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PARTIU INVERNO
A partir desta terça feira, a frente fria provocada pelo cavado irá se deslocando irá avançar até o sul da região norte, parte do centro-oeste e sudeste do país

Cavado chega de surpresa
com friagem para a região
A segunda feira, amanheceu com sensível queda na temperatura,
surpreendendo de Cuiabá aos municípios fronteiriços como Cáceres, onde
os termômetros registraram por volta do meio dia a mínima de 18° não
chegando a máxima aos 24°, com uma sensação térmica de 12 a 13º pela
manhã. A tendência, é que o frio se intensifique nesta terça feira e vá se
dissipando até o final da semana. Página 03

REFORÇO NA DEMANDA

Conselho tutelar de Cáceres
contemplado com Fiat Uno
Foto: Assessoria

Na 5ª feira, os termômetros podem chegar aos 17 graus Foto: JCC

ABUSO ELEITORAL

Secretária vice Eliene disse da importância da doação

TRE-MT manda retirar
outdoors de Bolsonaro
Foto: JCC

O juiz Paulo Cezar Alves
Sodré, do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-MT), determinou
que outdoors de apoio ao précandidato à presidência da
República Jair Bolsonaro (PSL)
sejam retirados das ruas do
município de Pontes e Lacerda.
Conforme a procuradoria
regional eleitoral, os painéis
devem ser retirados em 24 horas.
Ressalte-se que em Cáceres, na
Praça da Feira, também existe há
algum tempo um outdoor do précandidato.
Página 05

A Secretária de Ação Social do município de Cáceres, Eliane
Batista, representando o Prefeito Francis Maris Cruz no ato, recebeu na
última quarta feira, dia 4, das mãos do Governador Pedro Taques um carro
Fiat Uno, para destinar ao Conselho Tutelar. Com ausência do governador
por força da LEI eleitoral vigente, a entrega das chaves do veículo zero
kilometro, foram entregues ontem, (9), no gabinete da prefeitura de
Cáceres. Página 03

COLISÃO FATAL

Choque de picape com
Harley mata advogado
Foto: Divulgação

Outdoor na praça da feira de Cáceres, pode comprovar crime eleitoral

JURUPOCA PIOU

Caiu com celular no bocó
durante visita do cadeião

Vitima advogado Ricardo Mamedes morreu no local

Foto: Ilustrativa

Erece Erlen Batista Lopes havia
sido presa no mês passado com seu
parceiro de crimes Diego Henrique e foi
liberada, mas voltou no final de semana pro
pote, e agora, em definitivo, autuada em
flagrante pela tentativa de entregar um
aparelho de telefone celular ao comparsa.
O telefone escondido na genitália (bocó)
não passou despercebido pelo scanner
corporal e a visita dançou.

O advogado Ricardo Mamedes, pilotava sua Harley Davidson no
final de semana rumo a uma chácara de sua propriedade entre Araputanga e
Indiavaí pela MT 248, vindo a óbito ao colidir contra uma Picape Fiat
Strada, vinha em sentido contrário e teria invadido a pista e colidido
frontalmente com sua moto. Ricardo Mamedes tinha 54 anos, natural de
Araputanga, e há 30 anos advogava na região. Página 04

Página 03
Mulheres são usadas por presos para infiltrar celulares e drogas
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Brux...elas de Kazan
Pois é amigos, o Mané Futrica antes
de zarpar pelo mundo, depois de três
semanas aqui em Cáceres curtindo aquele
sol que até cachorro na bunda sua, foi pra
galera, porque, nada como umas cervejinhas
Belga, prá molhar a goela, só umas duas,
claro, porque além da conta, ela derruba, é
um tal de cai, cai. E, não tem essa de pênalti
porque caiu na área ou na copa. Veja bem, a
gente tava assistindo a pelada do Brasil e
Bélgica, aí, me lembrei da Belgo-Mineira,
aquele aço dos Uai, e foi ali que os belgas
aprenderam o come-quieto prá comer o
canarinho pistola. Mas em Copa tem de
tudo, mais que em cozinha, né mesmo? Me
lembrei de uma copa que a Grécia foi
selecionada e levou tinta do adversário.
O técnico alemão que dirigia o
Cavalo de Tróia ficou furioso e disse pros
jogadores: eu avisei o tempo todo, berrei do
lado do gramado e vocês, necas, será que eu
tava falando grego? Copa tem disso, o
goleiro inglês que engoliu um frango do
peru, deu uma sueca sábado, parecia cueca
justa, pegando até duas bolas ao mesmo
tempo. E com os 2 a 1 da Bélgica, nunca se
viu tanto homem chorando por macho, que
vergonha, gente, ainda se fosse por uma
marquezinha, ainda dava prá curtir onda de
D. Pedro.
E meu vizinho de quarto numa
pousada aqui do Pantanal, passou a tarde da
quinta feira treinando seu canarinho Belga,
enquanto eu, pra não dizer que não falei de
flores, ouvia Vandré voltando à copa de
1.970, quando se jogava bola sem frescura
de funk na beira do gramado, ou passaram
sebo nas chuteiras do Neymar? O cabelo de
macarrão caiu mais que os índices do
Temeroso no Ibope e rebolou mais que cobra
em areia quente!
Veja essa, meu amigo levou o filho
num medico, porque o guri pra não ir à
escola, caía e rolava no quintal: diagnóstico,
caso clássico de síndrome de Neymar. Tem
um detalhe também, alguns jogadores
ganham em dólares, euros e pouco estão, se
lixando, aliás, nem imposto pagam no

