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ASSEPSIA
Imagens e escutas apontaram que PMs, com a ciência do diretor e do subdiretor da PCE, enviaram o congelador com a muamba para um líder de facção criminosa

Freezer com 86 celulares derruba
ex-diretor do cadeião de Cáceres
Foto: Arquivo

Ex-diretor da Cadeia Pública de Cáceres em 2017 e ultimamente
no comando da Penitenciária Estadual do Estado em Cuiabá, Revétrio
Francisco da Costa, o subdiretor de prenome Reginaldo, popular “Peixe” e
três policiais militares foram presos ontem, (18), na capital. Acusação, a
entrega de 86 telefones celulares, dezenas de carregadores, chips e fones de
ouvido, dentro da porta de um freezer, deixado naquela unidade para um
detento. Página 03

SUSPEITAS DA MÃE

Menor teria sido assassinado
no Socioeducativo de Cáceres
Foto: Reprodução

Diretor Revétrio da Costa foi filmado negociando a entrega da muamba

PLURI-EVENTOS

Adolescente Miguel era acusado de tentativa de homicídio em Juscimeira

Em setembro Unemat/Cáceres
realizará 9ª Jornada Científica

O adolescente Miguel Henrique Souza Gomes, que estava
internado no Centro Sócio-Educativo de Cáceres, cumprindo medida
desde o dia 12 deste mês, por tentativa de homicídio em Juscimeira, foi
encontrado morto enforcado pendurado por um lençol. A priori, ele teria
se suicidado, mas sua mãe Michele Souza Coelho, acusa que o filho foi
assassinado por dois internos. Página 04

Foto: Divulgação

A 9ª Jornada Científica da Unemat
será realizada de 9 a 11 de setembro, no
Campus Universitário de Cáceres e na
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio,
Meio Ambiente e Turismo (Sicmatur). O
período de inscrições com envio de trabalho já
foi aberto e vai de 14 de junho a 15 de julho e
as vagas são limitadas a 1.000 participantes.

Criança foi abusada por
obreiro reincidente dentro
do templo durante o culto

Eventos da 9ª Jornada Científica
são abertos ao público em geral

Página 06
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Pistoleiro capixaba confessa
que executou tio de Riva em
tocaia armada de pai e filho

COTA ZERO

Audiência no legislativo de
Cáceres debate lei da pesca

Página 06

Foto: Felipe Deliberaes

Audiência pública debateu a Cota Zero
para a pesca em Cáceres na Câmara Municipal
local, com o objetivo de discutir a mudança da lei
que instaura o procedimento para a pescaria do
estado, proposta pela deputada estadual Janaína
Riva. A vereadora Dona Elza Basto, presidenta da
Colonia Z-2 disse que a inclusão de pescadores
profissionais na cota pegou a todos de surpresa.

Judiciário adota feriadão
mas expediente bancário
será normal na sexta-feira

Maioria da galeria foi favorável à Dona Elza da
Z-2, contra a cota para quem sobrevive da pesca

Página 04
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Uma viagem pelo pantanal a partir do Paraíso/Cáceres
Ao conhecer o pantanal de Mato Grosso, o turista tem várias opções de
roteiros, e a partir de Cáceres vale a pena curtir Salto do Céu, Nova Lacerda,
Curvelândia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda e Rio
Branco. Página 05
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Na Zona das Primas Empiriquitadas (ZPE)
Dias destes
me encontrei com o pai
do Zé Bacuri lá na Radio
Difusora, e disse prá ele, o
Faquini, que já tinha engolido aquela água
benta de boteco com o dito cujo
implacável, numa quebrada que somando
a capivara dos donos do pedaço, dava
prisão perpétua de fazer a Lavajato virar
ronda de guarda-noturno. Falando em
Radio Difusora, aquele abraço pra Dona
Maridalva, a verdadeira Estrela D'Alva,
difusora das comunicações na região
oeste, divulgando as musicas do meu
amigo Lorde Dannyelvis.
Pois é, Seu Mané, o xará Futrica
que não gasta vela boa com João de Deus,
nem paga pau pra Naja no Zero
quilometro de VG, (imagine em hotel da
França), ouviu falar em FIPe, bateu asas
prá Cáceres. E dizem que este ano, Pela
Santíssima, ... Trindade, o secretário
Junior caprichou mesmo, o festival vai
agradar Gregos e Baianos & Cia, todos
enfim, tamo junto. Cheguei, baixei,
saravei e já me aboletei num hotelzinho
rasga-roupas, batendo aquela gororoba na
Filó, que Peéfe prá quem não é político, é
rango mesmo.
Pois é, fiquei sabendo que o finess
Lu Arruda viajou pro andar de cima,
gente boa tava ali, que Deus o tenha,
prefiro continuar por aqui mesmo, que se
morrer fosse descanso, céu e inferno
estavam
cheio de vagabundos, uns
chapados na fogueira do corotinho, e
outros, no San-Rafael, que São João da
Barra perdeu o status depois da vacina
contra a gripe H1-N1. Mudando de pato
pra ganso, que ninguem mais afoga o
pescoçudo, em Cáceres depois que a tal
Zona das Primas Empiriquitadas,
afamada ZPE, foi pro saco, tentei pegar
carona num gavião de aço do FAB, mas

