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ELEIÇÕES 2020
Os eleitores que não fizeram a revisão eleitoral, portanto em situação irregular
com a justiça eleitoral, podem ficar impedidos de diversos expedientes civis

Falta de biometria cancela
16.770 títulos em Cáceres
Foto: JCC

Sentença do juiz eleitoral da 6ª Zona, Ricardo Alexandre Riccielli
Sobrinho, que determinou o cancelamento de 16.770 títulos de eleitores
que não fizeram o recadastramento biométrico em Cáceres, foi publicada
esta semana. Dos 54.661 eleitores convocados, apenas 37.891
compareceram à revisão, e os que ficaram omissos terão o título cancelado.
Página 03

MARVADA PINGA

Casal bebum matou amigo
que teria assediado a dona
Fotos: PJC-MT

Percentual de abstenção na regularização cadastral foi grande na 6ª ZE

CABRITO AQUÁTICO

Mossoró e seu caso, confessaram matar o tratorista Valadares

Lancha chic furtada em Barão
ancora em marina de Cáceres

A policia prendeu o casal, que no domingo último assassinou o
tratorista Adilson do Rosário Vieira, 55 , em Pontes e Lacerda. Ambos
foram ouvidos e liberados por estarem fora do período de flagrante, mas
devem responder por homicídio qualificado. Conforme eles, teriam
matado a vitima devido o mesmo ter insinuado transar com a mulher, que
era caso do matador. Página 04

Foto: PJC/MT

Uma lancha de luxo cachara de 20 pés,
com motor Mercury de 150 HP – 4 tempos,
acoplada em uma carretinha de transporte,
furtada na cidade de Barão de Melgaço foi
recuperada pela polícia em Cáceres numa marina
do Jardim Paraíso. O suspeito de deixar a
embarcação no local possui passagens por roubo
e adulteração de sinal identificador de veículo.

SAGA DIVINA

Cáceres se despede do seu
eterno herói Frei Bertrando
Foto: Arquivo

Bitela com motor foi deixada
pelo ladrão na marina

Página 03

JOVENS E ADULTOS

Prorrogadas inscrições para
vagas do EJA no Sesi/Cáceres
Foto: Divulgação

As matrículas para a modalidade
Educação à Distância (EaD) da Nova
Educação de Jovens e Adultos (EJA) em
Cáceres foram prorrogadas e vão até o
dia 23 de maio. O curso é realizado pelo
Serviço Social da Indústria de Mato
Grosso (SESI MT) e é fundamental e
pode ser um diferencial no mercado de
trabalho para quem quer concluir a
educação básica.

Frei Bertrando, uma vida dedicada aos doentes, pobres e oprimidos

Foram mais de meio século de desprendimento, dedicação de corpo e
alma à família cacerense, no trilhar de Frei Holandês Johanner Antonius Herijgers,
o eterno bem aventurado Frei Bertrando, que aos 94 anos, deixou todos
consternados com seu infausto passamento na madrugada de ontem. Um resumo
de sua vivencia entre nós, nesta edição. Página 05

Curso é 80% à distância,
começa no dia 3 de junho

Página 03
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A Fórmula da Gota D'água
Surpreendentemente para os
mais radicais de direita que sempre
relegaram o povo a segundo plano, os
mais moderados deste grupo se
rebelaram diante da tentativa do
poder em cortar um terço do
orçamento das universidades do país,
sob a desculpa falaciosa de
contingenciamento, quando este
expediente poderia ser feito de outras
formas a não sacrificar a mola mestra
da estrutura de uma nação, a
educação.
Vejamos: contingenciamento, é um
verbo transitivo direto que se traduz
pelo controle de despesas; fazer o
controle das despesas de um
orçamento, buscando evitar a falta de
equilíbrio financeiro.
Eureka, que para evitar esta
falta de equilíbrio, a vitima seja o
eixo de equilíbrio do país, deixando
de lado os grandes bilionários
devedores do erário, os sonegadores,
os detentores de altos salários, a elite
da Corte em detrimento da futura
geração, dos alunos e professores de
universidades, ulalá, que grande
ideia! Tão grande que os realmente
grandes da política como os
senadores Jayme Campos e
Wellington Fagundes , o primeiro
classificando como atraso o decreto
do Governo Federal no bloqueia de
mais de R$ 5,3 bilhões na educação e
o segundo, taxando de um absurdo
este tal de contingenciamento, como
já citamos em editorial anterior, de
neurônios.
Na câmara federal, exceto
dois omissos, esquerda e direita se
uniram em defesa das universidades
alvo do boicote, a deputada, Rosa

