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PEDALADA SOCIAL

Para o Presidente do Detran-MT, Thiago França, movimento Maio Amarelo cumpriu com seus objetivos, com envolvimento das instituições e sociedade civil

Maio Amarelo arrecadou 2 mil
quilos de alimentos em Cáceres
Foto: Esdras Crepaldi

Na manhã de ontem, (23), o Presidente do DETRAN/MT, Thiago
França Cabral e o Chefe da 4ª CIRETRAN de Cáceres, Marcos Ribeiro,
receberam no auditório do Hospital Regional, autoridades, parceiros e
instituições que participaram do Maio Amarelo. Em Cáceres a campanha
se deu por meio de um passeio ciclístico e uma corrida pedestre, que
arrecadou duas toneladas de alimentos doados a entidades assistenciais.
Página 06

QUE PENA!

Condenado a 36 anos de
prisão cai e volta pro pote
Foto: PJC/MT

Foi preciso uma carreta para as duas toneladas de alimentos

AZAR DO 13

Bando invade casa para roubar
roupas de boliviana em Cáceres
Foto: PM/MT

Na madrugada de ontem,
(23), na COHAB Velha, em
Cáceres, 13 suspeitos foram
presos por furto numa casa
alugada por uma boliviana, onde
ela guardava roupas e demais
objetos para vender no camelô de
Cáceres. Os ladrões aproveitaram
a ausência da moradora e
invadiram o local, sendo presos
em dois tempos.

Marcos Vinicius tinha bronca de assaltos em 2008

Policiais Civis de Mirassol D'Oeste deram cumprimento ao
Mandado de Prisão expedido pela 3ª Vara daquela comarca contra Marcos
Vinicius dos Santos, 33, que fora condenado a pena de 36 anos, 8 meses e
12 dias de prisão e por determinação da Justiça teve a sentença regredida,
passando do regime semi-aberto, que se encontrava para o regime fechado.
Página 04

PLEITO/REITORIA

Urnas para as eleições na
Unemat são lacradas hoje
Foto: Arquivo

Página 03
PM recuperou a rés-furtiva que será devolvida a vitima

CLANDESTINOS

Gatos de esgoto são descobertos
na troca de rede d'água em ruas
Foto: JCC

Com o início das obras da troca da
rede de água no centro de Cáceres, através
da autarquia Águas do Pantanal, estão vindo
à tona, algumas ligações clandestinas
(gatos) de esgoto ligados diretamente à rede
de captação de águas pluviais. cerca de 30%
das residências e comercias tem com esse
tipo de ligação nas redes pluviais, e estão
sendo fechadas a partir do momento que
estão sendo encontradas.

Unemat escolhe nova reitoria 2019/2022, no dia 5 de junho

A Comissão Eleitoral Central da Unemat lacrará hoje, (24), as
urnas que serão utilizadas no processo eleitoral para os cargos de reitor e
vice-reitor da Unemat, gestão 2019-2022. Na ocasião haverá uma reunião
com todas as comissões locais na Sala de Reuniões da Reitoria, quando
serão passadas as orientações de todos os procedimentos relativos ao
processo eleitoral. Página 03

Página 03
Várias foram as ligações fantasmas encontradas na rede
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Desligando o Motor!
Dizia o frustrado Tiririca que pior que
tá não fica, enganou-se abestado, porque o
bicho anda fedendo mais que bufa de gambá e a
explosão de bombas (não lá no oriente médio)
nos postos de combustíveis, fez milhares de
caminhoneiros pisarem no freio e estacionar os
brutos nos acostamentos.
Já era de se esperar, afinal, ninguém é
de ferro prá agüentar tanta roubalheira
impassível, haja vista que desde o início da
política de preços insensata do governo via
Petrobras, o preço da gasolina comercializada
nas refinarias acumula alta de 58,76% e o do
diesel, valorização de 59,32%. E os
economeses do poder central insistem naquela
mentira cabeluda de 2,9% de inflação, quando
se sabe que tudo gira em torno dos transportes,
movidos, pelos combustíveis.
Então, senhores do conselho sem
sentença que beneficie o trabalhador, a
paralisação dos caminhoneiros demorou e o
papo de redução de 0,3 centavos no litro do
diesel é conversinha fiada pra boi dormir, o
operário da boléia não suporta mais ser roubado
e os bloqueios de rodovias, buzinam a
realidade; o preço do diesel inviabiliza o
mercado de fretes rodoviários, ninguém mais
agüenta esta patifaria de reajustes semanais e
por vezes diários nos preços da gasosa e
derivados e seus efeitos cascata.
Essa ladainha do governo de zerar a
Contribuição de Intervenção do Domínio
Econômico, a tal Cide, usada como “colchão”
para absorver variações do preço dos
combustíveis, o que deve provocar uma queda
de 7 centavos no preço do diesel, não refresca
nada. Coincidentemente, 7 é conta de
mentiroso, assim como a extinção por decreto
do Fundo Soberano, reserva de capital que vai
lançar R$ 26 bilhões na fogueira dos
pagamentos da dívida pública, o que dá
aproximadamente 7 milésimos de nosso
endividamento.
De quebra, para conseguir uma queda

