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By Rosane Michels

A Lua em Peixes se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de maior  

contato com seu mundo emocional, que 
passa por um momento de equilíbrio. O 
dia pode ser bastante proveitoso para a 
reflexão e a meditação.

Esotérico

A Lua em Peixes se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião, indicando um dia 
de movimento agradável na 
vida social e aproximação de 

amigos, novos e antigos. O momento pode 
envolver um importante contato comercial 
com uma grande empresa, que pode 
resultar em um novo contrato.

A Lua em Peixes se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião, indicando um dia 
de movimento positivo em 
projetos profissionais e 

planos de negócios. O momento pode 
envolver uma passo à frente em sua 
carreira, a partir de uma promoção ou 
aprovação de um projeto.

A Lua em Peixes se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião, indicando um dia 
de interiorização e revisão 

de sua filosofia de vida. O momento pode 
envolver uma reavaliação de sua fé e a 
decisão a olhar a vida com mais otimismo. 
Uma viagem internacional pode fazer 
parte desse processo.

A Lua em Peixes se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter  em 
Escorpião, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de aprofundar-se 

em seu mundo emocional e sentimentos. O 
momento pode envolver a procura por maior 
segurança material ou um acordo 
relacionado a uma parceria financeira.

A Lua em Peixes se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião, indicando um dia 
de boas novidades para suas 
finanças. Um novo contrato 

ou mesmo uma promoção podem fazer 
parte deste dia. O momento é ótimo para 
acordos e negociações envolvendo o 
aumento de seus rendimentos.

A Lua em Peixes se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião, indicando um dia 
de movimento positivo no 
trabalho e melhoria da 

saúde. O momento envolve melhora da 
energia vital e capacidade de organização. 
Um novo projeto pode surgir e trazer mais 
alegria à sua vida.

A Lua em Peixes se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião, indicando um dia 
de movimento no seu 
coração. Um romance pode 

começar a qualquer momento ou, um já 
existente, dar um passo à frente. O dia é 
ótimo para sair e se divertir com seu amor, 
seus amigos ou filhos.

A Lua em Peixes se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião, indicando um 
dia de boa comunicação e 

capacidade de colocar suas ideias em 
reuniões e contatos importantes. O 
momento pode envolver uma gostosa e 
rápida viagem ou mesmo a negociação de 
um novo contrato.

A Lua em Peixes se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião, indicando um 
dia de interiorização e 

necessidade de aproximar-se dos seus. 
O dia é ótimo para realizar atividades 
em sua casa. Você estará mais fechado e 
introspectivo, mais voltado para o seu 
mundo emocional.

A Lua em seu signo se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião, indicando um dia 
de abertura do coração e 
m e l h o r a  n o s  

relacionamentos, especialmente os 
afetivos. Você estará mais voltado para os 
seus e com grande empatia. Só tome 
cuidado com o excesso de sensibilidade.

A Lua em Peixes se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião, indicando um 
dia de movimento positivo 

em seus relacionamentos, pessoais e 
profissionais. Um namoro ou uma 
amizade pode começar a ficar mais sério. 
Momento ótimo para se divertir com 
amigos.

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

Do Velho e o Mar de 1958, best-seller de Hemingway, as telas no preto e branco de 
John Sturges, aos Velhos, (amigos, claro, a idade é apenas temporal) e o rio, o nosso 
Velho Paraguai, singrando ondas de alegria ímpar, o grupo voltou como um 
Segundo Sol, a brilhar e brindar a Princesa e o rio, no sabadão (28) na Sicmatur. 
Comes e bebes, no palco se revezando, cantores, compositores e músicos, Terá 
Sampaio; Lorde Dannyelvis; Santo & Amarildo; Alencar Ferreira; Guapo; DJ- 
José Moreno, o humor pantaneiro de Bastiana Cacerense, dentre outros,, sob a 
batuta do Mc Esdras Crepaldi e as paisagens do mestre Carlinhos Vianna. Três dias 
e já deixou saudades, ano que vem se Deus quiser, tem mais, garante o grupo, 
formado dentre outros, por Felinthinho Dias; Wilson Kishi; José Carlos Carvalho; 
Edson Moraleco e Étore Zócolli. Confira os clicks de Kishi e Marcelo Costa, da 
Festa de Arromba: 

Amigos para Sempre:
“Do rio e da Princesa”
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 Um grave acidente de transito quase termina em tragédia no 
final de semana na Avenida Tancredo Neves no COHAB Nova, 
envolvendo um Sandero cujo motorista com visíveis sinais de 
embriaguez, atropelou uma moto Titan, capotando em seguida. A 
condutora da Titan, fraturou uma das pernas e o inconseqüente 
atropelante, que confessou ter bebido, sofreu lesões superficiais.
             Página 03

ÁLCOOL E VOLANTE 

Vitima fratura a perna ao ter
moto colhida por embriagado

Motorista do Sandero confessou ter bebido e mesmo dizendo que estava bem, mas fora o bafo de jibóia, nem notou que tinha um ferimento na orelha direita

Bebida e volante deixam mais uma vez a marca no asfalto   

Foto: Pedro Miguel
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NA FRONTEIRA

FERA FERIDA

PEGOS NO NINHO

ARRAIÁ DOS ENTAS

Festança julina da melhor idade 
esquenta o CMU do Cavalhada 

 A  S e c r e t a r i a  d e  
Assistência Social promove hoje, 
31, o Arraiá dos Idosos, com 
muita alegria, fé e devoção, a 
partir das sete horas, no Centro de 
Múltiplo Uso (CMU), na Rua dos 
madeiros, Cavalhada. O barulho 
começa cedo com café da manhã, 
reza e terço, almoço de Maria 
Izabel e bailão, subida do mastro, 
quadrilha, sorteios de brindes e 
muita animação, pra arrepiar a 
moçada dois Entas. 
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Anahiê, que hoje, a jiripoca vai piar, no bailão da melhor idade   

