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CALIBRE FATAL
Vitima estava dentro do um Volks-Gol conversando com um amigo quando dupla chegou em uma moto, um deles apontou uma arma e efetuou os disparos

Pistoleiro executa vítima
com balaço 12 no queixo
Foto: Reprodução

Luciano de Almeida, popular “Cobrinha,” foi executado com dois
tiros (o fatal no queixo) na noite de anteontem, na Rua dos Zircões, Vila
Mariana, em Cáceres, quando conversava com um amigo. O matador
estava na garupa de uma motocicleta e após os disparos se evadiu. Esta foi a
3ª execução a tiros em 30 dias em Cáceres, mas descarta-se a principio, os
boatos de lista fatal. Página 03

ARSENAL CAPETA

Polícia desmonta atacado
para abastecer presídios
Foto: DRE-MT

Tiro calibre 12 no queixo de Luciano, “Cobrinha”, foi fatal

ÁGUAS DO PANTANAL

Aberto seletivo para
27 vagas em Cáceres
Foto: Assessoria

Iniciadas no último dia 5,
prosseguem até o dia 8 de setembro
próximo, as inscrições para o concurso
aberto via edital lançado pelo Serviço de
Saneamento Ambiental Águas do
Pantanal de Cáceres, com a abertura de 27
vagas para diversos cargos de nível
médio, técnico e superior. O exame será
realizado no dia 13 de outubro no período
da manhã para nível médio/técnico e tarde
para nível superior.

Guardiã do arsenal, Cristina de Brito foi presa em flagrante

Uma grande quantidade de droga, munições, bloqueadores de
sinal, carregadores, celulares, dinheiro, 30 kg de maconha, e outros
produtos de atividades criminosa foram apreendidos pela Delegacia
Especializada de Repressão a Entorpecentes, com apoio da Gerência de
Combate ao Crime, onde foi presa Cristina de Brito, que cuidava do
estoque maldito para as facções de presídios. Página 05

SOCCER BEACH

Cohab Nova só empata
na estréia de Marciano
Foto: Wilson Kishi

Empresa é responsável pelo
saneamento básico em Cáceres

Página 03

EVENTO ROTÁRIO

Churrasco e viola é prato do
dia hoje em Quatro Marcos

Campeonato reúne a várzea cacerense nas 4 linhas de areia

Foto: Ilustrativa

O Rotary Clube de São José dos Quatro
Marcos promove nesta sexta-feira (30), o evento
"Churrasco e Viola", com o objetivo de destinar os
recursos para a própria comunidade, segundo o
presidente do Rotary Wanderson Rozales. Para a
realização do evento são disponibilizadas 120
cartelas, que dá direito a participação de quatro
pessoas pelo o valor de 200 reais.

Nem mesmo a estréia do ex-atacante do veterano do Cacerense
Marciano, ( campeão da extinta Copa Governador em 2006 e campeão
estadual em 2007), foi suficiente para que a equipe da Cohab Nova,
pudesse conquistar a sua primeira vitória no 11º Campeonato Cacerense de
Futebol de Areia, troféu “Luiz Fernando da Silva”. Confira as rodadas da
semana nesta edição. Página 06

Carne assada, modão raiz e solidariedade,
integram o cardápio solidário

Página 04
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VINGANÇA (?)
Depois de quatro anos de embates entre o
ex-governador Pedro Taques e a atual vicepresidente da Assembleia Legislativa,
Janaína Riva, que foram adversários
ferrenhos e cujas disputas deixaram feridas
abertas, a novela ainda tem um capítulo
final, agora que ela, integra a Comissão de
Fiscalização do parlamento adiantando que
pretende ser relatora das contas do último
ano de gestão de Taques, cujo parecer do
TCE é pela aprovação, o que desagrada a
deputada. Taí uma coisa que sempre
questionamos, a oposição por oposição,
isso nada constrói.
COTA ZERO
O Projeto de Lei nº 668/2019, apresentado
pelo governo do estado, que estabelece cota
zero para pesca por cinco anos, será
debatido em Cáceres no dia 12 de setembro,
numa iniciativa é da Assembleia
Legislativa, por meio do deputado Elizeu
Nascimento. O debate será na Câmara de
Vereadores e a gente conclama o povo a não
amaciar diante desta ameaça ao nosso
turismo de pesca, que tantas divisas traz ao
município.
MEIO AMBIENTE
Falando em peixes, turismo, pantanal, tudo
isso e algo mais é meio ambiente, que a
gente precisa defender, como o grupo
composto por ativistas, trabalhadores e
estudantes, que anteontem, realizou um ato
em defesa dos biomas Amazônia, Cerrado e
Pantanal na Praça Ipiranga em Cuiabá. O
objetivo segundo os manifestantes foi
chamar atenção da população para a
importância da preservação de florestas, do
solo e da água. Bem como da fauna
existente nos três biomas que compõem o
estado. Melhor que sair às ruas para
defender ofensas à constituição, como
fazem alguns.
VACINAS
Devido à falta de repasses de doses por parte
do Ministério da Saúde, a Secretaria
Municipal de Saúde de Cuiabá comunicou,
na quarta-feira (28), que a vacina
pentavalente está em falta em algumas
unidades básicas de saúde. A escassez das
doses está atingindo o SUS de diversos
estados do país. Com certeza não faltam
verbas milionárias para os nababos da corte
e benesses dos empoderados em seus
perdulários cotidianos com dinheiro do
povo.
QUEIMADAS
As queimadas estão proibidas em todo o
país durante o período de 60 dias, a partir de
ontem, (29). Decreto determinando a
suspensão da permissão do uso de fogo
nesse processo está publicado no DOU
(Diário Oficial da União) da quinta feira. A
medida não se aplica em casos como de
controle fitossanitário, desde que seja
a u t o r i z a d o p e l o ó rg ã o a m b i e n t a l
competente; nas práticas de prevenção e
combate a incêndios; e nas práticas de
agricultura de subsistência das populações
tradicionais e indígenas. Falando sério, as
queimadas deveriam ser proibidas durante
todo o ano, com prisão do infrator e fiança
mediante pagamento 100 vezes no valor do
dano causado.
AUÊ NA PCE
O Grupo de Intervenção Rápida do Sistema
Penitenciário, que atua para fazer uma
limpa na Penitenciária Central do Estado,
conseguiu interceptar uma carta
encaminhada por um membro do Comando
Vermelho, com instruções para o
cometimento de crimes e recados para seus
familiares. Entre as indicações está o
racionamento de bateria, retiradas de dentro
das celas e a gente não pode deixar de
aplaudir esta sábia decisão de retirar
tomadas das celas, parabéns à direção.