EDITORIA

GRANA PARADA
O chamado "Fundo da Lava Jato", criado a
partir de acordo entre a Petrobras e os
EUA, já sofreu desvalorização de R$ 22,4
milhões do valor principal desde 30 de
janeiro até a última sexta-feira (14), de
acordo com reportagem da Folha publicada
domingo (16). Segundo a publicação, o
montante de R$ 2,5 bilhões - destinado a
ações anticorrupção -vem sofrendo
oscilações conforme a variação cambial. A
única correção é dada pela Selic, a taxa
básica de juros da economia, que está em
6,5% ao ano.
FUNDO FALSO
O caso levantou suspeitas entre
autoridades que analisam o caso em
Brasília e temor de prejuízo ao poder
público. Isso porque, se o acordo fosse
desfeito agora, além de devolver o
montante inicial, o Brasil ainda teria de
arcar com a diferença. Em duas
manifestações recentes ao Supremo
Tribunal Federal, a procuradora-geral,
Raquel Dodge. disse que fez alertas sobre
a rentabilidade da conta na Caixa,
destacando a “necessidade de preservar, ao
menos, a paridade cambial com o montante
negociado”. A própria força tarefa da Lava
Jato já sustentou, em nota, que a
indefinição sobre o fundo “poderá fazer
com que a Petrobras tenha a obrigação de
pagar os valores integralmente nos EUA”.
NOVO COMANDO
Final de semana festivo para os integrantes
do Instituto Histórico e Geográfico de
Mato Grosso, (IHGMT) durante a posse da
nova diretoria do Instituto Histórico e
Geográfico de Cáceres, I(HGC),
transmissão de cargo do Eng. Adilson Reis
para o professor Agnaldo Rodrigues da
Silva, que conduzirá a instituição nos
próximos dois anos, no comando da nova
diretoria: vice-presidente, Olga Maria
Castrillon Mendes; primeira secretária,
Vanilda Castrillon Mendes Dantas;
segundo secretário, Emilson Pires de
Souza; Tesoureira, Neuza Benedita Zattar e
conselheiros fiscais, Pedro Paulo Pinto de
Arruda e Maria do Socorro de Souza
Araújo.

como o bichão de asa só descia em
Porto Velho, acabei vindo de busão
mesmo.
Sabe aquela lata-velha onde o
peão aprende a dançar funk quando tirar
água do joelho? O tal sanitário que rico
chama de toalete e que do cata-osso de
pobre fede mais que conscienciade
ministro? Wi-fi, nem pensar. Vôte,
saudades da minha Béozonte; lá no lugar
de wi-fi, tem Uai-Fio, quando o pai grita
pro moleque e rede social é aquela de lona,
onde o casal se deita pra aumentar a
população.
Sinceritude, mano, que crise do
capeta nestas bandas, nem base aérea,
nem rodoviária, parei prá lá da BR, no
alongado terminal que faz jus ao nome e
morri em 30 pratas num táxi pra chegar ao
centro da cidade, arre égua! Ainda bem
que não foi em peso-real, que peso, basta o
que a gente carrega no dia a dia, bancando

em mordomias, com nossos
impostos, e, a maioria fala amém, isso é
que chateia a gente, mas, fazer o que, num
país onde técnico de futebol é professor,
corno tem ciumes, pobre não gosta de
pobre, megasena superacumulada premia
aposta online, analfabeto rico é doutor e o
tal sertanejo universitário não tem o
ensino fudamental, pouco ou quase nada
se pode esperar.
Por estas e outras, que não vou acender
vela pra defunto ruim, passo no Juba,
abraço um Old-Parr e vou pro apê chapar
o côco, que apesar de tudo, ainda sou
gente, com futricas e tudo. Vou ficando
por aqui até o FIPe, dar uma volta na
Zona das Primas Empiriquitadas, e,
depois só volto no dia de São Luiz, prá
conferir o Rei-Sol, do meu amigo Lorde
Dannyelvis e sair no High-Society da
Rosane Michelis, onde colunáveis vips
se encontram ...me aguardem!

Recuperação Judicial ? a superação é Balela!
Em casos de processos de crise
empresarial tenho visto, de forma
corriqueira, a desconcertante afirmação
por parte de empresários, geralmente os
donos e diretores das companhias em
Recuperação Judicial, seus advogados e
até mesmo profissionais da mídia, que
determinada empresa superou a crise e
está saindo da "recuperação" judicial,
como se isso representasse, de forma real,
uma melhora econômico-financeira e a
superação efetiva dos problemas que,
supõem-se, ficaram para trás. Não é bem
assim!
Temos de separar conceitos e ritos
judiciais que a empresa em recuperação
judicial está obrigada a seguir do mundo
real em que ela está vivendo, inserida
dentro de um mercado cada mais exigente
e desafiador.
Aprovar o plano de recuperação
judicial e ter este homologado pelo juiz ou
mesmo ter o encerramento da RJ
declarado pela Justiça, em razão do
trânsito do prazo de dois anos de
fiscalização direta do Judiciário, não traz

NOVA DIRETORIA
Após a posse da diretoria 2019-2021, o
novo presidente empossou os cinco novos
membros efetivos do Instituto de Cáceres:
Linnet Dantas, Elizabeth Dutra, Wilson
Kishi, Taisir Karim e José Carlos de
Carvalho, além da professora Elizabeth
Madureira Siqueira, como sócia
correspondente. Como se pode notar,
membros da mais alta qualificação
profissional intelectual, que muito fizeram
e tem a fazer pela Princesinha do Pantanal.
CORPUS CHRISTI
Site do nosso amigo Gonzaga Junior o
JornalOeste, informando que os fiéis das
cinco paróquias de Cáceres, vão se reunir
na praça da Feira, amanhã, 20, a partir das
17h00 e de lá, seguirão em adoração e
oração até a Catedral São Luiz onde haverá
uma celebração. As laterais e frente da
catedral deverão ser ornamentadas com os
tradicionais tapetes confeccionados
porjovens das congregações, com imagens
alusivas à religião, à data e ao Pai Eterno.

