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 A dona de casa Maria Lidia Castro da Silva, 64, pedalou 15 km da 
Gleba Piraputanga até a Sicmatur no último sábado, para realizar a 
avaliação medica pós-operatória de uma cirurgia de catarata a que se 
submeteu durante a Caravana da Transformação em Cáceres no mês 
passado. Feliz, a aposentada, disse que não queria deixar de cumprir 
nenhuma etapa até que pudesse receber alta médica.  Página 03

DE BICICLETINHA

Dona Maria pedalou 15 km para 
fazer pós-operatório na Sicmatur

Feliz, ela disse ter pedalado uma hora, sem problemas, pois estava enxergando bem depois da cirurgia, grata aos filhos, que não deixaram ela  fazer nada em casa

Dona Maria em sua magrelinha, exemplo de perseverança   

Foto: Haillyn Heiviny

NO SANGRADOURO

Motorista desviou de motoca
e prisma capotou em córrego

 Um acidente que 
poderia ter resultado em 
conseqüências mais graves, 
aconteceu na tarde de 
sábado último na área 
central de Cáceres, quando 
um Prisma de cor branca, 
dirigido pelo advogado 
Gaspar Scmitd, caiu no 
córrego Sangradouro.  
S o c o r r i d o  a o  H R C ,  
felizmente, ele não sofreu 
maiores conseqüências. 
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Vitima recebe os primeiros socorros pelo resgate   

Foto: whatsapp

CHUMBO PESADO

Policia libera refém e prende 
seqüestradores na fronteira

 Uma operação que se estendeu por mais 
de 24 horas e mobilizou dezenas de policias 
militares de diversas unidades e do 12° 
Comando Regional libertou um caminhoneiro 
que havia sido feito refém de levado por 
bandidos após o roubo de seu caminhão. Na 
prisão dos seqüestradores assaltantes, houve 
tiroteio cerrado e 4 dos meliantes foram presos. 

Página 04
No saldo, o caminhão recuperado e parte dos ladrões, presos  

Fotos: PM/MT

 Integrantes do Rotary Club de Cáceres em parceria com o 
Exercito Brasileiro, (2º Bfron), Prefeitura Municipal (obras) e 
moradores do entorno da canalização do Sangradouro, 
proximidades do terminal rodoviário central, realizou na manhã de 
sábado ultimo, um mutirão de limpeza e conscientização das pessoas 
sobre a necessidade e importância de se colocar o lixo nas lixeiras.
              Página 03

PARCERIA LIMPA

Rotary Club de Cáceres 
promove mutirão do lixo

Trabalho de conscientização é realizado paralelo ao mutirão   

Foto: Divulgação

TRAIÇÃO DESCARTADA

Para Dr. Leonardo a renuncia 
de Favaro não seria necessária

 O líder do Governo na AL-MT, deputado Leonardo Albuquerque, 
disse respeitar a renúncia de Carlos Favaro à vice-governadoria e 
classificou a decisão como desperdício. Para ele, o ex-vice poderia 
continuar no cargo sem correr o risco de disputar o Senado este ano. Ele 
também negou que Taques pudesse tomar qualquer atitude que 
inviabilizasse a pré-candidatura do vice. Página 05

Deputado Dr. Leonardo, líder de Taques na AL-MT   

Foto: Arquivo

FOLHINHA/CORREIO
Hoje, 10 de abril, se comemora o Dia da 
Engenharia. Num dia 10 de abril (1931) 
morria o poeta e pintor libanês Khalil 
Gibran, a escritora Cora Coralina (Ana Lins 
do Guimarães Peixoto Brêtas) em Goiânia, 
(1985) e o Titanic deixava o porto de 
Southampton, Inglaterra, rumo à Nova 
Iorque (1912). Para os católicos, hoje é Dia 
de São Terêncio, Santa Madalena de 
Canossa e São Macário da Antioquia.

INCONSTITUCIONAL
A juíza da Vara Especializada da Ação Civil 
Pública e Popular, Célia Regina Vidotti, 
determinou que o ex-conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado Humberto 
Melo Bosaipo, devolva R$ 7 milhões ao 
erário no prazo de 15 dias. A quantia é 
equivalente aos proventos e subsídios 
irregularmente recebidos acima do teto 
previsto na Constituição Federal. A decisão 
atende a uma ação do MPE. Vamos acreditar 
que ele realmente devolva o quantum a 
mais, a gente anda acreditando em tudo 
mesmo! 

SALÁRIO A MAIS
Só pra ilustrar, a soma dos recebimentos de 
Bosaipo chegou a R$ 75,2 mil em dinheiro 
público, quantia que extrapola o teto 
constitucional de R$ 22,1 mil e que, para o 
MPE, fere os princípios constitucionais da 
legalidade substancial, da razoabilidade, e 
da moralidade administrativa. Não é só para 
o MPE não, pra qualquer um que raciocina 
direito, se alguém recebe 3 vezes mais do 
que o certo, SMJ, é apropriação indébita. 

TETE A TETE SEM TETÉ
Cotada segundo a imprensa cuiabana para 
assumir o Ministério do Turismo, a ex-
deputada Tetê Bezerra do MDB, nem tão 
antigo assim, PMDB, perdeu a boquinha 
para o presidente da Embratur Vinícius 
Lummertez, nomeado na semana passada 
para o cargo de 1º escalão. Sem tete a tete, a 
Teté  continua mesmo é Secretária de 
Qualificação e Promoção do Turismo no 
ministério, um cabide que pouco ou quase 
nada significa, mas tá valendo, afinal, o 
turismo, pelo menos o pantaneiro, anda de 
bengala, a passos de tartaruga mesmo!