Uma bomba para quem não
esperava, a decisão da 2ª Turma do Supremo
Tribunal Federal anteontem, atendendo
pedido da defesa do ex-presidente da
Petrobras e do Bando do Brasil Aldemir
Bendine, condenado no ano passado a 11
anos de prisão pelos crimes de corrupção e
lavagem de dinheiro na operação Lava Jato,
não é nenhum bicho de sete cabeças, como
alguns pensam e para quem estudou direito
com seriedade na faculdade e na vida pratica
como advogado.
A sentença foi invalidada após a
m a i o r i a d o s m i n i s t r o s d a Tu r m a
considerarem que Bendine, um réu
delatado, deveria ter direito a apresentar
alegações finais por último e não ao mesmo
tempo em que os delatores, como ocorreu na
ação penal, SMJ, decisão mais que correta
dos eminentes julgadores da máxima corte
de justiça do país.
Nada a estranhar do voto do relator
Edson Fachin, para o qual, “hai algo, soy
contra,” tudo a aprender com os votos dos
ministros Ricardo Lewandowski Gilmar
Mendes e Cármen Lúcia, que seguiram as
teses doutrinárias e jurisprudenciais sobre o
assunto.
Lewandowski divergiu do voto do
relator e entendeu configurado o
constrangimento ilegal, ao direito do
contraditório e à ampla defesa, que devem
permear todo o processo penal, inclusive no
momento do oferecimento das alegações
finais.
Conforme aprendemos nas lições de
direito, como a colaboração premiada é
meio de obtenção de prova, a fixação de
prazo simultâneo gera prejuízo à defesa,
especialmente porque, no caso, a sentença
condenatória foi desfavorável ao acusado,
sendo irrefutável a conclusão de que, sob
pena de nulidade, os réus colaboradores não
podem se manifestar por último, em razão
da carga acusatória de suas informações.
Por seu lado, Gilmar Mendes

lembrou que, conforme precedente
do STF, é garantido ao delatado inquirir o
colaborador e o contraditório é a melhor
forma de saber se o colaborador está
mentido ou omitindo fatos. Da mesma
forma, o prazo para alegações finais, nesse
caso, deve se dar de forma sucessiva,
primeiro dos colaboradores e, na sequência,
dos não colaboradores. Tese defendida pela
polêmica
Cármen Lúcia, que entendeu
delatores e delatados estarem na mesma
condição processual e, portanto, não podem
ser tratados de forma igual, observando que,
da mesma forma que não existe norma
específica sobre o tema, também não há
nada que impeça o juiz de conceder prazos
sucessivos, principalmente porque houve
pedido da defesa nesse sentido.
Trocando em miudos, de nada

adianta o juris sperniandis de quem
trocou alhos por bugalhos empastelando o
rito jurídico-processual, cujo desfecho para
as partes (delatores fazem parte como
munição à acusação) são as alegações finais,
última etapa de uma ação penal antes da
sentença. Irrelevante, arguições de que a
legislação não prevê diferenciação entre
réus delatores e não delatores, e, não estipula
que uns tenham que ser ouvidos antes dos
outros. O artigo 11º da lei 8.038/1990
(vigente) afirma que serão intimadas a
acusação e a defesa para, sucessivamente,
apresentarem, no prazo de quinze dias,
alegações escritas.
Ou seja, a acusação apresenta suas
alegações e, depois, a defesa apresenta as
suas e C'est-Fini, amigos, foi com pouca
sede ao pote, ficou sem água. Cumpra-se a
lei, e ninguem terá de chorar o leite

China, África e Mato Grosso
A China caminha para ser a grande
potência do século 21. Entre outras
andanças busca também lugares com
abundância de terras para alimentos,
petróleo e minérios para assegurar essa
expansão econômica. Trabalha num
projeto chamado Nova Rota da Seda ou
One Belt, One Road, em que aplicaria
mais de um trilhão de dólares em
infraestrutura pelo mundo.
A África está incluída nesse
projeto, a América Latina nem tanto.
Fiquemos somente no caso da África. Se
lá o mercado comprador não é tão forte
assim, por que a China estaria investindo
tanto ali em ferrovias, estradas e portos?
Para analistas do assunto a China tem
interesse maior em um lugar com terras
abundantes para produzir alimentos para
um país de mais de 1.3 bilhões de gentes.
A China não quer ficar
dependente em alimentos dos EUA ou da
América Latina. Quer diversificar o
máximo possível os lugares onde buscar
alimento pelo mundo. E a África pode ser
essa nova frente. A África tem mais terra
disponível para a agricultura do que o
Brasil. A FAO diz que, somente em
Angola, de 124 milhões de hectares no

