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BALAÇOS CERTEIROS

Usando armas calibre 12 e 9 mm, os assassinos agiram com sangue frio, abatendo
as vitimas praticamente a queima roupa, inclusive estourando a cabeça da mulher

Execução com grosso calibre
mata casal atingindo criança
Fotos: PJC-MT

Um bárbaro crime aconteceu na manhã de ontem na MT 343 entre
as cidades de Cáceres e Porto Estrela, quando o casal Marlon Felipe Sousa
dos Santos e Ana Elias Barbosa foram assassinados. O filho das vitimas
fatais uma criança de apenas 3 anos que estava no colo da mãe, foi ferido
com um tiro. Marlon foi morto fora do carro e Ana baleada na cabeça no
banco do passageiro. Os assassinos que usaram balas de grosso calibre, não
foram presos. Página 03

XEQUE-MATE

Grupo Juba encerra setembro
sorteando um barco e prêmios
Foto: Esdras Crepaldi

Casal Marlon e Ana, novas vitimas fatais da violência

MEGA EFEMÉRIDE

Aniversário de Cáceres agenda
uma semana de comemorações
Foto: Reprodução

Uma semana de
atividades festivas marcam
o aniversário da Cáceres
239, como identifica a
edição especial do Correio
Cacerense a circular
amanhã. Na programação
oficial, um resumo das
festividades que se
iniciaram no dia 2 deste mês
e encerra-se somente
amanhã, com o dia D da
Princesinha do Pantanal.
Nossa edição documento
ilustra os mais de dois
séculos da aniversariante.

Diretor Financeiro do Juba, Marcelo Ribeiro e contemplados

O Grupo Juba, composto pelas lojas do Atacado Pantanal e Juba
Supermercados, encerrou setembro sorteando um barco de alumínio,
Skkiper 550 da Prónautica e diversos brindes, garrafas revestidas de couro
com copos personalizados, ideais para o consumo da bebida, tereré. A
contemplada com o prêmio maior foi Wilma Aparecida Mendes Martins,
que levou o barco de alumínio. Página 03

SEBRAE-CÁCERES

Profissionais de RH farão
curso de liderança Coach
Foto Arquivo

Página 03
Na década de 70 o Correio já era o porta voz de Cáceres

EM 3 BACIAS

Piracema só começa no
no inicio de novembro
Foto: Arquivo

O Conselho Estadual da Pesca
informa que o período de defeso da
piracema em Mato Grosso é diferente para
17 rios que fazem divisa com outros Estados
da Federação e um País. Nesses rios a
proibição à pesca inicia em novembro e
segue até fevereiro de 2018, enquanto que
nos demais, que nascem e morrem em
território mato-grossense, a piracema é de 1º
de outubro a 31 de janeiro do próximo ano.

Técnicas e ferramentas do coach estão sendo cada vez mais usadas
para alcançar uma alta performance das equipes nas empresas. Assim, o
SEBRAE organiza uma capacitação voltada para profissionais do setor de
recursos humanos e proprietários de pequenas e micro empresas de
Cáceres. O curso será ministrado no auditório da Agência Sebrae em
Cáceres. Página 04
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Capacitação técnica é a meta do curso no SEBRAE

Proibição da pesca é definida por normas do MMA e IBAMA
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Estado & Trânsito
Sempre defendemos em nossa
ótica leiga, embora tenhamos
advogado por mais de 10 anos em São
Paulo, claro, nas áreas criminal e
eleitoral, que o Estado deveria ser
responsabilizado pelo menos
solidariamente, pelos danos materiais
e pessoais em acidentes de trânsito e
agora vem uma decisão judicial a nos
dar razão.
Como nunca fomos civilistas,
estudamos o básico nos bancos de
faculdade, mesmo porque o direito
eleitoral tem como base o Código de
Processo Civil, mas é uma área
atraente e no jornalismo, estamos
sempre diante de decisões afins.
Sobre a culpa do Estado em
acidentes de trânsito, a Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
proveu em parte um recurso de
apelação, para condenar o Estado a
indenizar vítima pelos danos sofridos
em acidente. (o acidente aconteceu em
outubro de 2008, no município de
Tangará da Serra, quando a vítima
trafegava de carona com uma amiga
em uma moto, na rodovia MT-480,
Linha 12 e veio a ser surpreendida com
um desnível na pista, em decorrência
da obra de recuperação da estrada).
O entendimento foi que
acidentes ocorridos por falta de
sinalização das rodovias estaduais com
obras públicas caracteriza ato
omissivo do Estado. Neste sentido, o
Código Brasileiro de Trânsito garante
aos cidadãos o direto a um trânsito
seguro e, ao mesmo tempo, indica a
responsabilidade dos órgãos e
entidades estatais pelos danos que, por
ventura, os cidadãos sofrerem em
razão do desrespeito desse direito, in
verbis: Art. 1º O trânsito de qualquer
natureza nas vias terrestres do