PESO MORTO
Na semana passada, a fiscalização pelo 
PROCON no Aeroporto Marechal Rondon 
em VG (Cuiabá é a única capital brasileira 
sema aeroporto) constatou irregularidades 
em três balanças de pesagem de bagagem 
dos passageiros. Segundo a gerente de 
Fiscalização, Controle e Monitoramento de 
Mercado, Elisiane Guibor, uma das 
balanças foi reprovada por erro de pesagem 
de aproximadamente 2 kg acima do 
permitido, em prejuízo do consumidor. 
Oxalá os infratores sejam punidos, pois 
neste Brezil de Oh, My God, nunca os 
exploradores erram em prol do consumidor, 
só em prejuízo, então, chega, né, Mané?

PARTIDO SEM P.
Com o governo federal obrando sentando 
em cima de suas obras, o rescaldo de Silval e 
outras quizilas daquele que depois de ser o 
maior partido do país, ficou tão queimado 
que deixou se ser partido P e voltou a ser o 
de antanho M movimento, os antigos 
peemedebistas, atuais emedebistas de Mato 
Grosso defendem que o partidinho fundido 
e mal pago, fique meio por fora, nas 
disputas majoritárias este ano aqui no 
estado. Que o dia o deputado Romoaldo 
Júnior, confesso que a legenda se desgastou 
com o episódio da delação monstruosa de 
Silval.
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 Sem exageros, o descaramento da 
maioria dos políticos brasileiros ultrapassa 
os limites do asco e quem lá esteve mesmo 
que como quebra-galho de amigo aspone, 
sabe  um pouco  das  maracu ta ias  
engendradas  pelos  maquiavél icos  
gravatinhas de gabinete. As jogadas 
temerosas e temerárias de compra de votos 
para livrar a cara do chefe, liberação de 
emendas milionárias como escambo 
propina nas votações das comissões, são 
algumas delas. 
 E aos raros honestos, (parece 
incrível, mas existem) os caciques bate-pau 
do chefe, alertam com retaliação em cargos 
ocupados por eles e ou seus indicados. O 
jogo é sujo e pesado, amigos, ali o padroeiro 
é São Francisco, naquele jargão do dando 
que se recebe, e o toma lá dá cá, é a ordem do 
dia. 
 Nosso amigo aspone, cabide no 
gabinete de um deputado safado ao cubo, 
dizia para que não estranhássemos o papo 
corrente ali nas quatro paredes, já que só se 
liberava para a imprensa, aquelas notas que 
não deixassem sequer nas entrelinhas, ser 
Brasília onde pulsa o coração administrativo 
do governo, uma espécie de Bagdá entregue 
a Ali-Babá. Pois bem, neste ambiente 
sórdido, onde pela nossa condição ética 
jamais nos sujeitaríamos a trabalhar, (veja, o 
dinheiro não é tudo), presenciamos um fato 
que depois de mais de 20 anos passados, 
vamos contar aos leitores. 
 Claro, apenas o diabólico milagre, 
sem identificar os santos do inferno, porque, 
inicio dos anos 90, parece longe, mas não 
muito e cachorro mordido de cobra tem 
medo de lingüiça. Trocando em miúdos, que 
a vaca muge, o leão ruge e o tempo urge, o 
editor tem, espaço exíguo, vamos ao fato: a 
gente tomava aquele cafezinho de responsa, 
ajudando num release do aspone no gabinete 
do bagual parlamentar que dialogava com 
um suplente acerca de uma papo reto. 
 O suplente estava enrolado até o 
pescoço, denunciado pelo MPF, na 

iminência de se enroscar numa lide judicial e 
a saída para se safar das instancias inferiores 
era assumir o cargo do titular, assim entrava 
no rol dos beneficiários do tal foro 
privilegiado. Resumindo, o patuá teria o 
caminho longo do supremo, onde milhares 
de ações, até por uma questão lógica de 
escaninhos, dos pedidos de vista, 
caminharia lento, o bastante para evitar-lhe 
incômodos. 
 Pra disfarçar, o titular deveria entrar 
com licença medica, prorrogá-la e neste 
lapso, haveria eleição municipal e o dito 
cujo se reelegeria vereador e neste toma lá, 
dá cá, o suplente como titular do cargo, 
privilegiado de foro tocaria sua vidinha, 
quiçá, com eventual prescrição de possível 
condenação. Tudo certo, hora de bater o 
martelo, cuidar dos ofícios, troca, atestados 
médicos, publicações, hora também, claro, 

de acertar o cascalho, a bufunfa, o bereré, tão 
imprescindível para a campanha do titular 
quando voltasse a postular a vereança. 
 Coisa em dinheiro de hoje, algo em 
torno de R$ 2 milhões, pensando bem, nem 
tão alto assim, diante dos objetivos 
propostos, e Viva São Francisco, e que se 
dane a ética, o decoro e o povo, que povo só 
existe prá votar mesmo e truco, c'est-fini. 
The End. Fecham-se mais uma vez as 
cortinas do Circo Brasil, onde este editor 
estava na arquibancada de bicão, anotando 
em seus neurônios, mais uma da politicalha 
tupiniquim. 
 Realmente, se a política brasileira 
fizesse sentido, lealdade deveria pertencer 
ao mesmo grupo de palavras que inclui 
honradez e ética, não ao grupo de submissão 
e  cumpl ic idade ,  daquela  poc i lga  
candanga...Bom Dia!