país, 59 milhões de hectares estão
disponíveis para agricultura. Só um país
possui praticamente toda terra
agricultável que MT tem. Produtores
rurais do estado dizem que as terras da
África levariam bastante tempo para
produzir o que se produz no Brasil.
Especialistas advertem que
adubagem e sementes apropriadas podem
surgir a qualquer momento e provocaria
uma revolução agrícola naquele
continente. E se universidades na China
estiverem trabalhando para encontrar
meios para se ter uma forte produção
agrícola na África? E se houver um boom
agrícola por lá? A competição forçaria os
preços das commodities para baixo aqui e
no mundo. MT estaria preparado para esse
novo contexto?
Não esquecer que a África está
mais perto da China do que do Brasil. Não
esquecer ainda que a Rússia abriu para os
chineses a parte mais agricultável daquele
país, incluindo plantio de soja e milho,
com mais de 43 milhões de hectares
d i s p o n í v e i s . Te m p e s q u i s a d o r e s
brasileiros mostrando esse perigo para a
agricultura no Brasil. Gentes que
conhecem este assunto e trás dados

EXPEDIENTE

sempre novos e atualizados. Um
deles, Edmundo Lima Porto, manda um
recado explicito para Mato Grosso.
Copio o que disse: “se MT não
investir pesadamente na agregação de
valor em sua produção o que se verá em
muito pouco tempo é a corrosão do valor
patrimonial das terras e a inviabilidade de
muitos produtores”. Continua dizendo
que nem com subsídios ou até
infraestrutura adequada o setor não seria
competitivo se continuar produzindo só in
natura. O recado é claro: se não
industrializar parte da produção do
campo, se continuar como é agora, além
de perder mercados, o preço da terra aqui
também despencaria.
Antes que isso ocorra o bom senso
recomenda investir na agroindústria
estadual, inclusive para manter ou
aumentar o valor da terra no estado.

Alfredo da Mota Menezes é doutor em
História da América Latina pela Tulane
University, EUA, foi professor titular na
UFMT e já publicou diversos livros.
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VILA MARIANA

Luciano Cobrinha, conversava com um amigo quando dois homens chegaram em uma moto, um deles, na garupeira, apontou uma arma e efetuou os disparos

Vítima é executada com
tiro calibre 12 no queixo
Da Redação

Foto: Reprodução

M

ais um crime de morte
acontece em Cáceres, o
terceiro em 30 dias, todos
a tiros e com o mesmo modus
operandis, um pistoleiro de garupa
de moto, efetuando os disparos fatais
e se evadindo. O mais recente,
registrado na noite de anteontem, na
rua das Zircões, Vila Mariana, por
volta das 19h40, figurando como
vitima, Luciano de Almeida, 52,
vulgo “Luciano Cobrinha” atingido
por dois disparos, um deles no rosto
e outro no ombro.
Informações de
testemunhas ouvidas pela policia
dão conta de que Luciano estava
dentro do um Volks-Gol de cor
verde, placas NPP 6840
conversando com um amigo que
estava na calçada, quando dois
homens chegaram em uma moto, um
deles, na garupeira, apontou uma
arma e efetuou os disparos. O
informante disse que ficou assustado
com o que viu e saiu correndo para
dentro de sua casa e avisar a policia,
inclusive para pedir socorros à
vitima, que disse conhecer.
Com a chegada da viatura
dos bombeiros, Luciano de Almeida
chegou a ser socorrido ao Hospital
Regional de Cáceres, onde já chegou
sem vida, devido a área letal de um

Boatos na internet atribuem
a escalada homicida a uma lista de

execuções premeditadas,
descartada a priori pelas

BANDA NA ESCOLA

Projeto continua visitando
escolas em ritmo de alegria
Assessoria

O

Luciano de Almeida é a 3ª vitima fatal a tiros em 30 dias em Cáceres

dos tiros, na altura do
queixo, (o outro foi num dos
ombros). A Perícia Técnica Oficial
esteve no local, assim como a Policia
Militar e Polícia Judiciaria Civil,
fazendo um prévio levantamento e
agora, o caso será investigado pela
Divisão de Homicídios da Delegacia
da Polícia Judiciaria Civil de
Cáceres.
Ressalte-se que no dia 30 de

Cordeiro Pinheiro, 66, foi
executado com um tiro na cabeça, no
bairro Santa Isabel, ao chegar em
casa em sua caminhonete Amarok
com umas armas e munições. Já no
dia 22 deste mês, a vitima fatal foi
Thell de Arruda Garcia, 41, quando
tentava adentrar a sua casa na Rua
Imaculada Conceição, esquina da
Santa Luzia, no Bairro Vila Irene e
foi executado com 3 balaços.