CALENDÁRIO
Hoje se comemora o Dia da Infantaria, do
D a t i l ó g r a f o , d o Te l e g r a f i s t a , d o
Vestibulando, do Detento e o Dia Nacional
do Café. Da Infantaria, nossa saudação aos
soldados do 2º Bfron; do datilógrafo, não
existem mais, convertidos em digitadores;
do telegrafista, menção ao saudoso
bandeirante Rondon; do vestibulando, os
bichos de nossas universidades; do
detento, a nova chance na faina extramuralhas com remissão de penas e do Café,
aquele delicioso que a Rosane nos serve
todas as manhã, Bom Dia!
SEM DEMOCRACIA
A Presidente do Supremo Tribunal Federal
ministra Cármen Lúcia, disse terça-feira
(22) que todo governo só é legítimo se for
honesto. Que a falta de ética gera uma
desagregação do tecido social e da
estrutura estatal. Que sem confiança, não
há democracia e que a democracia se dá
pela segurança que o cidadão tem nas
instituições. E a gente fica aqui
perguntando aos nossos botões, o porque
de um governo com 5% de aprovação
continuar no poder. Pelas sábias palavras
da ministra, então, não há democracia no
país.
CONVERSA FIADA
Os presidentes da Câmara e do Senado
anunciaram um acordo com o governo
federal para tentar minimizar o impacto do
aumento dos combustíveis ao consumidor.
Segundo eles, pelo acordo, o governo irá
reduzir tributos que incidem sobre os
combustíveis e, em troca, aprovará o
projeto da reoneração da folha de
pagamentos e os recursos do texto serão
utilizados para compensar a perda da
arrecadação. Deveriam começar pela
redução do salário e mordomia deles, prá
gente pensar em acreditar nas falácias.
ESTAGIÁRIOS/CADASTRO
A juíza Edna Ederli Coutinho, diretora do
Fórum de Mirassol D'Oeste, tornou
público o processo seletivo para cadastro
de reserva de estagiários de nível superior
em Tecnologia da Informação. As
inscrições são gratuitas e deverão ser
realizadas na Central de Administração do
Fórum entre os dias 28 de maio e 12 de
junho, no horário das 13h00 às 18h00. O
fórum está situado na Avenida Joaquim
Cunha nº 595, bairro Alto da Boa Vista.
Mais informações sobre o ingresso no
estágio podem ser obtidas diretamente com
a comarca, por meio do telefone (65) 32411391/1620.
FIM DO VLT
Pelo menos uma idéia lógica vinda de
políticos, a do senador Wellington
Fagundes, de que caso seja eleito
governador, já sabe o que fazer para
solucionar, ou ao menos tentar resolver, um
dos principais problemas enfrentados pela
população da baixada cuiabana. Vai vender
os vagões e equipamentos que estão se
deteriorando no pátio de manutenção do
Veículo Leve Sobre Trilhos. Nesta parte
damos razão ao Wellington, pois o VLT é
primo irmão da ZPE, não vai a lugar
nenhum, então, truco, dá lugar pra outra
coisa, oras!

do sete centavos, o Banco Central começou a
torrar dólares, para além da rolagem dos swaps,
os contratos de compra e venda antecipados de
moeda estrangeira. Este jogo do me engana que
eu gosto, tapeie os trouxas que os acionistas
ganham milhões e o país que se dane, faz parte
da economia de palitos que não nos levará a
nenhuma mudança de política econômica, não
reaquecerá o mercado e, num contra-senso, não
devolverá confiança ao mercado financeiro.
Exceto, para os governantes, os cofres públicos
que ganham com os reajustes, embutindo-os
nos impostos, veja o caso de Mato Grosso,
Os reajustes Petrobras, juntamente
com os movimentos de mercado e da
concorrência, geram outro impacto nos preços
dos combustíveis em Mato Groso, de janeiro de
2017 até este mês de maio, o governo aumentou

o PMPF (Preço Médio Ponderado ao
Consumidor Final) da gasolina em 12,9%, do
diesel em 12,6% e do etanol em 13,3%.
Os percentuais das alíquotas cobradas
sobre os valores do PMPF são: 25% na
gasolina, 17% no óleo diesel e 10,5% no etanol
hidratado, percentuais são cobrados sobre
preços de referência: gasolina comum – R$
4,33; óleo diesel – R$ 3,74; e etanol – R$ 3,05números, que não definem os preços na bomba,
apenas serve de base para cálculo do imposto
estadual.
Com este percentual, a solução só
podia ser uma: Desliguem os motores,
estacionem nos acostamentos, que sem o
caminhão, o Brasil Pára, melhor parar mesmo
prá ver se o governo não atropele ainda mais
quem trabalha com honestidade.

Encanto sedutor da linguagem
A frase “o texto é a fonte de vida da
propaganda, tudo o mais são acessórios”, de
Stanley Resor, publicitário da maior agência
do mundo, mostra que a maioria das soluções
persuasivas expressas em palavras, origina
naturalmente de redatores. Em princípio, o
recurso editorial tem maior poder de
envolvimento do que as imagens. Somente as
palavras movem montanhas, quanto às
imagens, não. Dentro desse contexto deve-se
conscientizar a indiscutível soberania do
redator, através de frases, títulos, textos –
palavras.
A primeira impressão é a que fica. É
comum acontecer nos anúncios, uma
ilustração em destaque, bela e expressiva, com
um texto rudimentar, surgindo assim a
necessidade imprescindível em cena da
técnica de um exímio redator, a fim de lhe dar
concisão, ritmo, fluência – para complementála.
Mas técnica não é criatividade, está
aquém dela, posterior à descoberta da solução,
profundamente ligada ao campo da
argumentação e debate. Uma propaganda
impressa, vinculando o título com o texto, é
aquela que argumenta, fundamentalmente,
expõe um partido, uma peça de oratória
consumista, uma elegia com fins práticos,
sedutores. Tal a importância, a necessidade das
pessoas envolvidas em sua criação estarem
realmente “febris” com o que vão anunciar.
Exemplo da imagem invocada é a do
encantador de serpentes que, no meio da
multidão curiosa, toca passivamente a sua