COPINHA, LACRÔ!
Muita gente ainda criticando a seleção brasileira,
o Tite, que ex-corinthiano não daria certo
mesmo, que o Neymar caiu demais, porque deve
ter tomado uma cervejinha Belga na
concentração e outras gozações, que brasileiro é
mestre em fazer piadinhas de tudo, mas é preciso
uma explicação; não para a eliminação do Brasil,
mas para todos os sul-americanos que não foram
adiante nesta Copa da Rússia: Colômbia, Peru,
Argentina, Uruguai e Brasil. O futebol europeu
ultimamente, manda no planeta, basta ver quem
ficou pras semifinais. O patropi, mesmo com
craques jogando lá, desaprendeu, se acomodou,
então, acontece o que aconteceu e truco.
VOTO EM TRÂNSITO
A partir do dia 17 deste mês, até o dia 23 de
agosto, se o eleitor estiver regular com a Justiça
Eleitoral, poderá solicitar o voto em trânsito
(transferência temporária) em qualquer Cartório
Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral informa
que para isso, é só apresentar um documento
oficial com foto, o título de eleitor, e indicar o
local onde deseja votar. O eleitor só poderá votar
em trânsito nas capitais, ou em cidades com mais
de 100 mil eleitores. A transferência é permitida
para eleitores em trânsito no território nacional,
presos provisórios e adolescentes em unidades
de internação, membros das forças armadas,
policiais, bombeiros e guardas municipais que
estiverem de serviço por conta das eleições e
eleitores com deficiência ou mobilidade
reduzida.
GOLS IMPEDIDOS
O Brasil é o único país que se diz democrático do
planeta, onde uma única emissora de TV
monopoliza as transmissões de jogos de uma
Copa do Mundo, obrigando a todos a acessar seu
canal caso queiram assistir a seleção brasileira, e
demais participantes do maior evento
futebolístico do mundo. Nossos amigos
jornalistas Paulo Henrique e Franklin Martins,
apresentam como meio de acabar com este
monopólio, usar a constituição vigente que
proíbe tal expediente, mas acontece que a tal
emissora, manda no poder tupiniquim.
TAXA/DEVOLUÇÃO
Cerca de 9 mil candidatos que pagaram para
participar do processo seletivo para contratos
temporários da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos de
Cuiabá já podem pedir o reembolso do valor
referente à inscrição, até o dia 16 de julho. Eles
deverão ter o reembolso por meio de transação
bancária ou ordem de pagamento, entre os dias 5
a 10 de agosto, já que a seleção foi anulada por
decisão do TCE-MT. A devolução pura e
simplesmente é pouco, os inscritos e lesados,
deveriam ser indenizados por danos morais
também, pois muita gente além do valor da taxa
de inscrição, teve despesas correlatas.
COAÇÃO ILEGAL
A 3ª Turma do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso ordenou que um juiz do extremo norte do
estado, pare de fazer uso indiscriminado de
algemas em réus durante audiências de custódia
e de instrução processual. O requerimento foi
feito por meio de habeas corpus (HC) coletivo e
preventivo, proposto pela defensoria pública,
lembrando que réus e testemunhas de defesa, de
mais de 14 processos, teriam sofrido o que
chamou de coação ilegal. Um absurdo, até
testemunhas, o homem da capa preta mandava
algemar!
ORDEM NA CASA
Importante lembrar aos menos esclarecidos, que
a Sumula 11 do Superior Tribunal Federal e o
artigo 93 da Constituição Federal, estabelecem o
uso de algemas, apenas diante de determinados
critérios, ou seja, em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à
integridade física própria, alheia, por parte do
preso ou de terceiros, havendo de ser a
excepcionalidade justificada por escrito, sob
pena de nulidade da prisão ou do ato processual a
que se refere! Então, nada justifica esta espécie
de sadismo de algum togado e a decisão adquem, vem corrigir alguns vícios
constrangedores impostos aos inclusos em
presunções de inocência.

Brasil, e a gente tem hora que pensa até em
desistir de torcer pra seleçãozinha.
Tudo bem, não torci prá Bélgica e se
o Uruguai jogasse depois, eu ia torcer prá
eles, pelo menos são sul-americanos, mas
foi a vez das Oropas e as ferroadas de abelha
Europa vão doer ainda mais uns dias. E um
pai de santo culpava o Tite por não ter
encomendado um despacho antes do jogo
com a Bélgica, amarrar os diabos vermelhos
com um ponto do tranca-rua.
A começar pela bandeira que é a
mesma dos 7 a 1 de 4 anos atrás, apenas com
a diferença das faixas horizontais na
vertical, não ia vingar, daí, viu né? Se
deitadas fizeram aquele estrago, imaginem
de pé!
Depois, se macumba ganhasse
jogos, o Bahia era campeão brasileiro todo
ano e caboclo de terreiro contra elas, as
bruxas, Bruxelas, não dá rima, vade retro,
que o negócio é jogar bola e parar com o
chororô. Pausa: Bonita camisa,
Fernandinho!

Só não foi bonito, o gol contra, um
chocolate amargo pras redes do Alisson,
deve ter sido praga de Brux...Elas, elas, as
bruxas de Kazan, e o Casão de Kazan,
encheu o saco, né mesmo Gavião Bueno?
Agora a turminha que chorou e bebeu Schin,
porque a Belga é muito cara, que acertou o
relógio suíço, coçou a costa rica, se serviu na
Servia, bebeu tequila e caiu no tridente dos
diabos vermelhos, vai ter de Katar...latinhas
pra comprar uma camiseta nova em 2022.
O negócio é num fica Tite, aleguia
xô-mano, ainda tem mais de mil e uma
noites (no total serão 1.430) pra desencantar,
ir pras Arábias e quem sabe, sem pimpolhos,
a gente passa das quartas pras cozinhas, livre
do banheiro; pra beber um àraque ou Jalab
em Dubai, pelo menos se derrubar alguém, é
nocaute, sem essa de cai-cai que o Brasil não
merece. Falando nisso, depois de uma
absolut, purinha absolutamente, em forma,
vou pra rodoviária Já,-Ó, prá Cuia e de lá,
pelas quebradas do mundaréu, até a vista.