 Confesso que nos últimos tempos 
quase não dá pra gente assistir noticiários da 
TV ou mesmo navegar pela internet sem 
deparar com passagens, charges, tiradas, 
boatos em forma de noticias, cujo objetivo 
das mentes doentias criadoras de tais post's, 
outro não é senão de incitar o ódio. O fato da 
semi-imputabilidade aos nocivos criadores e 
propagadores de tais maledicências, os torna 
mais audazes e nefastos, levando a gente a 
evitar estas besteiras, quando postadas em 
nosso whatsapp, deletar. Essas pessoas 
inconseqüentes parecem ignorar que ódio é o 
oposto do amor e pode comprometer a saúde 
física e emocional dos seres humanos, 
especialmente delas. 
 Com aquele pouco de psicóloga que 
nós mulheres sensatas têm, posso dizer sem 
sombra de dúvidas, que o sentimento do ódio 
provoca uma psico-dependência, que acaba 
levando a uma má alimentação e respiração 
inadequada, fatores que podem causar 
desordem emocional, problemas ao sistema 
muscular e ao pulmão. Quando de caráter 
emocional também prejudica o coração, o 
fígado, o sistema respiratório e os vasos 
sanguíneos. 
 Vejam bem, os  sent imentos  
negativos são péssimos para o sistema 

nervoso do cérebro e desorganizam o sistema 
ósseo e muscular. Quando eles são 
envolvidos de ódio, também provocam 
reumatismo, dor ciática e de cabeça e a pessoa 
que contrai estas mazelas fica se perguntando 
o porquê das algias, das apnéias, quando a 
resposta adormecida está nela mesma, que 
insiste em ignorar que uma das dicas para 
viver mais e melhor é não ter ódio e evitar 
pensamentos negativos. 
 Uma boa leitura para entender 
melhor esta situação incômoda em tantas 
pessoas e prejudiciais  a  terceiros 
involuntários, é o livro de Fernando Vieira 
Filho, Cure suas Mágoas e Seja Feliz, em 
cujas páginas revelam que algumas doenças, 
como a depressão e a obesidade, estão 
diretamente ligadas a ressentimentos e 
mágoas. Que o sentimento de ódio, 
caracterizado pelo ato de desejar mal a 
alguém e expressar rancor, raiva e ira, é muito 
destrutivo, causando repugnância, antipatia e 
desprezo. 
 No jornalismo, com aquela de 
liberdade de imprensa, que reputamos 
necessária, os rábulas de plantão perambulam 
pelos meandros dotam o discurso de ódio, 
aquele besteirol vertido quando um indivíduo 
se utiliza de seu direito à liberdade de 

expressão para inferiorizar e discriminar 
outrem baseado em suas características, 
como sexo, etnia, política e religião, entre 
outras. 
 Quando  essa  d i sc r iminação  
acontece, e muitas vezes vemos a incitação à 
violência contra as minorias, a dignidade 
humana é ferida, ou seja, um dos 
fundamentos principais da Constituição 
Federal, a real liberdade de expressão é 
infringida. Sim, pois um dos fundamentos da 
cidadania expressa na Carta Magna é a 
dignidade da pessoa humana, haja vista que o 
direito à liberdade de expressão, não é um 
direito absoluto, sem limites. 
 O mau uso desse direito merece 
limitações e sanções, para que se proteja 
direito alheio, como dignidade e , e após 
análise da lei específica, pudemos concluir 
que preconceito e discriminação são 
enquadrados como crime. Que as pessoas 
mais afoitas sigam devagar com a tal 
liberdade de expressão, que os doentes 
contaminados pelo ódio busquem a cura em si 
mesmo através do amor e que todos cultivem 
Deus em seus corações, a razão maior da vida, 
aquela que liberta. 
***___Rosane Michelis – jornalista, 
bacharel em geografia e pós em turismo.
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Liberdade, mas, sem Ódio!

Toma - lá, dá Cá!
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container , um para lixo orgânico 
e outro para reciclado. 
 Paralela a coleta de lixo e 
limpeza, outro grupo com moto-
serra e demais equipamentos 
procedeu a poda de arvores ao 
longo da canalização do córrego 
do sangradouro cuja galhada 
excedente foi colocada num 
caminhão a prefeitura e a equipe 
rotária distribuiu panfletos acerca 
d a  c o n s c i e n t i z a ç ã o  e  
sensibilização das pessoas sobre 
a dispensa correta do lixo para 
preservar a limpeza, evitando 
com isso, a proliferação de 
insetos transmissores de doenças.

ntegrantes do Rotary Club de ICáceres em parceria com o 
Exercito Brasileiro, (2º 

Bfron), Prefeitura Municipal 
(obras) e moradores do entorno 
da canalização do Sangradouro, 
proximidades do terminal 
rodoviário central, realizou na 
manhã de sábado ultimo, um 
m u t i r ã o  d e  l i m p e z a  e  
conscientização das pessoas 
s o b r e  a  n e c e s s i d a d e  e  
importância de se colocar o lixo 
nas lixeiras. 
 No local, há algum tempo, 

pessoas vinham depositando o 
lixo no passeio público, calçadas 
e pista do sangradouro, (usada 
pelas manhãs para caminhadas) 
causando sérios transtornos de 
locomoção e mau-cheiro, daí 
oportuno o mutirão do Rotary.
 Com apoio do Águas do 
Pantanal que cedeu um caminhão 
basculante, de policiais do 2º 
Bfron e de alguns moradores, foi 
realizada a limpeza, coletado o 
lixo que foi depositado em dois 
mini-container's  do local e 
colocados o lixo em dois 

uma hora de bicicleta, mas para 
mim não foi problema, porque 
estou enxergando bem depois da 
cirurgia e meus filhos, além de me 
incentivarem a fazer, cuidaram de 
mim e não me deixaram fazer 
mais nada em casa”, relatou.
 Antes ser atendida na 
Caravana, Maria se preparou para 
fazer a cirurgia de catarara em 
Cuiabá, mas acabou mudando de 
idéia quando o processo de 
regulação começou em Cáceres, 
sede da 12ª edição. Além da 
catarata, ela tem glaucoma e 
conta que por conta das 
dificuldades em conseguir 
enxergar, tinha parado de 
costurar, ler e sair sozinha de 
casa. Ela operou os dois olhos 
d u r a n t e  a  C a r a v a n a  d a  
Transformação realizada entre os 
dias 25 de fevereiro e 9 de março, 
na Cidade Universitária da 
Unemat (antigo aeroporto). 
 “ A c a t a r a t a  e s t a v a  
tomando conta dos meus olhos e 
v ia  tudo  embaçado.  Não 
conseguia colocar a linha na 
agulha, mesmo usando os óculos 
de grau. Quem não arrisca não 
petisca e resolvi arriscar. Hoje eu 
posso ir onde eu quiser viajar sem 