flauta, levantando-a vagarosamente do cesto,
encantando e deixando boquiabertos os
espectadores. Realmente, truque e hipnose!
Ao elaborar o apelo, expondo-se à
argumentação, estruturando a mensagem em
si, é importante que o texto não exija do leitor
ou ouvinte qualquer esforço para compreendêlo ou percebê-lo.
Não se deve esperar do público
qualquer predisposição ou interesse em
descobrir o que se deseja vender-lhe. É preciso
dizer, da maneira mais clara e simples
possível, o necessário, nada mais que o
necessário, a fim de facilitar-lhe a
compreensão, eliminando todos os obstáculos
de fazê-lo recuar. Diríamos mais: A mensagem
deve ser-lhe familiar, sem com isto deixar de
ser nova.
Os anúncios de produtos culturais são
meios de evolução do próprio público. Com
eles, o público tem aprendido muitas coisas
novas, além de comprar e usar o produto
anunciado, alterando os seus hábitos de vida,
melhorando um novo gosto pela literatura,
pelo estudo, revelando-lhe novas palavras, seu
uso e sua concordância.
Todavia, a boa redação deve reunir
simplicidade,clareza e objetividade, sem
perder nas formas complexas e muito literatas.
O texto de publicidade é uma forma de
jornalismo mesclada com literatura. A
originalidade deste está em sugerir, em criar
novas formas de convencer, em ter força
atrativa, fugindo ao comum.
O texto não é invenção do redator.

EXPEDIENTE

***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e
pedagogo de Presidente Prudente, São Paulo.
Autor, entre outros, de Religar às Origens
(ensaios e artigos, 2011) e Sombras da Teia
(contos, 2017)
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Muito ao contrário, o redator tem sua
liberdade limitada à própria finalidade do
produto, suas utilidades, seu público. Há a
necessidade de o texto ser uma exposição
honesta. Não adianta inventar qualidades para
o produto ou serviço, armar uma
argumentação ideal, se o produto não tem
essas qualidades, se não é suficiente para
provar-se, no uso, junto ao público. O falso
texto poderá resultar na primeira venda,
porém, está fadado a não produzir a
continuidade do uso.
Para vender ao público, é
indispensável que o redator tenha comprado o
produto. Isto é, tenha se convencido de suas
qualidades, pois somente assim estará em
condições de, inflamado, poder transferir ao
público as suas impressões, a sua convicção,
dando vazão ao seu espírito criativo,
idealizando situações novas de uso,
encontrando argumentações favoráveis ao
produto. Expressar com clareza e convicção as
qualidades reais do produto, criar e indicar
condições mais favoráveis ao uso, estabelecer
seus pontos principais de venda são
fundamentais ao texto.
Mas não se espera de um redator a
criação de “algo excepcional”, se ele próprio
não se convence de que o produto é bom.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Anos

Rosane Michels - Editora
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PRISÃO POR ATACADO

Em duas incursões a policia prendeu 13 ladrões que tinham invadido a casa alugada por uma boliviana, para guardar objetos para a venda no camelódromo

Assaltantes invadem casa de
boliviana no COHAB Velha
N

Sesp/MT c/ Redação

Foto: PM/MT

a madrugada de ontem,
(23), na Cohab Velha, em
Cáceres, 13 suspeitos
foram presos por furto. Os
Policiais Militares do 6º Batalhão
receberam informações por meio
do Centro de Operações da
Polícia Militar (Copom) de roubo
a uma residência no bairro Vila
Mariana.
Na Residência não se
encontrava a proprietária, foi
visualizado uma placa de Vendese bem como o número de
telefone, onde os policiais
ligaram no referido número e
foram informados que a casa está
alugada para uma mulher
comerciante boliviana e que está
se encontra em seu país.
A casa era usada pela
boliviana, para guardar roupas e
objetos para a venda, já que ela
possui uma peça camelô de
Cáceres. Foi neste local, que a
policia surpreendeu o grupo de
bandidos, 13 ao todo, alguns
presos, outros se evadiram. Com
eles, foram apreendidos 7 calças
jeans, 8 shorts jeans, 20 camisetas

os produtos do roubo, entre eles,
calças, shorts, camisetas e vários
outros itens ainda na embalagem
e com etiquetas com um grupo de
usuários de entorpecentes,
objetos possivelmente
provenientes do furto a residência
que acabara de ser informado via
rádio.

ELEIÇÕES REITORIA

Comissão lacra as urnas
hoje na Unemat/Cáceres
Assessoria c/ Redação
Material apreendido será posteriormente devolvido à vitima

pólo, 3 blusas femininas, 2 panos
de prato, 6 sutiãs e 1 caixa
contendo 12 tiaras.
Solicitado o apoio de
outras viaturas, foram
localizados Cleverson Aparecido
Ramos Marques, 29 e Kelly
Lopes da Silva, 30, ainda na
residência. Posteriormente foram
presos os demais indivíduos,
enquanto o Boletim de
Ocorrência era confeccionado.