Foto: Arquivo

PÓS GRADUAÇÃO

Protocolo da OAB-MT-Unemat 
pauta curso de direitos humanos 
 A Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Escola 
Superior de Advocacia de Mato Grosso 
(ESA-MT), Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat) e a Fundação de 
Apoio ao Ensino Superior Público Estadual 
(Faespe) assinaram na última sexta-feira 
(27) um protocolo de intenções para a 
realização do primeiro curso de pós-
graduação em Direitos Humanos da região 
Centro-Oeste. 
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Para o pró-reitor Rodrigo Zanin, projeto interessa a instituição   

Foto: Assessoria

 Após vários dias de procura, a Polícia Militar encontrou no último 
final de semana, o corpo de Marcos Paulo que saíra de casa para trabalhar 
num garimpo ilegal e estava desaparecido desde o dia 20 deste mês. Um 
boné da vítima foi a pista para se chegar ao corpo que estava enterrado que 
demandou tempo e paciência dos policiais vasculhando o terreno até achar 
a cova rasa. Página 04

Vitima Marcos Paulo teria sido assassinado no garimpo   

Foto: Reprodução 

MISTÉRIO MACABRO

Corpo de garimpeiro sumido 
encontrado numa cova rasa 

Bloqueada uma fazenda de
sócio do ministro de Temer

Na pior de 3, Cacerense
continua na segundona

Policiais frustram assalto
a agencia do B.B Mirassol

CU$TÓDIAS
Por mês as audiências de custódia trazem 
uma economia de R$ 7 milhões ao sistema 
prisional somente em Cuiabá, podendo 
chegar a R$ 84 milhões no ano. O balanço 
leva em consideração que 2.275 presos 
deixaram de ingressar nos presídios no ano 
passado em Cuiabá. O custo de cada 
reeducando pode variar de R$ 1,9 mil a R$ 
5 mil ao mês (dependendo da distância da 
unidade penitenciária). Considerando que 
o dinheiro publico é bereré nosso, deveriam 
ampliar ainda mais as tais audiências. 

GATO POR LEBRE
Especializados em crimes virtuais, indicam 
que ocorreram mais de 56 milhões de 
tentativas de golpes e cyber-ataque por 
meio de links maliciosos no primeiro 
trimestre de 2018, apenas no Brasil. Isso 
equivale a mais de 620 tentativas de fraude 
por dia, ou 26 mil por hora. Em datas como 
Dia dos Pais, Black Friday e Natal, em que 
há uma grande quantidade de pessoas 
realizando compras online, as incidências 
dessas tentativas aumentam. É o tal 
negócio, quem compra gato por lebre, 
merece apanhar de gato morto, antes de 
comprar algo, prescinde-se apurar quem é 
quem!

SALADA MISTA
O suplente de senador Cidinho Santos (PR) 
vai tentar conseguir o impossível nesta 
campanha eleitoral: unir no mesmo 
palanque Pedro Taques (PSDB), Mauro 
Mendes (DEM) e Wellington Fagundes 
(PR).  É que Cidinho atua na coordenação 
da campanha do presidenciável Geraldo 
Alckmin (PSDB), na interlocução com o 
agronegócio. E os três pré-candidatos ao 
Governo em MT apóiam a candidatura 
Alckmin. Nesta salada os puxa fazem de 
tudo pra aparecer, e acabam aparecendo 
mesmo, mas como inconvenientes. 

LISTA NEGRA
O Tribunal Superior Eleitoral recebeu na 
semana passada, uma lista com 7.400 
nomes de gestores públicos que tiveram as 
contas rejeitadas por tribunais de contas 
por irregularidades insanáveis. Com base 
nas informações, repassadas pelo Tribunal 
de Contras da União, a Justiça Eleitoral 
poderá barrar a candidatura nas eleições de 
outubro de quem estiver na lista, porque os 
eventuais candidatos são considerados 
inelegíveis. Os nomes se referem a agentes 
públicos que atuaram como responsáveis 
pelo gerenciamento de recursos públicos 
federais antes das eleições. Primeiramente, 
cada caso é um caso, falar pelas orelhas é 
cair queném o Neymar Jr. e chutar fake que 
fulano é inelegível, pode quebrar a cara.