relação direta com a saúde
financeira da companhia em termos de
geração de caixa, expansão empresarial e
ganho de mercado.
É certo que a empresa obteve
carência e deságios generosos de
credores, frente a ameaça de quebra, onde
estes nada receberiam num processo
longo e desgastante de falência. Estes
credores, antigos fornecedores e
parceiros, olham a empresa com
desconfiança, machucados pelas
concessões realizadas e pelo prejuízo
absorvido.
Muitos empresários enxergam a
recuperação judicial como a saída para
todos os males, mas este processo pode
ser a antessala para novos problemas, se a
análise real e técnica da situação que
levou a empresa à penúria não gere ações
claras. Caso contrário, novas dividas
serão criadas e logo ali na frente nova
recuperação judicial ou mesmo falência
voltará à pauta principal da empresa.
Os anos em recuperação judicial
levam a empresa, na maioria dos casos, a

EXPEDIENTE

uma defasagem tecnológica, a
perda de bons funcionários, e consequente
capacidade inovativa e de investimento; a
perda de uma cadeia de suprimentos
competitiva, a um baixo fluxo de caixa, a
falta de acesso a financiamentos e altos
custos financeiros.
Alivia parte do problema
passados. Superar a recuperação judicial é
cumprir ritos judiciais, apenas isto!
Internamente segue tudo como está.
Buscam a RJ apenas para ceifar dívidas ao
limite de deságios ofensivos que
atordoam credores. Excesso de
imaginação é perigoso.
Va l e a q u i u m c o n h e c i d o
pensamento de Alberto Einstein: "A
imaginação é mais importante que o
conhecimento. Pois o conhecimento é
limitado, enquanto a imaginação abraça o
mundo". Superação da crise, neste
contexto, só na mente do empresário, nos
autos do processo e no release à imprensa.
***___ Fabrício Scalzilli, é advogado
em Porto Alegre, RS.
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FORA DE ÁREA

Relatório da investigação do GCCO, com base em imagens da PCE, registra reunião de diretor com preso líder da facção criminosa, a portas fechadas

Celulares na PCE leva ex-diretor
da cadeia de Cáceres pro xilindró

G1-MT c/ Redação

Foto: Arquivo

O

ex-diretor da Cadeia Pública de
Cáceres (2017) Revétrio
Francisco da Costa, atualmente,
diretor da Penitenciária Central do
Estado (PCE), em Cuiabá, o subdiretor
da unidade de prenome Reginaldo,
popular “Peixe” e outros três policiais
militares foram presos em uma operação
na manhã ontem, (18), na capital de
Mato Grosso.
De acordo com a Polícia Civil,
ao todo, a Operação 'Assepsia' foi
montada para cumprir sete mandados de
prisão e 8 ordens de busca e apreensão.
Além dos diretores e dos 3 PMs, dois
presos da PCE, líderes de uma facção
criminosa também estão entre os que
tiveram mandados cumpridos tiveram a
prisão decretada.
As investigações da Gerência
de Combate ao Crime Organizado
(GCCO) chegaram até os servidores
depois que um freezer 'recheado' com 84
celulares foi entregue na PCE no dia 6 de
junho.
Conforme noticiado, no dia 6
de junho, na Penitenciária Central do
Estado (PCE), foram localizados 86
aparelhos celulares, dezenas de
carregadores, chips e fones de ouvido,
material este, acondicionado dentro da
porta de um freezer, que foi deixado
naquela unidade para ser entregue a um
dos detentos. Equipes da GCCO
estiveram na PCE e verificaram que não
havia nenhum registro de entrada ou
mesmo informações acerca da entrega
do referido eletrodoméstico.
Diante dos fatos e da
inconsistência das informações, todos
os agentes penitenciários presentes

Audiência no legislativo de
Cáceres debate lei da pesca

Assessoria c/ Redação

A

Revétrio Francisco da Costa, comandou a cadeia publica de Cáceres em 2017

recheado com os celulares.
Com a ciência do diretor e do
subdiretor da unidade, os militares
enviaram o aparelho congelador que era
destinado a um dos líderes de uma
facção criminosa atuante no Estado. Ao
longo das investigações, a Polícia Civil
conseguiu comprovar que no mesmo
dia, duas horas antes do freezer ser
interceptado, os três militares e os
diretores da unidade, participaram de
uma reunião a portas fechadas com o
preso líder da organização criminosa,
por mais de uma hora, dentro da sala da
direção. "Toda a dinâmica dos fatos foi
registrada pelas imagens da unidade
prisional”, aponta o relatório da

foram conduzidos até a
Gerência e questionados sobre os fatos.
No mesmo dia, a autoridade policial
determinou a apreensão das imagens do
circuito interno de monitoramente da
unidade, que foram extraídas por meio
da Perícia Oficial e Identificação
Técnica (Politec).
Por meio dos depoimentos, da
análise das imagens e conteúdo de
aparelhos celulares apreendidos e ainda,
da realização de diversas diligências, foi
possível identificar e comprovar de
maneira robusta, que três policiais
militares, dentre eles um oficial de
carreira, foram os responsáveis pela
negociação e entrega do freezer

Unemat/Cáceres anuncia para
setembro 9ª Jornada Científica

A

cela com o destinatário do
equipamento.
Os investigados poderão
responder pelos crimes de integrar
organização criminosa, corrupção
passiva e ainda por facilitação de
entrada de celulares em estabelecimento

COTA ZERO

INSCRIÇÕES ABERTAS

Assessoria c/ Redação
9ª Jornada Científica da Unemat será
realizada de 9 a 11 de setembro, no
Câmpus Universitário de Cáceres e
na Secretaria Municipal de Indústria,
Comércio, Meio Ambiente e Turismo
(Sicmatur).
Este é o maior espaço de
divulgação científica da Universidade do
Estado de Mato Grosso e congrega sete
eventos: 12º Congresso Interno de Iniciação
Científica (Conic), 8º Seminário de Extensão
(Semex), 6º Seminário do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (Pibid), 4º Seminário do Programa
de Formação de Células Cooperativas
(Focco), 3º Encontro de Representantes
Acadêmicos da Unemat (Erau), 2º Seminário
de Pós-graduação (Sepos) e 1º Programa de
Residência Pedagógica (RP).