Eles que haviam se evadido a
principio, haviam invadido a casa
novamente rompendo a cerca
elétrica e arrombando uma das
janelas, levando vários objetos
em um saco preto, fugindo em
sentido à 'boca da Julita', no
bairro COHAB Velha.
Com as características
dos suspeitos, os militares
iniciaram as buscas no bairro e na
'Boca da Julita' foram localizados

BALAIO DE GATOS

Troca de rede d'água nas ruas
descobre ligações clandestinas
Assessoria/Redação

C

om o início das obras da
troca da rede de água no
centro de Cáceres, através
da autarquia Águas do Pantanal,
estão vindo à tona, algumas
ligações clandestinas de esgoto
ligados diretamente à rede de
captação de águas pluviais. Isso
significa que o esgoto gerado das
residências e comércios estão
sendo depositado de forma
clandestina nas tubulações que
deveriam receber e conduzir
apenas as águas das chuvas, e não
esgotamento sanitário.
Por isso, a Prefeitura de
Cáceres, por meio da Autarquia
Águas do Pantanal optou por
fechar as ligações de diversas
residências e comércios que

Diante dos fatos foram
todos os suspeitos localizados no
local foram encaminhados ao
CISC para as devidas
providências. Eles foram
encaminhados ao Cisc. A ação
resultou na prisão de 13 pessoas,
que foram apresentados ao
delegado plantonista.

ligavam diretamente as galerias
pluviais e notificar verbalmente
os moradores ou proprietários
dos imóveis situados nessa área.
Caso haja reincidência no abuso,
os infratores serão notificados e
responder por crime ambiental.
De acordo com diretor da
Autarquia Águas do Pantanal,
Paulo Donizete, cerca de 30% das
residências e comercias da região
central de Cáceres tem esse tipo
de ligação nas redes pluviais, e
estão sendo fechadas a partir do
momento que estão sendo
encontradas.
Nesta etapa de trabalho, a
prefeitura de Cáceres realiza a
troca da rede de amianto que
custaria na ordem de 3 milhões de
Foto: JCC

reais, e que com recursos próprios
deverá custará menos de 1 milhão
na troca dos 15 km de rede de
amianto que serão trocados no
decorrer dos 12 meses de obras,
uma economia de mais de 2
milhões de recursos.
“Nosso trabalho de
notificação consiste em avisar a
todos da necessidade de fechar
essas ligações clandestinas que
estão ligando o esgoto das suas
residências e dos seus comércios
as galerias de águas pluviais, e
que os moradores terão que se
adequar.
A Prefeitura não está
penalizando ninguém, não vai
multar ninguém. É um trabalho a
princípio, de conscientização em
relação a adequação”, informou
Paulo Donizete.

A

Comissão Eleitoral
Central (CEC) da Unemat
lacrará hoje, (24), as
urnas que serão utilizadas no
processo eleitoral para os cargos
de reitor e vice-reitor da
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat), gestão 20192022.
O procedimento será
realizado entre às 14h e 18h, na
sala de Turismo, no campus Jane
Vanini, em Cáceres. A CEC
convidou os candidatos das
chapas que disputam as eleições e
seus representantes para
acompanharem o processo.
Na mesma data, a CEC
promove uma reunião com todas
as comissões locais, às 8h00, na
Sala de Reuniões da Reitoria. De
acordo com o presidente da CEC,
professor Roberto Arruda,
durante o encontro serão
passadas as orientações de todos

os procedimentos relativos ao
processo eleitoral.
Concorrem aos cargos de
reitor e vice-reitor da Unemat: a
Chapa 1 (Rodrigo Bruno Zanin e
Nilce Maria da Silva) e a Chapa 2
(Edna Luzia Almeida Sampaio e
Isaac Newton Almeida Ramos).
A eleição será realizada dia 5 de
junho, com urnas distribuídas na
sede administrativa, campus
universitários, núcleos
pedagógicos, pólos de apoio
presencial do Ensino a Distância
e escritório regional da Unemat
em Cuiabá.
A chapa eleita tomará
posse no dia 20 de dezembro,
após publicação do Decreto de
nomeação, pelo Governador do
Estado de Mato Grosso. O
mandato da chapa eleita terá
início em 1º de janeiro de 2019 e
conclui-se em 31 de dezembro de
2022.
Foto: Ilustrativa

Votação nos campus, será em cédulas e urnas de lona

Águas do Pantanal encontrou vários gatos na rede
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AMEAÇAS E TIROS

Meliante conta na ﬁcha a suspeita de três assassinatos em Nova Mutum, tráﬁco
de drogas e estupro de uma menina de 13 anos e foi agora, por ameaças

Acusado de três homicídios
tráco e estupro está preso
Redação c/ PJC

Foto: PJC/MT

Na pregressa de Blendon,
em julho de 2015, então com 18
anos ele, que residia na COHAB da
Caixa em Rosário Oeste já havia
sido preso em cumprimento de
prisão preventiva por tráfico de

drogas. Suspeito de cometer três
homicídios em Nova Mutum, ainda
quando menor de idade, Blendon,
ao completar a maioridade
continuou no crime e agora, voltou
pra cadeia com mais uma bronca.

A CÉU ABERTO

Vereador denuncia lixão no
lugar de aterro em Lacerda
Assessoria

A

Blendon Rafael de Campos e Silva está de volta ao cadeião

A

pontado como autor dos
crimes de estupro de
vulnerável, coação no curso
de processo e disparo de arma de
fogo na cidade de Rosário Oeste,
Blendon Rafael de Campos e Silva,
21, foi preso pela Polícia Judiciária
Civil, anteontem, (22). O
investigado que possui diversas
passagens pela polícia, é suspeito
de estuprar uma adolescente de 13
anos e coagir os pais da vítima no
curso do inquérito policial, para que
o caso não fosse denunciado à
polícia.
Para intimidar a família, ele

chegou a efetuar disparo de arma de
fogo em via pública, o que motivou
a representação pela sua prisão
preventiva, pelo delegado Sued
Dias da Silva Junior, junto ao Poder
Judiciário.
No dia 20 de março deste
ano, os pais da menor procuraram a
Polícia Civil para denunciar que a
adolescente havia mudado o
comportamento nos últimos tempos
e que, questionada, assumiu que
estaria se relacionando com o
suspeito, de 21 anos.
Ao tomar conhecimento
que o pai pretendia afastá-lo da

menor e denunciar o caso na
Delegacia, Blendon passou a
proferir ameaças por telefone no dia
seguinte à denúncia dizendo que
mataria os pais da vítima. No dia 23
de março ele foi à casa da
adolescente para novamente
ameaçar e intimidar a família da
vítima.
O mandado de prisão
preventiva foi cumprido pela
equipe de policiais da Delegacia de
Rosário Oeste. O preso seguiu para
unidade prisional, ficando à
disposição do Judiciário para
ulteriores deliberações.

