e visa 
l e v a r  c o n h e c i m e n t o  a o s  
cacerenses  sobre  o r igem,  
aplicação e controle dos recursos 
públicos.

A criação do Programa de 
Educação Fiscal de Cáceres foi 
aprovada e sancionada na última 
quinta-feira (05), por meio da Lei 
Municipal nº 2.811. “Desde o 
primeiro ano de gestão temos 
incentivado a participação 
popular na formulação das 
políticas públicas do município. 
Com o Programa da Educação 
Fiscal a participação popular dos 
cacerenses será ainda mais 
fomentada, contribuindo para a 
formação das crianças na 
participação do controle social”, 
afirma o prefeito Francis Maris 
Cruz.

Para o presidente da 
Câmara de Vereadores, Rubens 
Macedo ,  a  re levânc ia  do  
Programa está em levar ao 

PRESENTE DE DEUS

Sexta super abriu na Sicmatur
o Natal de Luzes em Cáceres

Passeio da Praça Barão até a Sicmatur margeando  a orla do Rio Paraguai,   transformou-se em reluzente via-sacra para o lançamento do Natal de Luzes

Da Redação

Lançamento do Natal de Luz, foi algo ultra resplandescente  

Foto: Ronivon Barros

SAÚDE SEM FRONTEIRA

Unemat de Cáceres presta
atendimento à pescadores

Assessoria c/ Redação

Alunos e professores prestaram atendimentos aos ribeirinhos   

Foto: Assessoria

RECURSOS PÚBLICOS

Instituído programa para
fomento da cidadania fiscal
Assessoria c/ Redação

Leandro Xavier Ursolino, é um dos ministradores do curso  

Foto: Wilson Kishi
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do crime foi identificado como 
Fernando Carvalho de Moura, 32, 
preso em flagrante e deverá 
responder por homicídio doloso e 
posse ilegal de armas.

De acordo com policiais, 
informados por populares, há alguns 
dias Fernando vinha causando 
problemas na comunidade e já teria 
ameaçado Vicente de morte, 
ressaltando que a vitima estaria com 
uma quantia de R$ 1 mil e fora 
perseguido pelo suspeito, sendo 
encontrado morto a noite. Fernando, 
segundo os PMs, apresentava uma 
grande ficha criminal.No local do 
crime, os PMs avistaram uma grande 
quantidade de pessoas próxima a 
uma casa pertencente ao autor do 
assasssinato, que estaria em posse de 
uma arma de fogo. Após perceber a 
presença dos policiais, o homicida 
subiu no telhado da casa e, com isso, 
os militares começaram a negociar a 
rendição dele, que resistia.

Os policiais tentaram de 

toda  forma para  que  
Fernando se entregasse, mas, por 
conta da desobediência das ordens, 
os agentes de segurança tiveram que 
efetuar alguns disparos. Depois de 
um longo tempo, ele acabou 
descendo e se entregando às 
autoridades. Ao ser abordado, o 
homem apresentava manchas de 
sangue e não soube informar de onde 
elas teriam surgido.  Em revista na 
residência, foram encontradas três 
espingardas, sendo uma de pressão 
4.5, outra 5.5 e uma terceira, que não 
indica o calibre. Foram encontradas 
também 22 munições, que seriam do 
a s s a s s i n o .  A p ó s  t o m a r e m  
conhecimento do homicídio, 
algumas pessoas que estavam no 
local queriam linchar Fernando, mas 
foram contidas pelos policiais. 
D ian te  de  toda  a  s i tuação  
apresentada,  o  suspei to  foi  
apresentado à Polícia Civil, onde 
deverá responder aos crimes 
constatados.

caminhão VW, utilizado pelos 
traficantes. Foram presos o motorista e 
passageiro e os dois ocupantes da 
camionete F-250 que fazia a escolta da 
droga, sendo tudo encaminhado para a 
PF em Rondonópolis.

 Polícia Federal, com apoio da 
Militar e Rodoviária Federal, Aapreendeu, em uma área rural de 

Gaúcha do Norte, 300 kg de cocaína, em 
um compartimento escondido dentro de 
um caminhão baú, no último sábado, 
logrando prender quatro pessoas 
envolvidas no tráfico.