SELETIVA/VAGAS

Prosseguem as inscrições para
concurso da Águas do Pantanal
Da Redação

Projeto Banda na Escola,
uma parceira entre a
Prefeitura de Cáceres, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação e o 2º Batalhão de
Fronteira, através da sua Banda de
Música,
continua encantando
crianças e jovens da rede municipal.
A proposta principal
consiste em cultuar os valores
cívicos e de respeito aos símbolos
nacionais nas escolas municipais de
Cáceres, levando música, arte e
cultura, integrando o Exército
Brasileiro com as comunidades
escolares do município.
As apresentações
são
desenvolvidas em duas etapas, na
primeira, os alunos participam de
atividades voltadas aos valores
cívicos e a importância dos símbolos
nacionais. Já na segunda parte da
atividade, esta de caráter mais lúdico
e recreativo, os integrantes da Banda
apresentam e demonstram os
diversos instrumentos que compõem
a banda e os seus sons, além da
execução de músicas populares, para
que as crianças possam dançar e
brincar.
Nesta semana, as escolas
que receberam o projeto foram

Erenice Simão Alvarenga,
Raquel Ramão da Silva, Santos
Dumont e Tancredo Neves.
A Secretária Municipal de
Educação, Eliene Liberato tem
prestigiado diversas apresentações.
“É gratificante ver a receptividade
dos nossos alunos e a integração
deles com os componentes da
Banda.
Os olhinhos deles brilham,
muitos não tinham tido nem um
contato anterior com a banda de
música.
É uma ação muito
importante, fizemos de tudo para
que, além das escolas aqui da cidade,
as unidades dos distritos e do campo
também sejam atendidas”, observou
Eliene.
Para o Prefeito Francis
Maris a presença do Projeto nas
escolas municipais, é muito
importante, porque resgata valores
cívicos, estimula a música no
ambiente escolar e oportuniza aos
alunos conhecerem os diversos
instrumentos utilizados por uma
banda interação com os militares.
“Sem dúvida mais uma
grande parceria com o 2º BFron”,
finalizou Francis Maris.
Foto: Assessoria

I

niciadas no último dia 5,
prosseguem até o dia 8 de
setembro próximo, as inscrições
para o concurso aberto via edital
lançado pelo Serviço de Saneamento
Ambiental Águas do Pantanal de
Cáceres, com a abertura de 27 vagas
para diversos cargos de nível médio,
técnico e superior. As inscrições
devem ser realizadas via internet
pelo site da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT), entre os dias
5 de agosto a 8 de setembro.
A taxa de inscrição varia
conforme a formação do candidato,
sendo R$ 80,00 para nível médio e
técnico e R$ 100,00 para nível
superior. E os candidatos que
necessitarem da isenção da taxa

devem solicitar no portal da
UFMT entre os dias, 5 a 8 de agosto.
Vale lembrar que o certame possui
uma única prova objetiva para todos
os cargos.
O exame será realizado no
dia 13 de outubro no período da
manhã para nível médio/técnico e
tarde para nível superior.
As vagas são (2) para
advogado,; (1) contador, (1)
engenheiro químico, (1) engenheiro
sanitarista e (1) técnico em
desenvolvimento de sistemas e
aplicações, e controlador interno
todas de nível superior e salário de
R$ R$ 4.968,31; Em nível médio,
são (6) vagas Nível de técnico
assistente administrativo, salário
Foto: Arquivo

1.377,24; auxiliar de
encanador,(4), encanador,(5),
operador de ETA, (4) e técnico
eletromecânico, (1) todas com
salário de R$ 1.626,42.
O concurso do Serviço de
Saneamento Ambiental Águas do
Pantanal será organizado em uma
única etapa, constituída de uma
prova objetiva.
Os candidatos vão realizar o
exame no dia 13 de outubro. Vale
ressaltar que a prova objetiva possui
caráter eliminatório e classificatório.
A prova objetiva terá
duração máxima de 4 horas e será
composta por 40 questões de
múltipla escolha.
Cada questão conterá quatro
alternativas (A, B, C e D) e somente
uma responderá acertadamente ao

Integrantes da Banda apresentam e demonstram os instrumentos

Seletiva objetiva da autarquia, será realizada no dia 13 de outubro
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ASSENTOU NO POTE

Vistoria localizou um compartimento sob a carroceria da caminhonete, contendo 210 tabletes de pasta base de cocaína, que tinha sido embarcada em Mato Grosso

Traficante de MT dança no
sudeste com 227 kg de coca
Olímpia 24H c/ Redação

Foto: Julião Pitbull

O

Mulão Adilson Marco Dias Mendes vai passar boas férias em Sampa

EVENTO SOCIAL

Rotary Club de Quatro Marcos
promove hoje churrasco e viola
Assessoria

O

Rotary Clube de São
José dos Quatro
Marcos promove
nesta sexta-feira (30), o evento
"Churrasco e Viola", com o

objetivo de destinar os
recursos para a própria
comunidade, segundo o
presidente do Rotary
Wanderson Rozales.
Foto: Jaqueline Silva

Presidente do Rotary de Quatro Marcos Wanderson Rozales e esposa

Para a realização do
evento foram disponibilizadas
120 cartelas, que dá direito a
participação de quatro pessoas
pelo o valor de 200 reais.
"Os recursos
arrecadados com esse evento
será destinado a aquisição de
bancos ortopédicos devido a
grande demanda do nosso
município", afirmou.
Wanderson Rozales informou
que em São José dos Quatro
Marcos mais de 300
equipamentos ortopédicos são
emprestados pelo clube de
prestação de serviços.
Segundo ele, a família
rotariana é composta pelo
Rotary, a Associação das
Senhoras Rotarianas (ASR), o
Rotaract formado por pessoas
de 18 a 30 anos, o Interact
formado por jovens de 13 a 18
anos e o Rotakids composto
pelas crianças que promovem
vários eventos na comunidade.
«Churrasco e Viola"
será realizado nesta sexta-feira
(30), a partir das 19h00, na
sede do Rotary Clube,
localizado na Avenida São
Paulo.
"Venham nos prestigiar,
apoiar e ajudar aos que
precisam," frisou.
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matogrossense
Adilson Marco Dias
Mendes, 41, morador
do Assentamento Banco da
Terra, em Denise,micro região
de Tangará da Serra, foi preso
anteontem por policiais do
Batalhão de Ações Especiais
de Polícia de Rio Preto (Baep)
interior de São Paulo, com 227
quilos de pasta base de cocaína
em tabletes acondicionados
num caminhão com placas de
Sinop.
Após a solicitação de
apoio da PF para a abordagem
do indivíduo que estaria
empreendendo fuga da equipe,
as equipes de Baep se
deslocaram para o município
de Olímpia/SP, localizando o
mulão em frente o Terminal
Rodoviário sendo o mesmo
abordado pelos policiais.
Durante busca pessoal
foram localizadas com ele as
chaves de um veículo do tipo
caminhonete, modelo FORD
F-350.
Indagado onde estava o
veículo o mesmo apresentou
nervosismo e passou
localização errada de onde
estava o caminhão, mas os
policiais acabaram localizando