Com um pé Atrás
Quem assiste novelas de TV, nota
que por vezes, a arte imita a vida e viceversa. Nas duas, tem as vitimas os
acomodados, os espertalhões, os bonzinhos
e os sangue ruins, aquele tipo de gente
maldosa, calculista, que só pensa em ferrar
outrem, se beneficiar das chantagens, e
como diz o nosso editor Dannyelvis, e os
cambaus. Pois bem, assim como o leitor,
também sou coadjuvante do cotidiano real e
fiquei matutando com meus botões, como a
gente pode coexistir neste meio, onde nem
sempre o bom e o mau se identificam
facilmente e facialmente.
Como dizia a vovó, o bom ou o mau
não trazem a estrela na testa e a gente, claro,
desconfia, que fulano não presta, que
sicrano é oportunista, que um pé atrás não
faz mal prá ninguém e acaba por confiar
menos em todos. Sem exagerar como
Lombroso, que dizia que o mau nasce assim
e aperfeiçoa sua índole com o tempo, tem
alguns itens, que se não apontam ruins à
distancia, pelo menos nos ajuda a ficar
atento diante de alguns comportamentos

alheios.
Embora Jean Jacques Rousseau
afirmasse que o ser humano nasce bom e a
sociedade o corrompe, ou já nascemos
pecadores, como defendem os cristãos, não
se pode negar a maldade firmada no coração
de tanta gente. Há pessoas que sempre
procuram se aproximar de outras com a
intenção de dominar, ou seja, o que parece
ser o início de uma bela amizade é apenas o
ponta pé para uma relação de conquista e
interesses. Daí, depois de ler algo sobre,
decidi passar pra terceiros algumas dicas
que podem ajudar na prevenção contra
futuros dissabores. Por exemplo, pessoas
ruins não reconhecem a verdade, é como se
isso fosse contra a natureza delas; Como são
manipuladores, conseguem inverter a
situação para afligir todos que estão à sua
volta; Mentem sem peso na consciência;
Raramente assumem a responsabilidade por
suas ações e sabem, com voz mansinha e
declarações falsas, conquistar o que querem;
Só pra concluir o raciocínio, quando você
estiver precisando da ajuda delas,
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certamente não as encontrarão e como se
sentem melhor do que os outros, as pessoas
do mal são arrogantes e adoram isso.
Um adendo aqui, não é porque
existem estes tipos de pessoas, que a gente
vai suspeitar de todos, como bem frisa a
psicóloga Thamara Bensi, ser uma boa ou
má pessoa é relativo, não existe certo e nem
errado, existe aquilo que te faz bem ou não.
Em parte discordo da Dra. Bensi, o errado
existe sim, independente de auto-análise,
claro, que com coerência, quando ela diz que
não precisamos ser bons e nem maus. Sem
receio de erro, arremato pela experiência de
vida, que devemos sim, mesmo sem olhra de
soslaio para esta ou aquela pessoa, devemos
sim, ser justos, autênticos e fieis. O oposto,
na minha ótica, que me escusem os
discordantes, é o mau, que existe, e ninguém
está imune às suas investidas, portanto, se
liga, menina, se blinde contra forças,
situações e pessoas negativas.
***___Rosane Michelis – jornalista,
pesquisadora, bacharel em geografia e pós
em turismo.

Rosane Michels - Editora
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FORA DE SERVIÇO

No começo de junho, a suspeita havia sido detida com seu amásio que estava sendo procurado pela justiça e liberada continuou dando suporte em visitas ao marginal

Mocozou celular no bocó
pro parceiro e foi em cana
Da Redação

Foto: Ilustrativa

E

rece Erlen Batista Lopes
(31), que havia sido presa
no mês passado (8 de
junho) em atitudes suspeitas de
tráfico de drogas com seu
companheiro e parceiro de crimes
Diego Henrique Costa Silva,
mesma idade, voltou no final de
semana e agora, em definitivo,
autuada em flagrante pela
tentativa de entregar um aparelho
de telefone celular ao comparsa,
que desde aquela época,
encontra-se atrás das grades no
cadeião do Nova Era, por força de
um mandado de prisão
preventiva.
A meliante foi flagrada
por agentes da Cadeia Pública de
Cáceres ao tentar entrar com um
celular escondido na vagina, no
último sábado (7), fato que não
passou despercebido pelo sistema
de scanner corporal, que apontou
a anormalidade. Ao ser
questionada, Erece Erlen,
realmente confessou que levava
um aparelho no órgão genital,
para entregar na visita intima ao
seu amásio preso.

diversos papelotes de substância
análoga a pasta base de cocaína e
maconha.
Sem provas de tráfico e
por ser primária, ela não ficou
presa, mas pelo fato ocorrido no
final de semana, continuava em
conluio com seu parceiro preso e

CARRO NOVO

Conselho tutelar de Cáceres
recebe chaves de novo veículo
Assessoria c/ Redação

A

Mulheres usam o próprio corpo para levar celular e drogas aos presos

De acordo com o
Coordenador da Unidade
Prisional, Welton Dias Ribeiro, o
aparelho seria entregue durante a
visita ao companheiro da mulher
flagrada, confirmando a
reportagem que já ela havia sido
presa antes, na companhia de

Diego. Na ocasião, ambos foram
presos pelos policiais do
Grupamento da Força Tática de
Cáceres e Diego fora pro cadeião,
pois estava premiado com um
mandado de prisão. Erece, fora
liberada, apesar de na residência
do casal serem encontrados