De acordo com informações da 
PF, os agentes em investigação 
descobriram que um grupo de 
traficantes estava utilizando rotas 
alternativas para o transporte de cocaína 
de Mato Grosso para Goías, apurando 
que a quadrilha usaria o caminhão para o 
transporte do entorpecente e que uma 
camionete ia realizar o serviço 
conhecido como batedor. Com estas 
coordenadas, os policiais saíram de 
Comodoro para a estrada que dá acesso à 
rota alternativa, montando barreiras 
policiais nas regiões de Parantinga e 
Gaúcha do Norte na tentativa de  
interceptar a carga e efetuar prisão do 
bando e ao amanhecer,  conseguiram 

Carrijo, em  Poconé, sendo 
encontrado no chão de sua casa, com 
o rosto ensanguentado. O suspeito 

com vários tiros de espingarda na 
cabeça, na noite da última sexta-feira 
(6) em um sítio na comunidade 

m idoso de 72 anos, 
identificado como Vicente UPereira da Costa, foi morto 

localizar os veículos em uma 
rodovia de acesso à Gaúcha do 
Norte.Após os procedimentos de busca, 
foram encontrados os pacotes da droga, 
cerca de 300 kg de cocaína escondidos 
em compartimento falso no baú do 

cerveja. Horas depois do crime, 
o assassino Marcio Ramires da Silva,  
que disse ser morador de rua em 
Curvelândia, alegou que teve um 
desentendimento com a vítima e acabou 
acertando sua cabeça com uma ripa.

O assassino confesso Márcio, 
que estava sem documentos, disse que 
encontrou-se com Zé Mauro na Praça 
das Bandeiras e os dois haviam se  
desentendido quando caminhavam 
rumo a rodoviária, matando o desafeto 
perto da feira. O assassino, não reagiu e 
foi encaminhado a central de polícia de 
Quatro Marcos, onde foi autuado em 
flagrante  por homicidio e recolhido ao 
cadeião local, sob custódia judicial.

Conforme apurou a editoria de 
policia do Correio Cacerense, José 
Mauro Ribeiro Vilela, registrava dentre 
outras, uma condenação por furto 
qualificado contra a firma Carroceria 
Fazio, de Quatro Marcos, crime 
perpetrado no dia 25 de outubro de 2015, 
que lhe rendeu um flagrante ao tentar 
vender a rés-furtiva, (furadeira, jogo de 
chaves, etc) à pessoas no Mercado Ney, 
naquela cidade. 

Por este crime, Zé Mauro foi 
condenado a 3 anos de reclusão, mas não 
ficou muito tempo preso. Em 18 de 
agosto deste ano, Zé Marcos, fora preso 
novamente, ao furtar ferramentas numa 
funerária.

via 190 por volta das 22h20, os 
mili tares foram até o local  e 
encontraram a vítima caída no chão de 
barriga para baixo, isolando a área até a 
chegada  da  pe r í c i a .  Após  o s  
levantamentos de praxe, o corpo foi 
removido ao IML Cáceres, para  
necrópsia e posterior liberação aos 
familiares.

Conforme os policiais, não foi 
constatado o motivo da morte, pois a 
vítima estava com hematomas apenas na 
parte frontal do corpo sem visível 
perfuração. Ao lado do cadáver, foi 

lemento com diversas passagens 
pela polícia e condenações na Ejustiça pela pratica de furtos, 

José Mauro Ribeiro Vilela, vulgo Zé 
Mauro, 57, foi assassinado na noite da 
última sexta-feira (6), na rua Santa 
Catarina, em frente a feira livre central 
de São José dos Quatro Marcos, na 
região de Cáceres, crime praticado por 
um morador de rua, identificado como 
Marcio Ramires da Silva, 40, que 
golpeou a vitima na parte frontal da 
cabeça, com um pedaço de ripa.

Após receberem informações 

SANGUE RUIM

Idoso tem rosto desfigurado
ao ser assassinado com tiros

Conforme populares, o homicida, figurinha carimbada na polícia por várias  broncas,  teria ameaçado a vítima que naquele dia,  tinha recebido R$ 1 mil

Poconet c/ Redação

Homicida Fernando Carvalho de Moura, foi preso em flagrante  

Foto: PM/MT

CACETADA FATAL

Indigente mata ladrão com
golpe de porrete na cabeça

Da Redação

Paulada na cara de Mauro Vilela foi violenta, prostrando-o morto   

Foto: PJC/MT

CAMINHÃO BAÚ

Ação policial prende mulas
com 20 arrobas de cocaína

PF/MT c Redação

Droga estava camuflada em fundo falso de um caminhão baú   

Foto: Assessoria
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de posse irregular de arma 
de fogo e munições.