a F-350 em frente um
Hotel do centro da cidade.
Diante dos fatos,
Adilson foi conduzido para a
Delegacia de Polícia Federal
de São José do Rio Preto,
juntamente com os seu
pertences e o veículo
localizado pelos policiais.
Na delegacia de Polícia
Federal, durante uma vistoria
minuciosa, foi localizado um
compartimento sob a
carroceria da caminhonete,
contendo 210 tabletes de pasta
base de cocaína, totalizando
227 quilos da droga.
Imediatamente foi dada
voz de prisão em flagrante a
Adilson por tráfico de drogas
sendo que ele permaneceu
preso e à disposição da Justiça.
Toda a droga e veículo
foram apreendidos pela Polícia
Federal. Posteriormente, a
policia deteve outros dois
suspeitos do tráfico em Jaú,
umdeles, proprietário da F350, com placas de Sinop,
Mato Grosso.
Segundo a Polícia
Federal a droga está avaliada
em R$ 4,5 milhões e deve ser
incinerada assim que tiver
autorização judicial.
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ATACADO CRIMINOSO

Além de droga, foram apreendidos munições, rádios HTs, bloqueadores de sinais para roubos de caminhonetes, balanças de precisão, dinheiro, e demais produtos

Desmontado farto estoque para
abastecer bandidos em presídios
G1-MT c/ Redação
Foto: DRE-MT

associação para o
tráfico, posse de munição e
mesmo tendo se manifestado o
direito de se manter em silêncio,
as diligencias comprovaram inloco, que a mesma cuidava do
local onde estava o material
apreendido, dentre eles, cerca
de 30 kg de maconha embalada
de forma a ser levados para
abastecer presídios de Mato
Grosso.
Na casa, além dos
tabletes de maconha, foram
apreendidos dezenas de
m u n i ç õ e s , r á d i o s H Ts ,
bloqueadores de sinais,
especialmente, para uso roubos
de caminhonetes, balanças de

precisão, dinheiro, entre
outros produtos. A polícia
suspeita que a droga seria
levada para os presídios por
meio de um drone, já que o
controle do objeto foi
encontrado junto com os
tabletes de maconha.
O delegado Vitor Hugo
Bruzulato Teixeira disse que a
descoberta ocorreu após uma
denúncia, apurada pelas
equipes policiais. Outra parte da
droga foi encontrada dentro de
caixas de som, já embalada para
ser comercializada. As
investigações continuam para
identificação de outros
membros da organização

FLAGRA NA PCE

Justiça liberta ex-diretores
dos 86 celulares no freezer

Cristina de Brito, guardiã do estoque criminoso para facções

U

ma grande quantidade
de droga, munições,
bloqueadores de sinal,
dinheiro e outros produtos de
atividades criminosa foram
apreendidos pela Delegacia

Especializada de Repressão a
Entorpecentes, com apoio da
Gerência de Combate ao Crime
Organizado, na tarde desta
quarta-feira (28), em uma casa
no Bairro Jardim das Oliveiras,

em Várzea Grande, região TJ-MT c/ Redação
Segunda Câmara
metropolitana de Cuiabá, onde
Criminal do Tribunal de
foi presa Cristina de Brito.
Justiça de Mato Grosso
Suspeita de integrar
facção criminosa, ela foi presa determinou a soltura do exe autuada por tráfico de drogas, diretor e do ex-subdiretor da
Penitenciária Central do Estado
(PCE), Revétrio Francisco da
Costa e Reginaldo Alves dos
Santos, respectivamente, em
sessão realizada na quarta-feira
(28).
O
r e l a t o r ,
desembargador Pedro
Sakamoto, entendeu que eles
são réus primários e não há
justificativa para mantê-los
presos. Conforme a decisão,
eles também foram afastados do
cargo de agente prisional, além
dos cargos de direção.
Conforme informado na
época, eles foram presos em 18
de junho deste ano durante a
Operação Assepsia, por
facilitarem a entrada de
celulares na unidade prisional
de Mato Grosso. A investigação

A

foi conduzida pela
Gerência de Combate ao Crime
Organizado (GCCO), que
chegou até os servidores depois
que um freezer 'recheado' com
84 celulares foi entregue na
PCE no dia 6 de junho.
Revétrio Francisco da Costa,
que ocupava o cargo de diretor
da unidade, e o subdiretor
Reginaldo Alves dos Santos
foram indiciados por auxiliar
organização criminosa e
corrupção passiva - solicitar ou
receber, para si ou para outrem,
direta ou indiretamente, ainda
que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem e
deixar de cumprir o dever de
vedar ao preso o acesso a
aparelho telefônico, de rádio
ou similar, que permita a
comunicação com outros
presos ou com o ambiente
externo.