LISTA NEGRA II
O TSE ainda vai publicar os nomes para 
que o Ministério Público Eleitoral, partidos 
e coligações possam impugnar eventuais 
candidaturas de quem estiver com a 
restrição. As contestações poderão ser 
feitas na Justiça Eleitoral a partir do dia 15 
de agosto, quando termina o período de 
registro das candidaturas. De acordo com 
Lei de Inelegibilidades (LC 64/1990), 
conhecida como Lei da Ficha Limpa, quem 
exerceu cargo ou função pública e teve as 
contas de sua gestão rejeitadas, e não há 
mais como recorrer da decisão, não pode se 
candidatar a um cargo eletivo nas eleições 
que ocorrerem nos oito anos seguintes após 
a data da decisão final do tribunal de 
contas; mas há chorumelas! 
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 Um decreto do governo federal 
deu um jeitinho de compensar sindicatos, 
federações e confederações empresariais 
da agricultura com parcelas das 
contribuições (imposto sindical) que o 
setor faz às entidades do “Sistema S”, tal 
como acontece em outras áreas da 
atividade econômica. É, claro, uma 
apropriação indevida de recursos que não 
se destinam a isso e que, nem de longe, o 
outro pólo sindical, os trabalhadores, 
possui para enfrentá-los. 
 Voltando no tempo, observamos 
que este tal Sistema S, remonta ao final da 
Segunda Guerra, quando notadamente 
industriais para fazer frente à crescente 
falta de mão-de-obra qualificada para o 
setor com a queda de imigrantes europeus 
ao Brasil e, para tempo, dominar o colchão 
das relações sociais representando pelo 
ensino técnico e assistência social, além 
da promoção de lazer e cultura. 
 A história nos mostra que naquela 
época, o ministro da Educação do governo 
Vargas, opôs-se fortemente a isso, 
defendendo a formação de uma rede de 
escolas técnicas estatais. Embora fizesse 
várias (e de boa qualidade, o grupo 
empresarial obteve a criação de uma 
contribuição obrigatória das empresas 
para sustentar, inicialmente, as duplas 
SENAI/SESI e SENAC/SESC, de onde 
vieram os outros S's. 
 Nas entrelinhas e nem tanto assim 
dissimuladamente, o cacique destas ésses, 
as usa politicamente a reboque de um 
partido político, ninguém pode negar, 
inclusive que a mídia delas cresce em 
épocas eleitoreiras. 
 A politicagem não reside apenas 
no setor das ésses industriais/comerciais, 
estando presente no agronegócio, basta 
ver que agora, com o dinheiro do sistema 
liberado para a Confederação Nacional e 
para as federações patronais da 
agricultura, consuma-se e formaliza-se o 

que todo mundo sabia: a atividade sindical 
do patronato é financiada pelas verbas do 
Sistema S que, são, afinal, obrigatórias e 
de natureza paraestatal. 
 E onde há o vil metal, há a 
ganância, a usura, a corrupção, como 
recentemente no caso do SESC carioca e 
de seu presidente Orlando Diniz, 
presidente da Federação do Comércio do 
Rio de Janeiro, preso sob a acusação de 
desviar mais de 10 milhões de reais de 
recursos públicos provenientes do 
SESC/SENAC, por meio de notas fiscais e 
de repasses a pessoas de confiança do 
Cabral, que não descobriu o Brasil, mas 
uma forma de vender parte dele a 
prestação e receber a vista. ex-governador 
Sérgio Cabral.
 Note o leitor, que este jeitinho só 
existe na casa grande, porque na senzala, 
(congregação) ela é tida como máfia, 
exploração, inconstitucional e os 

cambaus, sindicato é máfia, bagunça, 
subversivo, antro de corrupção, que 
provado está em grande maioria, ela se 
concentra nas federações e confederações 
patronais, sob o beneplácito dos poderes 
constituídos. 
 Não negamos  que  a lguns  
sindicatos ditos de empregados, sejam 
eivados de vícios, oportunistas, cabide de 
safardanas, alguns, são sim, mas não 
escapam das acusações e sanções daqueles 
que toleram e até subsidiam as 
maracutaias sindicais dos empregadores e 
afins. 
 Coisas de Brasil, que não por 
acaso, continua como emergente, numa 
categoria abaixo de terceiro mundo, 
subserviente patrões das grandes 
potencias, que patrocinam seus títeres nos 
poderes, ao preço, que só quem trabalha 
honestamente e paga seus impostos, sabe 
o valor sangrado.   

 Quando a gente passa hoje na 
esquina das ruas Coronel José Dulce e 
Comandante Balduino em Cáceres, no alto 
do prédio naquela confluência, a escultura 
de uma mulher angelical alada, nos faz 
viajar ao longínquo ano de 1890, data 
segundo consta, referida imagem foi ali 
colocada. 
 Pelas datas, 128 anos passados, com 
certeza nem meus avós barriga verde que 
descansam em alguma necrópole sulista, 
estariam vivos, se aqui residissem naquela 
época, para explicar o mistério da imagem 
no topo de uma casa comercial, sim, porque 
segundo pesquisei, ali estava estabelecida o 
Anjo da Ventura, no final do século XIX. 
 Como gosto de desafios e aprendi 
isso nas aulas práticas de geografia nos 
bancos de faculdade, viajei na maquina do 
tempo da minha imaginação, mesmo porque 
o tempo não pára. Pelo que apurei, a 
probabilidade é de que a escultura teria sido 
trazida num navio vapor, cruzando o 
Atlântico, no último quarto do século XIX 
para compor a fachada da casa comercial Ao 
Anjo da Ventura, do pioneiro Coronel 
Dulce. Busquei e encontrei nos anais, que 

em 1871 José Dulce e um italiano nato, 
Leopoldo Lívio D'Ambrósio fundaram a 
comercial José Dulce & Vilanova, 
inicialmente, Rua de Baixo, hoje Marechal 
Deodoro, para compra e venda de tecidos, 
perfumarias, cristais, móveis, ferragens, 
drogas ,  armas de  fogo,  bebidas ,  
arreamentos, roupas, para exportação, 
expandindo suas atividades, produtos 
nacionais e importados, exportando couro 
silvestres e ervas medicinais. Pronto, 
chegamos ao ano de 1890, meu objeto de 
estudo, a escultura aérea do topo do prédio, 
que intriga tanta gente; A firma dos Dulce e 
Ambrósio transferira a sede comercial para a 
esquina da Travessa da Cadeia com a Rua 
Augusta, depois, Ruas Comandante 
Balduíno e  Coronel  José  Dulce ,  
funcionando como agência de crédito e 
financeira na medida em que era preposto do 
Banco do Brasil. 
 Nos registros que encontramos, 
após alguns anos, José Dulce comprou a 
parte de Leopoldo D'Ambrósio, tornando-se 
um mega empresário, no ramo produtivo e 
transporte de passageiros e cargas, somando 
mais de 70 mil alqueires de terras e titular do 