SEM BONÉ OU CAMISETA
Os atletas de Pontes e Lacerda, André Alves,
Zezinho, Osnir e André Araújo iram
representar o município na corrida do
pantanal em Cáceres amanhã, (6). É a
segunda vez que a corrida acontece, o
percurso será de 8 km. Os atletas da nossa
região vêm se destacando no cenário estadual,
mas reclamam da falta de apoio do poder
público. Se preparem amigos, porque
infelizmente, uma corrida de 239 anos do
município pólo regional, não vai fornecer
sequer uma camiseta ou boné aos
participantes.
FERRO NO ABUSO
A Juíza Federal Frana Elizabeth Mendes da
26ª vara do RJ, condenou o deputado Federal
Jair Bolsonaro a pagar indenização no valor
de R$ 50 mil por danos morais coletivos
causados ao povo quilombola. A ação civil
pública foi ajuizada pelo MPF, segundo o
qual, em abril, participando de evento no
Clube Hebraica no RJ, o parlamentar
depreciou e ridicularizou os indivíduos
pertencentes às comunidades quilombolas,
bem como incitou a discriminação contra
estes referidos povos. Deveria gerar
inelegibilidade ao abusado parlamentar.
CASSINO ON-LINE
Em busca de lucro e melhores resultados, a
Caixa Econômica Federal vai abrir, em breve,
a possibilidade para que todos os apostadores
de suas nove loterias (à exceção da loteria
federal) possam fazer jogos pela internet.
Atualmente, isso só é possível na Mega Sena e
para quem é cliente da Caixa. Inicialmente, a
aposta terá de ser paga com cartão de crédito,
e o apostador terá de desembolsar um mínimo
de R$ 20 a cada “carrinho de compra”. Mas
está nos planos do banco permitir o
pagamento com cartão de débito e,
futuramente, desenvolver um aplicativo para
quem quiser tentar a sorte pelo celular.
ABUSO ELEITORAL
A juíza da Décima Vara Cível, Sinii Savana
Bosse Saboia Ribeiro, determinou a penhora
online das contas bancárias do diretório
regional do PMDB de Mato Grosso no valor
de R$ 2.752.361,43 em decisão proferida no
dia 2 de setembro deste ano. A sigla foi
condenada, ainda em 2011, pela utilização
indevida das imagens de professor da
Universidade Federal de Mato Grosso na
propaganda partidária do partido.
BACENJUD
A ação começou a tramitar no Tribunal de
Justiça de Mato Grosso em 2005. A penhora
foi determinada via Bacenjud, que é um
sistema online que interliga o Poder
Judiciário ao Banco Central, utilizado para
solicitação de informações e envio de ordens
judiciais aos bancos privados e estatais que
atuam no Brasil e que possuem suas
atividades regulamentadas pelo BC. Em
decisão do dia 30 de setembro de 2011, o
então juiz do caso, Amini Haddad Campos, já
tinha condenado o PMDB ao pagamento de
R$ 200 mil a título de danos morais, mas não
foram encontrados recursos suficientes nas
contas bancárias do partido.Muito simples, é
só descontar no crédito do fundo partidário do
partido nas próximas eleições!
PECAMINOSA
Foi com gritos de “o povo unido, jamais será
vencido” que os servidores e servidoras
estaduais comemoraram na terça-feira (3) o
adiamento da votação da proposta nº 10, mais
conhecida como PEC do Teto de Gastos.
Cerca de 300 servidores de 18 sindicatos que
compõem o Fórum Sindical assistiram à
sessão vespertina na Assembléia Legislativa e
cobraram dos deputados a retirada do
proposta da pauta. A luta também é da
imprensa ética, e estamos nessa.

território nacional, abertas à
circulação, rege-se por este Código; §
2º O trânsito, em condições seguras, é
um direito de todos e dever dos órgãos
e entidades componentes do Sistema
Nacional de Trânsito, a estes cabendo,
no âmbito das respectivas
competências, adotar as medidas
destinadas a assegurar esse direito;§ 3º
Os órgãos e entidades componentes do
Sistema Nacional de Trânsito
respondem, no âmbito das respectivas
competências, objetivamente, por
danos causados aos cidadãos em
virtude de ação, omissão ou erro na
execução e manutenção de programas,
projetos e serviços que garantam o
exercício do direito do trânsito seguro.
E complementando, os artigos
88 e 90 do Código de Trânsito
reforçam o dever da Administração de
propiciar aos cidadãos rodovias em
condições adequadas de segurança,
senão vejamos o artigo 88: “Nenhuma

via pavimentada poderá ser entregue
após sua construção, ou reaberta ao
trânsito após a realização de obras ou
de manutenção, enquanto não estiver
devidamente sinalizada, vertical e
horizontalmente, de forma a garantir as
condições adequadas de segurança na
circulação”.
Obviamente, que será
excluída a responsabilidade, se
comprovada a existência de causa que
exclua o nexo de causa entre o fato
administrativo e o dano, o que pode
ocorrer por culpa da própria vítima ou
força maior, entendida esta como
evento imprevisível e inevitável, como
tempestades, raios, etc.
Entretanto, a exclusão relativa à
força maior fica prejudicada se aliado
ao evento imprevisível e inevitável
estiver uma omissão do Poder Público
que, se sanada, poderia ter evitado o
dano. É uma briga de cachorro grande,
mas, vale e pena entrar nela.