CIRCULAÇÃO DE VENTOS

Fenômeno cavado derrubou
temperatura no oeste de MT
Da Redação

A

segunda feira, segundo
dia da semana amanheceu
com sensível queda na
temperatura, surpreendendo de
Cuiabá aos municípios
fronteiriços como Cáceres, onde
os termômetros registraram por
volta do meio dia de ontem, a
mínima de 18° não chegando a
máxima aos 24°, com uma
sensação térmica de 12 a 13º pela
manhã.
Segundo informações do
Centro de Previsão de Tempo e
Estudos Climáticos (CPTEC), do
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), em Chapada
dos Guimarães, a temperatura
mínima ontem, chegou aos 12°,

dançou ao introduzir um aparelho
de telefone celular e um chip, na
genitália, endereçado ao mesmo.
Estes métodos são muito
utilizados por amásias, e parentes
de presos para abastecer as
cadeias de celulares e drogas.

com máxima de 19° e às 10h00 do
mesmo dia em Cáceres, o relógio
digital da Avenida Sete de
Setembro registrava 12 graus.
A tendência, no entanto, é
que o frio se intensifique nesta
terça, em que se estima as
mínimas de 12° em Cuiabá e
Cáceres e 5° em Chapada, com
máximas de 23° e 20°,
respectivamente. Já a partir de
amanhã, a temperatura deve
começar a subir, segundo aponta
o CPTEC. Em Cuiabá e Cáceres,
a máxima será de 29° e mínima de
14°. Já em Chapada, os
termômetros devem registrar
máxima de 27° e mínima de 7°.
Na quinta, as máximas
Foto: JCC

chegam na casa dos 30° em
Cáceres com 33º em Cuiabá e 30º
em Chapada, apesar das mínimas
de 17° e 12° e por fim, na sextafeira, a máxima será de 33º em
Cáceres, 34º em Cuiabá e 30º em
Chapada, com mínimas de 22 e
20° nas três cidades. Segundo o
instituto, no último sábado (7),
uma circulação dos ventos no
sentido horário entre 10 e 5000
metros de altura, denominado
cavado, avançou e cruzou a
cordilheira do Andes, o que
favoreceu a formação de uma
frente fria.
A partir desta terça feira, a
frente fria continuará seu
deslocamento e irá avançar até o
sul da região norte, parte do
centro-oeste e sudeste do país.

Secretária de Ação Social
do município de Cáceres,
Eliane Batista,
representando o Prefeito Francis
Maris Cruz no ato, recebeu na
última quarta feira, dia 4, das
mãos do Governador Pedro
Taques quando a legislação ainda
permitia, um carro Fiat Uno, para
destinar ao Conselho Tutelar.
Com ausência do
governador por força da CEI
eleitoral vigente, a entrega das
chaves do veículo zero kilometro,
foram entregues ontem, (9), no
gabinete da prefeitura de Cáceres,
oportunidade em que a viceprefeita Eliene Liberato a pedido
de Francis, oficializou a doação
do governo estadual aos
conselheiros, enfatizando a
importância desse veiculo para a
equipe, lembrando já ter sido
secretária de Ação Social muitos
anos e conhecer a demanda.
A Conselheira Ana Rosa
agradeceu o empenho de todos ,
em fazer com que esse carro

chegasse até a equipe, que é
formada por 5 conselheiros e
atende aproximadamente 500
casos, por mês, alguns na Zona
Rural, destacando que com o
carro, os conselheiros terão
condições de agir mais rápido,
checando denuncias e podendo
até evitar , situações de risco de
crianças.
Eliane Batista, salientou
que o veiculo novo é uma
ferramenta essencial no combate
a violência contra a criança e que
a gestão está se esforçando para
equipar o conselho tutelar,
melhorando as condições de
trabalho dá equipe, para dar
celeridade aos atendimentos. O
Conselho Tutelar, funciona os
dias úteis segunda a sexta feiras e
nos finais de semana e feriados
plantão permanente, conforme a
lei municipal Nº 2.473 De 29 De
Abril De 2015, no art. 58, no qual
o conselheiro tira um plantão de
24 horas, sendo no período
noturno sobre aviso.
Foto: Assessoria

Flagrante da entrega das chaves do Fiat Uno para o Conselho Tutelar

Friagem regional deve se dispersar a partir da quinta feira
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HOMICÍDIO CULPOSO

Causador do acidente fatal, disse que tentou ultrapassar o carro conduzido pelo casal, numa curva viu faróis de um carro em sentido oposto e colidiu na volta

Preso o motorista acusado de
acidente que matou 2 pessoas
Da Redação

Foto: Reprodução

O

motorista de uma Van de
turismo, causador de um
acidente fatal entre o
veículo de transporte coletivo e
um Gol Prata, foi preso no final de
semana em Cáceres, acusado de
homicídio culposo e apontado
como causador do acidente que
resultou na morte de duas pessoas
e no ferimento de outras duas na
BR-070. O acidente aconteceu na
noite da última quinta-feira (5),
matando Gilberto Miranda, 38,
(motorista do Gol) e sua esposa
dele, Eide Laura Tossué Silva, 36,
ambos presos às ferragens.
Além das duas vitimas
fatais, sofreram ferimentos os
filhos do casal, um jovem de
cerca de 17 anos e una menina de
aproximadamente 9 anos, que
foram socorridos até uma
unidade médica e não correm
risco de morte. O delegado
Wilson Souza Santos, que
acompanha o caso, disse que o
filho mais velho teve ferimentos
leves na cabeça e a menina de 9,
passou por alguns exames, mas as
duas vitimas feridas, já
receberam alta medica.
De acordo com o
delegado, o acusado, que
confessou o crime, disse que

Apesar do teste do
bafômetro não apontar consumo
de álcool, o motorista da Van, foi
autuado em flagrante e está na

delegacia de Cáceres e na análise
do delegado, o motivo da morte
do casal foi imprudência.