Com passagem pela 
polícia por porte ilegal de arma de 
fogo, o suspeito foi descoberto 
durante investigações da 1ª 
Delegacia de Polícia de Cáceres, 
para apurar uma ocorrência de 
homicídio tentado,  sendo 
autuado por posse irregular de 
arma de fogo e munições. 

A tentativa de homicidio 
atribuida ao preso,acontecera no 
dia 6 de novembro, em uma 
região agrícola conhecida como 
“Paiol”.

Na ocasião, houve um 
desentendimento entre dois 
vizinhos, quando um deles 

acabou efetuando um 
disparo de arma de fogo contra a 
desafeto. Nas diligências, o 
suspeito G.N.L. foi identificado 
como o autor da tentativa de 
homicídio, bem como mantinha 
em sua propriedade um arsenal de 
armas e munições. Com base nos 
indícios levantados, a Polícia 
Civil representou pelo mandado 
de busca e apreensão domiciliar 
decretado pela Justiça.

Participaram do trabalho, 
os policiais civis do setor de 
homicídios da 1ª Delegacia de 
Polícia, com apoio da Delegacia 
Especializada de Roubos e Furtos 
(Derf) e da Delegacia Regional de 
Cáceres.

c o n s t a t a d o  q u e  a  
espingarda de calibre 12 estava 
com restrição de furto, registrado 
ano de 2017 na cidade de Pontes e 
Lacerda e diante do flagrante, o 
investigado foi conduzido para 
delegacia, interrogado e autuado 

 umprindo ordem judicial, 
investigadores da Policia CJud ic iá r i a  C iv i l  de  

C á c e r e s  e s t i v e r a m  n u m a  
propriedade rural em Cáceres  
onde lograram êxito em localizar 
seis espingardas, sendo: três de 

calibre 38, duas de calibre 22 e 
uma de calibre 12 da marca 
Chamber, além de muitas 
munições e apetrechos como 
coldres e outros, em poder de um 
elemento de iniciais G.N.L (69).

Em checagem, foi 

m casal  de onças-
pintadas foi flagrado por Uum grupo de amigos que 

passava de carro pela estrada 
Transpantaneira, em Porto Jofre, 
distrito de Poconé, na semana 
passada, acreditando os surpresos 
parceiros,  que os animais 
estavam acasalando no momento 
em que passaram pela região.

O advogado Saulo Arruda 
gravou um vídeo que mostra as 
onças caminhando de forma 
tranquila pela estrada e depois da 
observação, ao acelerarem o 
carro para seguir viagem, as 
onças correram para uma área de 
mata às margens da estrada.

“ P a r e c i a m  e s t a r  
tranquilas. Estávamos indo para 
uma pousada para participar de 
uma palestra que falava sobre 
onças-pintadas, devido ao Dia 
Mundial da Onça, comemorado 
no dia anterior. No caminho, 
fomos presenteados com a 
aparição delas”, contou.

Segundo Saulo, essa é a 
primeira vez que ele vê uma onça-

pintada de perto. “Já a vi 
em outras oportunidades, mas 
sempre passando correndo. Pela 
primeira vez consegui observar 
com tranquilidade”, disse.

Durante o percurso de 
volta para casa, os amigos 
encontraram várias pegadas do 
animal na estrada e desceram do 
carro para ver de perto. 

“As pegadas pareciam 
recentes. Filmamos por um 
tempo, mas preferimos não 
arriscar muito, pois ainda 
poderiam estar por perto”, 
ressaltou.

A  o n ç a - p i n t a d a  é  
considerada o maior felino do 
continente americano. Ela pode 
medir  até 1,90 metro de 
comprimento e 80 centímetros de 
altura. Os machos pesam cerca de 
20% a mais do que as fêmeas, 
podendo chegar a 135 kg. 

Os felinos podem viver 
em vários tipos de hábitat, desde 
que uma parte da vegetação seja 
densa. É um animal solitário e 
territorial.