questão de percorrer 15 km de 
bicicleta para chegar até a 
Secretaria de Turismo de Cáceres 
(SICMATUR) e fazer a avaliação 
médica. 
 Segundo a aposentada, a 
oportunidade de realizar a 
cirurgia de catarata era única e 
não queria deixar de cumprir 
nenhuma etapa dos cuidados do 
pós, até que pudesse receber alta 
médica.  
 “Até chegar aqui andei 

pesar de parecer um meio Ade transporte comum em 
municípios como Rosário 

Oeste, Nobres e Cáceres, em 
Mato Grosso, a bicicleta foi o 
único meio encontrado por Maria 
Lídia Castro da Silva, 64, uma das 
pacientes assistidas neste final de 
semana no pós-operatório de 30 
d i a s  d a  C a r a v a n a  d a  
Transformação. Ela mora na 
Gleba Piraputanga, assentamento 
na zona rural de Cáceres e fez 

m acidente que poderia Ut e r  r e s u l t a d o  e m  
conseqüências mais 

graves, aconteceu na tarde de 
sábado último na área central de 
Cáceres, quando um Prisma de 
cor branca, dirigido pelo 
advogado Gaspar Scmitd, 56, 
caiu no valetão do córrego 
Sangradouro, próximo a agencia 
d o  I N S S ,  a o  l a d o  d o  
camelódromo.
 Solicitada por terceiros 
que presenciaram o acidente, a 
Policia Militar compareceu ao 
local e com ajuda de populares, os 
fardados retiraram a vitima que 
ainda estava no interior do Prisma 
c a p o t a d o ,  t o m a n d o  a s   
providencias necessárias para a 
remoção do mesmo, ameaçado de 

morrer afogado.
 A vitima que estava 
desacordada, foi removida por 
uma viatura de auto-salvamento 
dos bombeiros, até o Hospital 
Regional de Cáceres, ficando em 
observação, mas felizmente sem 
maiores problemas.
 Pos t e r io rmen te ,  fo i  
providenciada a remoção do 
veículo do interior do córrego, 
que segundo testemunhas veio a 
cair naquele valetão, devido o 
motorista ter se desviado de uma 
motocicleta para evitar uma 
colisão, ratificando-se aqui, o 
problema causado por alguns 
motoqueiros, que trafegam pelas 
ruas de Cáceres, levando perigo 
aos demais condutores de autos, 
ciclistas e pedestres. 

precisar da ajuda de ninguém, e 
me sinto muito bem”, completou. 
A estrutura do pós operatório 
con tou  com uma car re ta  
ambulatorial ,  uma carreta 
cirúrgica e equipe médica 
composta por médicos cirurgiões, 
retinólogo e anestesista.
 E m  C á c e r e s  f o r a m  
realizadas mais de 3 mil cirurgias 
de catarata, 567 cirurgias de 
pterírio e 537 de yag laser. Nesta 
e d i ç ã o  t a m b é m  f o r a m  

beneficiados pacientes regulados 
pelas cidades de Araputanga, 
Curvelândia, Indiavaí, Glória 
D'Oeste, Jauru,Porto Esperidião, 
Reserva do Cabaçal, Rio Branco, 
Salto do Céu, São José dos 
Quatro Marcos, Figueirópolis 
D'Oeste, Conquista D'Oeste, 
Mirassol D' Oeste, Lambari 
D'Oeste, Pontes e Lacerda, Nova 
Lacerda Vale do São Domingos e 
Vi la  Be la  da  San t í s s ima  
Trindade.

DE BICICLETA

Avaliação estruturada com carretas ambulatorial e carreta cirúrgica, além de equipe com cirurgiões, retinólogo e anestesista reuniu milhares de pacientes

Dona de casa percorre 15 km para 
fazer o pós-operatório em Cáceres

Secom c/ Redação

Maria Lídia Castro da Silva, uma das milhares de pacientes   

Foto: Haillyn Heiviny

CONSCIENTIZAÇÃO

Mutirão do Rotary promove
limpeza com a coleta do lixo  
Da Redação

Mutirão de limpeza do Rotary, orientou a coleta correta do lixo  

Foto: Assessoria

CAIU NO CÓRREGO

Prisma desvia de motocicleta
despencando no Sangradouro
Da Redação

Prisma teria desviado de moto capotando no córrego   

Foto: Wathsapp 
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m pé inchado, mata-Uborrão, Bob Esponja, 
pinguço, pau-d'água, 

bebum de iniciais J.S.S., 57, (a 
policia não informou o nome do 
vagau) se virou no capeta na 
última quinta feira, ficou mais 
bravo que onça parida e soltou os 
c a c h o r r o s  c o n t r a  s u a 
companheira, ameaçando co0m 
uma espingarda calibre 12 na 
periferia de Cáceres.
 A coitada da consorte sem 
sor te ,  uma senhora  de  48 
primaveras foi até o Cisc botando 
a boca no trombone por volta das 
20h00, inclusive perdendo a 
n o v e l a ,  p a r a  d e n u n c i a r  o 
covardão bebum, que fugiu antes 
da chegada dos fardados da Força 
Tática do 6º Batalhão de Polícia 
Militar. Os homens da lei deram 
u m b a c u l e j o  n o  b a r r a c o  e 
localizaram o pau de fogo 
escondido debaixo da cama no 
qua r to  do  f i l ho  do  casa l . 
Conforme a dona da pensão sem 
resultado, o mandrião passou o 
dia todinho chapando o quengo, a 
vítima, engolindo cajibrina e 
brejas,  chegando no chatô 
pisando redondo, chamando 
Jesus de Genésio e marido passou 