ADEUS ÀS ARMAS
O Ministério Público Federal apresentou
uma ação à Justiça federal em Brasília na
terça-feira (14) pedindo para suspender
integralmente o texto do decreto que
facilita o porte de armas. Só pra refrescar,
o decreto, assinado pelo presidente,
facilita o porte de arma, entre outras
categorias, para advogados,
caminhoneiros e políticos eleito, desde o
presidente, a vereadores, com
autorização para transportar a arma fora
de casa.
NOMES E CARAS
Curioso e chega a ser intrigante, os
releases das policias civil e militar de
Mato Grosso, onde apenas constam
quando muito, as iniciais dos ladrões,
homicidas, estupradores e traficantes
presos. As fotos em sua maioria com
tarjas no rosto, mesmo com 30, 40 ou
mais anos de idade. A mídia fica meio
constrangida de divulgar as noticias, pois
ao leitor, interessa e muito, saber a
identidade dos elementos nocivos à
sociedade, inclusive isso poderia ajudar
futuras vitimas ao reconhecimento do
suspeito.
CRISE DE CONSCIÊNCIA
Parece incrível, mas acontece: o
presidente da Câmara de Cuiabá, Misael
Galvão não tem o apoio unânime dos
seus pares na gastança que pretende
fazer, com o aluguel de 32 automóveis –
25 para os vereadores -, uma van e um
ônibus. Com dinheiro do contribuinte.
Num momento de crise na economia, a
medida de Galvão é vista como supérflua
e com certeza numa crise de consciência,
os vereadores Diego Guimarães e
Marcelo Bussiki adiantaram que vão
recusar os carros.
IGUALDADE RACIAL
O prefeito de Cáceres, Francis Maris
Cruz, sancionou anteontem, (15), o
Projeto de Lei 054 de 23 de novembro de
2018, aprovado por unanimidade pelos
vereadores, criando assim, o Conselho
Municipal de Igualdade Racial. Francis
explicou que a criação deste conselho irá
assegurar os direitos humanos da
população negra, indígena e os demais
segmentos étnicos. “Como gestor
público é meu dever zelar para que em
nossa cidade não haja intolerância racial.
Vamos trabalhar junto com o Conselho
criando várias ações para diminuírem
essas questões”, afirmou Francis. Falou
pouco e bonito, prefeitão!
ALMOÇO DE S. MIGUEL
Domingão dia 19, o frio já deve ter se
retraído um pouco, solzinho pantaneiro
convida aos bons de garfo e de coração a
comparecerem no Clube de Cabos e
Soldados do Exército (2ª Bfron) e
saborear aquele almoço suculento e
saboroso no compasso musical da
renomada dupla sertaneja da terra Santos
& Amarildo., ao mesmo tempo em que
colabora com a comunidade São Miguel,
que busca recursos para a reforma da
igreja. Por uma causa nobre e um apetite
especial, o precinho vale a pena, R$
100,00 a mesa e só R$ 25,00 o ingresso.
Xo-mano que sabe das coisas, vai marcar
encontro lá, copiou?

N e i d e , P T, r u f a n d o o s
retrocessos na educação,
acompanhada do deputado Neri
Geller, manifestamente contra os
cortes na educação anunciado pelo
governo federal, mesma opinião de
Leonardo Albuquerque, o Dr.
Leonardo e Emanuel Pinheiro Neto, o
Emanuelzinho; o medico
parlamentar de Cáceres reforçando
que educação é prioridade e não
deveria sofrer qualquer forma de
corte ou contingenciamento e o
segundo, confesso preocupado com
os cortes, alegando que não é
cortando verbas que vai se resolver a
situação.
Com certeza, não será mesmo
aleijando o já sacrificado orçamento
das universidades públicas, que os
ditos salvadores da pátria farão deste

esplêndido de dividas não
executadas dos grandes, uma grande
nação. A rapaziada deu o recado nas
ruas, não está adormecida e sabem
muito mais que a simples fórmula
H2O ou uma operação de multiplicar,
isso ficou provado nas manifestações
da quarta feira, 15, de dezenas a
centenas e milhares, lotaram praças
com bandeiras a uma só vós em
defesa da educação.
Em Cuiabá foram mais de
cinco mil pessoas e pelo interior,
Sinop, Rondonópolis e Cáceres
aderiram ao movimento, além de
outras dezenas de municípios, prá
ninguém duvidar que a geração do
futuro se constrói, agora! Só prá
concluir, a gota d'água também tem
fórmula e se entornar, pode provocar
um tsunami.