CHOQUE FATAL

Advogado morre na colisão
de moto com Picape Strada
Da redação

N

Gilberto Miranda e esposa Eide Laura, morreram na colisão

estava saindo de Cáceres com o
veículo, um Marcopolo/Volare
Dw9, com placas de Salto do Céu,
carregado de passageiros, e,
quando tentou fazer a
ultrapassagem do carro
conduzido pelo casal, um gol
prata, em uma curva viu os faróis
de um carro que vinha em sentido
oposto. Na tentativa de retornar à
pista, deu uma freada brusca,
encostou a parte frontal da van na
traseira do gol, que perdeu o
controle, saiu na pista e bateu em

uma árvore.
Ainda conforme o
delegado, a família era de Glória
do D'Oeste, o pai Gilberto tinha
ido a Cáceres para acompanhar o
filho mais velho, que foi fazer
uma prova na universidade.
Quanto ao motorista causador do
acidente fatal, ele foi localizado
após o depoimento de
testemunhas e, a princípio, tentou
negar o crime, entretanto, após ter
conhecimento dos relatos,
confessou o que tinha acontecido.

a noite da última sexta-feira
(6), morreu em Araputanga
o advogado Ricardo
Mamedes, que segundo seu
cunhado, o também advogado
Fidelis Queiroz, estava de moto,
indo para o rancho dele quando
colidiu de frente com um veículo
Fiat Strada e com vários ferimentos,
não resistiu indo a óbito no local. O
acidente ocorreu entre na MT- 248,
Araputanga e Indiavaí, próximo ao
Trevo de Farinópolis.
Conforme Fidelis, Ricardo
Mamedes seguia sozinho com sua
motocicleta Harley Davidson, de cor
preta, placas EJK- 0484, de
Araputanga em sentido Indiavaí,
quando foi colidido pelo Fiat Strada
Working, de cor cinza e placas NPQ1442, de Indiavaí, que seguia sentido
contrário, conduzido por Eric
Rinaldi Frates, 35. Segundo apurou a
políia, na picape, estavam ainda,

Edna Mesanine Modesto, 30,
Rafaela Mesanine Modesto, 34,
Raquelly Mesanine Modesto, 34 e
uma criança.
Segundo Queiroz, quando a
ambulância foi acionada e chegou ao
local, Mamedes já estava sem vida e
que segundo informações de
testemunhas, o veículo Strada, vinha
em sentido contrário e teria invadido
a pista e colidido frontalmente com o
Fiat Strada.
Ricardo Mamedes tinha 54
anos, natural de Araputanga, e há 30
anos advogava na região. Seu corpo,
foi periciado e encaminhado ao IML
para necropsia e posterior
sepultamento, que aconteceu
Domingo.
O advogado era casado,
deixando esposa e duas filhas, uma
delas passou recentemente no exame
da Ordem dos Advogados do Brasil
Seccional Mato Grosso. Foto: Doc-Família

ONDAS DE MISTÉRIO

Jovem entra nas águas do
Rio Paraguai e desaparece
Da Redação

C

alor, gente se banhando ou
brincando em rios de Mato
Grosso e os bombeiros que
sempre alertam para os perigos de
afogamentos, não descartam a
possibilidade de mais um caso ter
ocorrido, considerando-se o
desaparecimento de um jovem no
final da tarde de sábado último,
próximo ao Centro de Eventos nas
margens do Rio Paraguai em porto
Esperidião.
O jovem, Leandro Silva da

Costa, 19, estava com um grupo de
amigos bebendo e se divertindo na
Prainha do Rio Jauru e segundo
colegas, já meio identificada
embriagado, resolveu cruzar a nado
o rio, onde foi visto já na outra
margem pela última vez acenando
para os amigos porém, o tempo
passou e ele não foi mais visto, nem
mesmo retornando ao rio.
Um de Leandro atravessou o
rio a nado, indo até o local onde ele
teria sido visto pela última vez e
Foto: Pessoal

Leandro desaparecido, pode ter se afogado no rio

relatou que na outra margem
encontrou pegadas, deixadas
possivelmente pelo amigo, que não
foi localizado.
Policiais militares foram
acionados por volta das 17h00
averiguar a situação de um possível
afogamento. Foi acionado o Corpo
de Bombeiros em Cáceres, mas
devido o horário adiantado e à noite
que já se aproximava, uma viatura de
resgate só se deslocou para o lugar na
manhã de domingo.
Ontem, os bombeiros de
Cáceres iniciaram as buscas
mergulhando nas águas do rio Jauru,
mas até o fechamento desta edição
ainda não havia nenhuma pista
confirmando a localização do corpo,
já que praticamente não se pode
descartar a hipótese de afogamento,
cuja
circunstância, ainda será investigada
pela Polícia Civil, para quem, não
existe a confirmação de afogamento
e sim do desaparecimento.
A situação está sendo
averiguada também pela Polícia
Civil de Porto Esperidião e pela
Polícia Militar que acompanha o
caso e auxilia nas buscas. De janeiro
a junho de 2018, foram registradas
33 mortes por afogamento no estado
de Mato Groso, quatro deles, em
Cáceres, segundo um levantamento
feito pelo Corpo de Bombeiros.
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Ricardo Mamedes morreu no choque da Harley Davidson com a Strada
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SELEÇÃO PANTANEIRA

Grupo completa 25 anos de história e neste ¼ de século participou de todos festivais de Siriri, além de levar ao Brasil e exterior as manifestações culturais