A Lenda do Minhocão
Reza a lenda que o minhocão é
uma cobra gigante capaz de sugar em
poucos minutos o sangue de uma pessoa.
Há alguns anos começaram a
desaparecer da região próxima a uma
usina de açúcar e álcool. Galinhas,
porcos, bezerros e cachorros eram
encontrados muito tempo depois,
totalmente estraçalhados. Foi então que
os moradores descobriram que por ali
circulava uma serpente gigante.
Os boatos e o medo tomavam
conta. O dono da usina já não sabia mais
o que fazer e chamou um padre para
orientá-lo. Toda a região foi benzida.
A serpente respingada por um
pouco daquela água benta, mergulhou no
rio Paraguai e fugiu, até um esconderijo
enfrente ao local no qual uma igreja

estava sendo construída. Porem, não
pode ficar muito tempo lá já que muitas
mulheres vinham até o rio para lavar
suas roupas ou tomar banho.
Diante disso a serpente foi
rastejando embaixo da terra e se
acomodou justamente na área em que a
igreja seria construída.
Quando a obra ficou pronta,
houve uma missa em comemoração. Ao
perceber os passos e vozes em cima dela.
A cobra se mexeu e tremeu tanto que a
obra começou a desabar. Primeiro foi o
teto que caiu ferindo fiéis e depois as
paredes.
Algumas pessoas pensaram até
que era um terremoto! Sem saber o que
fazer, o povoado começou a rezar. Nossa
Senhora ficou com pena dos pobres fieis

e decidiu ajudá-los.
Mesmo que eles conseguissem
construir a igreja de novo, a santa sabia
que o problema não estaria resolvido, já
que a serpente poderia voltar a se mexer
a qualquer momento e todos estariam em
risco.
Resolveu, então, amarrar a
enorme cobra. Pegou três fios do seu
próprio cabelo e deu um nó em cada
parte da cobra, que já não podia mais se
mexer.
Só depois de dezesseis anos que
a catedral pode ser reconstruída e até
hoje o povo de Cáceres acredita que a
cobra ainda esta lá embaixo, mas que
não há perigo, pois ela esta presa pelo fio
de cabelo de ouro de nossa senhora.
***___Gilson Ribeiro.
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GROSSO CALIBRE

Assassinos usaram armas de calibre 12 e 9 mm, matando o casal a queima roupa,
estourando a cabeça da mulher e atingindo gravemente criança de apenas 3 anos

Criança de 3 anos sobrevive
execução dos pais na MT 343
Redação c/ PJC

Foto: PJC-MT

Marlon Felipe Sousa dos Santos foi executado primeiro

M

arllon Felipe Sousa
dos Santos e Ana Elias
Barbosa foram
assassinados na manhã de ontem
na MT-343, entre as cidades de
Cáceres e Porto Estrela,
proximidades do distrito de Vila
Aparecida, sendo que uma

criança de apenas dois anos, filho
do casal, e que estava no colo da
mãe, também foi atingido pelos
chumbos, mas foi socorrido ainda
com vida.
Eles estavam em um Fiat
Palio preto. Marlon foi retirado
do carro e executado a metros da

esposa e do filho. Após matar o
homem, os assassinos abriram o
porta-malas do carro e deram um
tiro de 12 na cabeça de Ana, que
teve a cabeça estourada.
O menino encontrado
vivo junto da mãe executada, foi
encaminhado para uma unidade
de saúde em estado grave.
Segundo as informações,
populares acharam o casal e
acionaram a PM e o Corpo de
Bombeiros, que resgatou a
criança que foi encaminhada para
o Pronto Socorro da cidade de
Porto Estrela e posteriormente
para a cidade de Cuiabá.
De acordo com a Policia
Militar as vítimas foram atingidas
por uma espingarda calibre 12 e
no local foram encontradas
cápsulas de calibre 9 mm, e
calibre 12.
O local foi isolado por
peritos, que providenciaram a
remoção dos
corpos,
encaminhados para o Instituto
Médico Legal onde passaram por

XEQUE-MATE

Grupo Juba encerra setembro
sorteando um barco e prêmios
Esdras Crepaldi

O

Grupo Juba, composto
pelas lojas do Atacado
Pantanal e Juba
Supermercados, encerrou
setembro sorteando um barco de
alumínio, Skkiper 550 da
Prónautica e diversos brindes,
garrafas revestidas de couro com
copos personalizados, ideais para
o consumo da bebida, tereré. Os
prêmios fazem parte da
promoção Grupo Juba/Erva Mate
UHDE. O sorteio aconteceu no
Atacado Pantanal, no último
sábado (30/09) e foi
acompanhado por dezenas de
clientes e colaboradores.
Para participar os clientes
deveriam adquirir um pacote ou
caixa da erva mate UHDE. “A
cada produto, o cliente teve
direito a um cupom para

concorrer ao barco náutico
avaliado em mais de 6 mil reais.
Foram milhares de cupons”,
revelou a Gerente do Atacado
Pantanal Edil Garcia.
A contemplada com o
prêmio maior, foi à cliente Wilma
Aparecida Mendes Martins, que
levou pra casa o barco de
alumínio. Para Wilma, foi uma
surpresa enorme receber o
telefonema do Grupo Juba para
informar que era a grande sortuda
do sorteio.
“Nunca havia
ganhado nada, estava fazendo
compras no Jubão e meu irmão
disse para eu comprar a erva mate
UHDE, que poderia ganhar um
barco e da próxima vez que viesse
passear em Cáceres, teria um
barco para pescar. Não é que ele
estava certo”, comemorou
Foto: Esdras Crepaldi

Wilma.
Para ela este tipo de
promoção atraem clientes .
“Parabéns ao Grupo Juba e a Erva
Mate UHDE”, felicitou a
ganhadora.
Para o Diretor Financeiro do
Juba, Marcelo Ribeiro, essas
promoções que acontecem o ano
inteiro nas lojas do Grupo, são
campanhas para oferecer aos
clientes ao mais que um excelente
atendimento e bons produtos.
“Foi uma forma que encontramos
de prestigiar nossos clientes, é
mais uma forma de fidelização,
um bom relacionamento das
nossas empresas com os
fregueses”, avalia Marcelo.
Receberam os brindes
Sergio Chaves, Usias Pereira,
Lucas Bratz, Joselaine Mequias,
Keila Conceição,Romildo
Vicente Martins e José Pereira
dos Santos.

exames de necropsia.
A Policia Judiciária Civil
passa agora a investigar os fatos

que motivaram a execução do
casal, e saber quem são os
envolvidos.