investigação.
No decorrer das investigações,
ficou constado ainda que o veículo
utilizado para a entrega do freezer, na
unidade, pertence a outro reeducando,
que também é considerado uma das
lideranças da mesma facção, que divide

O período de inscrições com envio
de trabalho já foi aberto e vai de 14 de junho a
15 de julho. Já para participação (sem envio
de trabalho), de 16 de julho a 15 de agosto.
A taxa é de R$ 20,00. Todos os
eventos da 9ª Jornada Científica são abertos
ao público em geral, na condição de
participante, e só receberá certificado quem
estiver inscrito.
As vagas são limitadas a 1.000
participantes e a inscrição deve ser feita
exclusivamente no site do evento. Basta
acessar a área reservada para a 9ª Jornada
Científica e seguir as telas autoexplicativas.
Os trabalhos serão aceitos sob duas
modalidades: resumo simples e expandido.
Os trabalhos inscritos como resumo
expandido serão apresentados em
comunicação oral e os encaminhados como
Foto: Arquivo

udiência pública debateu a Cota
Zero para a pesca em Cáceres na
Câmara Municipal local, com o
objetivo de discutir a mudança da Lei
Estadual nº 9.096/2009, que instaura
referido procedimento para a pescaria
do Estado de Mato Grosso, proposta
pela deputada estadual Janaína Riva.
A audiência foi convocada pela
vereadora Elza Basto, presidente da
Colônia de Pesca Z-2, uma das que
seriam afetadas de maneira irreversível
com a Cota Zero, que visa preservar e
recuperar o estoque pesqueiro do
Estado, atualmente considerado baixo.
O presidente da Câmara,
vereador Rubens Macedo explicou se
tratar de um debate importante para a
população de Cáceres, que quando não
dispõe de dinheiro para comprar carne
pode ir ao Rio Paraguai pescar e
alimentar sua família e que o projeto
ainda será discutido na Assembleia
Legislativa e que a Câmara encaminhará
um ofício à AL pedindo alterações na lei.
A vereadora Elza Basto
informou que fez convite aos deputados
estaduais para que viessem a Cáceres
explicar os motivos por trás da
implantação do projeto, mas eles não
puderam comparecer e que há um mês
ao se reunir com o Governador Mauro
Mendes, já havia discorrido sobre a Cota
Zero e o governador não abordou os
pescadores profissionais, apenas a pesca

amadora, esportiva e turística.
"Por isso a inclusão dos pescadores
profissionais na Cota Zero nos pegou de
surpresa.
Apoiamos a Cota no turismo,
não para quem sobrevive dela. Temos
uma minuta redigida no Conselho
Estadual da Pesca (CEPesca) que
engloba todas as modalidades e vamos
encaminhá-la. Nossa população precisa
poder pegar ao menos um ou dois quilos
de peixe e trazer para casa e alimentar
sua família", finalizou Elza.
Claudionor Duarte, da
Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura, explicou que o setor se mantém
monitorando e acompanhando o
desenvolvimento do turismo de pesca da
cidade. Ele pediu para que a discussão
separasse a pesca profissional do
turismo de pesca, o qual qualifica como
uma modalidade consolidada e geradora
de 2,5 mil empregos diretos e indiretos
em sua sazonalidade (8 meses), além de
uma capacidade considerável em
comparação com outras cidades do
estado.
Presentes na audiência pública
dentre outros, Antônio Armando,
representando o CEPesca, Luiz Sérgio
Garcia, (Sema), Profª Carolina Joana, da
U n e m a t , a d v o g a d o F r a n s é rg i o
Piovesan, professor Clovis Vailant,
Felipe Prates, estudante de Eng.
Ambiental na Fapan e o biólogo
Foto: Felipe Deliberaes

resumo simples, em pôster.
Com exceção do Semex, em que os
resumos serão enviados somente na
modalidade expandido e a comissão
organizadora selecionará o modo de
apresentação.
Os autores devem submeter o
trabalho durante a inscrição online, inserido
em campo próprio no formulário. Não será
recebido por e-mail.
O material enviado não pode
conter nenhum tipo de identificação, em
texto ou imagens, dos nomes do autor,
coautor, orientador, colaborar, eventual
marca d'água de fundo com nome ou
logotipo da Instituição de Ensino Superior.
O acadêmico de graduação que
for bolsista Pibic, Probic, Pibiti, Pibid, RP,
Focco, ou convocado para o Erau, que tiver
seu trabalho aprovado e não for do campus
de Cáceres poderá solicitar ajuda de custo à
PRAE e ainda serão disponibilizadas 450
vagas para transporte e alojamento.

Galeria cheia comprova importância do debate na câmara municipal

Vagas são limitadas a 1.000 participantes e a inscrição deve ser feita via internet
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ENFORCADO NO LENÇOL

Primeiras informações são de que adolescente teria se suicidado, pois foi encontrado pendurado por um lençol, mas sua mãe diz que ele foi executado

Mãe suspeita que o filho foi
executado no socioeducativo

Dia-a-dia c/ Redação

Foto: Divulgação

Um adolescente morador de
Juscimeira foi encontrado morto
na madrugada do último domingo
(16), no Centro Socioeducativo
de Cáceres. Miguel Henrique
Souza Gomes, de 16 anos, estava
internado cumprindo medida
socioeducativa desde o dia 12
deste mês, por tentativa de

homicídio cometido naquela
cidade do Vale do São Lourenço.
Segundo as primeiras
informações, Miguel teria
cometido suicídio, sendo que ele
foi encontrado enforcado
pendurado por um lençol. A
família contesta a versão e diz que
ele foi executado asfixiado por

outros dois infratores que
estavam apreendidos no mesmo
local, os quais logo em seguida
forjaram a cena do crime para
parecer suicídio.
A mãe do adolescente,
Michele Souza Coelho, disse que
não acredita na versão que eles
deram, e, que dois suspeitos já