Flor Ribeirinha escalado para
a festa final na Copa da Rússia
O
Assessoria

Foto: Arquivo

grupo Flor Ribeirinha de
São Gonçalo Beira Rio, fará
uma turnê internacional pela
Europa, incluindo a Rússia, França e
Suíça. A programação contará com
apresentações na Praça Vermelha em
Moscou, através de um intercâmbio
cultural, entre os dias 13 a 18 de
julho, como parte do encerramento
da Copa do Mundo. Após a final do
mundial, o grupo seguirá para a
cidade francesa de Martigues, onde
apresentará no período de 20 a 28 de
Julho, o espetáculo Mato Dançando
o Brasil.
Na primeira semana de
agosto, o grupo estará também em
Felletin, outra cidade francesa. Já no
dia 9 de agosto, o Flor Ribeirinha foi
convidado para fazer a abertura do
tradicional Festival de Montoire e no
dia 15, o encerramento do mesmo
festival, que terá a presença de vários
países. O grupo se apresenta também
na cidade de Confolens ainda na
França, finalizando na capital, Paris.
Durante o Festival de Cultura
Popular, estão programadas algumas
apresentações na Suíça.
O grupo Flor Ribeirinha
apresentará o espetáculo Mato
Grosso Dançando o Brasil, que
homenageia as danças das regiões
brasileiras Norte, Nordeste, Sudeste
e Centro Oeste. Trata-se do mesmo

reconhecimento do trabalho do
nosso Flor Ribeirinha, que está
completando 25 anos”, observou.
A fundadora e presidente do
Flor Ribeirinha, Domingas Leonor,
argumentou que apesar de todas as
dificuldades enfrentadas, o grupo
continua rompendo fronteiras e
mostrando a cultura em outros
países. Na sua avaliação, o
intercâmbio com outras culturas,
proporciona ao Flor Ribeirinha, uma
grande oportunidade para apresentar
que vem sendo construído há 25
anos. “Nossa luta constante é pela
preservação e nesta viagem, vamos
força e a beleza da nossa cultura”,
disse ela.
Este mês, o grupo completa
25 anos de história. Durante sua

Grupo cosmopolita volta à Europa com o siriri pantaneiro

espetáculo que venceu o maior
Festival de Folclore do mundo,
realizado em agosto do ano passado
na Turquia, quando o grupo se
consagrou campeão, conquistando o
troféu, que foi disputado com 26
países.
O diretor artístico e
coreógrafo do Flor Ribeirinha,
Avinner Augusto, explica que por
meio do intercâmbio cultural, o
grupo levará para a Praça Vermelha
em Moscou, o tradicional Siriri. Ele
frisou que o espetáculo Mato Grosso

Dançando o Brasil, é uma
homenagem ás manifestações
tradicionais do nosso país, onde o
grupo encena danças com várias
nuances, personagens, ritmos e
gestualidade.
Fazem parte do repertório, o
Boi Bumba de Parintins, oriundo do
Norte, a Dança Gaúcha do Sul, o
frevo do nordeste, o samba da região
sudeste. “Destacamos o nosso Siriri
enraizado na comunidade de São
Gonçalo, representando a região
Centro Oeste. Esta turnê é o

trajetória, já participou de todos os
festivais de Siriri em Mato Grosso,
além de levar para outros estados e
países as manifestações culturais. O
grupo se apresentou primeiro no
Festival de Dança de Santa Catarina
e também em Minas Gerais. Em
seguida, foi convidado para o evento
Goal to Brazil, em Lima no Peru,
posteriormente se apresentou em
Assunción, no Paraguay.
O Flor Ribeirinha continuou
rompendo fronteiras e foi convidado
para se apresentar também na Itália e
na Coréia do Sul, onde conquistou o
segundo lugar entre os demais
países. No ano passado, se
consagrou campeão mundial na
Turquia com o espetáculo “Mato
Grosso Dançando o Brasil.

CRIME ELEITORAL

Justiça determina retirada de
outdoors apoiando Bolsonaro
TER/MT c/ Redação

O

juiz Paulo Cezar Alves Sodré,
do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-MT), determinou que
outdoors de apoio ao pré-candidato à
presidência da República Jair Bolsonaro
(PSL) sejam retirados das ruas do
município de Pontes e Lacerda. A
decisão atende denúncia do Ministério
Público Federal (MPF). Ressalte-se que
em Cáceres, na Praça da Feira, também
existe há algum tempo um outdoor do
pré-candidato.
Conforme a procuradora
regional eleitoral, Cristina Nascimento
de Melo, os painéis devem ser retirados
no prazo de 24h00, pois caracterizavam
propaganda eleitoral extemporânea, já
que os outdoors continham fotografia e
nome do deputado federal Jair
Bolsonaro, com a bandeira do Brasil de
fundo e mensagem de natureza
tipicamente eleitoral.
A veiculação de tais outdoors
afronta duplamente o regramento
eleitoral. “De um lado porque ocorre
antes do período em que é permitida a
propaganda eleitoral e, de outro, pelo
fato de a própria figura do outdoor ter
sido banida da política do Brasil desde
2006”, afirma a procuradora.
Em seu despacho, o juiz Paulo
Cezar Sodré coloca que, “se durante o
período previsto para propaganda
eleitoral que nestas eleições se inicia a
partir de 16 de agosto de 2018, não se
admite a propaganda por meio de
outdoor, muito menos poderá ser
admitida na denominada fase de pré-

campanha, onde os atos são
notoriamente mais restritos”.
Mesmo não havendo pedidos
explícitos de votos, o outdoor na
maneira como visualizado será
considerado propaganda eleitoral
mesmo no período permitido, porque
terá por finalidade apresentar o suposto
candidato como uma pessoa apta a
resolver o problema da corrupção no
Brasil, avaliou o magistrado.
Logo, se durante o período em
que se admite a propaganda eleitoral (a
partir de 16 de agosto deste ano), a
mensagem veiculada seria considerada
como propaganda vedada por ter sido
veiculado em outdoor, forçoso concluir
que, no presente momento, ela também é
vedada exatamente por ter sido
veiculada por meio de outdoor.
Já a segunda fundamentação
aponta que, a partir do momento que a
propaganda é veiculada via outdoor,
presume-se que houve gastos
financeiros, que só podem ser realizados
após as convenções partidárias, o
registro da candidatura, a abertura do
CNPJ da campanha, bem como a
abertura da conta bancária.
Neste caso, mesmo que quem
tenha arcado com as despesas para
implantação do outdoor, tal custo tem
que ser registrado como doação, que só
pode ser feita, com exceção do
financiamento coletivo, “após a
existência plena e válida da candidatura
devidamente registrada perante o órgão
competente”.
Foto: JCC