o dia todo ingerindo bebidas 
alcoólicas e não gostou quando 
ela foi buscar o filho de 11 anos na 
escola de Karatê, ao voltar o 
manguaceiro estava no portão da 
casa e começou a agredi-la 
verbalmente. Mais frouxo que 
rabo de macaco, o tal pinguço 
resolveu entrar o no quarto do 
filho e puxar uma palha, já que 
estava prá lá de Marrakesh e 
quando o guri tirou os materiais 
escolares da cama, ela notou a 

espingarda debaixo do colchão. 
Flagrado com a arma, o covardão 
ficou mais bravo ainda, só caindo 
na real, quando sacou que a 
mulher foi atrás da polícia. 
 Aí acabou ressaca, sono, 
valentia e ele deu o pinote. A arma 
com um projétil, foi apreendida 
pe los  po l i c i a i s  que  a inda 
encontraram no local duas 
munições avulsas e debaixo do 
galho de uma árvore no quintal, 
mais duas balas intactas.  

2012 em Nova Lacerda.   
 A ação começou em 
Conquista D'oeste, onde, na tarde 
da  quinta-feira (5), ocorreu o 
roubo. Na região de Nova 
Lacerda ocorreu o primeiro 
confronto, os suspeitos atiram 
contra uma guarnição da PM. 
Quilômetros depois, na BR 174, 
quando seguiam com o caminhão 
e o refém na direção a Pontes e 
Lacerda, os ladrões jogaram o 
caminhão sobre uma das viaturas 
causando danos, porém sem 
feridos. Em outro ponto da 
rodovia, perto de Pontes e 
Lacerda, com um dos pneus do 
caminhão furado os suspeitos 
abandonaram o caminhoneiro. O 
motorista foi libertado ileso. Já os 
suspeitos se embrenharam a pé na 
mata.
 As buscas continuaram 
em regiões distintas. Policiais no 
Núcleo de Conquista D'oeste 
fizeram a primeira prisão, de 
Wagner Elias de Oliveira. Ele 
tentou fugir pegando carona em 
u m  ô n i b u s  e s c o l a r  q u e 
transportava alunos para uma 
esco la  ind ígena  de  Ju ína . 
Entretanto, na comunidade Santa 
Clara, antes de chegar à aldeia, 
acabou preso. Wagner confessou 

ma operação que se Uestendeu por mais de 24 
h o r a s  e  m o b i l i z o u 

dezenas de policias militares de 
diversas unidades da região de 
Pontes de Lacerda (12° Comando 
Regional) chegou ao final com a 
libertação do caminhoneiro 
J.B.G. 68, que foi levado por 
bandidos após o roubo de um 
caminhão. Os policiais fizeram 
quatro prisões, de dois homens e 
d u a s  m u l h e r e s ,  a l é m  d a 
identificação de um quinto 
envolvido.  Os presos são: 

Ricardo Silva de Assis, 29, 
Wagner Elias de Oliveira, 36, e as 
suspeitas J.F. 52, e J.B.L, 32. 
Edinaldo Oliveira de Almeida, 
30, está foragido, supostamente 
escondido em uma área de mata. 
Contra Ricardo Silva, que no 
momento da prisão apresentou 
vários nomes falsos, entre as 
quais Gustavo Fernandes de 
Oliveira, há um mandado de 
prisão em aberto. Segundo 
apurou a PM, ele responde por 
roubo a banco na modalidade 
“Novo Cangaço”, ocorrido em 

m jovem de 17 anos foi Udetido com 500 g de 
basta base de cocaína nas 

proximidades da comunidade do 
Panorama,  na  MT-339,  no 
município de Rio Branco. A 
droga teria sido adquirida em San 
Matias, na Bolívia, para ser 
comercializada em Tangará da 
Serra.
 O entorpecente estava em 
uma sacola na cintura do menor, 
que pilotava uma motocicleta 
vermelha quando foi abordado. O 
fato aconteceu na tarde de quinta-
feira (05.04), conforme registros 
dos policiais do 2º Pelotão de Rio 

Branco que realizavam trabalhos 
preventivos.
 O suspeito L. C. R. S. não 
portava nenhum documento de 
identificação e revelou que teria 
pago R$ 4 mil reais na droga e que 
ele mesmo a comercializaria na 
cidade de Tangará da Serra. 
 Ele é de Mirassol D' 
Oeste, mas disse estar morando 
em Tangará. Com ele havia ainda, 
um cigarro de maconha, um 
celular e R$ 12,00.
 O menor, a droga e a moto 
foram encaminhadas para a 
Delegacia de Polícia de Rio 
Branco.

BANDO DA PESADA

Seqüestradores trocam tiros
com policiais e 4 são presos

Perigosos bandidos, alguns oriundos do Novo Cangaço, berço de assaltantes de bancos, estavam barbarizando na região, sendo presos pelos policiais do 12º C.R

Redação c/ H.N

Três da quadrilha foram presos pela policia do 12° Comando Regional   

Foto: PM/MT

que receberia R$ 8 mil por dirigir 
o veículo que deu cobertura ao 
roubo, um Fox preto. Acontece 
que o Fox furou o pneu e ele teve 
de abandoná-lo na mesma região 
onde foi preso, perto da Aldeia 
Juininha, por isso tentou fugir no 
ônibus escolar. As outras três 
prisões, das mulheres, mãe e 
mulher de Edinaldo, e a de 

Ricardo, ocorreram em Pontes e 
Lacerda, em duas casas. Em uma 
delas policiais do 18° Batalhão 
apreenderam U$ 9,7 mil que 
seriam do Edinaldo, que ainda 
está foragido. Os presos e 
materiais apreendidos foram 
entregues no plantão na Polícia 
Civil  no Cisc de Pontes e 
Lacerda.