Vapor Etrúria, que Lorde Dannyelvis cita 
em sua musica Rota do Paraíso. 
 Longe de buscar um motivo 
especial do Anjo da Ventura estátua, seu 
significado secundário ou convencional, 
pois uma análise iconográfica dela 
prescinde de notas, concluímos só uma 
questão: a escolha de José Dulce ao colocar 
aquela imagem sobre o topo de sua firma, só 
pode ter como origem, sua fervorosa 
religiosidade católica apostólica romana, 
acreditando que ali, o Anjo da Ventura, 
estava abençoando o empreendimento 
comercial e toda a cidade de Cáceres. 
 No bi-centenário da Princesa que 
nasceu Rainha, eu era uma menina 
sonhadora, aqui cresci, me casei, formei 
família e acredito mesmo que todos nós, 
cacerenses, temos um Anjo da Ventura 
cuidando de nós, com a missão divina de 
proteger Cáceres e as pessoas que aqui 
residem, trabalham e vivem. 

***___Rosane Michelis, jornalista, 
pesquisadora, bacharel em geografia e pós 
em turismo. 
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estreitamento entre a Ordem e a 
academia é um importante 
instrumento para melhorar a 
qualidade da advocacia. "Esta 
parceria é o primeiro degrau para o 
nosso tão almejado mestrado na 
ESA-MT", destacou.
 Conforme a coordenadora 
pedagógica do curso, professora 
Mariele Quintaneiro, os Direitos 
Humanos estão presentes em todas 
as áreas do conhecimento e a 
capacitação de profissionais para 
atuar na temática é cada vez mais 
necessária. 
 A pós-graduação em 
Direitos Humanos será lançada 
oficialmente no I Seminário de 
Direitos Humanos que será 
realizado pela OAB-MT nos dias 
23 e 24 de agosto. As aulas devem 
ter início ainda neste semestre.

 Ordem dos Advogados do ABrasil – Seccional Mato 
G r o s s o  ( O A B - M T ) ,  

Escola Superior de Advocacia de 
M a t o  G r o s s o  ( E S A - M T ) ,  
Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat) e a Fundação de 
Apoio ao Ensino Superior Público 
Estadual (Faespe) assinaram na 
última sexta-feira (27) um 
protocolo de intenções para a 
realização do primeiro curso de 
pós-graduação em Direitos 
Humanos da região Centro-Oeste. 
 Com um corpo docente 
qual i f icado,  composto por  
professores mestres e doutores, o 
curso de pós-graduação lato sensu 
terá carga horária de 360 hs/aula e 

será realizado em módulos 
mensais, às sextas e sábados.
 P r e z a n d o  p e l a  
interdisciplinaridade do assunto, o 
curso é aberto a profissionais de 
quaisquer áreas do conhecimento e 
é uma iniciativa dos docentes 
pesquisadores vinculados à 
Clínica de Direitos Humanos e 
Meio Ambiente da Unemat, da 
pró-reitoria de pesquisa e pós-
graduação e da OAB-MT, por 
meio da ESA-MT.  Conforme 
previsto no protocolo de intenções, 
as aulas deverão ser realizadas na 
sede da ESA-MT, em Cuiabá. Ao 
todo, serão ofertadas 60 vagas. 
 O Presidente da OAB-MT, 
Leonardo Campos ressaltou que o 

que bateu na traseira da moto, que 
foi arremessada para o outro lado 
da via, derrubando a motociclista 
e que capotou na avenida, 
felizmente não se ferindo.
 Carlos disse que se estava 
bem fisicamente, (fora o bafo de 
jibóia, claro) mas devia estar 
passado mesmo, porque nem 
notou que tinha um ferimento na 

etílico. Num papo reto com ele, os 
policiais apuraram segundo as 
próprias palavras do dito cujo, 
que ele havia ingerido bebida 
alcoólica durante o dia e que 
seguia sentido Bairro/Centro, 
quando ao passar pelo quebra-
molas e perdeu o controle do 
veículo.
 Devido a isso, ele disse 

m grave acidente de Utransito quase termina 
em tragédia na noite de 

sábado último na Avenida 
Tancredo Neves no COHAB 
Nova, imediações da Escola 
Gabriel  Pinto de Arruda,  
envolvendo uma moto Titan de 
cor vermelha e um Renault 
Sandero azul, cujo motorista com 
sinais de embriaguez ao volante 
após colisão com a motoca, veio a 
capotar.
 Quando a PM chegou ao 
local, pouco depois das 20h00, 
encontrou a condutora da moto 
Graciele da Costa Silva, 26, caída 
ao solo, com fortes dores pelo 
corpo e fratura na perna esquerda, 
providenciando imediato socorro 
à vitimam que foi encaminhada 
ao Hospital regional, onde a 
mesma foi medicada.
 Conforme o boletim de 
ocorrência elaborado pela PM, o 
condutor do veículo (Sandero), 
Carlos Roberto, 60, se encontrava 
em visível estado de embriaguez, 
com dificuldades no equilíbrio, 
olhos vermelhos e forte odor 

policiais foi encontrado uma 
garrafa de cerveja vazia na porta 
do veículo, do lado do motorista. 
Foi solicitado o serviço de 
guincho e os veículos foram 
encaminhados até o pátio do 
C I S C  p a r a  a s  d e v i d a s  
providências, e a CNH do 
condu to r  do  ve í cu lo  fo i  
recolhida.