ARSENAL RURAL

Idoso valente é preso num
sítio com seis espingardas

Uma das armas, a espingarda de calibre 12 estava com restrição de furto ocorrido em 2017 na cidade de Pontes e Lacerda, complicando situação do vovô flagrado

PJC-MT c/ Redação

Com velhinho cowboy foram apreendidos seis paus de fogo   

HABITAT NATURAL

Casal de onças curtia passeio
pela estrada transpantaneira
G1-MT c/ Redação

Felinos têm sido vistos cada vez mais, próximos às cidades  

Foto: Saulo Arruda

Foto: PJC-MT
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ma fiscalização realizada 
no final desemana em UCáceres, apreendeu 19 

ve ícu los  e  p rendeu  do i s  
motoristas por embriaguez, 
evitando-se assim, que iminentes 
acidentes viessem aacontecer 
decorrrente da imprudencia dos 
bebuns ao volante. 

Segundo a Polícia Militar, 
a abordagem no trânsito ocorreu 
na Avenida Tancredo Neves, no 
bairro Jardim Aeroporto.

Os policiais começaram a 
blitz às 17h00 e terminaram às 
22h00 sendo que neste lapsode 5 
horas, foram abordadas 135 
pessoas e 98 veículos, dos quais, 
19 veículos ficaram apreendidos, 
devido a vonstatação de várias 
irregularidades com os carros e 
ou condutores. 

Na mesma ocasião, os 
policiais aplicaram 48 multas e 
um dos indisciplinados do 
volante, flagrado por direção 

perigosa, foi  preso e 
encaminhado ao CISC, para as 
devidas providencias.

A Lei 11.705/2008, 
conhecida como “Lei Seca”, que 
apresenta tolerância zero para 
condutores que dirigem sob o 
efeito do álcool, mesmo em 
pequena quantidade, além da 
proibição da venda de bebidas 
alcoólicas em rodovias federais. 

No entanto, mesmo com 
o endurecimento da legislação 

de trânsito no Brasil, ainda há 
imprudência dos motoristas e o 
número de acidentes causados 

N u m  o u t r o  a c i d e n t e  
ocorrido no final de semana na 
região, o motociclista William 
Afonso de Sousa, 24, morreu ao 
colidir com um automóvel Vlks-Gôl, 
na noite de sábado último, (7) na 
MT-175, região de Mirassol 
D'Oeste. De acordo com a Polícia 
Militar, o motociclista foi  atingido 
um Volks-Gol ocupado por cinco 
pessoas.

Wi l l i a m  m o r a v a  e m  
Mirassol D'Oeste e morreu no local 
do acidente, sendo que os ocupantes 
do Gôl, foram socorridas por uma 
ambulância que passava no local no 
momento da batida. Segundo 
testemunhas, o grupo seguia viagem 
no carro entre Mirassol e São José 
dos Quatro Marcos, quando 
supostamente o motociclista invadiu 
a pista e atingiu o veículo de frente.
Quatro adultos e uma criança que 
estavam no carro, foram levados ao 
hospital de Araputanga recebendo 
os devidos cuidados medicos, 
enquanto que o corpo de William, 
foi removido ao Instituto Médico 
Legal para necrópsia e posterior 
liberação aos familiares para 
sepultamento.

ma tragédia aconteceu no 
início da tarde do último Udomingo (8), no contorno da 

rotatória no perímetro urbano da 
MT-473, em frente à Vila Olímpica, 
na cidade de Pontes e Lacerda, 
região de Cáceres, com o registro de 
duas mortes, uma mulher, no local 
do acidente e um, homem, no 
Hospital regional de Cáceres, com 
ferimentos graves, após os primeiros 
socorros no Hospital Vale do 
Guaporé. Segundo informações, um 
casal em uma carroça fazia o 
contorno na rotatória porém, ao 
entrar na pista principal foram 
atingidos por um caminhão 
b o i a d e i r o  q u e  s e g u i a  p e l a  
preferencial. No violento impácto, o 
veículo de tração animal ficou semi-
destruido, morrendo a mulher de 
nome Sônia e o cavalo.

O carroceiro, marido de 
Sônia, João da Silva Leite, não 
obstante os socorros prestados, não 
resistiu e foi a óbito, sendo seu corpo 
removido ao IML de Cáceres, ondeo 
cadáver de sua esposa já era 
necropsiado e  posteriormente 
ambos foram liberados para 
sepultamento.

Assessoria

BAFO DE DRAGÃO

Blitz apreende 19 veículos
grampeando 2 motoristas

Em ação repressiva e ao mesmo tempo preventiva, a policia militar de Cáceres retira de circulação no trânsito, indisciplinados condutores e veículos inadequados

Da Redação

por motoristas alcoolizados 
ainda é muito elevado no país.