AGENDA FESTIVA

Programa comemorativo ao
239º
aniversário de Cáceres
Assessoria
Uma semana de atividades festivas
marcam o aniversário da Cáceres 239,
como identifica a edição especial do
Correio Cacerense a circular amanhã.
Na programação oficial, 2/10 08:00
CITY TOUR - HISTÓRICO
CULTURAL - Todos os dias (do dia 02 a
06) Saída da SICMATUR Contato com
Solange na Sicmatur.
3/10 20:00 DIA DO VEREADOR Sessão Solene - Entrega de TÍTULOS de
CIDADÃO CACERENSE - Local: Rua
13 de Junho, na sede do Rotary Club de
Cáceres. 5/10 10:00 INAUGURAÇÃO
DA COBERTURA DA QUADRA
E S P O R T I VA D A E S C O L A
M U N I C I PA L A N T O N I O D O
CARAMUJO - Local: Distrito de Santo
Antônio do Caramujo - na Escola do
Caramujo.
15:00 INAUGURAÇÃO DA
C O B E RT U R A D A Q U A D R A
E S P O R T I VA D A E S C O L A
M U N I C I PA L J A R D I M
GUANABARA
Local: Bairro Guanabara - na Escola
Municipal Jardim Guanabara
16:00 ENTREGA DAS 490 CASAS DO
VILA REAL
Local: Bairro Vila Real. 21:00
A B E R T U R A
D A S
C O M E M O R A Ç Õ E S D E
ANIVERSÁRIO DA CIDADE Local:
Praça de Eventos da Sicmatur - 22:00
SHOW NACIONAL "JOÃO NETO e
FREDERICO"
Local: Praça de Eventos da Sicmatur 23:30 SHOW REGIONAL - BANDA
ELLUS Local: Praça de Eventos da

Sicmatur
6/10 07:00 CORRIDA DE 6 DE
OUTUBRO
Saída: Praça Barão do Rio Branco Organização: SMECL. 09:00
INAUGURAÇÃO DAS NOVAS
INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS
DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL
Local: Avenida Getúlio Vargas (antigo
prédio da Polícia Federal) 09:00
Abertura JOGOS FUTEBOL DE
AREIA Local: Praia do Daveron Organização: SMECL. 10:00 Feira de
Artesanato Local: Praça de Eventos da
Sicmatur 10:00 Almoço Comunitário 20 "BOI NO ROLETE" Local: Praça de
Eventos da Sicmatur 12:00
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICOSC U LT U R A I S C H A L A N A LUCIANINHO DOS TECLADOS FORRÓ ESQUENTA e OFICINA DO
FORRÓ Local: Praça de Eventos da
Sicmatur
19:30 BENÇÃOS sobre CÁCERES
pelos 239º Aniversário.
Frente a Catedral 20:00 Fala das
AUTORIDADES e Assinatura Decreto
de 240º Niver Local: Praça Barão do Rio
Branco 20:30 Apresentação da
FANFARRA FREI MATEUS Local:
Praça Barão do Rio Branco 21:00
Apresentação da BANDA DO 2º
BFRON Local: Praça Barão do Rio
Branco 21:30 DISTRIBUIÇÃO do
BOLO DE ANIVERSÁRIO Local:
Praça Barão do Rio Branco 8/10 07:00
CAMINHADA DA NATUREZA Saída
da SICMATUR
Foto: Divulgação

Princesinha do Pantanal comemora amanhã 239 anos

Sorteio aconteceu no Atacado Pantanal, no último sábado

Cáceres-MT, quinta-feira 05 de outubro de 2017

04
MAIS TARDE

Período atinge dentre outras bacias, os rios Paraguai, Itiquira, Piquiri, Correntes, do Peixe e Ribeirão Furna, da Bacia do Paraguai, que fazem divisa com MS

Em três bacias piracema
começa só em novembro
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

Portaria não tem efeito nos rios cuja uma margem pertence a MT

O

Conselho Estadual da
Pesca (Cepesca) informa
que o período de defeso
da piracema em Mato Grosso é
diferente para 17 rios que fazem
divisa com outros Estados da

Federação e um País.
Nesses rios a proibição à
pesca inicia em novembro e segue
até fevereiro de 2018, enquanto
que nos demais, que nascem e
morrem em território mato-

grossense, a piracema é de 1º de
outubro a 31 de janeiro do
próximo ano.
A secretária executiva do
Cepesca, Gabriela Priante,
esclarece que a Instrução

NOVA ELEIÇÃO

Mirassol D'Oeste escolherá
novo prefeito em novembro

Normativa Interministerial de n°
10/2017 dos Ministérios de Meio
Ambiente e da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
reconhece o período da piracema
somente nos rios de MT. “Isso
significa que o documento não
tem efeito nos rios cuja uma
margem pertence a Mato Grosso
e a outra a outro Estado ou País”.
Segundo ela, o período de
proibição à pesca nesses rios de
divisa fica definido conforme as
Instruções Normativas do MMA
e do IBAMA n° 49/2005 e
201/2008, respectivamente, e
pela Portaria do IBAMA n° 48/
2007.
Conforme os documentos
vigentes, no Rio Araguaia está
estabelecida a piracema de 1º de
novembro a 28 de fevereiro de
2018. Este rio pertencente à Bacia
Hidrográfica do AraguaiaTocantins e faz divisa com MT e
os estados de Tocantins e Goiás.