o r e l h a  d i r e i t a ,  s e n d o  
encaminhado ao pronto socorro, 
pra fazer um curativo no 
escutador de novela; e depois 
p a s s o u  p e l o  j á  q u e  e l e  
apresentava um corte na orelha 
direita, posteriormente foi 
hospital São Luis, para melhor 
avaliação.
 S e g u n d o  a i n d a  o s  

cultura e a religiosidade local e 
que ao retornarem ao CMU, farão 
a 'reza do terço'. “Logo depois, 
será servido o almoço com 
comida típica cacerense, a Maria 
Izabel, a paçoca de pilão e outras 
delicias. E ao longo da tarde, o 
grande baile com música ao vivo, 
'subida do mastro', quadrilha, 
sorteios de brindes e muita 
animação”, destacou a secretária.
 O prefeito Francis Maris 
Cruz, afirmou que esse também é 
um dia muito esperado por ele. “É 
muito agradável viver esses 
momentos ao lado de pessoas 
ricas de experiências, cheias de 
bons conselhos e muita fé. 
 F r a n c i s  p r o s s e g u i u  
dizendo que sai dessa festa com 
as energias renovadas. “Vou fazer 
o possível para estar com eles”, 
prometeu Francis.

 Prefeitura de Cáceres, Aatravés da Secretaria de 
Assistência Social, está 

se preparando para o grande e 
esperado “Arraiá dos Idosos”, 
com muita alegria, fé e devoção. 
O evento será nesta terça-feira, 31 
de julho, a partir das sete horas da 
manhã, no Centro de Múltiplo 
Uso (CMU), localizado na Rua 
dos  madei ros ,  no  Bai r ro  
Cavalhada.
 Após se reunirem no 
CMU, eles tomam café da manhã, 
depois seguem para o Rio 
Paraguai, para a tradicional 
Lavagem do Santo.  A festança 
cont inua  com uma vas ta  
programação durante todo o dia. 
A secretária de Assistência 
Social, Eliane Batista, explicou 
que essa é uma data muito 
esperada por eles, devido à 

BÊBADO AO VOLANTE

Motociclista fratura perna ao ser 
atropelada por carro na avenida 

Condutor do Sandero confessou ter bebido umas e outras durante o sábado, mas acusou um quebra-molas que estava em seu caminho e que seria causa do acidente

Da Redação c/ R.M

Carro capotou após atropelar a motociclista na avenida 

Foto: Pedro Miguel

DIREITOS HUMANOS

OAB-MT e Unemat assinam 
protocolo em pós-graduação
Assessoria c/ Redação

Curso de pós lato sensu terá carga horária de 360 hs/aula   

Foto: Assessoria

FESTANÇA JUNINA

Assistência social abre hoje as 
portas do arraiá pra 3ª idade 

Assessoria c/ Redação

O bailão promete desenferrujar as canelas dos Entas hoje  

Foto: Arquivo 
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t r a b a l h a r  n u m  g a r i m p o  
clandestino e desde então, não 
havia dado mais informações 
sobre seu paradeiro.
 A P o l í c i a  M i l i t a r  
juntamente com a família 
realizaram várias buscas no 
r e f e r i d o  l o c a l  o n d e  
possivelmente ele estaria, 
proximidades do tal garimpo 
ilegal e um boné da vítima, foi a 
pista para se chegar ao corpo que 
estava enterrado naquela região e 
que demandou tempo e paciência 
dos policiais vasculhando o 
terreno até achar a terra fofa da 
cova.
 Segundo informações, 
Marcos foi assassinado e depois 
enterrado, tendo os policiais da 
P J C  e  P M ,  r e a l i z a d o  o  
levantamento do local a fim de 
iniciar as investigações e chegar 
ao autor e motivos do homicídio.
 O corpo da vítima após 
necropsia foi liberado aos 
familiares, para sepultamento, 
que aconteceu na mesma sexta 
feira, devido ao estado.

pós vár ios  dias  de Aprocura, a Polícia Militar 
encontrou no último final 

de semana, o corpo de Marcos 
Paulo que estava desaparecido de 
sua casa desde o dia 20 deste mês.
 O  m a c a b r o  a c h a d o  

aconteceu na tarde da sexta-feira 
(27) na zona rural de Pontes e 
Lacerda.
 Segundo a família, o 
homem estava desaparecido há 
cerca de 10 dias quando saiu de 
casa informando que iria 

Morais Ciqueira (24).
 Também detidos no local 
mais quatro membros do bando, 
sendo Reginaldo José de 
Camargo Neto (18), Narrara 
Santos Fernanda da Costa Santos 
(26), Gabriel Marques Martins 
(22) e Antidia Tatiane Moura 
Ribeiro (33).
 N o  g e r a l  f o r a m  
apreendidos a camionete GM S10 
de cor preta placa OBM-6120, 
produto de roubo/furto, com 
placas e chassi adulterados. 
Dublê da S10 de placa FLI-5973, 
além de vários equipamentos 
utilizados em arrombamentos de 
instituições financeiras, além de 

os dois suspeitos da camioneta, 
outros dois homens e três 
mulheres. 
 No baculejo geral, foi 
constatado que dois deles eram 
monitorados por tornozeleiras 
eletrônicas, porém as mesmas 
estavam desligadas. Sendo David 
Arruda e Silva (20) e Wanderson 
Gabriel Maiscuto de Oliveira 
(18). 
 Ainda foram detidos na 
residência uma mulher que se 
apresentou como Yohana Morais 
de Ciqueira ,  porém após 
verif icação minuciosa foi  
constatado que seu nome 
verdadeiro trata-se de Caroline 