PAU DE FOGO MOCADO

Bebum valente que ameaçou
mulher e lho escondia arma 
Da Redação

Seca litro sempre perde a noção da sensatez e fica bravo   

Foto: Ilustrativa

MULINHA APRENDIZ

Pivete dança com cocaína que
pretendia vender em Tangará
F. M c/ Redação

Droga e muamba do pivete que usava a moto, tudo apreendido  

Foto: PM/MT
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havia temor de que o governador 
Pedro Taques (PSDB) faça 
alguma viagem e o vice 
assumisse o cargo no período de 
seis meses antes da eleição. Caso 
isso ocorresse, ficaria impedido 
de disputar outro cargo que não o 
de vice-governador. 
 Leonardo negou que 
Taques pudesse tomar qualquer 
atitude que inviabilizasse a pré-
candidatura de Fávaro. “A pessoa 
que assim fizer será execrado. 
Quem age de maneira rasteira na 
política, tem os dias contados na 
política. 
 E torço para que a 
população cada dia abra mais seu 
olho para políticos rasteiros. 
Cometer uma maldade dessas 
com o vice-governador seria sem 
perdão. Pesaria a mão. A 
população não aceitaria”, disse.
 N a  ú l t i m a  s e m a n a ,  
Leonardo devolveu o projeto que 
acaba com a transmissão 
automática do Governo em caso 
de impedimento do governador e 
fez algumas modificações na 
p r o p o s t a  d e  l i d e r a n ç a s  
partidárias, admitindo que alguns 
advogados da Assembléia 
Legislativa acreditam que a 
proposta pode ser considerada 
inconstitucional.
 “Já entreguei o projeto 

 líder do Governo na OAssembléia Legislativa, 
deputado  Leonardo  

Albuquerque  (SD) ,  d i s se  
respeitar a renúncia de Carlos 
F á v a r o  ( P S D )  à  v i c e -
governadoria e classificou a 
decisão como “desperdício”. 
Para ele, o ex-vice poderia 
continuar no cargo sem correr o 
risco de disputar o Senado, nas 
eleições deste ano.
 “É uma decisão pessoal. 
Cada um tem que pensar o que é 
melhor para si. Não posso falar do 

PSD, mas o Fávaro é um grande 
líder, uma pessoa de quem não 
posso reclamar. 
 Aprendi a admirá-lo. 
Espero que faça o que é o melhor 
para ele. É um desperdício, não 
precisava disso. Mas se entende 
que precisa se dedicar à 
campanha, é uma decisão pessoal 
e vamos respeitar”, afirmou.
 Publicamente, Fávaro 
afirmou que a renúncia se deve ao 
fato de não querer usar a máquina 
pública para seu desejo eleitoral.
 Nos bastidores, porém, 

oliciais Militares do PG r u p o  E s p e c i a l  d e  
Segurança de Fronteira, 

na última sexta-feira (6), por 
volta das 11h30 realizou a prisão 
de I. F. S, 24, e apreensão da 
caminhonete Hilux conduzido 
pelo mesmo, na região rural da 
cidade de Vila Bela da Santíssima 
Trindade.
 A equipe volante durante 
patrulhamento de fronteira na 
região conhecida Nova Fortuna, 
na estrada que dá acesso ao país 
boliviano, abordou um veículo 
Hilux, de cor prata, produto de 
roubo, no último dia 5, no 

município de Tangara da Serra. 
No momento da abordagem o 
suspeito relatou aos policiais que 
trocaria o veículo por quatro 
peças de pasta base na cidade 
boliviana San Inácio de Velasco.
 Diante da situação, o 
suspeito e a caminhonete foram 
encaminhados para a Delegacia 
de Polícia Judiciária Civil de Vila 
Bela onde as providencias serão 
tomadas. O traficante mula, 
encaminhado para  cadeia  
publica, já se encontra sob 
custódia judicial, autuado em 
flagrante pelo crime de tráfico de 
entorpecentes.

com as alterações. Está nas 
comissões para devidas análises 
para depois vir para votação. Sem 
melindres, sem esse drama. O que 
é correto é correto. Nós trocamos 
a palavra 'Estado'. Quer dizer, 
senão, ele ia até Brasília para uma 
reunião e já teria que avisar, não 

há necessidade”, disse.
 No projeto, o governador 
fica obrigado a comunicar 
formalmente, com 48 horas de 
antecedência, o vice-governador 
e o Poder Legislativo quando 
deixar o País por mais de 24 
horas.

populares denunciaram via 190 
que em uma residência do 
r e f e r i d o  b a i r r o  e s t a r i a  
acontecendo uma festa regada de 
entorpecentes e o som estava 
muito alto. 
 Ao chegarem ao local 
alguns presentes teriam fugido ao 
avistarem a guarnição policial e o 
suspeito preso também tentou 
fugir e se desfazer de uma caixa 
de cor vermelha, porém os 
policiais conseguiram prender o 
suspeito.  
 Dentro da referida caixa 
estavam onze trouxinhas análoga 
a maconha, uma porção análoga a 
maconha de tamanho grande, 
uma porção aparentando ser 
ácido bórico, além de dinheiro 
oriundo da comercialização do 
entorpecente. Com o suspeito foi 
encontrado dois celulares 
poss ive lmente  de  or igem 
duvidosa. 
 Diante  dos  fa tos  o  
suspeito e o entorpecente foram 
encaminhados  ao  Cen t ro  
Integrado de Segurança e 
Cidadania (CISC). (Fonte Joner 
Campos)

 oliciais Militares do 6º PBatalhão de Cáceres 
fecharam uma festa de 

malucos e bandidos regada a 
zoeira e entorpecentes no bairro 
Jardim Aeroporto em Cáceres e 

prenderam o suspeito L.V. J. S, 
20, tido com o dono da boca de 
fumo, que promovia as badernas 
funkeiras e fornecia droga para os 
malucos participantes. 
 A prisão aconteceu após 