SEMI-FERIADÃO

Bancos atendem na 6ª feira mas
poder judiciário emenda feriado
Da Redação

A

s agências bancárias
funcionam normalmente
na próxima sexta-feira
(21), após o feriado nacional de
Corpus Christi, amanhã, (20). No
dia do feriado, a Federação
Brasileira dos Bancos (Febraban)
lembra que não haverá
atendimento nas agências
bancárias. A população poderá
utilizar os canais alternativos de

atendimento, como mobile
(celular) e internet banking,
caixas eletrônicos, banco por
telefone e correspondentes.
Segundo a Febraban, os
carnês e as contas de consumo
(como água, energia, telefone)
vencidos no feriado poderão ser
pagos sem acréscimo no dia
seguinte. Normalmente, os
tributos já estão com as datas
Foto: JCC

Fórum fecha no feriado santo e só volta ás atividades na segunda feira

ajustadas ao calendário de
feriados, sejam federais,
estaduais ou municipais.
Os clientes também
podem agendar os pagamentos
das contas de consumo ou pagálas (as que têm código de barras)
nos caixas automáticos. Já os
boletos bancários de clientes
cadastrados como sacados
eletrônicos poderão ser
agendados ou pagos por meio do
DDA (Débito Direto
Autorizado).
Já no Poder Judiciário,
funcionará o ponto facultativo,
sem expediente no Poder
Judiciário Estadual na quinta e
sexta-feira (21), os prazos
processuais que se iniciariam ou
se completariam nesses dias
serão automaticamente
prorrogados para a segunda-feira
subsequente, 24 de junho. Os
casos urgentes em todo o Estado
serão atendidos pelos
magistrados plantonistas, tanto
em primeira quanto em segunda
instâncias.

Miguel Henrique Souza Gomes estava há 5 dias em Cáceres

confessaram a autoria do
crime. “Meu filho estava feliz, na
sexta-feira ainda conversei com
ele através de uma vídeo chamada
que a psicóloga de lá fez. Ele
ainda me disse que seria uma
pessoa melhor quando saísse de
lá”, contou a mãe.
Ainda segundo Michele,
Miguel ficou dois dias
apreendido em Juscimeira
esperando um médico legista
para fazer os exames, antes de ser
transferido para Cáceres.
“Estamos muitos
abalados, antes de ser internado,
ele estava tentando voltar aos
estudos e se harmonizar com a
sociedade, mas o Ministério
Público entendeu que a

internação seria a melhor
medida", concluiu a mãe.
A direção da Unidade não
quis repassar maiores
informações e apenas informou
que a Polícia Civil de Cáceres
registrou o boletim de ocorrência
dos fatos. Atualmente o Centro
Socioeducativo de Cáceres
abriga 11 adolescentes infratores.
A Polícia Civil está
investigando o caso para
confirmar se houve ou não um
homicídio.
A Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp-MT)
confirmou a morte e informou
que o sistema socioeducativo já
tomando as medidas cabíveis
para o caso.

SÓ BARULHO

PM frustra tentativa de roubo
à banco em S.J Quatro Marcos
Q.M.N c/ Redação

P

oliciais militares frustraram
na madrugada de anteontem,
(17), uma tentativa de roubo
a agência do Sicredi na rua Sergipe,
em São José dos Quatro Marcos.
Segundo o boletim de ocorrência, os
militares foram acionados pela
empresa que cuida do
monitoramento privado, que
informou sobre a movimentação
estranha no local.
Ao se deslocarem para o
local, os policiais abordaram um
indivíduo nas proximidades da
agência, a suspeita era que o mesmo
pudesse ser o olheiro da quadrilha,
mas como não havia nada a ver os
policiais dispensaram o elemento
estranho e deram continuidade aos
trabalhos para averiguarem o fato
ocorrido.
Já no interior da agência, os
militares não constataram nada de
anormal, porém sentiram um forte
odor de queimado e ainda ouviram

barulhos vindo de dentro da
agência. Os militares entraram em
contato novamente com a central de
monitoramento solicitando a
presença do gerente.
No local foram encontradas
várias ferramentas, dentre elas uma

máquina Poli corte
(maquita) uma furadeira, alicates,
corda, dentre outras. Os ladrões já
haviam pinoteado antes da chegada
dos fardados, evitando o flagrante,
desaparecendo. O caso deve ser
investigado pela Polícia Civil.
Foto: PM/MT

No local, os ladrões abandonaram ferramentas usadas para arrombamentos
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Pedaços de bom caminho
no paradisíaco pantanal
Da Editoria

C

onhecer o pantanal de
Mato Grosso e a
C h a p a d a d o s
Guimarães são algumas das
opções de roteiros mais
comuns para os turistas que
vem ao Estado. É fácil lembrar
das paisagens da Chapada e do
Pantanal, mas você já ouviu
falar da maior cachoeira do
Estado? E do maior pico? Esses
atrativos se localizam numa
região que está crescendo e se
tornando um novo polo
turístico do Estado.
Aqui há uma seleção de
municípios, todos contam com
atrativos na região oeste,
apresentando toda a
exuberância de Mato Grosso, a
começar pela bicentenária
Cáceres, a bela por natureza
“Princesinha do Rio Paraguai,”
com seus casarios seculares,
barcos-hotéis, pesca na
Reserva Taiamã, berço das
onças pintadas, acervo natural
da rica fauna e flora pantaneira.
A cidade tem um
infraestrutura turística bem
desenvolvida, permitindo aos
visitantes viajar ao país dos
sonhos reais durante o maior
festival de pesca embarcada do
planeta, o tradicional FIPe,
legado do saudoso Aderbal
Michelis, Faquini e Adelino