pós denúncia de moradores
a respeito da falta de coleta
de lixo em alguns Bairros
de Pontes e Lacerda, o vereador
Antonio da Dengue (SD) esteve
realizando o trabalho de
fiscalização no local onde deveria
ser instalado o aterro sanitário, nas
proximidades da UNEMAT e
segundo o vereador o local está um
completo '' Lixão'' completamente
abandonado, sem os devidos
cuidados.
O parlamentar foi
informado por catadores de
materiais recicláveis que a mais de
um mês a máquina não vai ao local
realizar a retirada e aterramento do
lixo que está se aglomerando no
local.
Antonio destacou que o
lixão está muito próximo a
UNEMAT, onde várias pessoas

freqüentam. '' Um verdadeiro
deposito de lixo a céu aberto, são
muitos os riscos ao meio ambiente e
também as pessoas que vivem nas
proximidades, o forte odor já está
chegando na UNEMAT e também
já há uma grande concentração de
animais peçonhentos'' diz Antonio.
''Vamos imediatamente
procurar os responsáveis para
resolver esta situação, o executivo
tem que cuidar das pessoas e
eliminar todos os tipos de riscos e
danos à saúde da população''
Pontuou.
O lixo, ao se decompor,
forma uma substância escura e de
odor desagradável chamado
chorume. Nos lixões, esse líquido é
produzido naturalmente e pode
contaminar a água subterrânea,
tornando-a imprópria para o nosso
uso.
Foto: Portal-Lacerdense

INSCRIÇÕES ABERTAS

Comarca de Araputanga
abre seletivo à estagiários
TJ-MT c/ Redação

E

stá disponível o Edital Nº
001/2018-DF, da Comarca
de Araputanga na região de
Cáceres, que versa sobre o
recrutamento de estagiário de nível
médio e superior em Direito. O
documento foi disponibilizado pelo
juiz e diretor do Foro, Renato José
de Almeida Costa Filho.

As inscrições são gratuitas
e terão início no dia 21 de maio e
terminarão no dia 5 de junho, e
devem ser feitas das 1200 às 18h00,
na Central de Administração do
Fórum, situada na Avenida Castelo
Branco. O comprovante da
inscrição deverá ser mantido em
poder do candidato e apresentado
Foto: Arquivo

Inscrições no fórum de Araputanga vão até 5 de junho

no local de realização da prova.
A prova será aplicada para
todos os candidatos na data
provável de 1º de julho, das 8h às
11h, sendo que as informações
sobre os lacais da prova serão
divulgados oportunamente por
ocasião do encerramento das
inscrições e serão publicadas na
sede do Foro.
A relação dos candidatos
que tiverem suas inscrições
deferidas será publicadao em edital
e estará disponível no átrio do
Fórum de Araputanga, na data
provável de 8 de junho. O candidato
deverá se apresentar munido de
documento de identidade original,
comprovante de inscrição e caneta
esferográfica transparente de tinta
azul ou preta, com antecedência
mínima de 30 minutos antes do
início da prova.
O resultado do processo
seletivo será divulgado
posteriormente no Diário da Justiça
Eletrônico (DJE), no site do
Tribunal de Justiça
(www.tjmt.jus.br).
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No lugar de aterro sanitário, um lixão a céu aberto
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EXECUÇÃO PENAL

Condições exigidas para a liberdade condicional, residência fixa e trabalho certo, foram requisitos preenchidos por Arcanjo antes de conseguir o alvará de soltura

Juiz Fidelis nega pedido do MP
contra a liberdade de Arcanjo
O.D c/ Redação

Foto: Arquivo

O

recurso do Ministério
Público de Mato Grosso,
que buscava alterar a data
base para progressão de pena de
João Arcanjo Ribeiro, foi negado
pelo juiz Geraldo Fidelis, da Vara
de Execução Penal de Cuiabá. A
intenção era que o comendador
fosse levado para a prisão, onde
cumpriria o regime fechado até
2027.
O recurso de agravo em
execução, proposto pelo MP,
visava reformar a decisão que
garantiu a progressão de pena a
João Arcanjo Ribeiro. Na
ocasião, foi mantida a data base
como data da última prisão e não
a data do trânsito em julgado da
última condenação. N
a
decisão, proferida em abril deste
ano, o juiz Geraldo Fidelis
manteve a progressão:
“Mantenho a decisão agravada
por seus próprios fundamentos”.

Arcanjo deveria cumprir mais
nove anos em regime fechado. No
total, o ex-bicheiro cumpriu 14
anos, 9 meses e 21 dias dos pouco
mais de 87 anos que foi
condenado pela Justiça.
Nas condições exigidas
para a liberdade condicional,
residência fixa e trabalho certo,
foram requisitos preenchidos por
João Arcanjo Ribeiro muito antes
de conseguir o alvará de soltura.
Ele ganhou a liberdade no último
dia 26 de fevereiro, depois de
passar uma audiência para a
instalação de tornozeleira
eletrônica, na 2ª Vara Criminal de
Cuiabá.
Além de usar tornozeleira
eletrônica, Arcanjo é obrigado a
permanecer na casa dele, no

Bairro Boa Esperança, das 20h00
às 6h00 do dia seguinte,
comprovar que está trabalhando,
atender às intimações judiciais e
não mudar de endereço ou deixar
os limites de Cuiabá e Várzea
Grande, sem a autorização prévia
da Justiça.
O ex-bicheiro está
proibido, ainda, de freqüentar
locais inapropriados, portar
armas ou ingerir bebida alcoólica
e deverá comparecer,
mensalmente, no Fórum da
Comarca da Capital – para
comprovar trabalho e passar pela
fiscalização da tornozeleira – e no
Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), onde deverá se submeter
a um tratamento, sob pena de
regressão de regime.