Outdoor ilegal estampa lateral da Praça da Feira em Cáceres
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GERAL

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615
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VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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CENTRO AMÉRICA

Em verdadeira guerra no Ginásio da UFMT em Cuiabá, as equipes feminino e masculino de Cáceres, disputaram a final da copa, as gatas pantaneiras venceram

Gatas de Cáceres faturam
a copa estadual de Futsal
Redação c/ TVCA

Foto: Junior Martins

E

moção até o fim nas finais da
Copa Centro América de
Futsal. No feminino, a
equipe de Cáceres foi campeã ao
vencer Família Peixoto Futsal por 2 a
1. No masculino, deu Sorriso, e foi
nos pênaltis. No tempo normal
empate em 3 a 3, e nas penalidades 2
a 1 para o time do Norte de Mato
Grosso.
Novidade neste ano, a
disputa no feminino foi decidida nos
detalhes. A Família Peixoto Futsal,
do município de Peixoto de
Azevedo, saiu na frente com a
Priscila, mas sofreu a virada para o

time de Cáceres/Uirapuru.
Choco e Lu marcaram e
garantiram o título para a
Princesinha do Pantanal.
O equilíbrio marcou a
decisão no masculino. O time de
Sorriso abriu o placar com
Fernandinho e ampliou com Dener.
Com três gols na seqüência,
Cáceres/Uirapuru virou a partida.
Luan marcou duas vezes e Betinho
fizeram os gols. Mas nos minutos
finais do jogo, Piliu empatou para a
equipe de Sorriso. Na decisão por
pênaltis, Sorriso venceu por 2 a 1 e se
sagrou campeão da 19ª edição da

Copa Centro América.
Para o técnico dos dois times
do Cáceres Faipe Uirapuru (um
masculino e outro feminino),
Marcus Penna, a comissão técnica
trabalhou forte para conquistar
vagas para dois times nas últimas
fases da competição. Apesar de ficar
como vice no masculino, Segundo
Penna, o titulo das meninas, mostra
que o apoio financeiro recebido de
empresários e amigos e da própria
Faculdade Faipe foram fatores
importantes para alcançar tais
resultados.
“ Ti v e m o s u m a ó t i m a

JEJUM EM 4 JOGOS

Em casa Luverdense não sai
de um empata com Ypiranga
S.N c/ Redação

S

em vencer há quatro rodadas, o
Luverdense voltou a amargar
mais um empate, em 2 a 2, com
Ypiranga, no estádio Passo das Emas,
em partida válida pela 13ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série C, na
tarde de sábado último. Com isso,
aumentou o jejum sem vitórias na
competição e não se aproximou do G4,
ficando na 6ª posição com 15 pontos. A
equipe de Erexim está com a mesma
pontuação na 7ª colocação
O Ypiranga marcou o primeiro
da partida. Na cobrança, Claudinho
subiu livre na pequena área e escorou de
cabeça. O gol de empate do Luverdense
saiu dos pés de Paulo Renê após receber
de Paulinho, que fez uma linda jogada. O
time de Lucas do Rio Verde virou o jogo
no segundo tempo. Rafael Silva saiu por
trás da zaga e ampliou o placar e no final,
Kaique subiu para tentar neutralizar a

jogada, acabou tocando a mão a bola e a
arbitragem marcou pênalti. Rafinha
cobrou e deixou tudo igual.
O jogo - Aos 3, precisando vencer o
Luverdense abriu pressionando o
Ypiranga. Aos 5, Hélio por pouco não
marcou para o Ypiranga em jogada pela
lateral. A bola passou raspando na trave.
Aos 7, Lucas Braga tentou jogada
individual, avançou e acabou
neutralizado pela defesa do time de
Erexim. Aos 10, Rubinho fez boa
jogada, levantou e tentou bater, mas não
conseguiu finalizar a jogada.
Aos 15, Rafinha tentou pelo
meio e acabou perdendo o tempo da
bola. Aos 20, Tárik aproveitou bobeira
do Luverdense, dominou e chutou longe
perdendo oportunidade de marcar para
o Ypiranga. Aos 25, Faísca soltou uma
bomba, a bola bateu na defesa e saiu para
fora. Na cobrança de escanteio,
Foto: Futebol Interior

Verdão de Lucas segue em vencer no Brasileiro série C
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Claudinho subiu livre na pequena área e
marcou de cabeça para o Ypiranga.
Luverdense 0 x 1 Ypiranga.
Aos 32, Adriano tentou lance
individual, cortou e acabou neutralizado
pela defesa do Ypiranga. Aos 37,
Paulinho fez uma linda jogada, tocou e
Paulo Renê empatou a partida.
Luverdense 1 x 1 Ypiranga. Aos 42,
Faísca tentou colocar velocidade na
jogada, mas a defesa do Luverdense
neutralizou com facilidade.
Aos 45, o Ypiranga colocou
pressão no jogo com Claudinho pela
lateral e mantendo a bola sempre no
ataque. Aos 48, Loran soltou uma bomba
de longe. Fim do primeiro tempo.
O segundo tempo começou
sem alterações nas duas equipes. Logo
no início o Luverdense por muito pouco
não ampliou placar com uma bomba de
Paulo Renê. Aos 6, Jean do Ypiranga
bateu forte e Diego Silva salvou o
Luverdense. Aos 18, o Luverdense não
conseguiu manter o mesmo ritmo do
primeiro tempo e sentiu pressão do
Ypiranga. Aos 21, Rafael Silva saiu por
trás da zaga e marcou mais um para o
Luverdense.
Aos 32, Luverdense se
manteve mais recuado segurando o
resultado positivo em casa. Já o
Ypiranga buscou o gol de empate. Aos
34, Rafinha bateu direto no gol do
Luverdense e a bola passou longe do
goleiro Diogo Silva. Aos 39, Kaique
subiu para tentar neutralizar a jogada e
acabou tocando a mão a bola. Rafinha
foi para cobrança e empatou para o
Ypiranga. Fim de jogo. O próximo
desafio do Luverdense será contra o
Volta Redonda, no estádio Raulino de
Oliveira, no Rio de Janeiro.