Pirangueiro; E que tal
um mergulho nas águas azuis
da Dolina água milagrosa
nascida da queda de um
meteoro; as fazendas
Descalvados e Jacobina, enfim,
um relicário prá compartilhar
com a alma. São tantos os
atrativos, que mesmo sem
comer cabeça de pacu, quem
vem, volta.
*-No pólo turisticode Cáceres,
conheça Salto do Céu fica
distante, cujo nome vem de
uma cachoeira de 16 metros
que se localiza no centro da
cidade. Por todo município é
possível encontrar cachoeiras
de diversos tamanhos sempre
localizadas em áreas muito bem
preservadas propícias a
escaladas, rapel e outras
modalidades de turismo de
aventura. Já foram catalogadas
cerca de 45 cachoeiras. Salto do
Céu possui ainda várias
comunidades importantes, tal
como, Vila Progresso, São
Jorge e Cristinópolis.
Comunidades essas, que
contribui para um grande
desenvolvimento econômico
da Cidade de Salto do Céu. Se o
visitante tiver tempo, não
custaconhecer estas
comunidades e sentir in-loco, a
vida na zona rural.

Foto: Reprodução

Toda a beleza natural do paraíso pantaneiro reside nesta abençoada região

Nova Lacerda só tem o limite
central, pois é grande e rica em
belezas naturais, destacando-se
suas lindas cachoeiras e
cascatas. A principal e mais
conhecida é a denominada
Uirapuru que está localizada a
26 km do perímetro urbano da
cidade. O turista pode também
se deliciar em banhos com
direito a selfies, nas
refrescantes
cachoeira dos
Goianos e das Águas
Cristalinas.
*- Agora, se o forasteiro turista

gosta mesmo de aventuras,
quer se sentir um Indiana Jones,
bom mesmo é visitar
Curvelândia, famosa
mundialmente pela Caverna do
Jabuti, de segredos milenares,
considerada pelo IBAMA
como a maior caverna do
Estado com 4 km², localizada
na Serra do Padre Inácio e
tombada como patrimônio
histórico, o ponto máximo da
cidade conhecida inicialmente
por “Curva do Boi” e que conta
ainda com
outras cinco
cavernas catalogadas: da
Figueira, do Lobo, do Abismo
dos Jabutis, Três Buracos e
Passagem de Urubu.
*- Viajando mais longe um
pouco, em outra direção,
chega-se a Primeira Capital de
Mato Grosso, a Bela Vila Bela
da Santíssima Trindade,
embalada pelo ritmo da danca
do chorado. Fundada em 1752
o município abriga a maior
cachoeira de Mato Grosso, com
250 metros de altura e o Parque
Estadual Serra de Ricardo
Franco que também abriga
outras cachoeiras. No centro há
as ruínas de uma antiga catedral
que foi abandonada pelos
moradores que deixaram a
cidade quando o município
deixou de ser capital. Com uma
população majoritariamente
negra, Vila Bela mantém as
manifestações culturais desses
povos como a Dança do Congo,
a Dança do Chorado e a
produção de uma bebida típica,
o Canjinjin, produzida apenas
por mulheres e considerada
afrodisíaca.
*- Curtir o turismo pantaneiro
sem conhecer Pontes e
Lacerda, é o mesmo que dizer
que foi à Roma e não viu o
Papa, a começar pelo
Parque Estadual Serra de Santa

Bárbara, onde é possível
encontrar uma cadeia
montanhosa ocupando cerca de
120. 092 hectares. O morro de
Monte Cristo é o ponto
culminante com 1.118 metros
de altitude. Sobre as
potencialidades do turismo de
Pontes e Lacerda, é possivel
viajar no tempo, voltar ao
passado e eternizar em fotos o
ponto de telégrafo instalado por
Rondon. Bem próximo deste
local tem um cemitério
indígena, que chegou a ser
utilizado pelos habitantes da
pequena gleba que se formava.
Outro potencial atrativo natural
é o Rio Guaporé. Caudaloso é
tranquilo ele ladeia a cidade e
em suas águas se pode ver os
Botos Rosas e aprender com
alguns moradores, técnicas
para chamar a atenção deles,
bem como andar de barco em
alta rotação, fazendo ondas.
Nesse rio também há aparição
de jacarés e peixe elétrico. Se o
leitor gosta de trilhas, há um
morro com várias abertas onde
as pessoas fazem caminhada.
*- Não precisa ir até o Acre para
se chegar em Rio Branco,
eleexiste aqui também, não,
uma capital, mas uma
cidadezinha pacata, bucólica,
quelembra cenográficas de
época em novelas de TV. A
cidade é famosa por
proporcionar aos visitantes
várias opções de turismo de
aventura, através do belíssimo
Balneário do Roncador,
localizado na serra de mesmo
nome e seu Parque turístico
inaugurado em 2012 e fica
localizado à 9 km da sede do
município. E depois desse
passeio regional, a gente vai
ficando por aqui, até a próxima
semana, com mais um giro
pelos pedaços de bom caminho.

Cáceres-MT, quarta-feira 19 de junho de 2019

06
SEXTO MANDAMENTO

Maníaco preso ao saber que estava sendo procurado por outro crime de abuso sexual, acabou por confessar o estupro cometido contra a criança na igreja

Obreiro evangélico foi preso
suspeito de estuprar menina
G1-MT c/ Redação
Foto: PJC/MT

Jovelino Teles de Miranda, já estava sendo procurado por outro crime de estupro

J

o v e l i n o Te l e s d e
Miranda, 64, que atuava
como obreiro em uma

igreja evangélica em Cuiabá Especializada de Defesa dos
foi preso pela Polícia Civil, por Direitos da Criança e do
meio da Delegacia
Adolescente, acusado de crime