No total, Comendador Arcanjo cumpriu mais de 14 anos de prisão

Após isto, o MP encaminhou examinado pelo desembargador
recurso semelhante ao Tribunal Gilberto Giraldelli.
de Justiça de Mato Grosso, que é
No cálculo do órgão,

PENA DE 36 MESES

INSCRIÇÕES EM JUNHO

Curvelândia abre seletivo
com 21 vagas na educação

Ladrão condenado volta pro
cadeião em Mirassol D'Oeste A

Assessoria

PJC c/ Redação

N

a tarde da última
segunda-feira dia 21 por
volta das 18h00,
Policiais Civis da Delegacia de
Polícia de Mirassol D'Oeste
deram cumprimento ao Mandado
de Prisão expedido pela 3ª Vara
daquela comarca contra Marcos
Vinicius dos Santos, 33, que fora
condenado a pena de 36 anos, 8
meses e 12 dias de prisão e por

determinação da Justiça teve a
sentença regredida, passando do
regime semi-aberto, que se
encontrava para o regime
fechado.
Marcos é condenado pela
justiça na pena supra citada e
passou a cumprir novamente em
regime fechado após revogação
do beneficio consoante descrito
no mandado de prisão, expedido
Foto: PJC/MT

Marcos Vinicius dos Santos terá longas férias no pote

do dia 7 de Maio de 2018.
Em abril de 2008, o
sentenciado Marcos Vinicius dos
Santos, havia sido preso com dois
comparsas Adriano Lemes, e
Sidnei Santos, por crime de posse
ilegal de arma de fogo, assalto e
receptação.
A Polícia Militar
investigava um assalto ocorrido a
uma residência quando recebeu a
informação de onde os produtos
estariam. Os policiais chegaram
até ele e seus cúmplices, que
confessaram ser os autores da
ação criminosa.
Na época, os policiais
apreenderam aparelhos
eletrodomésticos e diversos
alimentos encontrados na casa do
irmão de Marcos Vinicius, além
de um revólver calibre 22, e
munição.
O mesmo foi conduzido
para a Delegacia de Polícia Civil,
onde após formalidades
documentais foi conduzido para a
Cadeia Pública deste município,
onde se encontra a disposição da
Justiça.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

Prefeitura de
Curvelândia, na região de
Cáceres, abriu um
processo seletivo para contratar
21 profissionais na área da
educação.
De acordo com o edital, as
vagas são para professor
pedagogo e técnico de
desenvolvimento infantil. Os
salários são de R$1.711,11 e R$
1.434,15, respectivamente. O
edital está disponível na internet.
Segundo a prefeitura, os
interessados devem se inscrever
entre os dias 4 de junho e 11 de

junho na Secretaria Municipal de
Educação de Curvelândia
(SMECEL), no horário das 8h00
às 11h00 e das 13h00 às 16h00. A
secretaria está localizada na
Avenida Mariana, no Centro de
Curvelândia.
O processo seletivo será
feito por meio de prova de títulos
referente à escolaridade e
aperfeiçoamento profissional.
São 13 vagas para
professor pedagogo e 8 para
técnico de desenvolvimento
infantil.
Foto: Assessoria

Aprovados vão trabalhar em escolas municipais de Curvelândia

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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MAIO AMARELO

Promoção da campanha de conscientização da diminuição de acidentes de trânsito, se deu por meio de um passeio ciclístico e uma corrida pedestre em Cáceres

CIRETRAN entrega duas toneladas
de alimentos à entidades de Cáceres
Assessoria

Foto: Esdras Crepaldi

Foi preciso uma carreta bitrem para transportar os alimentos

N

a manhã de ontem, (23),
o Presidente do
Departamento Estadual
de Trânsito – DETRAN de Mato
Grosso, Thiago França Cabral e o
Chefe da Quarta CIRETRAN de
Cáceres, Marcos Ribeiro,
receberam no auditório do
Hospital Regional Antônio
Fontes, autoridades, parceiros e
instituições que participaram do
movimento Maio Amarelo.
Em Cáceres a promoção
da campanha de conscientização

da diminuição de acidentes de
trânsito, se deu por meio de um
passeio ciclístico e uma corrida
pedestre. Para participar do
grande evento as pessoas
deveriam, no ato da inscrição,
entregar um quilo de alimento
não perecível. Toda arrecadação
seria distribuída para instituições
filantrópicas, assistencialistas e
religiosas da comunidade de
Cáceres.
Segundo o Chefe da
Ciretran, Marcos Eduardo