Foto: Arquivo

Freezer recheado de celulares resultou na prisão deles em 18 de junho
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SOROPOSITIVO

A materialidade foi verificada após exames laboratoriais das vítimas e do suspeito, o qual sequer poderia alegar desconhecer carregar o vírus ao transmiti-lo

Homem com aids é preso por
contaminar quatro mulheres
PJC-MT c/ Redação

Foto: PJC-MT

Soropositivo Haroldo Duarte da Silveira, preso ao voltar pra Cuiabá

A

Polícia Judiciária Civil, em
trabalho investigativo da
Delegacia Especializada de

Defesa da Mulher de Cuiabá, cumpriu
quatro mandados de prisão preventiva
contra um homem de 32 anos, que

transmitiu AIDS (Síndrome da
imunodeficiência adquirida) para quatro
mulheres com quem se relacionou por
vários anos.
O suspeito Haroldo Duarte da
Silveira, 32 anos, estava fora do Estado e
foi preso ao retornar para Cuiabá. Ele foi
indiciado por quatro tentativas de
feminicídio e confessou a existência de
uma quinta vítima, que deve ser ainda
procurada pela Delegacia.
As vitimas, ao serem ouvidas
em declarações, foram uníssonas em
afirmar que durante as relações sexuais
o investigado em momento algum
anunciou ser portador de doença ou usou
qualquer tipo de proteção. A
materialidade foi verificada após
exames laboratoriais das vítimas e do
suspeito, o qual sequer poderia alegar
desconhecer carregar o vírus.
Em que pese à polêmica
existente em relação à tipificação do
crime, a delegada Nubya Beatriz Gomes
dos Reis, entendeu que o suspeito agiu
com dolo na modalidade eventual, pois

assumiu o risco de contaminar
suas parceiras com doença que se não
detectada e tratada poderia levá-las a
morte. “Sendo assim o indiciei pelo
crime de feminicídio tentado, quatro
vezes”, disse.
A delegada informou que para
salvaguardar a integridade física e
psicológica das vítimas, e evitar que o
suspeito realize novas contaminações

representou pela prisão
preventiva dele em todos os inquéritos
policiais.
“Oriento as mulheres que se
relacionam com o suspeito que realizem
o exame para constatação do vírus, e se o
tempo de aquisição da doença coincidir
com o do relacionamento que procure
esta delegacia para que possamos
instaurar novos inquéritos policiais e

FUTEBOL DE AREIA

Marciano estréia e equipe
do Cohab Nova só empata
Assessoria

Nem mesmo a estréia do ex-atacante do
veterano do Cacerense Marciano, (
campeão da extinta Copa Governador
em 2006 e campeão estadual em 2007),
foi suficiente para que a equipe da
Cohab Nova, pudesse conquistar a sua
primeira vitória no 11º Campeonato
Cacerense de Futebol de Areia, troféu
“Luiz Fernando da Silva”. Na rodada da
terça-feira (27), os donos da casa, após
estar perdendo pelo placar de 2 a 0,
conseguiram uma virada e acabaram
cedendo o empate por 4 a 4, diante do
Rodeio.Com esse resultado, a Cohab,
foi a 3 pontos, em 3 partidas disputadas,
ocupando a terceira colocação no grupo
A. Já a equipe do bairro Rodeio, é a
segunda na mesma chave, com 4 pontos,
ficando por enquanto, em segundo lugar
e a líder do grupo, é a Vila Irente, com 7
pontos.
Sem ainda somar pontos na
competição, o Juventus, tentou
complicar a vida do Massa Barro, mas
não conseguiu e acabou derrotado, pelo
placar de 4 a 3. Agora, a equipe
contabiliza 3 derrotas, em 3 jogos,
ficando na lanterna, da chave B.
Enquanto isso, o Massa Barro, é a
segunda colocada, com 7 pontos, em 3
jogos disputados. Nesta sexta-feira (30),
pela chave A, ás 20h00, o Santa Cruz,
vai em busca da primeira vitória, assim
como o seu adversário, o 13 de Maio. O
Santa, comandada pelo técnico Lobão,
já fez dois jogos, tem um empate, uma
derrota e um ponto, ocupando o quarto
lugar na chave. O 13 de Maio,
comandado pelo Ronaldo, tem apenas
um compromisso disputado, e está sem

somar pontos, porque perdeu
na rodada inaugural para o Rodeio por 5
a 4.
Em dois jogos realizados, a
Cidade Alta, da dupla Hélio e Creidson,
faz o jogo de fundo, ás 21h00, diante da
equipe do Vitória Régia, que é
patrocinada pelo Fonseca. A Cidade Alta
atualmente, tem 3 pontos, em duas
partidas. Em seu segundo compromisso
a equipe venceu com certa facilidade o
Juventus pelo placar de 9 a 3,
reabilitando assim da derrota na estreia
para a Óptica Júnior, por 3 a 2.
O principal artilheiro, até o
presente momento é o Daniel, da Óptica

gols cada, estão Eloílson, da
Cidade Alta, e Bruno Bispo, do Rodeio.
Os goleiros menos vazados, com 5 gols
cada, são Cristhian, Vila Irene, e
Fabiano, da Óptica Junior.
Na próxima segunda-feira 2, a
diretoria da ACICE, á partir das 19h00,
no ginásio Didi Profeta, estará
realizando o arbitral da 2ª edição do
campeonato de areia, na categoria
“Master”. No ano passado, a equipe do
Thomas Umas, foi a campeã. A equipe
do bairro Jardim Padre Paulo, ficou com
o vice campeonato. Para maiores
informações, contatos com Odir 9 92186016 ou Marcão 9 9989-6646.
Foto: Wilson Kishi