Infratores vão ter de arcar com despesas de guincho, estadia e multas  

Foto: Divulgação

TRAGÉDIAS FATAIS

Acidentes matam casal de
carroceiros e motociclista

Carroça foi colhida por caminhão, matando João Leite (detalhe) e sua mulher  

Foto: Reprodução
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estão na lista, o goleiro 
João Pantaneiro e o lateral-
direito Pedro Ramiro, ambos 
ex-Cuiabá. A estreia do CEOV 
na temporada será no Estadual, 
marcada para o dia 21 de 
janeiro, às 20h10, contra o 
Poconé, no novo estádio Dito 
Souza, no bairro Cristo Rei.

Aspirantes Sub-23 em 
2018.

Em 2019, ele jogou o 
Campeonato Carioca pelo 
Goytacaz e no segundo 
semestre pelo Penedense de 
Alagoas. Até o momento, 10 
reforços foram anunciados 
pela diretoria e mais dois 

 Federação  Mato-
grossense de Futebol Aconfirmou o calendário 

de competições organizados 
pela entidade para a temporada 
de 2020. 

Ao todo, serão sete 

campeonatos geridos pela FMF.  
A temporada começa em janeiro 
e terminará em novembro com o 
Estadual das categorias Sub-15 
e Sub-17.

A abertura da temporada 
será com o Campeonato Mato-

grossense da Séria A, 
que será disputado entre  
Araguaia, Cuiabá, Dom Bosco, 
Luverdense, Mixto, Nova 
Mutum, Operário Várzea-
grandense, Poconé, Sinop e 
União. O jogos começam no dia 
21 de janeiro e terminam no dia 
26 de março.

Na sequência, começa o 
Campeonato Mato-grossense 
Sub-19, que será disputado 
entre os dias 10 maio a 19 julho. 
Já o Campeonato Mato-
grossense da 2ª divisão ocorrerá  
entre os dias 31 maio a 2 de 
agos to .  As  d i spu tas  do  
Campeonato Mato-grossense 
Feminino serão entre os dias 14 
junho a 16 agosto.

A Copa FMF,  que 
garante vaga para Copa do 
Brasil de 2021 será disputada 
entre 23 de agosto a 8 
novembro. 

A temporada terminará 
com os campeonatos Mato-
grossense Sub-15 e Sub-17, que 
ocorrerá entre os dias 30 de 
agosto a 15 novembro.

 Clube Esportivo 
Operár io  Várzea-Ograndense anunciou 

na última semana, um pacote 
de reforços para a próxima 
temporada, que será cheia para 
o Chicote da Fronteira, com 
Estadual, Copa Verde, Copa do 
B r a s i l  e  S é r i e  D  d o  
Campeonato Brasileiro. No 
sábado (7), a diretoria Tricolor 
conf i rmou  mais  qua t ro  
jogadores dos 20 que estão em 
treinamento desde o dia 19 de 
novembro na cidade de 
M u z a m b i n h o - M G ,  n o  
comando do técnico Luiz 
Gabardo e comissão-técnica.

Segundo o Supervisor 

de Futebol do Operário-
VG, André Xela, já está tudo 
cer to  com mais  quat ro  
jogadores, a equipe poderá 
contar com o zagueiro Marcão, 
o lateral-direito Matheus Pivô, 
o meio-campista Caio Matias, 
e o atacante Pilar. São jovens 
atletas que tiveram destaque 
por onde passaram, tanto nas 
categorias de base, quanto nas 
o p o r t u n i d a d e s  p e l o  
profissional.  

Com 22 anos, Marcão é 
oriundo das categorias de base 
d o  G r ê m i o - R S ,  j o g o u  
p r o f i s s i o n a l m e n t e  p e l o  
Cianorte-PR em 2018 e 
defendeu o Internacional de 

Madrid da Espanha, na 
última temporada. Outro 
jovem que surgiu no Grêmio-
RS é o lateral Matheus Pivô, 21 
anos, com passagens no 
Cianorte-PR, Carapebus-RJ, 
Hercílio Luz-SC, Grêmio 
Anápolis-GO e Marília-SP. O 
volante/meia Caio Matias já é 
mais experiente, com 25 anos, 
com passagens pelo Porto e 
pelo Náutico, ambos de 
P e r n a m b u c o . U m  d o s  
destaques é o atacante Pilar, 22 
anos, revelado pelo CSA-AL, 
ficou por três anos no América-
MG, sendo campeão da Série B 
em 2017 e um dos principais 
jogadores no Brasileiro de 