Ribeiro, o evento obteve números
expressivos de participação e
arrecadação. “Foi uma grande
festa de integração social e
conscientização do trânsito. Uma
ajuda humanitária, mais de duas
mil pessoas se inscreveram na
corrida e no passeio, isso
computou mais de duas toneladas
de alimentos que serão entregues
para oito entidades da nossa
cidade. Só tenho agradecer os
parceiros e participantes”,
comemorou Marcos.
Já o Presidente do DetranMT, Thiago França, avaliou a
ação de Cáceres como a maior até
agora, dos 35 municípios que
aderiram o movimento este ano.
“O Marcos, sua equipe e
parceiros realizaram um grande
evento, o maior de Mato Grosso
até agora, mais de duas mil
pessoas, sucesso absoluto. Uma
grande realização, Parabéns”,
reconheceu França.
Ele explica que o
movimento Maio Amarelo
cumpriu com seus objetivos e o
que me chamou mais atenção, foi
o envolvimento das instituições e
o engajamento da sociedade civil.
“Pessoas e entidades se

envolveram em discussões com o
foco da preservação da vida”,
destacou.
Participaram da
solenidade o Promotor de Justiça,
Rinaldo Segundo, o Comandante
do 6º BPM, Tenente Coronel
Tapajós, o Coordenador de
Trânsito da Prefeitura de Cáceres,
Wagner Gomes e Solange
Albuquerque, esposa do
Deputado Dr. Leonardo. Todos
em suas falas elogiaram a ação do
Detran, em especial a coragem e
ousadia do Chefe da Ciretran de
Cáceres, Marcos Ribeiro, em
envolver instituições que
trabalham com vidas para
destinar os alimentos
arrecadados. Foram
contempladas a Associação
Remanso Fraterno, Lar Servas de
Maria, APAE, Templo Vale do
A m a n h e c e r, C o m u n i d a d e
Evangélica Unida, Igreja Videira
“Igreja em Células”, Paróquia
São Sebastião e Paróquia Nossa
Senhora Aparecida.
O Padre Aroldo
Quintiliano, Pároco de Nossa
Senhora Aparecida, agradeceu a
destinação dos alimentos à sua
comunidade dizendo que muitas
famílias dos bairros Jardim das
Oliveiras, Jardim Imperial e
Rodeio, além de jovens que são

evangelizados por suas igrejas,
vão ser beneficiados pela doação
da CIRETRAN de Cáceres.
Já Thiago Figueiredo do Projeto
AMENM, disse que evangeliza
crianças e jovens e que os
alimentos serão destinados a eles.
Gilmar Marostega,
Presidente do Remanso Fraterno
João Gabriel, disse que o
Remanso é um centro de
referência para assistência de
pessoas idosas, criado em 2004,
como projeto de vida após
constatarem que a velhice é uma
área pouco atendida por políticas
sociais e que soube do
movimento Maio Amarelo, mas
não sabia que tinha um fim
filantrópico e nem que o centro
receberia parte dos donativos
arrecadados. “Em nome de nossa
diretoria só temos a agradecer
esta ação que beneficia nossos
idosos”, reconheceu Gilmar.
Os parceiros envolvidos
no evento também foram
lembrados e agraciados com
certificados de Honra ao Mérito.
No final da realização, os
representantes das entidades
receberam seus donativos das
mãos do Presidente do Detran,
Thiago França e de Marcos
Ribeiro da Ciretran de Cáceres.
(Fonte Esdras Crepaldi).
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Para se manter no topo da trabela, o Dourado precisa vencer o Ypiranga (RS) sábado na Arena e o Luverdense avança se vencer o Bragantino em SP

Cuiabá e Verdão aceleram na
Série-C rumo à próxima fase
S.N c/ Redação
Foto: Arquivo

O

Jogando no Nabi Abi Chedid em casa, o Braga é sempre perigoso

PAUSA DA COPA

Corinthians e Grêmio farão
amistoso na Arena Pantanal

O

secretário adjunto de
Esportes e Lazer, Franz
Correa, anunciou que
Corinthians e Grêmio devem
jogar na Arena Pantanal, em
Cuiabá. As duas equipes
disputarão um amistoso, no dia 8
de julho (domingo), durante a
pausa do Campeonato Brasileiro

para a Copa do Mundo da Rússia.
A expectativa é de bom público
no estádio mato-grossense.
Durante a pausa para o Mundial,
os clubes farão uma espécie de
inter-temporada.
O anuncia foi feito pelo
secretário durante entrevista ao
programa Resumo do Dia (TV
Foto: Marco Galvão

Jogo entre tricolor (RS) e alvinegro (SP) será em julho

Brasil Oeste). Em julho, durante a
Copa do Mundo, os times não
disputam partidas oficiais. Por
conta disto, foi possível arranjar o
amistoso entre as duas equipes.
Entre os desfalques, que estarão
servindo a seleção, estão: Cássio,
Fagner (ambos do Corinthians) e
Geromel (Grêmio).
“Quero confirmar aqui
que no dia 8 de julho, às 17h00,
teremos o jogo entre os dois
times. Será um período de Copa
do Mundo, em que todos estarão
treinando. Nosso público, que é
tão carente de futebol, terá a
oportunidade de assistir a um belo
jogo. O representante do
Corinthians fará uma vistoria, o
gramado estará 100% para a
partida, não teremos nenhum
problema”, afirmou o secretário.
A expectativa, segundo a
organização, é de que 37 mil
estejam presentes na Arena
Pantanal. A secretaria agora corre
para resolver as pendências
necessárias no estádio matogrossense. A empresa
responsável por promover o
evento é a 'Show Time'.
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Marte, seu regente, em
Aquário continua em tenso
aspecto com Urano
marcando um período de
atenção a provocações,
especialmente entre amigos
e entre colegas de equipe de trabalho. O
momento pode envolver a finalização e
possível renovação de um contrato com
uma grande empresa.

Marte em Aquário continua
em tenso aspecto com Urano
marcando um período de
intensidade emocional, que
pode levar a rompimentos,
especialmente nos
romances. O período, que dura alguns
meses, pode envolver a necessidade de
colocar limites mais severos em seus
filhos, caso os tenha.