Hoje pela chave A o Santa Cruz, vai em busca da primeira vitória

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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VAGA NA ELITE

A má fase ao lado da sua torcida emergente e crescente, foi afastada na décima quinta rodada, com vitória diante do São Bento e reina o otimismo em campo

Cuiabá surpreende e sonha
chegar ao G-4 da segundona
O.D c/ Redação

Foto: Ascom/Dourado

O

Cuiabá surpreendeu a todos
com a boa campanha no
primeiro turno da Série B.
Desde torcedores, cronistas, rivais e
amantes do futebol local, que
esperavam uma equipe modesta e
brigando contra o rebaixamento.
Porém, justamente após o
quarto revés da equipe que foi na
oitava rodada, veio a bendita pausa
na competição para a realização da
Copa América no Brasil.
No mês de julho, rolou um
certo replanejamento da diretoria,
envolvendo dispensas, contratações
e empréstimos de jogadores, além da
surpreendente manutenção do
técnico Itamar Schülle, que se
sustentou no cargo, por conta da
confiança da diretoria.
Talvez seria o mesmo
“remédio” que o Dourado precisou
na metade da Série C do ano passado,
quando no comando de Itamar, o

Cuiabá acumulou três
derrotas seguidas e ficou em situação
delicada na Terceirona. Mas,
naquela ocasião, com a manutenção
da comissão técnica e a sobrevida
contra o Luverdense, no primeiro
jogo do returno, o time iniciou a
reviravolta, buscou a vitória fora de
casa contra o rival regional e com
uma campanha impecável no
segundo turno, conquistou o
almejado acesso após sete anos na
divisão.
Mesmo com percalços no
meio do caminho, sem um meia de
ofício, com a incógnita do argentino
Escudero, o técnico Itamar Schülle
soube reorganizar o representante do
estado na Série B, conquistando a
menção de visitante indigesto.
O time buscou a
regularidade, nos últimos 10 jogos,
foram seis vitórias, três empates e
apenas uma derrota. Em um dos

empates, o Dourado bateu
de frente contra o líder e favorito
Bragantino(SP), fora de casa,
aumentando a moral.
Dentro de casa, o Cuiabá
demorou um pouquinho, mas
também providenciou espantar a
“zica” que rondava a Arena
Pantanal, pois, o time ficou sem
vencer por mais de dois meses no
estádio.
A má fase ao lado da sua
torcida emergente e crescente, que
possui a quinta melhor média de
público, foi afastada na décima
quinta rodada, com vitória diante do
São Bento(SP).
Depois disso, o Cuiabá
venceu mais duas em casa, uma
delas de bandeja, no W.O. contra o
Figueirense(SC), mas, diante do
Botafogo(SP), que estava em quinto
lugar na ocasião, o time cuiabano
superou com propriedade. No último

COPINHA FMF

Verdão reforçado e Galo
ferido pegam adversários
S.N c/ Redação

O

treinador interino do
Luverdense, Maico Gaucho,
prevê escalar alguns
reforços para o confronto contra o
União, amanhã em Rondonópolis,
dentre eles o lateral esquerdo
Gabriel, o volante Raylan e o meia
Luan, que estavam no União ABC do
Mato Grosso do Sul e foram
contratados após o time ser

eliminado da Copa Verde (o
Luverdense se classificou).
Eles não jogaram na noite de
quarta feira em Lucas, quando o
Luverdense derrotou o Araguaia, por
1 a 0, gol de Kesley, e subiu para a
quarta colocação, com 4 pontos.
“Fazia tempo que aqui no Passo das
Emas a gente não ganhava”. “Foi
bom, mas temos que melhorar muita
Foto: Assessoria

Nas copas FMF e Verde, Luverdense se redime em campo

coisa.
O caminho é longo até a
final e a gente quer chegar lá para ao
menos conquistar um título”,
avaliou. “Contra o União é outra
realidade, a gente vai poder se
reforçar fisicamente, fazer algumas
trocas”, disse, sem mencionar quais
mudanças.
Na próxima semana, o
Luverdense enfrenta o Goiás no
confronto de ida pelas quartas de
final da Copa Verde, que também
vale vaga na Copa do Brasil.
O Sinop Futebol Clube não
está fazendo boa campanha na Copa
Mato Grosso. Na segunda-feira,
perdeu o seu terceiro jogo na
competição, por 4 a 2, para o
Operário (depois de estar vencendo
por 2 de diferença). Foi a quinta
derrota consecutiva, duas na Copa
Verde além de entrar na zona de
degola da classificação, com cinco
gols levados.
Na quarta rodada, o Sinop
tenta conseguir os três primeiros
pontos e acabar com invencibilidade
do Cuiabá.
O confronto será no
domingo, às 18h, no Gigante do
Norte.
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By Rosane Michels

Esotérico
Nos últimos minutos de hoje,
a Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo
de Virgem, se une a Mercúrio,
Marte, Sol e Vênus,
marcando o início de um
período de rotina intensa e
positiva, com mudanças importantes no seu
dia a dia. O período é ótimo para começar
tratamentos e cuidados com a beleza.

Nos últimos minutos de hoje, a
Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Virgem, se une a Mercúrio,
Marte, Sol e Vênus, marcando
o início de um período de
interiorização e necessidade de distanciar-se
da vida social. Você vai priorizar a intimidade
e amigos queridos. Ótimo período para
começar o planejamento de um projeto.