COBRAS CRIADAS

Chicote reforça o plantel
para as batalhas de 2020

Operário sabe que terá embates estaduais, Copas Verde e do Brasil e série  D-Nacional, firmando-se com  zagueiro, lateral-direito, meio-campista e atacante

O.E c/ Redação

Marcão e Matheus, vem do Grêmio (RS), para reforçar o Chicote  

Fotos: Fernando Martinez

BOLA ROLANDO

Confirmados sete campeonatos 
para temporada de 2020 em MT
S.N c/ Redação

Cuiabá e Mixto devem reviver clássico dos milhões na Arena  

Foto: Arquivo
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SOCIAL

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
V ê n u s  e  P l u t ã o  e m  
Escorpião indicando um dia 
de movimento positivo e 
concretização de negócios 

que envolvem o aumento de seus 
rendimentos. O dia é ótimo para novos 
investimentos e para organizar sua vida 
material e financeira.

Esotérico

A Lua em seu signo recebe 
um ótimo aspecto de 
Saturno, Vênus e Plutão em 
Escorpião indicando um dia 
em que você sentirá maior 
estabilidade e segurança, 

em que estará mais sério e responsável. 
Uma boa notícia pode chegar de repente e 
trazer um sentido mais apurado da 
necessidade de comprometimento.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Vênus e Plutão em Escorpião 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
interiorização e reflexão, em 
que será necessária maior 

organização emocional e na vida prática. O 
momento pode estar relacionado com o 
planejamento de um novo projeto ou com a 
decisão de cuidar mais da saúde.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
V ê n u s  e  P l u t ã o  e m  
Escorpião indicando um dia 
de movimento positivo em 

projetos que envolvem uma equipe de 
trabalho que você faz parte ou gerencia. O 
momento pode estar relacionado com a 
concretização de um contrato com uma 
grande empresa.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Vênus e Plutão em Escorpião 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento em projetos de 
trabalho. Um novo projeto 

pode ser  aprovado e  envolvê- lo  
diretamente. Uma promoção pode estar a 
caminho. O dia é ótimo para organizar sua 
agenda.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
V ê n u s  e  P l u t ã o  e m  
Escorpião indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de estar mais 

perto dos seus. O momento pode também 
estar relacionado com um acordo ou 
negociação, envolvendo a compra ou 
venda de um imóvel.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
V ê n u s  e  P l u t ã o  e m  
Escorpião indicando um dia 
d e  a p r o f u n d a m e n t o  
emocional e limpeza de 

pessoas e sentimentos que já não fazem 
mais sentido. O momento pode também 
envolver a concretização de uma 
negociação em sociedade.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Vênus e Plutão em Escorpião 
indicando um dia em que 
você estará mais sério e 
responsável, especialmente 

n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o s  s e u s  
relacionamentos, pessoais e profissionais. 
O dia é ótimo para tornar mais sério um 
romance.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
V ê n u s  e  P l u t ã o  e m  
Escorpião indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

distanciamento da vida social e de pessoas 
vazias. O dia pode estar relacionado com 
um romance, que deixa você mais sério e 
comprometido. Dia ótimo para estar com 
os filhos.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
V ê n u s  e  P l u t ã o  e m  
Escorpião indicando um dia 
de reflexão e distanciamento 
da vida social e de amizades 

vazias. O dia é ótimo para reuniões de 
negócios e novos contatos comerciais. 
Uma viagem às montanhas pode ser 
altamente renovadora.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Vênus e Plutão em Escorpião 
ind i cando  um d ia  de  
interiorização e pensamento 
profundo. O dia é ótimo para 

buscar um contato mais intenso com o 
Sagrado dentro de si mesmo. A meditação 
pode ser uma grande aliada neste 
momento.

A Lua em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Saturno, 
Vênus e Plutão em Escorpião 
indicando um dia de maior 
seriedade e aumento da 
r e s p o n s a b i l i d a d e  n o  

trabalho. O dia é ótimo para buscar uma 
nova colocação no mercado, caso seja esse 
o seu desejo. Ótimo momento para 
começar um programa de exercícios.