um esforço da policia Nmilitar durante operação 
conjunta das forças de 

Segurança Pública da 6ª Risp 
Nações participando integrantes 
da  Força Tática, agência de 
inteligência e policiais de 
Mirassol D'Oeste, foi possível 
frustrar na tarde de domingo,m 
um assalto perpetrado contra a 
agencia do Banco do Brasil de 
Mirassol D'Oeste.
 Tudo começou por volta 
das 16h50, depois de um 
comunicado à central de eu um 
grupo estaria na cidade armando 
um roubo à agencia bancária, 
relatando que uma caminhonete 
Chevrolet S-10 de cor preta, com 
placas FLI 5937, que seria 
produto de furto, possivelmente 
estaria dando apoio ao bando. 
 Com a informação em 
pauta, os militares montaram uma 
operação com várias equipes, 
iniciando o monitoramento da 
região central e periferia, atrás da 
tal camioneta, até então, único elo 
entre a denuncia e a quadrilha.
 Num giro pela Rua 
Dorvíle Bassi Correia do bairro 
Jardim Shangri-lá, os militares 
avistaram a S-10, entrando na 
garagem de uma residência.
 Dada a ordem de parada 
para abordagem,  os suspeitos 
correram para dentro da casa, que 
também foi invadida pelos  
policiais, sendo encontrados ali, 

encaminhados para a Delegacia 
de Polícia Civil para as devidas 
providências.

um bloqueador de sinais. 
 Os suspeitos e materiais 
a p r e e n d i d o s  f o r a m  

a c o m p a n h a m e n t o ,  a p ó s  
percorrerem aproximadamente 
10 km os suspeitos abandonaram 
os veículos adentrando na região 
de mata fechada.
 F o i  r e a l i z a d o  o  
rastreamento Policial, no entanto 
sem êxito na localização dos 
suspeitos.
 Após checagem via base 
Gefron comprovou o que já 
parecia ser verdade, dependendo 
apenas de averiguações, pois os 
veículos haviam sido roubados 
possivelmente pelos meliantes 
f u j õ e s ,  n a s  l o c a l i d a d e s  
fronteiriças de Jauru e Pontes e 
Lacerda.

urante patrulhamento na DMT 199 em Vila Bela da 
Santíssima Trindade, a 

equipe do Gefron recuperou duas 
m o t o c i c l e t a s  r o u b a d a s ,  
respectivamente, nas cidades de 
Jauru e Pontes e Lacerda. 
 A equipe visualizou as 
duas motocicletas em atitudes 
suspeitas na tarde do último 
domingo (29) e os condutores ao 
p e r c e b e r e m  q u e  s e r i a m  
abordados empreenderam fuga 
no sentido contrário.
 Diante disso iniciou-se o 
acompanhamento onde os 
suspeitos adentraram a fazenda 
São Francisco, localizada na 
região de fronteira, mas feito o 

Operação conjunta de policiais 
evita assalto ao Banco do Brasil

MIRASSOL D´OESTE

Quadrilha estaria homiziada se preparando para um roubo na agencia bancária da cidade, sendo surpreendida pelas forças policiais que frustraram o crime

Da Redação

PM apreendeu a S-10 e apetrechos criminosos com os suspeitos   

Foto: PM/MT

COVA ROSA

Polícia encontra corpo de
garimpeiro desaparecido

Da Redação

Marcos Paulo, sumido desde o dia 20 estava morto e enterrado   

Foto: Reprodução

RATOS NA MOITA

Gefron recupera duas motocas 
roubadas na região de fronteira
Gefron c/ Redação

Motocas foram rebocadas pelo Gefron, levadas para a base   

Foto: Gefron/MT
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 Justiça de Mato Grosso Adeterminou a suspensão 
das atividades em áreas 

degradas da Fazenda Paredão 2, 
que fica dentro do Parque 
Estadual Serra de Ricardo Franco 
no município de Vila Bela da 
S a n t í s s i m a  Tr i n d a d e ,  d e  
propriedade de Marcos Antônio 
Assi Tozzatti, sócio e ex-assessor 
do ministro da Casa Civil, Eliseu 
Padilha.
 A decisão atende a um 

recurso de embargo de declaração 
interposto pelo Ministério 
Público do Estado (MPE) e além 
da suspensão das atividades, a 
Justiça determinou o prazo de 10 
dias para que um trator usado na 
prática dos crimes ambientais 
seja entregue na delegacia.
 O MPE diz que Padilha é 
sócio-proprietário dessa fazenda. 
Em dezembro de 2016 a Justiça 
de Mato Grosso determinou o 
bloqueio de R$ 108 milhões do 

ministro e de mais cinco sócios 
deles por degradação ambiental. 
Os proprietários terão 60 dias 
para comprovar o isolamento da 
área, inclusive com a retirada das 
cerca de 5 mil cabeças de gado. 
Caso a determinação não for 
cumprida, deve ser expedido um 
mandado de interdição das áreas e 
de apreensão e remoção dos 
animais, a ser cumprido por 
oficiais de Justiça.
 Em julho do ano passado, 
uma carga de madeira extraída 
ilegalmente da área do parque foi 
apreendida dentro da fazenda. 
Numa ação, o MPE solicitou que 
todos os denunciados pelos 
c r imes  ambien ta i s  se j am 
condenados ao pagamento de 
indenização fixado no valor de 
R$ 7.779.729,55. 
 De acordo com o órgão, 
os responsáveis pela Fazenda 
Paredão 2 determinaram, entre 
abril e outubro de 2016, a 
supressão de 295,98 hectares de 
vegetação, sendo 1,87 hectares 
e m  á r e a  d e  p r e s e r v a ç ã o  
permanente. 
 Entre março a junho de 
2017 foram verificadas a 
supressão de mais 240,22 
hectares de vegetação em 
regeneração.