Amanhã será outro dia
Vivemos tempos de ódio.
Ódio, desespero, antipatia. Não é
ousado dizer que em tempo algum se
viveu momento tão hostil. A Pátria
Amada, que “de amor e de esperança
à terra desce”, hoje se reveste de
fragilidades e tendências
antidemocráticas. Falar sobre
direitos, liberdades e garantias é
sinônimo de ofensa e surge a dúvida
se não houve regressão aos anos de
chumbo.
A emoção que fervilhava ser
brasileiro “com muito orgulho, com
muito amor” hoje respinga
intolerância. A sensibilidade coletiva
é motivada por um discurso de crise
que provoca um senso de justiça
gradativamente mais excludente e
opressor.

O Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados
do Brasil acertou ao prever que o
Advogado é defensor não só do
Estado Democrático de Direito, mas
de tudo aquilo que o acompanha.
Assim o fez para resguardar as
prerrogativas da profissão e firmar
que não há e nem nunca haverá
qualquer demérito ao seu exercício,
seja a quem dela precisar.
É indissociável a noção de
advocacia com a noção óbvia de
direitos humanos, garantias
fundamentais e Justiça. Reconhecer o
direito de defesa é sustentar a plena
aplicação da lei e assumir o valor que
a democracia aqui se apresenta, sem
opiniões externas e sem discursos
falaciosos de instabilidade. Quando o

EXPEDIENTE

senso comum busca a
expansão de uma postura punitiva,
através de um modelo que enfraquece
direitos individuais, busca colocar a
exceção como regra e tenta devolver
ao presente nosso passado, e aqui a
exceção exala discriminação e
repressão.
Que seja custoso, porém, que
jamais seja censurada a liberdade de
simplesmente viver o direito, de
exercê-lo e desfrutá-lo. Chico
Buarque outrora acertou plenamente
ao rogar que o afastassem do “cálice”
e ao dizer que amanhã será outro dia.
***___VINÍCIUS SEGATTO é
advogado e membro do Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais e
membro da Comissão de Direito
Penal e Processo Penal da OAB-MT.
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FALTA DE BIOMETRIA

A regularização pode ser realizada em qualquer época e como no próximo ano tem eleição, o cadastral eleitoral será encerrado no início do mês de maio de 2020

Justiça eleitoral cancela
16.770 títulos em Cáceres
Da Redação
Foto: JCC

S

entença do juiz eleitoral da
6ª Zona, Ricardo
Alexandre Riccielli
Sobrinho, que determinou o
cancelamento de 16.770 títulos
de eleitores que não fizeram o
recadastramento biométrico em
Cáceres, foi publicada esta
semana. Dos 54.661 eleitores
convocados, 37.891
compareceram à revisão,
totalizando 16.770 de eleitores
que deixaram de comparecer e
que terão o título cancelado.
Consta das estatísticas do
TRE/MT que o colégio eleitoral
de Cáceres, registra 64.795
eleitores, sendo que destes
48.156 (74,32%) contam com
biometria, ficando o percentual
de abstenção de regularização
cadastral, em 25,88 %. Conforme
decisão que ficou determinado o
cancelamento de 16.770 títulos.
Os eleitores que não
fizeram a revisão eleitoral,
portanto em situação irregular
com a justiça eleitoral, podem
ficar impedidos de: se inscrever
em concurso ou prova para cargo
ou função pública, investir-se ou
empossar-se neles; receber
vencimentos, remuneração,
salário ou proventos de função ou

de cuja administração este
participe, e com essas entidades
celebrar contratos; renovar
matrícula em estabelecimento de
ensino oficial ou fiscalizado pelo
governo; praticar qualquer ato
para o qual se exija quitação do
serviço militar ou imposto de

renda; obter certidão de
quitação eleitoral, conforme
disciplina a Res.-TSE nº
21.823/2004 e ou obter qualquer
documento nas repartições
diplomáticas a que estiver
subordinado e cancelamento do
título é a suspensão do CPF.

FURTADA EM BARÃO

Meliante entruja lancha em
marina do Jardim Paraíso

PJC-MT c/ Redação

U

ma lancha de luxo furtada
na cidade de Barão de
Melgaço foi recuperada
pela Polícia Civil de Cáceres, na
tarde da última quarta-feira (15), em
um estacionamento de barcos no
município. O suspeito de deixar a
embarcação no local foi identificado
e possui passagens anteriores por
roubo e adulteração de sinal
identificador de veículo.
As investigações iniciaram
após os policiais da Delegacia de
Cáceres serem informados de que
em uma marina, no bairro Jardim
Paraíso, havia uma lancha, cachara
de 20 pés, com motor Mercury de
150 HP – 4 tempos,, acoplada em
uma carretinha de transporte.
Em checagem no sistema,
foi verificado que o veículo náutico
foi furtado na cidade de Barão de
Melgaço, no dia 15 de fevereiro
deste ano. Diante da informação,