By Rosane Michels

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

Cáceres ficou ainda mais iluminada desde sexta-feira depois da abertura oficial do Natal de Luz. O 
acender das luzes na Praça Barão do Rio Branco e Praça de Eventos da SICMATUR  marca o inicio das 
festividades natalinas na cidade. De parabéns a Prefeitura Municipal,  por meio da Secretaria de Turismo 
pelo brilhante trabalho realizado. O destaque da noite ficou também com a encenação Teatral Jesus Cristo, o 
presente de Deus, numa parceria com a Catedral São Luiz, Grupo de Oração Santa Terezinha, Águas do 
Pantanal, 1ª Vara Criminal, Conselho da Comunidade e a Cadeia Pública.  O  Natal Luz já se transformou 
numa tradição e atrai visitantes de outros municípios que vem conferir a beleza da decoração natalina. Esta 
coluna tira o chapéu para todos os que trabalharam direta ou indiretamente nesse espetáculo que ficará 
eternizado na memória de todos. Nossos aplausos....

Natal de Luz

Cumprindo ordem 
judicial, investigadores da 
Policia Judiciária Civil de 
Cáceres estiveram numa 
propriedade rural em 
C á c e r e s ,  o n d e  
a p r e e n d e r a m  s e i s  
espingardas, além de 
munições e apetrechos 
como coldres e outros, em 
poder de um idoso de 69 
anos . O meliante já registra 
passagem por porte ilegal de arma e é suspeito de uma tentativa de 
homicídio na Gleba Paiol.  Página 05

U m  i d o s o  
identificado como Vicente 
Pereira da Costa, foi morto 
com vár ios  t i ros  de  
espingarda na cabeça, na 
noite da última sexta-feira 
(6)  em um s í t io  na  
comunidade Carrijo, em  
Poconé, sendo encontrado 
no chão de sua casa, com o 
rosto ensanguentado. O 
s u s p e i t o  d o  c r i m e ,  

Fernando Carvalho de Moura, quase foi linchado e ainda tentou reagir a 
prisão,subindo num telhado.  Página 04
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Uma fiscalização realizada no 
final de semana em Cáceres, apreendeu 
19 veículos e prendeu dois motoristas por 
embriaguez, evitando-se assim, que 
iminentes acidentes viessem acontecer 
decorrente da imprudência dos bebuns ao 
volante. Segundo a Polícia Militar, a 
abordagem no trânsito ocorreu na 
Avenida Tancredo Neves, no bairro 
Jardim Aeroporto, guinchando veículos e 
infratores. 

Os pescadores e isqueiros de Cáceres, 
receberam atendimento de saúde gratuito, por meio 
do projeto 'Saúde Sem Fronteiras' da Unemat, 
oportunidade em que cerca de 100 pescadores foram 
atendidos por alunos e professores dos cursos de 
História, Enfermagem, Educação Física, Medicina e 
Biologia da universidade no Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do município. 

Final de semana mais 
que sagrado na terra de São 
Luis, com a Super-Friday, do 
lançamento do Natal de 
Luzes, cujo ponto alto foi o 
Teatro Campal, com o auto 
Jesus Cristo, o presente de 
D e u s ,  e n c e n a n d o  o  
nascimento do Filho de Deus, 
na Praça de Eventos da 
S icmatur.  Da  Barão  à  
Sicmatur, milhares de micro-
l â m p a d a s  r e l u z e n t e s ,  
cintilavam a rica decoração 
natalina de Cáceres. 
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PRESENTE DE DEUS

Sexta super abriu na Sicmatur
o “Natal de Luzes” em Cáceres

Foi uma noite memorável, dando a largada para o espetacular Natal de Jesus em Cáceres, ricamente iluminado,  da Barão a Praça de Eventos da Sicmatur

Luzes, cores, ação marcam o lançamento do Natal em Cáceres   

Foto: Ronivon Barros

BLITZ DO BAFÃO

Arrastão na Tancredo freia
abusos rebocando infratores

Fecha na avenida pegou os 
bebuns imprudentes de surpresa  

 Foto: PM/MT

UNEMAT VOLUNTÁRIA

Pescadores são atendidos
pelo Saúde sem Fronteiras

Durante o atendimento, foram 
realizados vários exames 

 Foto: Assessoria

CABEÇA CHUMBADA

Assassino desfigurou idoso
arrebitando a cara na bala

Vicente da Costa ficou com a face esmagada com as pauladas recebidas  

Foto: PM/MT

COWBOY VOVÔ

Suspeito foi grampeado em
Cáceres com 6 espingardas

Arsenal foi apreendido com o idoso num sitio em Cáceres   

Foto: PJC-MT
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