Marte em Aquário continua
em tenso aspecto com Urano
marcando um período intenso
em projetos que envolvam
sua carreira, que pode estar
passando por um período de
renovação. Seu maior desejo hoje pode estar
relacionado a uma mudança radical em seu
caminho profissional. Cuidado com malestar entre colegas.

Marte em Aquário continua
em tenso aspecto com Urano
marcando um período de
intensidade emocional e
necessidade de estar mais
fechado e resguardado. O
período, que dura alguns meses, pode
envolver mudanças em sua casa ou mesmo
de residência. Não se envolva em brigas
familiares.

Marte em Aquário continua
em tenso aspecto com Urano
marcando um período de
movimento intenso e
necessidade de encontrar um
novo caminho espiritual. O
período pode fazer necessário marcar ou
realizar uma viagem de lazer ou trabalho.
Procure meditar e relaxar antes de começar
qualquer atividade intensa.

Marte em Aquário continua
em tenso aspecto com Urano
marcando um período de
intensidade mental e novos
estudos. Uma viagem rápida
pode ser transformadora e indicar novos
caminhos. Novas amizades podem ser
realizadas. Um importante contato
comercial pode ser realizado nos
próximos dias.

Marte em Aquário continua
em tenso aspecto com Urano
marcando um período de
intensidade e maior contato
com suas emoções, que
podem estar passando por um momento de
desequilíbrio. O período pode envolver a
necessidade de intimidade, de estar mais
perto das pessoas que ama. Cuidado com o
excesso de agressividade.

Marte em Aquário continua
em tenso aspecto com
Urano marcando um
período de movimento
intenso e mudanças
inesperadas na vida material e financeira.
O período, que dura alguns meses, pode
envolver um novo projeto que traga a você
a possibilidade de criar uma nova maneira
de ganhar seu dinheiro.

Marte em Aquário continua
em tenso aspecto com Urano
marcando um período de
energias intensas e
necessidade de manter o
autocontrole, pois a
agressividade está presente em você e nas
pessoas em seu entorno. Procure não se
deixar envolver por provocações. Evite
brigas e discussões.

Marte em seu signo continua
em tenso aspecto com Urano
marcando um período
intenso que, apesar de
sempre ser racional e
equilibrado, estará com as
emoções à flor da pele. Procure não se
envolver em confusões e provocações,
que podem levar a brigas e discussões
irreversíveis.

Marte em Aquário continua
em tenso aspecto com Urano
marcando um período de
rotina intensa, especialmente
no trabalho. Neste período,
sua saúde pode passar por um
momento de desequilíbrio, pois os
excessos podem levar ao estresse. O
período pede que você pratique atividades
que unam mente e corpo.

Marte em Aquário continua
em tenso aspecto com Urano
marcando um período de
interiorização e emoções
confusas, mas à flor da pele.
O período, que dura alguns
meses, pode apontar para uma forte
diminuição da energia vital e algumas
pequenas dificuldades com sua saúde.
Cuide-se.

pontos e colou definitivamente
no G4, ocupando a 5ª posição,
um ponto apenas atrás de
Bragantino e Operário.
Já na próxima rodada o
alviverde do nortão poderá
entrar na zona de classificação,
mas para isso tem uma tarefa
difícil: derrotar o Bragantino
(adversário direto na luta pelo
G4) no estádio Nabi Abi
Chedid, em Bragança Paulista.
O jogo é no sábado às 16h.
O Dourado tem,
teoricamente, uma missão
menos difícil para se manter na
liderança. Também no sábado,
às 17h00, o time da capital
enfrenta o Ypiranga (RS) na
Arena Pantanal.
Além da boa fase do
Cuiabá, pesa em seu favor a má
situação dos gaúchos, que
ocupam a 8ª colocação no
grupo e estão pressionados
pelo fantasma da zona do
rebaixamento.
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A sempre simpática
Maridalva Amaral
Vignardi, decana titular
da Radio Difusora de
Cáceres, curtindo o
sucesso da nova Nova
FM, 97,3, que substituiu a
AM 820. Ela afirmou que
a Nova FM só tocará
musica sertaneja e
aplaudiu as musicas do
jornalista musico do
Correio Cacerense Lorde
Dannyelvis, que passam a
fazer parte do repertório
da emissora.

By Rosane Michels

Esotérico

s times de Mato
Grosso parecem ter
engrenado de vez na
Série C do Campeonato
Brasileiro. Pela segunda
rodada consecutiva, Cuiabá e
Luverdense venceram seus
jogos e se colocam como sérios
postulantes a avançar para a
próxima fase da competição,
que reunirá os quatro melhores
de dois grupos.
No confronto direto
pela liderança do grupo B, o
Cuiabá goleou o Operário, do
Paraná, por 4 a 0, sábado na
Arena Pantanal. Beneficiado
pela derrota do Bragantino
diante do Volta Redonda, o
Dourado assumiu a liderança
isolada da chave, com 13
pontos.
O Luverdense foi a
Minas Gerais e não se
intimidou diante do Tupi,
vencendo por 1 a 0. Com o
resultado, o time somou 9

Destaque para o show
com a dupla Denner e
Rhuan e DJ Thiago Nusa
no Bodega. O evento é
u m a p ro m o ç ã o d a
Associação de Ajuda aos
Animais de Cáceres em
parceria com o Bodega e
visa arrecadar fundos
para o tratamento dos
animais de rua que são
recolhidos pela AAAC.
Fica a dica, vale
conferir.

Felicidades, Paz, Amor e vitórias é o que
desejamos a elegante Milene Oliveira, nossa
eterna Miss Cáceres, que celebrou data nova
e merece nosso forte abraço. Feliz
Aniversário!!!