Qualquer dúvida pode ser dirimida no cartório da 6ª ZE

emprego público,
autárquico ou paraestatal, bem
como fundações governamentais,
empresas, institutos e sociedades
de qualquer natureza, mantidas
ou subvencionadas pelo governo
ou que exerçam serviço delegado,
correspondentes ao segundo mês
subsequente ao da eleição; obter
passaporte ou carteira de
identidade; participar de
concorrência pública ou

administrativa da União,
dos estados, dos territórios, do
Distrito Federal ou dos
municípios, ou das respectivas
autarquias; obter empréstimos
nas autarquias, sociedades de
economia mista, caixas
econômicas federais ou
estaduais, nos institutos e caixas
de previdência social, bem como
em qualquer estabelecimento de
crédito mantido pelo governo, ou

NOVA EDUCAÇÃO

Sesi/Cáceres prorroga prazo
para vagas gratuitas no EJA

própria empresa entrou em
contato com a vítima, informado o
paradeiro da embarcação.
O veículo foi encaminhado
para o pátio da 1ª Delegacia de
Polícia de Cáceres. Posteriormente a
vítima compareceu a Delegacia
Regional, onde realizou o
reconhecimento da lancha, do motor
e da carretinha, apresentando os
documentos probatórios.
Em continuidade as
investigações, os policiais
identificaram a pessoa que teria
deixado a embarcação na marina,
sendo verificado que o suspeito
possui passagens anteriores pelos
crimes de roubo e adulteração de
sinal de veículo automotor. Foram
realizadas diversas diligências em
busca do suspeito, porém ele não foi
localizado e deverá responder em
inquérito policial pelo crime de
receptação.
Foto: PJC-MT

Sesi-MT c/ Redação

A

s matrículas para a
modalidade Educação à
Distância (EaD) da Nova
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
em Cáceres foram prorrogadas e vão
até o dia 23 de maio.
O curso é realizado pelo
Serviço Social da Indústria de Mato
Grosso (SESI MT) e é fundamental
e pode ser um diferencial no
mercado de trabalho para quem quer
concluir a educação básica.
O curso é gratuito, com
prioridade para quem é da indústria,
mas aberto para toda a comunidade.

As aulas começam no dia 3
de junho e o final é de acordo com o
andamento de cada aluno.
O curso é 80% à distância e
20% presencial. As matrículas
podem ser feitas na unidade do
Senai, Rua Coronel Ponce 637 e
para se inscrever, a idade mínima
para realização do curso é de 18
anos.
Os documentos necessários
para trabalhadores da indústria são:
cópia legível do documento de RG e
CPF; cópia legível do comprovante
de endereço dos últimos seis meses
Foto: JCC

e, na falta deste,
autodeclaração de residência;
carteira de trabalho (cópias das
páginas da foto, qualificação civil e
contrato de trabalho); e histórico
escolar original.
Já para a comunidade em
geral, os documentos necessários
são: cópia legível do documento de
RG e CPF; cópia legível do
comprovante de endereço dos
últimos seis meses e, na falta deste,
autodeclaração de residência; e
histórico escolar original.
Caso os interessados
precisem de mais informações,
podem procurar a unidade ou ligar
nos telefones (65) 3223-4033.

Barco de luxo fora deixado numa marina de Cáceres pelo suspeito

As matrículas podem ser feitas na unidade do Senai em Cáceres
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ASSÉDIO SEXUAL

Bebuns estavam curtindo na pinga prá rebater o frio e a vitima teria se engraçado com amiga do parceiro, cujo revide fatal foram golpes de faca, álcool e fogo

Preso casal que assassinou
tratorista após a bebedeira
PJC/MT c/ Redação
Fotos: Reprodução

hotel, na Avenida Bom Jesus,
no centro de Pontes e Lacerda.
O corpo apresentava sinais de
ferimentos com faca e
queimaduras e não possuía
nenhum documento de
identificação.
O suspeito vulgo
“Mossoró” e sua companheira,
(liberado apenas as iniciais)
C.A.D e Valadares, estavam
ingerindo bebida alcoólica na
casa da mulher.
Em determinado
momento, a tal fulana que fazia
comida em um fogareiro, teria
sido assediada sexualmente, e
acabou arremessando um pote
com álcool em Adilson, que
pegou fogo provocando as
queimaduras.