DESPERDÍCIO

Dr. Leonardo descarta traição
no caso da renúncia de Fávaro

Para Fávaro renúncia se deve ao fato de não querer usar a máquina pública e Leonardo negou que Taques pudesse tomar atitude que inviabilizasse o ex-vice

M.N c/ Redação

Deputado Dr. Leonardo, líder do governo costura a base   

Foto: Arquivo

FILIAL DO INFERNO

PM fecha festa regada por 
entorpecente e zoeira funk
C.N c/ Redação

PM acabou com a festinha diabólica de zoeira e droga   

Foto: Ilustrativa

Camioneta Hilux foi roubada no dia anterior em Tangará   

Foto: Vila Bela em Pauta

CABRITÃO NA VILA

Gefron pega ladrão com Hilux
roubada em Tangará da Serra
Gefron c/ Redação
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 Gaeco vai ouvir mais 18 Opessoas no inquérito que 
apura participação de 

cinco deputados estaduais nas 
f r a u d e s  i n v e s t i g a d a s  n a  
“Operação Bereré”. Na última 
sexta feira, (6), foi encerrada a 
primeira fase de oitivas, com os 
depoimentos do ex-deputado 
federal Pedro Henry (PP) e de 
Dalton Luiz Vasconcelos,  
considerado o “braço direito” do 

deputado estadual Mauro Savi 
(DEM).
 Após depor, Pedro Henry 
não falou com a imprensa, 
enquanto que, Dalton, negou as 
acusações e criticou o delator do 
esquema, o ex-presidente do 
Detran, Teodoro Moreira Lopes, 
o "Doia".
 Na sexta feira foi também 
ouvida Maria de Fátima Azoia 
Pinoti ,  da empresa Fama 

Cobranças Administrativas 
LT D A .  O s  d e p o i m e n t o s  
recomeçam nesta terça-feira (10), 
quando serão ouvidos o deputado 
estadual José Domingos Fraga 
Filho (PSD) e Luiz Fernando da 
Silva Flaminio, cujas oitivas 
foram adiadas. 
 Na quarta-feira serão 
ouvidos, a procuradora do Estado 
Marilci Malheiros Fernandes de 
Souza Costa e Silva, esposa do 
advogado Marcelo da Costa e 
S i l v a ,  s ó c i o  d a  S a n t o s  
Treinamentos, empresa que teria 
sido utilizada para “lavar” os 
recursos desviados do Detran.
 Ainda na quarta-feira, 
está previsto depoimento do 
empresário do ramo gráfico 
Dalmi Fernandes Defanti Jr, do 
secre tár io  da  Assemblé ia  
Legislativa e irmão do deputado 
Wilson Santos (PSDB), Elias 
Pereira dos Santos Filho, e do ex-
chefe de gabinete do deputado 
estadual Romoaldo Junior 
(MDB), Francisvaldo Mendes 
Pacheco.
 Já na quinta-feira (12), o 
Gaeco ouvirá o deputado estadual 
Baiano Filho (PSDB), Gleicione 
Pacheco Tomas, o assessor 

parlamentar José Eugênio de 
Andrade Jacob Rodrigues, 
Lindomar Correira Rodrigues, 
Luciana Rodrigues de Lima e 
Marcelo Savi.
 Por fim, na sexta-feira 
(13), os empresários Raimundo 
Gomes Parrião, Rodolfo Adriano 
Roriz Araújo e Silas de Freitas 
Rayel e os servidores da 
A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a ,  
Olindeval Soares Santos, Omar 
Mustafá Fares e Valdecir Cardoso 
de Almeida, responsável pela 

instalação da micro-câmera que 
filmou deputados recebendo 
dinheiro de Sílvio Correa, ex-
chefe de gabinete do ex-
governador Silval Barbosa.
 Na semana passada, o 
Gaeco ouviu oito pessoas sobre 
as fraudes e uma possível 
p a r t i c i p a ç ã o  d e  c i n c o  
parlamentares. 
 Entre os ouvidos, os 
deputados Ondanir Bortolini 
(PSD), Wilson Santos (PSDB) e 
Romoaldo Junior (PMDB).

m casal foi preso na noite Udo último domingo (8) 
em São Pedro da Cipa, 

com munições contrabandeadas 
do Paraguai. A Polícia Civil de 
Jaciara informou que Francisco 
de Assis Alli Franklin, vulgo 
Chico-Rã, 53, e Salete Schmitz 
Schneider, 41, já estavam sendo 
monitorados pela polícia.  
 A pol íc ia  disse  ter  
recebido uma denúncia de que 
eles estavam retornando do 
Paraguai. Com base nisso, foi 
montada uma barreira na BR-
364, onde eles foram presos. A 
mãe do suspeito, 75, que estava 
no veículo também foi conduzida 
à delegacia, até a vistoria 
completa no veículo. Ela, no 
e n t a n t o ,  é  c o n s i d e r a d a  
testemunha do crime.
 No carro em que eles 
estavam, um Ford-K, prata, 
foram encontradas várias caixas 
contendo munições, inclusive de 
uso restrito, que estavam no 
porta-malas e no porta-luvas. 
Conforme a Polícia Civil, o casal 