NO PANTANAL

Justiça bloqueia fazenda de 
sócio do ministro de Temer

Com a decisão, os proprietários, terão agora, 60 dias para comprovar o isolamento da área, inclusive com a retirada das cerca de 5 mil cabeças de gado na fronteira

A.E c/ Redação

Ministro Elizeu Padilha consta como sócio da fazenda   

Foto: Arquivo 
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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

greve geral em que a Reposição 
Inflacionária Anual conhecida 
como RGA travou uma verdadeira 
queda de braço entre governo e os 
mais de Cem mil servidores 
públicos estaduais de Mato 
Grosso e perdurou por quase um 
m ê s .   A a ç ã o  é  p l u r a l ,  
multipartidária e faz parte da 
campanha do voto consciente do 
servidor público nas eleições 
2018. Segundo estudos próprios 
os servidores têm em mãos cerca 
de aproximadamente entre 
500.000 a até 800.000 votos, um 
patrimônio que nenhum partido ou 
algum candidato vai dar o luxo de 
desprezar. 
 São centenas de milhares 
de votos dos funcionários público 
e um potencial de influência em 
votos de familiares, amigos e 
comunidades espalhadas em todos 

 residentes sindicais e Pservidores atuantes em 
seus segmentos tendo por 

objetivo, independentemente de 
partidos, concorrerem às cadeiras 

tanto da Câmara Federal quanto da 
Assembléia legislativa de Mato 
Grosso afinados na defesa do 
serviço público e das diversas 
carreiras públicas. Todos os pré-

c a n d i d a t o s  e g r e s s o s  d o  
funcionalismo público deverão 
estar reunidos em um propósito 
que vai elencar nomes e propostas 
dos postulantes ,das três esferas 
(federal, estadual, municipal) e 
com servidores do Executivo, 
Legislativo e inclusive adjacentes 
d o  j u d i c i á r i o  e m  c a rg o s  
majoritários de todo o Estado. 
 O objetivo é estimular o 
voto nesses nomes específicos, 
com a intenção de construir uma 
b a n c a d a  p a r l a m e n t a r  
c o m p r o m e t i d a  c o m  o  
fortalecimento dos serviços e das 
c a r r e i r a s  p ú b l i c a s  e  d e  
investimentos em um Estado 
republicano, eficiente e sem 
aparelhamento partidário e a 
iniciativa já vinha sendo discutida 
porém teve seu nascimento e 
fortalecimento quando da última 

os 141 municípios do Estado de 
Mato Grosso, Estados vizinhos e 
Países fronteiriços como a 
Bol ív ia .   “Temos  de  t e r  
consciência e participar das 
eleições de forma organizada e 
com sincronismo de intenção de 
voto. Mesmo que livre nos 
indivíduos, mas afinados nos 
valores para onde acreditamos que 
o Estado e a democracia devam 
rumar” defendem. 
 Seja qual forem os Pré-
C a n d i d a t o s  o r i u n d o s  d o s  
Servidores Públicos de Mato 
Grosso, estes devem assumirem 
sem hesitação o compromisso de 
cumprir aqueles objetivos que são, 
principalmente, o fortalecimento 
do Estado democrático de direito, 
valorização dos servidores e 
qua l i f icação  dos  serv iços  
públicos.  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Administradora da Zona de Processamento e Exportação de Cáceres S/A - 

AZPEC
Sociedade Anônima de Capital Fechado

CNPJ nº 37.429.776/0001-31 NIRE nº 5.130.000.541-7

AZPEC – ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE 
EXPORTAÇÃO DE CÁCERES S/A CNPJ N° 37.429.776/001-31 EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO, nos termos do artigo 123, parágrafo único, alínea “c” da lei 
6.404/76, o acionista Prefeitura de Cáceres, convoca, os demais acionistas 
da AZPEC S/A para Assembleia Geral Ordinária a se reunirem, às 10h 
havendo quórum, ou em segunda convocação as 10h30 com qualquer 
número de pessoas presentes, a serem realizadas no dia 10 de agosto de 
2018. Endereço: Sindicato Rural, Av. Santos Dumont - Joaquim Murtinho, 
CEP: 78200-970 Cáceres - MT, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 

ORDEM DO DIA: 

I - REGULARIZAÇÃO DE MANDATOS EM RAZÃO DE RENÚNCIAS; 
I.i- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Substituição do seguinte Sr. Conselheiro que 
apresentou sua renúncia, para completarem o mandato de 01/11/2017 - 02/011/2020. 
Renúncias Apresentadas À Cia: em 06/04/2018, Carlos Avalone Jr, Presidente e Membro 
Titular do Conselho.
II – AVALIAÇÃO/VOTAÇÃO DO BALANÇO 2017; 
III – APRESENTAÇÃO DA AUDITORIA CONTÁBIL 2016;
IV – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO IMCOESTE; 
V – APRESENTAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO DAS AÇÕES;
VI – APRESENTAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÃO DA EMPRESA N-SOL;
VII – OUTROS ASSUNTOS.

Anexos:
1 – Carta de renúncia Carlos Avalone Jr;
2 – Balanço 2017;
3 – Auditoria Contábil 2016.

   Cáceres, 27 de julho de 2018.