Antes, o suspeito
Mossoró também teria tomado
partido a seu favor, entrando
em luta corporal com a vítima.
Durante a investigação,
uma testemunha que mora no
segundo piso do apartamento
em que a vítima foi encontrada,
relatou a polícia que a
moradora do apartamento
estava na noite de sexta-feira
(10), ingerindo bebida
alcoólica com a vítima e o
outro suspeito.
A testemunha disse ter
visto a briga entre eles e depois
não viu mais a vítima. Policiais
civis conseguiram identificar a
vítima e os suspeitos foram
encaminhados a Delegacia de
Polícia de Pontes e Lacerda.

Dupla homicida foi presa e confessou a morte do amigo de cachaça

U

m casal, ela, 49, ele,
6 1 ,
f o r a m
identificados pelo
Polícia Civil de Pontes e
Lacerda, pelo assassinato do
tratorista Adilson do Rosário

Vieira, 55 anos, ocorrido no
último domingo, 12 de maio.
Ambos foram ouvidos na
quarta-feira (15) e liberados
por estarem fora do período de
flagrante, mas devem

responder por homicídio
qualificado. A vítima,
conhecida como Valadares, foi
encontrada sem vida nos
fundos de um apartamento
localizado em frente a um

CASA DO PREFEITO

Polícia prende vereador com
armas suspeitas de atentado
Da Redação

O

vereador de Lambari
D'Oeste,
Jovelino
Ferreira de Souza foi
preso na manhã de ontem, (16)
após a Polícia Civil encontrar
na casa dele duas espingardas,
uma calibre 22 e outra calibre
28, supostamente utilizadas no
disparo efetuado no domingo
(12), na porta da casa do
prefeito daquele município,
Edvaldo Alves dos Santos.
Outras três pessoas
também foram presas em uma
operação deflagrada pela
Polícia Civil em conjunto com
policiais militares da ForçaTática, Polícia Militar
Ambiental, e policiais da
Gerência de Operações
Especiais (GOE), da Diretoria
de Atividades Especiais, de
Cuiabá.
O vereador e as pessoas
detidas em pontos distintos,
foram autuadas por posse e
porte ilegal de arma de fogo e
após serem ouvidos, tiveram
fiança arbitrada nos valores de

3 a 5 salários mínimos,
sendo liberadas para responder
à acusação em liberdade.
Conforme o delegado
Miguel Macário Lopes, o
objetivo da operação era
apreender a arma usada no
disparo efetuado no último
domingo (12), na porta da casa

do prefeito de Lambari
D'Oeste, Edvaldo Alves dos
Santos. O tiro foi disparado por
volta da meia noite,
estilhaçando a porta de entrada
do imóvel, pouco tempo
depois do prefeito e a esposa,
que estavam em uma festa,
chegarem em casa.
Foto: Ilustrativa

Operação estava atras de pistas sobre o atentado contra casa do prefeito
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REPOUSO DOS JUSTOS

Um verdadeiro santo que dedicou de corpo e alma por mais de meio século, sua vida na defesa dos pobres, doentes e oprimidos de Cáceres e agora repousa em paz

Cáceres deu último adeus
ao ilustre Frei Bertrando
Da Redação
Foto: Arquivo

A

Frei Johanner Antonius Herijgers, o Frei Bertrando –* 1925 - +2019

família católica de
Cáceres recebeu na
manhã de ontem a
infausta noticia do passamento
do Frei Holandês Johanner
Antonius Herijgers, conhecido
como Frei Bertrando, aos 94
anos. O corpo do ilustre
personagem da história de
Cáceres foi velado na Capela
Imaculada Conceição e após a
Missa de Corpo Presente às
15h00, foi realizado o
sepultamento às 16h00.
Frei Bertrando, há mais
de meio século trabalhou com
missões no Brasil, vindo para
Cáceres a pedido do Papa Pio
XII, através de contatos entre a
Terceira Ordem Regular
(TOR) e o bispo Dom Máximo
Biennès. A nomeação dos freis,
incluso Bertrando, aconteceu
em fevereiro de 1957, vindo o
grupo para o Brasil com outros
holandeses a fim de contribuir
com a nossa educação, saúde e
a comunidade em geral.
Neste mais de meio
século de serviços prestados a
cidade de Cáceres, com os
compatriotas Pamphilius e
Giuseppe, Frei Bertrando, foi
um dos que contribuíram com
o funcionamento da Escola do