cont rabandeava  munições  
adquiridas no Paraguai e as 
revendiam em Jaciara.
 Com os suspeitos, a 
polícia ainda encontrou as notas 
fiscais das mercadorias. Os 
policiais também foram até a casa 
de Salete, onde encontraram uma 
espingarda de pressão, adaptada 
para calibre 22, e na residência da 
mãe de Francisco de Assis, e dois 
cartuchos calibre 20. 
 A equipe de investigação, 
coordenada pelo delegado 
Marcelo Melo de Laet, vinha 
realizando nos últimos dias 
monitoramento dos suspeitos de 
revender o material no município 
de Jaciara e foram autuados em 
flagrante por tráfico internacional 
de arma de fogo e munições. 
 Para tanto, o delegado os 
enquadrou no Art. 18/ da Lei nº 
108/03: importar, exportar, 
favorecer a entrada ou saída do 
território nacional, a qualquer 
título, de arma de fogo, acessório 
ou munição, sem autorização da 
autoridade competente.

FASE INQUISITÓRIA

Gaeco ouve 18 novos acusados
de fraudes na Operação Bereré

Na semana passada, encerrou-se a primeira fase de oitivas sobre as fraudes com os depoimentos do ex-deputado federal Pedro Henry e de Dalton Luiz Vasconcelos

Da Redação

Ex-deputado Pedro Henry não quis conversa com a imprensa  

Foto: Ilídio Luciano

MADE IN PARAGUAI

Casal suspeito preso na BR 364 
com várias caixas de munições 

G1 c/ Redação 

Francisco e Salete foram presos por contrabando   

 Foto: Divulgação

08SOCIAL
Cáceres-MT, terça-feira 10 de abril de 2018 www.jornalcorreiocacerense.com.br

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto 
de Mercúrio retrógrado 
em seu signo indicando 
um dia de boas novidades 
relacionadas a um projeto 

em equipe. O momento pode envolver 
a renovação de um contrato com uma 
grande empresa, clube ou instituição.

Esotérico

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto 
de Mercúrio retrógrado em 
Áries indicando um dia de 
chegada de boas novidades 
relacionadas à um projeto 

que foi apresentado há algumas 
semanas. O momento pode envolver a 
renovação e a reprogramação de um 
contrato.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio retrógrado em 
Áries indicando um dia de 
movimento agradável em 
p r o j e t o s  q u e  p o d e m  

envolver pessoas do seu passado. Seu 
otimismo e fé podem ser renovados. 
Uma nova filosofia de vida pode ser 
descoberta.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto 
de Mercúrio retrógrado em 
Áries indicando um dia de 
interiorização e reflexão 

envolvendo emoções mal resolvidas e 
que devem ser solucionadas. O 
momento pode envolver também a 
negociação de uma parceria financeira.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio retrógrado em 
Áries indicando um dia de 
movimento agradável na 
v i d a  s o c i a l  e  n o s  

relacionamentos pessoais e profissionais. 
O momento pode envolver um convite 
para uma parceria ou sociedade comercial 
com amigos antigos.

A Lua entra em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio retrógrado em 
Áries indicando um dia de 
movimento agradável e boa 
c o m u n i c a ç ã o .  U m a  

importante reunião de negócios que havia 
sido adiada pode ser remarcada. O dia é 
ótimo para a retomada de estudos que 
foram adiados.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio retrógrado em 
Áries indicando um dia de 
movimento intenso na vida 
s o c i a l  e  n o s  

relacionamentos, novos e antigos. Uma 
pessoa importante do passado pode 
ressurgir. Pode ser um amor antigo ou 
mesmo um sócio ou parceiro.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto 
de Mercúrio retrógrado em 
Áries indicando um dia de 
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de cuidar de si 

mesmo. O dia é ótimo para estar entre os 
seus e receber cuidados de quem ama. 
Aproveite este dia para retomar um 
programa de exercícios.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio retrógrado em 
Áries indicando um dia de 
movimento agradável e boa 

comunicação. O momento é ótimo para 
assinar uma renovação de contrato, 
apesar de Mercúrio retrógrado. O dia é 
bom também para marcar uma viagem 
rápida.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio retrógrado em 
Áries indicando um dia de 
movimento agradável e boa 

comunicação. O momento é ótimo para 
assinar uma renovação de contrato, 
apesar de Mercúrio retrógrado. O dia é 
bom também para marcar uma viagem 
rápida.

A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto 
de Mercúrio retrógrado em 
Áries indicando um dia de 
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

necessidade de organização de sua vida 
financeira. O momento é ótimo para 
começar ou retomar o planejamento de 
um antigo projeto, que foi adiado.

By Rosane Michels
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A Lua entra em Aquário e 
recebe um ótimo aspecto de 
Mercúrio retrógrado em 
Áries indicando um dia de 
m o v i m e n t o  p o s i t i v o ,  
especialmente no trabalho. 

Um projeto que foi engavetado pode 
voltar a fazer parte de sua rotina. O 
momento é bom para reiniciar projetos 
pessoais e profissionais.

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

Destaque especial desta terça-feira é 
endereçado a aniversariante Jaqueline 
Sant'Anna, que recebe o carinho dos 
familiares e amigos. Que esse novo ano de 
vida seja marcado por vitórias, saúde e que 
seus sonhos se realizem. Feliz Aniversário!

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

No destaque infantil desta terça-feira o 
gatinho Enzo Gabriel, que é a felicidade do 
casal Dani e Rogério e da vovó coruja Maria 
Stael. Beijinhos e figas ao Enzo.

Festejou mais um ano de vida Alberto Mario Veggi Atala a 
quem enviamos votos de felicidades com desejos de muitos 
anos de vida. Tim tim!

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

Forte abraço ao casal Faustino Natal e Elizabeth Marinho 
(Betinha) pessoas maravilhosas que esbanjam simpatia 
por onde passam. Uma excelente semana.