Nos últimos minutos de hoje, a
Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Virgem, se une a Mercúrio,
Marte, Sol e Vênus, marcando
o início de um período de
movimento positivo ao seu
coração. Um novo amor pode surgir em sua
vida e trazer mudanças agradáveis. O
relacionamento com os filhos passa por um
ótimo momento.

Nos últimos minutos de
hoje, a Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Virgem, se une a
Mercúrio, Marte, Sol e
Vênus, marcando o início de
um período de movimento intenso na vida
social e aproximação de amigos. Você
estará mais aberto e comunicativo, mais
voltado para o prazer e divertimentos.

Nos últimos minutos de hoje,
a Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo
d e Vi r g e m , s e u n e a
Mercúrio, Marte, Sol e
Vênus, marcando o início de
um período de introspecção e necessidade
de estar mais perto dos seus. A vida familiar
e doméstica passa por mudanças positivas.
Você pode decidir mudar de residência.

Nos últimos minutos de hoje,
a Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo
d e Vi rg e m , s e u n e a
Mercúrio, Marte, Sol e
Vênus, marcando o início de um período
de movimento e mudanças em projetos
que envolvem sua vida profissional e
carreira. O período envolve um novo passo
na direção do sucesso.

Nos últimos minutos de
hoje, a Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Virgem, se une a
Mercúrio, Marte, Sol e
Vênus, marcando o início de um período
de movimento na rotina, boa comunicação
e possibilidades de novos acordos e
negociações, com mudanças positivas.
Fique atento a novas oportunidades.

Nos últimos minutos de
hoje, a Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Virgem, se une a
Mercúrio, Marte, Sol e
Vênus, marcando o início de um período
de otimismo e fé renovados. O período
pode envolver uma viagem internacional
e/ou uma nova filosofia de vida. Você
pode decidir mudar-se de país.

Nos últimos minutos de hoje, a
Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Virgem, se une a Mercúrio,
Marte, Sol e Vênus, marcando
o início de um período de
movimento positivo nas finanças. Um
projeto, contrato, novo emprego ou
promoção que envolvem o aumento de sua
renda pode ser aprovado nas próximas
semanas.

Nos últimos minutos de hoje,
a Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Virgem, se une a Mercúrio,
Marte, Sol e Vênus, marcando
o início de um período de
interiorização e contato mais profundo com
seu mundo emocional. O período envolve
mudanças e limpeza de sentimentos. Bom
para novos investimentos.

Nos últimos minutos de hoje,
a Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Virgem, se une a Mercúrio,
Marte, Sol e Vênus,
marcando o início de um
período de ótimas energias que promovem
mudanças positivas em sua vida pessoal e
profissional. Um novo projeto ou novo amor
pode chegar de repente.

Nos últimos minutos de
hoje, a Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Virgem, se une a
Mercúrio, Marte, Sol e
Vênus, marcando o início de
um período de movimento intenso e
positivo na vida social e aproximação de
amigos. Um namoro pode começar a
qualquer momento.

Cuiabá está embalado na série B de olho no acesso à elite

jogo do primeiro turno,
terça-feira (27/08), o Cuiabá sofreu
contra o Vila Nova em Goiás, mas,
garantiu um ponto precioso,
chegando aos 30 pontos e
permanecendo na quinta colocação,
a apenas um ponto do G4.
O Cuiabá só não virou o
turno no G4, por conta do empate
entre Sport(PE) e Atlético(GO),
onde ambas chegaram aos 31 pontos,
na quarta e terceira colocação,
respectivamente. De acordo com a
pontuação final da Série B do ano
passado, se o Dourado repetir a

grandes chances de
conquistar o acesso para a Série A do
Brasileiro.
É apenas uma comparação e
o grupo precisa continuar
comprometido para tal feito
extraordinário, mas, uma coisa já
está sendo consolidada, a
permanência na Série B sem grandes
riscos de rebaixamento.
O próximo passo na Série B
e primeiro passo do Cuiabá no
returno para manter a boa fase, será
nesta sexta-feira (30), às 20h30,
diante do Criciúma(SC), na Arena
Pantanal.
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Nesta semana, o escritor Miguel Senatore, integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Cáceres,
recebeu muito bem os amigos que prestigiaram o lançamento de sua 5ª obra intitulada "Bandeira
Anhanguera", que relata a expedição que saiu de São Paulo no ano de 1937 com objetivo de contactar com
os índios xavantes de Mato Grosso e Pará. O evento aconteceu durante a Feira Cultural e Gastronômica da
Praça da Cavalhada e reuniu gente chic e bem relacionada. Nós do JCC desejamos sucessos!

*************
No embalo do Flash Back, o
finess casal Lúcio Lindote e
Hellen Ferrareto recebem
amigos e familiares para
festejarem a conquista de
mais uma faculdade. Os
anfitriões prepararam com
muito esmero a recepção
que acontece no Espaço
Bosque. Esta coluna deseja
felicidades nessa nova
etapa e estará de perto
registrando os melhores
momentos. Aguardem...
No rol dos aniversariantes a linda Ana
Paula Chamy, que recebe nas redes
sociais inúmeras mensagens de
vibrações positivas, além é claro de
abraços de amigos e familiares. Que esse
novo ano venha recheado de coisas boas.
Felicidades!

Aniversaria neste fim de semana a charmosa socialite Gislene
Garcia Santos que recebe o carinho mais que especial dos
familiares e amigos. Pessoa amiga, dedicada, super mãe, uma
mulher do bem. Parabéns da coluna e saúde sempre, Gi!

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