Instituto Santa Maria,
administrada por frei
Pamphilio, inicialmente com
129 alunos, ainda no prédio do
centro Diocesano. Ali, ele
construiu uma marcenaria,
onde frei Marino ensinou o
ofício de carpinteiro a muitos
jovens. No ano de 1958 e
seguintes, Frei Bertrando
prestou relevantes serviços à
sociedade, principalmente à
APAE de Cáceres, onde
através do espírito humano em
ajudar o próximo, esteve
abraçando as causas apaeanas,
através da construção do
Residencial Frei Bertrando.
Um iluminado por Deus
no atendimento de pacientes
do pênfigo, (fogo selvagem),
na década de 60 do século XX,
Frei Bertrando, salvou muitos
da morte iminente, ajudando
os portadores da doença que
deixava os corpos das pessoas
em chagas e também da
hanseníase. Pelas suas mãos
eram dados os primeiros
socorros, como banhos e
proteção da pele envolta em
folhas de bananeiras, por ser
impossível usar as vestes
normais nos infectados pelas
chagas. Este trabalho de

solidariedade cristã,
teve a ajuda da Fundação
Memisa da Holanda e no ano
de 1972 com ajuda de Frei
Gumaro, fundou o hospital O
Bom Samaritano, que tratava
exclusivamente de doenças
dermatológicas, como as já
citadas e ainda, leishmaniose,
úlceras, etc.
Anexo ao Hospital, os
freis construíram uma Casa de
Apoio para acolher pessoas de
outros municípios, de baixa
renda, que em consultas na
cidade de Cáceres tivessem
onde abrigar-se e em parceria
com o Rotary Club local,
fundaram em 31 de agosto de
1 9 7 6 , a A PA E , p a r a
atendimento social,
humanitário e escolar, as
crianças com deficiências.
Pelas sagradas mãos de
Frei Bertrando, exímio
construtor que possui em seu
currículo profissional mais de
300 construções na cidade,
obras como a Apae, a Igreja
Imaculada Conceição, da
Cavalhada, a Fundação Casa
de Maria e José, um complexo
com 10 casas para moradia de
idosos e a Creche Cenecista
Major Epaminondas Aquino,
filiada a CNEC.

Cáceres-MT, 17 e 18 de maio de 2019

06

PROGRESSÃO
Ex-governador foi solto em junho de 2017, após firmar acordo de delação
premiada e passar 2 anos recluso no CCC e já teve duas condenações

Justiça libera Silval para
cumprir a pena em casa
Da Redação
Foto: Arquivo

Ex-governador Silval Barbosa passou 2 anos preso em Cuiabá

O

juiz Geraldo Fidélis,
d a S e g u n d a Va r a
Criminal de Cuiabá,
atendeu ao pedido da defesa de
Silval Barbosa (sem partido)
para a progressão de regime.
Ele irá deixar a prisão
domiciliar e passará por
audiência admonitória, a qual
define as medidas cautelares
que o condenado terá que
cumprir, no próximo dia 21. O
réu irá usar tornozeleira
eletrônica e terá que se
recolher à noite.
No documento, o juiz
determina que os advogados

do condenado, Valber
Melo e Filipe Broeto,
apresentem registros dos bens
de Silval Barbosa que constam
em acordo de delação firmado
junto a Procuradora-geral da
República.
Tal patrimônio chega ao
montante de R$ 70 milhões,
oferecido como ressarcimento
pelo dano causado ao erário
pela organização criminosa
que liderava durante sua
gestão.
Fidélis requereu à
direção do Centro de Custódia
da Capital (CCC), onde o ex-

gestor ficou preso por 2
anos, que forneça ao juízo
informações sobre as
atividades realizadas na
cadeia, as obras lidas e as ações
estudantis concluídas. Tais
informações servirão para
analisar o pedido de remissão
de pena requerida pela defesa.
“remição de 28,6 dias em
virtude dos 86 dias trabalhos e
de 76 dias, em face da leitura
de 19 obras literárias”, diz
trecho do documento.
A defesa também pediu
a redução de 460 dias na pena,
considerando que Silval
Barbosa concluiu o curso de
teologia que fazia à distância.
O Ministério Público
Estadual foi favorável ao
pedido de progressão de
regime, pois o réu atendia a
todos os requisitos para o
semiaberto.
Silval foi solto em
junho de 2017, logo após
firmar acordo de delação
premiada. Ele passou 2 anos
recluso no CCC e já teve duas
condenações. Uma de 14 anos
e outra de 13 anos, ambas
referentes a fases da Operação
Sodoma.