Já os Rios Juruena, Teles Pires ou
São Manuel, Capitão Cardoso,
Tenente Marques, Iquê, Cabixi,
Guaporé, Verde e Corixo Grande
pertencem à Bacia Amazônica e
fazem divisa os estados do
Amazonas, Pará, Rondônia e o
país da Bolívia.
Nestes locais, a proibição
à pesca é de 1º de novembro até o
último dia do mês de fevereiro do
ano seguinte.
Esse período é o mesmo
para os Rios Paraguai, Itiquira,
Piquiri, Correntes, do Peixe e
Ribeirão Furna, da Bacia do
Paraguai, que fazem divisa com
Mato Grosso do Sul.
"A pesca nestes locais está
liberada em outubro, porém,
como em Mato Grosso já é
piracema, o peixe pescado nestas
regiões não poderá ser
transportado nem comercializado
dentro do nosso estado, só para
fora", ressalta Priante.

CAPACITAÇÃO

SEBRAE promoverá curso
Líder Coach em Cáceres
Assessoria

Foto: Assessoria

TRE-MT c/ Redação

O

Tr i b u n a l R e g i o n a l
Eleitoral de Mato Grosso
aprovou, na última terçafeira (3), a nova eleição para os
cargos de prefeito e vice-prefeito
de Mirassol D'Oeste para o dia 19
de Novembro de 2017.
A s
e l e i ç õ e s
suplementares foram
estabelecidas através da
Resolução nº 2076/2017,
definindo que o Colégio Eleitoral
será constituído pelos eleitores
regularmente inscritos até o dia
21 de junho de 2017 - 151º dia
anterior à data fixada para a
eleição.

Poderão participar destas
eleições os partidos políticos que,
até o dia 19 de novembro de 2016,
tenham registrado seus estatutos
no Tribunal Superior Eleitoral e
tenham, até a data da convenção,
órgão de direção constituído na
circunscrição do pleito,
devidamente anotado no Tribunal
Regional Eleitoral, de acordo
com o respectivo estatuto.
De acordo com a
Resolução qualquer cidadão
poderá pretender a investidura
nos cargos eletivos, respeitadas
as condições constitucionais e
legal de elegibilidade e as causas
Foto: Reprodução

Vizinha Mirassol D'Oeste volta as urnas nas suplementares

de inelegibilidade. Nos casos de
n e c e s s á r i a
desincompatibilização, dada a
excepcionalidade do caso, o
pretens o candidato deverá
afastar-se do cargo gerador da
respectiva inelegibilidade nas 24
horas seguintes à sua escolha pela
convenção partidária, devendo a
presente regra ser igualmente
observada nos casos de
substituição.
Para a escolha de
candidatos e deliberação sobre
coligações, os partidos deverão
realizar convenções no período
de 06 a 08 de outubro de 2017,
lavrando a respectiva ata em livro
aberto e rubricado pela Justiça
Eleitoral, encaminhando-a ao
Cartório Eleitoral.
Poderão concorrer na
convenção como pretensos
candidatos os filiados inscritos no
âmbito partidário até, no
máximo, 19 de maio de 2017.
Os partidos políticos e as
coligações poderão requerer em
cartório o registro de seus
candidatos, improrrogavelmente,
até as 19 horas do dia 11 de
outubro de 2017.
Não poderá participar
desta eleição o candidato que
tenha dado causa à anulação da
eleição anterior.
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Formato Sebrae inclui workshops e sessões de coaching

T

écnicas e ferramentas do
coach estão sendo cada
vez mais usadas para
alcançar uma alta performance
das equipes nas empresas.
Assim, o SEBRAE
o rg a n i z a u m a c a p a c i t a ç ã o
voltada para profissionais do
setor de recursos humanos e
proprietários de pequenas e micro
empresas de Cáceres.
O conteúdo programático
inclui auto-liderança com as
abordagens lidere-se para liderar
e lidere pelo diálogo; liderança
para resultados – lidere pelo
exemplo -, sessões de coaching.
Os trabalhos serão conduzidos
pela consultora e facilitadora
Daniele Borsa.
Com um formato
diferenciado e prático, incluindo
workshops e sessões de coaching,

o curso ensina a utilizar
estratégias de liderança e
desenvolvimento de equipes de
alta performance. São 32 horas de
curso, mais quatro horas de
sessões de coaching. Os
encontros acontecem das 13h30
às 23h00 e as sessões das 8h00 às
18h00.
O primeiro encontro está
agendado para os dias 16 e 17/10
e o segundo nos dias 6h00 e 7/11.
E as sessões serão de 19 a 20/10
(primeira), 08 a 10/11 (segunda),
21 a 23/11 (terceira), de 28 a
30/11 (quarta).
O curso será ministrado
no auditório da Agência Sebrae
em Cáceres – Av. Brasil, 402 –
Jardim Celeste.
As inscrições podem ser
feitas pelo telefone 0800 570
0800.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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COMPRA DE VOTOS