ENCOMENDA FATAL

Tio de Riva teria sido morto
a mando de sobrinho e irmão

de estupro de vulnerável, após
descobrimento de um
mandado de prisão preventiva
em aberto (condenação com
pena de seis anos de reclusão)
pelo crime de estupro,
decretado pela 2ª Vara
Criminal da capital.
A l é m
d e s s e
cumprimento, ele foi autuado
em flagrante por estupro de
vulnerável, cometido contra
uma menina de 7 anos.
Conforme apurado, na
noite de domingo último, (16)
os membros da congregação
chamaram o pastor e
comunicaram que um
frequentador da igreja,
localizada no Bairro Cidade
Alta, havia abusado de uma
criança de sete anos que
participava de atividades
evangélicas.
Após ciência os fatos e
visando tomar providências, o
pastor acompanhou o suspeito
até a Deddica para
esclarecimentos dos fatos,
negados por Jovelino .
No entanto, durante

buscas no sistema foi
localizado uma ordem de
prisão preventiva expedida em
desfavor do suspeito pelo
crime de estupro.
Questionado, ele confirmou o
estupro referente a esse
mandado, porém alegou que
não sabia da condenação.
Os investigadores da
Deddica foram até a casa da
vítima de 7 anos e em conversa
com a mãe da menina foram
confirmados os fatos.
Conforme relato da
criança, o abuso aconteceu
quando a menina foi beber
água e o suspeito a segurou
pelo braço e acariciou as suas
partes íntimas.
D i a n t e
d a s
infoArmações, a menina foi
conduzida à Deddica e
atendida pela equipe
psicossocial, quando foi
comprovado o abuso.
Com base nos indícios
de crime e provas de autoria, o
suspeito foi autuado em
flagrante pelo estupro de
vulnerável.

R.T c/ Redação

O

delegado Carlos
Henrique Engelmann, da
Delegacia de Polícia
Judiciária Civil de Juara, afirmou
que estão sendo procurados
Geraldo Riva e José Henrique
Riva, pai e filho, por suspeita de
serem mandantes do assassinato
de Joaquim Riva, tio do exdeputado José Riva. Um dos
suspeitos contratados para
executar o crime teria relatado à
polícia que a vítima teria feito
ameaças de morte a seu sobrinho,
e os suspeitos então buscaram
neutralizar a ameaça.
Joaquim Riva, mais
conhecido como 'Tio Quincas',
foi assassinado no começo do
mês de março deste ano, na região
de Dores do Rio Preto, no
Espírito Santo. Joaquim estava
com o irmão mais velho, Jorge,
em uma estrada de terra, quando
foram abordados por dois
homens que os renderam,
colocaram no bagageiro de um
veículo e levaram para outro
lugar.
Em uma estrada de terra,
Joaquim foi executado com tiros

na cabeça. Jorge Riva
continuou com os assaltantes por
um tempo, e depois foi liberado.
Horas depois, já no Estado do Rio
de Janeiro, os dois autores do
crime foram capturados.
O suspeito teria se
hospedado no mesmo local que os
autores do crime e após
investigações a polícia apurou
que se tratava de Valdeir Soares
dos Santos. O delegado disse que
ele confessou participação no
crime e deu mais informações.

As informações dadas por
Valdeir foram encaminhadas ao
delegado de Dores do Rio Preto,
que representou pelas prisões de
Geraldo Riva e José Henrique
Riva. Os mandados já chegaram à
Juara, mas a polícia não teve
sucesso em localizá-los. Ainda
segundo o delegado, Geraldo e
José Henrique teriam pago R$ 15
mil a Valdeir para que o crime
fosse consumado, com a
promessa de que ele receberia
mais R$ 15 mil posteriormente.
Foto: Arquivo

Joaquim Riva, foi alvo de emboscada armada e pega pelo iurmão e sobrinho

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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PRIMEIRO ROUND

Em decisão de 180 minutos os primeiros 90 foram favoráveis ao clube de Goiás, que joga pelo empate atras da vaga, enquanto que ao União só a vitória vale

De virada goianos derrotam
Colorado em Rondonópolis
O.E c/ Redação
Foto: Cidade nos Esportes

O

União Esporte Clube não
teve uma noite feliz
dentro de casa pela
segunda fase da Série D do
Brasileiro, na partida de ida na
tarde de domingo último no
Lutherro Lopes em
Rondonópolis. Em um jogo de
cinco gols, a equipe de
Rondonópolis abriu o placar, mas
não segurou a força do visitante
Iporá(GO) na etapa final.
Aos 26 minutos, em
cruzamento de escanteio do
atacante Léo Goteira, a bola
sobrou para o meio-campista Léo
Coca, que chutou forte e a bola

ainda bateu no zagueiro Samuel
antes de entrar.
O Iporá e o zagueiro
Samuel não deixaram barato. Aos
44 minutos, Danilo cobrou falta
para área, o atacante Gênesis
cabeceou na trave e na volta,
Samuel Teram também usou a
cabeça para empatar a partida,
levando a igualdade para o
intervalo.
No segundo tempo, o jogo
ficou mais aberto. Aos 8 minutos,
o volante Junior Capixaba achou
Elcarlos em profundidade, o
atacante recebeu, balançou para
cima da marcação e cruzou, a bola

sobrou para o atacante
Gênesis, que colocou com
categoria de perna esquerda,
virando o jogo.
Aos 18 minutos, apareceu
a arma do União. O meia-atacante
Goteira recebeu na intermediária
e com um chute muito forte fez
um golaço no estádio Luthero
Lopes, empatando a partida em 2
a 2. Dez minutos depois, mais um
golaço contra o Colorado no
Luthero.
O meia Neverton chutou
de fora da área uma bola
conhecida como “pombo sem
asa”, sem chances para o goleiro

PENEIRÃO À VISTA

Galo faz esparramo no poleiro
dispensa xerife e todo plantel
S.N/O.E c/ Redação

O

Sinop Futebol Clube se
despediu na semana
passada da Série D do
Campeonato Brasileiro 2019.
Com isso, o técnico Gianni
Freitas e praticamente todo o
elenco foram dispensados. O
técnico oriundo da capital matogrossense comandou o time em
17 jogos, contando o
Campeonato Mato-grossense,