ARAPUTANGA

Assaltantes são presos
após roubar Correios
Da Redação

P

oliciais federais de
Cáceres, com apoio de
policiais militares
realizaram, na última quartafeira a prisão dos criminosos
que assaltaram a agência dos
Correios de Araputanga em 31
de outubro de 2017. Foram
cumpridos mandados de prisão
em desfavor de M.D.S., 32
anos, e V.P.C., 26 anos.
Além da prisão,
também foi cumprido
mandado de busca e apreensão
na casa de V.P.C. O mandado
de prisão em desfavor de
M.D.S. foi cumprido na cadeia
pública de Araputanga, já que
ele já estava preso por outro
c r i m e . J á V. P. C , f o i
encaminhado para a cadeia

pública de Cáceres. Os
pela Justiça Federal de
mandados foram expedidos
Cáceres.
Foto: Arquivo

EDITAL DE LICENÇA
O grupo JBS S/A, inscrito no CNPJ n° 02.916.265/0016-46,
localizado no Município de Araputanga – MT torna público
que requereu junto a SEMA-MT a renovação da Licença
Previa, Licença de Instalação, Licença de Operação para a
capacidade de abate de 1.100 bovinos/dia e a preparação de
carnes in natura e subprodutos.

Agencia foi assaltada em outubro do ano passado

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

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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RODADAS EM JOGO

Dourado só volta aos gramados no fim da próxima semana; Luverdense vai às Gerais buscando reabilitação; Sinop vai ao Tocantins e Colorado fica em Roo

Cuia folga, Verdão pega Tombos
Palmas pro Galo e União em casa
I
Da Redação

Foto: Arquivo

nvicto de seu grupo na série
B do Brasileirão, o Cuiabá
folga no final de semana e só
volta a jogar no dia 25, diante do
Coritiba, às 11h, no estádio Couto
Pereira, na capital paranaense,
pela quinta rodada da
competição.
O Dourado empatou por 1
a 1 com o Oeste-SP, jogando em
Barueri, resultado que o colocou
na segunda colocação da Série B,
com oito pontos, frutos de duas
vitórias e dois empates até aqui.
Como a estreia foi no dia
27, em Criciúma, o Cuiabá
realizou quatro jogos duros em 18
dias e com a alta intensidade das
partidas, alguns jogadores
sentiram um pouco, e está pausa
será fundamental para a
recuperação física.

Por outro lado, o
Luverdense que começou
tropeçando na série C, (apenas 2
pontos em 4 jogos) viajou na
tarde da quarta fdeira, (15) para
Cuiabá, de onde seguiu na 5ª
feira, (16) ao Rio de Janeiro,
segunda etapa do destino final, a
cidade de Tombos (MG), onde
encara neste sábado, (18) o
Tombense.
Na bagagem o time leva o
desejo da primeira vitória no
campeonato brasileiro e a saída
da incomoda da zona de
rebaixamento.
Para a partida contra o
Tombense, sábado, às 15h00, no
estádio Antônio Guimarães de
Almeida, o técnico Júnior Rocha
deve promover novas mudanças
na equipe, que devem começar na

lateral esquerda, onde
Samuel Balbino, eleito o melhor
jogador da posição no último
campeonato gaúcho, quando
defendia o Caxias, ganha a vaga
de Jeferson Recife, que vem
sendo bastante questionado pela
torcida.
No meio de campo, o
treinador deve promover o
retorno do volante Lorran,
completando o quarteto com
Moises, Juninho Tardelli e Kauê.
Na frente, Júnior Rocha
contará com o retorno do atacante
Lucas Braga, que não enfrentou o
time paraense, por conta de uma
lesão. O centroavante deve ser o
recém-chegado Geovani Rosa.
Na série D, os
representantes de Mato Grosso
Sinop e Uniãode Roo entram em

CLÁSSICO MÁSTER

Cancelado o jogão entre
Mengo e Timão na Arena
S.N c/ Redação

P

elo segundo ano
consecutivo o amistoso
dos clássicos jogos
nacionais do futebol brasileiro
não será realizado em Mato
Grosso. Desta vez, faltou pouco
para que os jogadores nacionais
pisassem na Arena Pantanal, em
Cuiabá. O jogo que aconteceria

neste sábado, às 18h00, chegou a
ser anunciado, mas teve que ser
cancelado pela organização que
apontou como motivo a falta de
patrocínio da iniciativa privada e
de empresários que se
comprometeram com o auxílio
das despesas.
“Infelizmente tivemos
Foto: Arquivo

Ex-c raques das maiores torcidas não vão mais jogar em Cuiabá

Cáceres-MT, 17 e 18 de maio de 2019

Dos quatro o mais zebrado é o Luverdense que pega o Tombense

do Norte duela com o
Palmas de Tocantins no sábado,
(18) às 16h00 no Estadio Nilton
Santos na capital tocantinense,
enquanto o Colorado de
Rondonópolis, enfrenta o
Patrocinense de Minas Gerais na
segunda feira 20, no Estádio
Kluthero Lopes em Roo, às
21h00.
A Série D é a divisão mais

com representantes de
todos os estados. Os clubes foram
divididos em 17 grupos de quatro,
classificando para o mata-mata o
campeão de cada chave e mais os
15 melhores segundos colocados.
A partir daí, serão jogos
eliminatórios até se conhecer o
campeão. Os quatro
semifinalistas garantem vaga na
Série C do ano que vem.