Gravação mostra que políticos da chapa da prefeita prometeram perfuração de poço, caminhão pipa, e pavimentação asfáltica em dois bairros em troca de votos

Justiça cassa mandato da
prefeita Lucimar Campos
Redação c/ TRE/MT

Foto: Arquivo

Prefeita de VG perde mandato e fica inelegível

O

magistrado Carlos José
Rondon Luz, da 20ª Zona
Eleitoral, cassou o diploma da
prefeita de Várzea Grande, Lucimar
Campos. Chico Curvo, vereador
presidente da Câmara Municipal,
também foi cassado. A decisão, desta
terça-feira (03) levou em conta os
crimes de captação ilícita de sufrágio
e abuso de poder político.
Conforme os autos, a ação de
investigação judicial eleitoral foi
proposta contra a coligação
“Mudança com Segurança”, na figura

da atual Prefeita Municipal de Várzea
Grande, Lucimar Sacre de Campos,
do presidente do Departamento de
Água e Esgoto de Várzea Grande,
Eduardo Abelaira Vizotto, do
vereador Benedito Francisco Curvo e
do atual Vice-Prefeito José Aderson
Hazama.
Conforme o processo, no dia
13 de setembro de 2016, houve uma
reunião realizada na rua próxima ao
Supermercado Pague Menos, em VG,
(na qual se faziam presentes cerca de
50 pessoas,). Ali, Eduardo Vizotto e

Chico Curvo protagonizaram o uso
promocional do serviço de
abastecimento de água e captação
ilícita de sufrágio, em comunidade
visivelmente carente, visando
beneficiar a candidatura de Lucimar
Campos, José Hazama e Chico Curvo,
afetando a igualdade de
oportunidades entre os candidatos na
eleição de 2016.
Conforme os autos, a referida
reunião foi gravada por um cidadão
que estava presente e, por meio dos
vídeos, seria possível constatar a
expressa autorização conferida por
Lucimar Campos ao réu Eduardo
Vizotto para agir e falar em seu nome.
Na referida reunião, Eduardo
Vizotto prometeu a perfuração de
poço e o envio de caminhão pipa.
Chico Curvo garantiu pavimentação
asfáltica nos bairros Jardim Paula II e
Portal do Amazonas.

Em sua defesa, Lucimar
Campos argumentou que a referida
gravação é ilícita, pois foi realizada
sem o seu consentimento. A prefeita
salientou ainda a ausência de provas
da ciência prévia, consentimento ou
sua anuência com os atos praticados
por Eduardo Vizotto e Francisco
Curvo.
Em sua defesa, Chico Curvo
apresentou seus memoriais finais
fazendo considerações sobre as
provas produzidas nos autos,
reiterando que não teria ficado
provada a prática dos ilícitos a ele
imputados.
Para sentenciar o feito, o
magistrado considerou que a captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder
político ocorreu.
Porém, muito embora tenha
havido promessa de entrega de
caminhões pipa, perfuração de poços

artesianos e pavimentação asfáltica,
não constou nos autos qualquer prova
da efetiva distribuição desses ou de
outros serviços.
“Verifica-se que existem
provas que não deixam margem a
dúvida razoável acerca da ilicitude da
conduta dos réus, os quais
infelizmente, de forma abusiva e
ostensiva, embora repetidamente
sustentem o contrário, usaram da
máquina pública administrativa
municipal em benefício eleitoral
próprio, com o único objetivo de
ilicitamente obterem, cooptarem, os
votos dos moradores/eleitores”,
afirma os autos.
Carlos José Rondon decidiu
por cassar os diplomas e mandatos
eleitorais de Lucimar Campos, José
Aderson Hazama e Chivosco Curvo,
além de declarar a inelegibilidade de
todos por 8 anos.

MULTISSETORIAL

Cáceres marca presença
empresarial na Expocruz
Assessoria

E

mpresários do setor
industrial de Cáceres e
região participaram da 42ª
edição da Feira Internacional de
Santa Cruz (Expocruz), na Bolívia.
Considerada a mais importante do
país, a feira multissetorial foi
realizada de 22 de setembro a 1º de
outubro.
Para os empresários
cacerenses, o evento foi uma grande
oportunidade para prospectar novos
negócios, conhecer tendências e
ampliar a rede de contatos. "Foi a
terceira vez que participamos da
Expocruz e, dessa vez, percebemos
que foi um evento diferente, com a
participação de muitas empresas de
tecnologia, mineração, mecânica.
No estande de Mato Grosso,
recebemos muitos empresários de
outros países em busca de conhecer
as potencialidades de nosso Estado e
o que nossas empresas têm a
oferecer", afirmou o vice-presidente
do Sistema Fiemt, José Carlos Jób.
Ainda segundo ele, o Brasil
deveria organizar mais feiras como a