FRANCIS MARIS CRUZ
Membro do Conselho de Administração da AZPEC

Prefeito municipal de Cáceres - MT

VASSOURADAS

Mobilização busca conscientizar a classe para eleger candidatos que restabeleçam o diálogo entre o governo e os servidores que é o seu maior patrimônio

União de servidores públicos busca 
eleger políticos que represente MT

Assessoria

Movimento arregimenta servidores contra falsos políticos   

Foto: Assessoria
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dos visitantes por 3 a 2 faria com 
que as duas equipes em campo 
c o n s e g u i s s e m  o  a c e s s o ,  
eliminando o Juara. As ilações de 
'marmelada '  se  tornar iam 
inevitáveis.
 No entanto, o meia 
Fernando, camisa 10 do rubro-
negro, aquele mesmo que é o 
maior artilheiro do Cuiabá E.C, 

fez o gol da vitória aos 31 minutos 
do segundo tempo, acabando com 
qualquer polêmica sobre o 
torneio. Fernando foi o grande 
destaque da partida e levantou a 
taça como capitão do time. O 
meia foi autor de dois gols, sendo 
um de pênalti. Também marcou 
pelo Operário o camisa 7, 
atacante Pelézinho.

o g a n d o  n a  t a r d e  d e  Janteontem no Estádio da 
Lagoa em Erechin, RS, o 

Cuiabá Esporte Clube foi 
derrotado por 3 a 0, não somou 
três pontos e deixou escapar a 
retomada da vice-liderança do 
Grupo B. O Ypiranga, por sua vez, 
a f a s t o u  o  f a n t a s m a  d o  
rebaixamento da Série B e voltou 
a sonhar em permanecer na Série 
C do próximo ano.
 Na 3ª colocação e já 
classificado para as quartas de 
final, o Cuiabá enfrenta o 
Tombense, no próximo sábado, às 
17h00, na Arena pantanal, 
enquanto que o Ypirangá pega o 
vice-líder Botafogo, às 15h00 no 
estádio Santa Cruz.
 No jogo de domingo 

último, o Cuiabá começou 
melhor, teve o maior passe de 
bola, dominando as jogadas. 
C o n s e g u i u  c r i a r  m a i s  
oportunidades nos primeiros 
minutos buscando abrir o placar. 
Paraíba, chegou muito forte em 
cima do Escobar, o juiz marcou 
falta, mas a cobrança parou na 
zaga. Esquerdinha recebeu 
cruzado na área, mas não soube 
aproveitar e desperdiçou a jogada, 
perdendo a chance de abrir o 
marcador para o time da capital 
mato-grossense. Apesar de criar 
várias oportunidades o Dourado 
não estava conseguindo chegar na 
finalização com qualidade.
 O Ypiranga, por sua vez, 
não conseguia acertar os passes e 
o Cuiabá aproveita para meter o 

contra-ataque. Esquerdinha, em 
cobrança de falta, colocou na 
área, mas ninguém conseguiu 
alcançar a bola e só foi linha de 
fundo. Em cobrança de escanteio 
errada do Dourado Jean Deretti, 
aproveitou a sobra de bola, fez 
jogada trabalhada e bateu no 
canto esquerdo do goleiro Victor 
Souza abrindo marcador: 1 a 0 
Ypiranga.
 Com o gol o time do Rio 
Grande do Sul começou a 
acreditar mais nas jogadas, 
crescendo no jogo e dando 
trabalho para o Cuiabá que 
começou a ficar mais na 
retaguarda. Fim de primeiro 
tempo. Na etapa complementar 
E d s o n  B o r g e s  s e n t i n d o  
desconfor to  muscular  fo i  
substituído por Marcelo para 
defender o Cuiabá. O Ypiranga 
não mexeu no time e voltou mais 
forte ainda criando jogadas e 
levando perigo no gol do Victor 
Souza. Hélio Paraíba, aos 5 
minutos, recebeu cruzado dentro 
da área, ajeito e não perdoou: 2 a 
0. O mesmo Hélio Paraíba, 
recebeu pela esquerda no contra-
ataque, bateu de qualquer jeito e 
brilhou novamente: 3 a 0. Esquino 
cruzou na área para Jean Silva e 
Feijão chegou rasgando e evitou o 
4º gol do Ypiranga. O Dourado 
não conseguiu mais se encontrar 
no jogo e não chegava com perigo 
na área do Rio Grande do Sul.

 Campeonato Mato-Ogrossense da 2ª divisão 
chega ao fim neste 

sábado (28) na Arena Pantanal. 
Operário F.C LTDA, Juara e 
Cacerense ainda brigam pelo 
título e conseqüentemente pelas 
duas vagas a 1ª Divisão/2019. O 
Operário LTDA sagrou-se 
campeão da 2ª divisão Mato-
grossense no fim da tarde deste 
sábado (28). O time, que agora é 

rubro-negro para afastar-se das 
comparações com o CEOV, bateu 
o Cacerense por 3 a 2, na Arena 
Pantanal para ficar com a taça.
 Com este resultado, 
sobem para a primeirona em 
2019, Operário LTDA (6 pts) e 
Juara (3pts), enquanto que o 
tradicional Cacerense perdeu os 
dois jogos e se despede zerado da 
competição. Na partida de hoje, o 
Operário entrou em campo 

sabendo que bastava um empate 
para ser campeão e conseguir o 
acesso, já a Fera da Fronteira 
precisava da vitória. Mesmo 
assim, foi o time de Várzea 
Grande que sempre comandou o 
placar, vencendo por 1 a 0, depois 
por 2 a 1, placar do intervalo.
 No início da segunda 
etapa, o Cacerense fez o gol do 2 a 
2 e colocou um clima de tensão na 
Arena Pantanal, pois uma vitória 

TIME E CASTIGO

Cacerense perde 2 jogos 
e chances de voltar a elite

Torneio para volta a 1ª divisão reuniu três clubes, Operário, Juara e Cacerense, e 
sem nenhuma vitória, Fera, continua na 2ª divisão de futebol estadual em 2019

Olhar Esportivo c/ Redação

Fera perdeu chances da elite ao perder para o Operário   

BRASILEIRO SÉRIE C

Dourado amarelou no sul 
levando de  3 do Ypiranga
Z.H c/ Redação

Foto: Thiago Mattos

Cuiabá vacilou e levou 3 do Erechin no Colosso da Lagoa   

Foto: Cacelain