que cancelar o evento.
Seria uma grande festa, não só
para a capital, como também para
o Estado. Dispomos de uma
grande estrutura de copa do
mundo, que é a Arena, que
receberia os clássicos jogadores
de dimensão nacional e de
reconhecimento internacional”,
ressaltou Allan Luz, organizador
do evento.
O Clássico que levantou a
bandeira de apoio social com
arrecadação de alimentos para
Santa Casa de Misericórdia de
Cuiabá e AACC (Associação dos
Amigos da Criança com Câncer
de Mato Grosso) deve anunciar
nos próximos dias o reembolso
dos pouco mais de 490 ingressos
vendidos, que será feito nos
próximos dias 21 e 22 de maio.
Em 2018, um amistoso
entre Corinthians e Grêmio, que
seria realizado em julho na Arena
Pantanal, também foi cancelado
por desacordo da organização do
evento que não tem relação com a
desse ano.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Quarta-feira, foi uma noite especial para o Rotary Club de Cáceres que realizou o jantar festivo em
comemoração a entrega dos ar condicionados do Projeto Climatizar as escolas da rede municipal. Com a
presença da família rotária, do prefeito Francis Maris Cruz, da vice prefeita e secretária de educação
Eliene Liberato Dias, diretores das escolas, empresários e imprensa foi realizado uma noite de
homenagens com entrega de diploma de reconhecimento. Confira os melhores momentos...

By Rosane Michels

Esotérico
Vênus em Touro recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Câncer, marcando um
período de estabilidade
emocional e financeira, que
pode levar a novos projetos,
pessoais e profissionais. O momento é
ótimo para começar novos investimentos,
mas também para estar com seu amor. Um
romance pode começar.

Vênus em Touro recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Câncer, marcando um
período de movimento em
acordo e negociações que
envolvam uma parceria
financeira. Sua carreira dá um novo passo
à frente. O período é ótimo para
apresentação de projetos e aumentos dos
lucros e rendimentos.

Vênus em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Marte
em Câncer, marcando um
período de movimento na
vida social e abertura para os
relacionamentos. Um
romance pode começar a qualquer
momento e ficar rapidamente mais sério.
Se for comprometido, dias ótimos de
estabilidade no relacionamento.

Vênus em Touro recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Câncer, marcando um
período de movimento na
vida social e nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Uma pessoa estrangeira
pode começar a mexer com seu coração.
Um romance pode começar a qualquer
momento.

Vênus em Touro recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Câncer, marcando um
período bastante benéfico
para planejar projetos que
envolvam o aumento de
seus rendimentos, o que pode acontecer
rapidamente, pois você está mais
objetivo e determinado a aumentar seus
ganhos.

Vênus em Touro recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Câncer, marcando um
período de que você estará
mais envolvido em
projetos de trabalho, que trarão
mudança em sua rotina e aumento de
seus ganhos. O momento pode estar
relacionado com uma nova parceria
financeira.

Vênus em Touro recebe um
ótimo aspecto de Marte em
seu signo, marcando um
período de movimento
intenso na vida social e
aproximação de amigos, novos e antigos.
Você estará mais determinado e deve
tomar cuidado com o excesso de
energias, que pode levar à agressividade.

Vênus em Touro recebe
um ótimo aspecto de
Marte em Câncer,
marcando um período de
movimento bastante
positivo nos relacionamentos afetivos.
Seu coração será mobilizado; você
estará mais aberto e receptivo. Um
namoro ou romance pode começar a
qualquer momento.

Vênus em Touro recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Câncer, marcando um
período de reconhecimento
e maior visibilidade na
carreira. O momento pode
estar relacionado com o planejamento e
apresentação de um novo projeto, que
promete sucesso e melhora de sua
imagem profissional.

Vênus em Touro recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Câncer, marcando um
período de movimento
positivo em sua rotina,
especialmente a doméstica e
no trabalho. Um projeto em família pode
dar um passo à frente. Você estará mais
voltado para si mesmo e para sua saúde
global.

Vênus em Touro recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Câncer, marcando um
período de movimento em
projetos de médio prazo e
equipes de trabalho. O
momento pode estar relacionado a uma
importante viagem internacional e
contato com empresas estrangeiras
importantes.

Vênus em Touro recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Câncer, marcando um
período bastante positivo
para o planejamento e
envolvimento com projetos
criativos. Sua energia vital está bastante
alta e sua saúde em equilíbrio. Um amigo
pode se declarar e fazer seu coração bater
mais forte.