Expocruz que reúne, em um só local,
expositores de diferentes segmentos.
"Foi um evento fantástico que
agregou novos conhecimentos e
novas oportunidades de negócios. A
Federação das Indústrias de Mato
Grosso está de parabéns por apoiar e
incentivar a participação dos
empresários mato-grossenses na
feira", acrescentou Jób.
Também participaram da
Expocruz, o presidente do Sindicato
das Indústrias da Metalúrgica,
Mecânica e de Material Elétrico da
região Sudoeste de Mato Grosso,
David Carvalho, o presidente do
Sindicato Intermunicipal das
Indústrias da Construção Civil e do
Mobiliário da Região Sudoeste de
Mato Grosso, Helton de Matos
Ourives, e o diretor do SinduscomSudoeste e da Fiemt, Heloíso
Ramos.
Na feira, a comitiva
cacerense contou com o apoio da
coordenadora do Centro
Internacional de Negócios da Fiemt
(CIN), Priscila Bueno.
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3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
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NO PASSO DAS EMAS

Comandante técnico do Verdão de Lucas, Maico Gaúcho, revelou uma preocupação: muitas equipes grandes lutam contra a degola e pode complicar

Duelo dos desesperados reúne
sábado Luverdense e Figueira
O

LEC c/ Redação

Foto: Thiago Mattos

Luverdense Esporte
Clube enfrenta o
Figueirense no próximo
sábado (7), no estádio Passo das
Emas, às 18h00, em 'duelo de
desesperados'.
Os catarinenses ocupam a
15ª posição da Série B com 32
pontos, enquanto que o Lec está
em 17º, na zona de rebaixamento,
um ponto abaixo. Para o diretor
de futebol Maico Gaúcho, o jogo
será como uma final de
campeonato.
“Já há algumas partidas
tratamos todo jogo como uma
decisão. A proximidade na tabela

dá um peso ainda maior para este
jogo de sábado”, explica.
P e rg u n t a d o s o b r e a
disputa do Verdão do Norte
contra times tradicionais do
futebol brasileiro, como:
Náutico, Santa Cruz, Goiás e
Figueirense; Maico Gaúcho
revelou apenas uma preocupação.
“Ter tantas equipes grandes
lutando contra o rebaixamento
pode ser um complicador a mais
pra nós, esperamos que a
arbitragem não sinta a pressão e
atue da melhor forma possível
nessa reta final”, pontuou o
diretor.

O momento do
Figueirense é um pouco melhor
na Série B, pois dos últimos 15
pontos disputados, o Alvinegro
fez oito, enquanto que os matogrossenses fizeram apenas
quatro. No primeiro turno,
entretanto, o Luverdense saiu
vitorioso por 3 a 2 no Orlando
Scarpelli.
“Nosso time está
encontrando algumas
dificuldades quando tem que
propor o jogo, por isso temos
alguns resultados melhores fora
do que dentro de casa. Estamos
trabalhando para atingirmos o

ARENA PANTANAL

Mixto e Cuia reeditam
o clássico dos milhões

Da Redação

O

presidente do Mixto
Exporte Clube, Walter
Hudson Fernandes, do
diretor-executivo Marcos Prado e o
empresário Mário Cândia, se
reuniram com o presidente da
Assembléia Legislativa, Eduardo
Botelho, anteontem, em busca de
apoio para a liberação do Estádio
Dutrinha, que foi interditado por
falta de manutenção. Eles listaram as
dificuldades que os times enfrentam
para obter local adequado para as
partidas da Copa FMF, que vale ao
campeão vaga na Copa do Brasil.
Adversário do Mixto, o
Cuiabá, repetiu o mesmo time que
estreou na última sexta-feira na Copa
FMF para o compromisso diante do
Mixto na noite de ontem, pela quarta
rodada do torneio seletivo. Ao
vencer o Luverdense pelo placar de 2
a 1, o 'Dourado' não teve nenhum
problema de ordem física ou
disciplinar para a segunda partida do
atual campeão mato-grossense na
competição.
Com o resultado positivo, o
time da capital já é o terceiro
colocado com três pontos somados e
poderia se aproximar ainda mais do
líder é União de Rondonópolis com
sete pontos ganhos, com uma vitória
frente ao alvinegro da Vargas. O jogo
ainda não havia se iniciado ao
fechamento desta edição.
O vice-líder é o Dom Bosco,

hoje com quatro pontos ganhos. O
Mixto, o terceiro colocado com três
pontos ganhos, caso tenha venmcido
ontem o Cuiabá pode se igualar ao
lider. Cacerense, Luverdense e
Sinop somam um ponto cada.
Artilheiro da Copinha ano passado,
quando marcou oito gols, o atacante
Cleberson 'Tiarinha' vem provando
que é uma das promessas do futebol
mato-grossense. Ele foi autor dos
dois gols da vitória da equipe
treinada por Eduardo Henrique.
Pouco aproveitado pelo
técnico Moacir Júnior durante a

disputa do Campeonato Brasileiro
da Série C, 'Tiarinha' é um dos três
jogadores do elenco principal que
desceu para refor- çar o jovem grupo
ao lado do goleiro Zé Carlos e do
meia Heltinho.
Tendo a velocidade como
uma de suas armas, o atacante já está
na briga pela artilharia deste ano.
'Tiarinha' brigará com outra
promessa, o atacante Ricardo, do
União de Rondonópolis, pela
artilharia. O jogador colorado é o
artilheiro isolado da disputa já com
quatro gols marcados.
Foto: Youtube

Luverdense precisa vencer pra não continuar na zona

equilíbrio e alcançarmos uma
regularidade na competição”,
concluiu Maico.
O elenco alvinegro do
Figueira se reapresentou na
segunda-feira no CT do
Cambirela e iniciou a preparação
para o confronto de sábado, no
Passo das Emas, em Lucas do Rio
Verde.