Feras do Cáceres Uirapuru sagraram-se campeãs da Copa

comissão técnica, Mohammed Fares
e Eric Matos, são feras do futsal.
Somos formadores de atletas a
muitos anos, eu por exemplo,tenho
30 anos de serviço ao futsal do
estado. Todos dedicados para a
formação de atletas e para formar
cidadãos. Sou discípulo do mestre
João Batista Jaudy. Formamos
pessoas de bem”, disse, Marcus

Penna.
A Copa Centro América de
Futsal é realizada pela Federação
Mato-grossense de Futsal (FMFS)
com apoio da TV Centro América. A
competição começou no mês de
abril, terminou no fim de semana,
contou com a participação de 50
equipes, 33 times masculinos e 17
femininos, vendendo os melhores.
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Iniciamos a semana com o parabéns em dose
dupla, endereçado as irmãs Barbara e
Byanca Forgiarini Bastos Aniceto, que
domingo celebraram data nova envolto as
manifestações dos fa miliares e amigos. Que
Deus abençoe a vida de vocês nesse novo ano
com saúde, prosperidades, alegrias e
realizações. Felicidades mil!!!

By Rosane Michels

Esotérico
Vênus em Câncer começa a
afastar-se da pressão de
Saturno indicando dias de
maior envolvimento com a
vida doméstica e encontros
familiares agradáveis. O
momento envolve uma
melhora significativa da energia doméstica
e, por esse motivo, aproveite para convidar
amigos e parentes para encontros em sua
casa.

Vênus em Câncer começa a
se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
movimento agradável na
vida social e proximidade
de amigos queridos. O
período pode ofercer um reencontro
agradável com pessoas que não vê há
muito tempo. Um amigo querido, que
ficou distante, pode retornar.

Vênus em Câncer começa a
afastar-se da pressão de
Saturno indicando dias de
maior envolvimento com a
vida social e amigos, novos e
antigos. Os próximos dias
prometem boa comunicação, depois de
dias de interiorização e silêncio. O
momento pode envolver a negociação de
um novo contrato.

Vênus em Câncer começa
a se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
movimento em projetos de
médio prazo, que podem
estar relacionados à uma
viagem internacional e/ou contato com
estrangeiros. Um projeto de
publicações e internet pode dar um
passo à frente.

Vênus em Câncer começa a
afastar-se da pressão de
Saturno indicando dias de
maior liberdade e
envolvimento com novos
i n v e s t i m e n t o s ,
financiamentos ou empréstimos. Sua vida
material e financeira passa por um
momento de melhora significativa. Um
novo contrato pode ser fechado.

Vênus em Câncer começa
a se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
interiorização e
necessidade de estar em
contato com sentimentos e emoções
mais profundas. O período pode
envolver também uma importante
negociação envolvendo uma grande
soma de dinheiro.

Vênus em seu signo
começa a se afastar da
pressão de Saturno
indicando dias
emocionalmente mais
fáceis. O período pode envolver um novo
romance, que começa a ser desenhado
pelo Universo. Se for comprometido,
aproveite as boas energia do momento
junto de seu amor.

Vênus em Câncer começa
a se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
movimento agradável na
vida social e aproximação
de pessoas interessantes. Os
relacionamentos passam a ser seu foco
nas próximas semanas. Um namoro
pode começar a ser desenhado pelo
Universo.

Vênus em Câncer começa a se
afastar da pressão de Saturno
indicando dias de maior
equilíbrio emocional e
necessidade de estar em
contato mais profundo com
suas emoções e sentimentos. O período
pode envolver o retorno de um amor do
passado em sua vida. No entanto, não decida
nada agora.

Vênus em Câncer começa a
se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
movimento equilibrado,
especialmente no trabalho.
O momento pode envolver a
chegada de um novo e interessante
projeto, que roubará um pouco de seu
tempo. O período é ótimo para a
manutenção da saúde.

Vênus em Câncer começa a
se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
movimento agradável na
vida social e proximidade de
amigos queridos. O período
pode ofercer um reencontro agradável
com pessoas que não vê há muito tempo.
Um amigo querido, que ficou distante,
pode retornar.

Vênus em Câncer começa a
se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
maior envolvimento com
suas emoções e coração. O
momento pode envolver um
novo romance, que começa a ser
desenhado pelo Universo. Você estará
mais aberto, mais voltado para o seu
mundo emocional.

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

O click mais que especial de hoje ao garotão Enzo, que
desfila tá fazendo maior sucesso nas redes sociais ao lado
do vovô coruja Tato Giraldelli. Um caipirinha pra lá de
lindo. Grande beijo e que você cresça assim com esse
sorriso contagiante.

Felizes e curtindo cada momento da
gestação o casal Vander Sousa e Janaina
Sedlacek. Com muito amor o casal prepara
cada detalhe para a chegada de Juninho.
Que ele venha com muita saúde para
completar ainda mais a felicidade de vocês.

O Bom dia de hoje ao nosso leitor assíduo Marcos Eduardo
Ribeiro, que ao lado da equipe da 4ª Ciretran acompanha
nosso trabalho, lendo todas as manhãs o JCC. Uma
excelente semana a todos.
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