Copa do Brasil e Série D. Foram
cinco vitórias, oito empates e
quatro derrotas. O
aproveitamento foi 45% dos
pontos disputados.
De acordo com o
presidente do Sinop, Agnaldo
Turra, apenas os jogadores até 21
anos, que poderão disputar a
Copa FMF, permanecerão na
equipe.
Foto: Arquivo

Do elenco formado por Giani Freitas, só vai restar saudades

Outras contratações
pontuais serão feitas para a Copa
Verde, que começa em agosto
para o Galo do Norte. “O técnico
não segue, os jogadores também
foram todos dispensados, ficando
somente os que tem idade até 21
anos. Vamos contratar algumas
peças pontuais para a Copa
Verde”, afirmou o presidente.
Com a saída de Giani
Freitas, o Galo do Norte vai ao
mercado em busca de outro
comandante para disputar a Copa
FMF que começa em agosto, com
adversário já marcado, o atual
campeão Mixto e Turra antecipou
ainda que a partir do próximo dia
24, haverá peneirão com atletas
de 21 anos, para montar a equipe
que vai disputar a competição.
Na Copa FMF o time
sinopense estreará contra o
Mixto, atual campeão, no dia 10
ou 11 de agosto, de acordo com
tabela divulgada pela Federação
Mato-grossense de Futebol
(FMF). Já na Copa Verde, o Sinop
fará sua estreia enfrentando o
classificado entre Costa Rica, de
Mato Grosso do Sul, e Genus, de
Rondônia, diretamente nas
oitavas de final.
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Colorado vacilou e vai precisar vencer o Iporá em Goías, pra ficar com a vaga

travessão e entrou, dando
números finais e a importante
vitória do Iporá por 3 a 2 fora de
casa.
No jogo de volta, o
Colorado de Roo viaja no final de
semana para Goiás, onde pega às
14h30 no estádio Ferreirão, o
Iporá na casa do adversário, jogo
que decide a vaga
na
classificação. O Colorado

precisará da vitória por
um gol de diferença para levar a
decisão para as penalidades
máximas, enquanto que o Iporá
com um empate será da vaga e da
permanência nas disputas da série
D. .
O vencedor deste
confronto enfrentará
Juazeirense(BA) ou
Patrocinense(MG).
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Rosas vermelhas a socialite cacerense
Marília Fontes pela passagem de mais um
ano. Que Deus lhe conceda muita saúde e
muitos anos de vida. Hoje nossas homenagens
com votos de felicidades. Grande beijo!!!

By Rosane Michels

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

Nosso abraço especial ao aniversariante do dia Felix Alvares, que
festeja a data envolto ao carinho dos familiares e rol de amigos.
Desejo o melhor para você não só hoje, mas sempre, e que esta data se
repita por muitos anos.

Nossas felicitações são endereçados a professor
Hélio Inácio Santana que marcou mais um golaço no
placar da vida. Hélio que é músico, cantor e
compositor recebeu dos amigos os calorosos
abraços pela data. Nós do JCC lhes desejamos
felicidades e muitos anos de vida.

Esotérico

Brindou data nova a querida Vandira Garcia que
recebeu os parabéns dos amigos e familiares. Que
Deus em sua infinita bondade lhe presenteie com
um ano recheado de surpresas e coisas boas. Feliz
Aniversário!

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio,
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de boas decisões e
novidades inesperadas em
sua vida profissional e carreira. O
momento pode envolver a chegada de um
novo projeto inovador, no qual você estará
totalmente envolvido.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio,
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de novidades
inesperadas, relacionadas a
projetos futuros, que podem estar
relacionados com viagens internacionais
ou publicações. Fé e otimismo renovados.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio,
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de maior contato com
emoções profundas e
necessidade de deixar para trás algumas
pessoas e situações. O momento pode estar
relacionado também, com uma negociação
envolvendo grande soma de dinheiro.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio,
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O dia pode ser socialmente
agitado, com convites e encontros com
amigos. Uma nova amizade pode chegar
para ficar.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio,
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia movimentado e com
boas novidades, especialmente no
trabalho. O momento pode estar
relacionado a um novo projeto. Se estiver
desempregado, pode receber uma boa
notícia.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio,
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento
agradável na vida social e aproximação
de pessoas interessantes e diferentes.
Alguém especial pode surgir
inesperadamente e mexer com seu
coração.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento agradável na vida
doméstica e familiar. Sua casa pode ser
um gostoso ponto de encontros entre
amigos e parentes queridos. Um de seus
pais passa por uma positiva renovação de
energias.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento agradável na vida
social. A comunicação melhora e bons
contatos comerciais podem ser
realizados. Um novo projeto ou contrato
pode ser negociado e firmado.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento positivo nas finanças. Um
projeto ou contrato, envolvendo o
aumento de seus rendimentos, pode ser
aprovado. O dinheiro chega com mais
facilidade e equilíbrio.

A Lua começa a caminhar
através de seu signo, recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia
movimentado e agitado, com boas
novidades na vida pessoal e no trabalho.
Uma notícia inesperada, pode trazer
mudanças positivas à sua vida. Você
estará mais aberto e comunicativo.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
maior contato com seu mundo
emocional, que passa por um momento
de equilíbrio e libertação. O dia é ótimo
para cuidar da saúde e dedicar-se a
atividades que unam mente e corpo.

A Lua começa a caminhar
através de Capricórnio, recebe
um ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento na vida social e de atividades
em grupo. Hoje, você vai preferir estar
perto de pessoas que fazem parte de sua
"tribo" e "falam a mesma língua" que
você. Dia agradável e divertido.