Com a suspensão do
atacante Henan, artilheiro isolado
da Série B do Campeonato
Brasileiro com 12 gols, Zé Love
vira uma das alternativas para
Milton Cruz.
As outras duas
possibilidades são a entrada de
Nicolas Careca ou promover a
estréia de André Luís no ataque.

Cuiabá e Mixto brigam por pontos na tabela da Copinha
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Felicidades a você Cristiane
Maciel Mendes, por este dia tão
especial que é o seu aniversário.
Que você possa ter muitos anos de
vida, abençoados e felizes, e que
estes sejam plenos de harmonia,
paz e desejos realizados. Que seu
caminhar seja sempre premiado
com a presença de Deus, guiando
seus passos e instruindo suas
decisões, para que suas conquistas
e vitórias, sejam constantes.
Parabéns por hoje, mas felicidades
sempre.

By Rosane Michels

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

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

Endereçamos votos de um Feliz aniversário a Keiko
Christie Hayashida. Que Deus em sua infinita
bondade lhe dê tudo de bom. Que você tenha muita
alegria, paz, saúde e felicidade. Parabéns!

Áries

Leão

Virgem

Sol e Mercúrio em Libra, começam a
receber um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de mudanças
importantes em sua vida material e
financeira. O momento pode envolver o
atraso de pagamentos ou mesmo da
assinatura de um projeto ou contrato
envolvendo o aumento de seus

rendimentos.

Sol e Mercúrio em Libra, começam a
Capricórnio
Sagitário receber
um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de movimento intenso
na vida social, com compromissos
nem sempre bem vindos. Você vai
preferir estar em sua casa junto dos
seus, mas não vai conseguir. O
momento pode envolver um
importante contato comercial.

***************
Sol e Mercúrio em Libra, começam a
receber um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de mudanças importantes
em projetos de trabalho em andamento.
Um contrato de trabalho pode começar a
ser negociado e os resultados serem
diferentes do esperado por você. De uma
maneira ou de outra, são dias de
mudanças no trabalho.

Sol e Mercúrio em Libra, começam a
receber um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de movimento intenso
nos relacionamentos pessoais e
profissionais, que podem passar por
um processo de mudanças. O período,
que dura alguns dias, pode envolver a
finalização de uma maneira de
relacionar-se.

Sol e Mercúrio em Libra começam a
receber um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de comunicação difícil,
especialmente se estiver envolvido
com acordos e negociações. Se puder,
adie a assinatura de um documento
importante, ou ao menos leia e releia
minuciosamente cada cláusula.

Flores multicoloridas a Ilse Wojahn Klein, que ontem comemorou mais
um aniversário cercada pelo amor e carinho dos filhos, netos e
bisnetos. Que Deus em sua infinita bondade lhe presenteie com um ano
repleto de saúde e alegrias. Receba nossos Parabéns!!!

Sol e Mercúrio em Libra começam a
receber um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de mudanças
importantes em projetos profissionais e
planos de negócios, que devem ser
colocados em prática em algumas
semanas. O momento pode envolver o
adiamento de um projeto ou contrato
ou mesmo de uma promoção.

Gêmeos

Libra

Nosso click a gatinha Alice, que encanta com seu
sorriso e jeitinho sapeca de ser. Ela é motivo de
alegria do casal Rafael Moreira e Tatiane
Pinow. Beijinhos!!

Sol e Mercúrio em Libra começam a
receber um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de revisão e
reavaliações relacionadas a um
romance. O momento pode envolver
a finalização de um ciclo envolvendo
uma nova maneira de relacionar-se.
O relacionamento com um filho,
passa pelo mesmo processo.

Sol e Mercúrio em seu signo,
começam a receber um tenso aspecto
de Plutão indicando dias de mudanças
importantes em setores nevrálgicos de
sua vida, como saúde,
relacionamentos, dinheiro e trabalho.
Um acontecimento pode marcar a
finalização de um ciclo e início
imediato de outro. Fique atento.

Sol e Mercúrio em Libra começam a
Aquário receber
um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de movimento intenso
relacionado a projetos que envolvam
pessoas e empresas estrangeiras, além
de viagens e estudos. Um processo de
intercâmbio, de dupla cidadania ou de
mudança de país, pode trazer
preocupações.

Câncer

Sol e Mercúrio em Libra começam a
receber um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de enfrentamento de
problemas e dificuldades em sua vida
doméstica e nos relacionamentos em
família. Uma negociação envolvendo a
compra ou venda de um imóvel pode
tornar-se mais difícil. Evite brigas e discussões
domésticas.

Escorpião Sol e Mercúrio em Libra começam a

receber um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de interiorização e
distanciamento da vida social e de
alguns amigos. A intimidade é
priorizada neste período. Você vai
preferir a companhia dos seus e de
amigos íntimos. Dias bons para o
planejamento de um novo projeto.

Peixes

Sol e Mercúrio em Libra começam a
receber um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de emoções intensas e
necessidade de interiorização. Uma
nova estratégia é exigida, com relação
a um projeto envolvendo uma parceria
ou sociedade financeira. Um
empréstimo pode ser adiado.

