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Numa parceria Prefeitura de Cáceres/6º C.R da Policia Militar, 
aconteceu no último domingo, (4), na Escola Municipal Eduardo 
Benevides Lindote. do Jardim das Oliveiras, a Iª edição da ACISO, ação 
cívico social, com o lema: “Servir e Proteger.” Dentre as atividades, 
assessoria jurídica, consultas médicas, dentista, corte de cabelo, testes de 
glicemia, DSTs, hepatite, emissão de cartão SUS, do bolsa família, etc. 
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Não bastasse Cáceres estar há 
quase três meses sem chuva, o tempo seco 
e a baixa umidade relativa do ar, mesmo 
com a queda da temperatura, um abjeto 
individuo ateou fogo numa área de cerca 
de 3 hectares às margens da Avenida São 
Luiz, no bairro do Trevo na noite de 
domingo último. O sinistro, felizmente 
debelado,  causou pânico em vizinhos e 
motoristas, alvos do incêndio. 
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Policiais civis cumpriram um mandado de 
busca e apreensão na manhã da última sexta-feira (2) 
contra uma das figuras mais famosas e polêmicas de 
Poconé: Wagner Wilson do Carmo, o “Dom Wagner,” 
um digital influencer, conhecido por sua ostentação nas 
redes sociais e pelo bordão “passar bens”. Tudo por 
causa de um video/brincadeira, onde ele emprestava 
um revolver para um colega. 

O Ministério Público Estadual enviou ao governador uma 
notificação recomendatória para que assine contratos de publicidade com 
sites e blogs sérios, alegando existência de mídia usada por laranjas para 
desviar dinheiro. Inquérito civil investiga indícios de irregularidades, 
(Contrato nº 009/2016) no valor de R$ 70 milhões, para a prestação de 
serviços técnicos de publicidade do Governo. Página 06
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BAIXA DO CPF

VERDÃO DO CARAMUJO

SOLIDARIEDADE

Escola Benevides Lindote
recebe Ação Cívico Social

Mesmo com frio, foram diversas as atividades culturais, retreta da Banda do 2º Bfron,  atendimento médicos, dentista, jurídicos, emissão de documentos, etc  

Durante a ação, vários foram os atendimentos solidários, à comunidade 

 Foto: Facebook

INCÊNDIO CRIMINOSO

Fogo em área às margens
da Av. S. Luiz gera pânico

Fogo atingiu vegetação rasteira, 
ameaçando prédios da região   

Foto: JCC

REI DO PACOTE

Digital influencer roda com
trabuco que apagou ladrão

Wagner teria usado a arma para se defender de 
um ladrão (morto) em 2017 Foto: Divulgação

SEM PIRATARIAS

Mídia laranja na mira do
MP que alerta o governo

Promotor Mauro Zaque quer acabar com a pirataria dos rábulas  

Foto Arquivo

VÁRIAS FUNÇÕES

Concurso oferece 91 vagas
na prefeitura de P. Lacerda

Matou desafeto a tiro no
buteco vazando num gol

Valentão é preso ao tentar
estuprar nora de moradora
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Nesta primeira edição do mês de 
agosto, que pra nós, assim como para 
muitos já começa no dia 6, que o final de 
semana deixou aquela ressaca, raminho 
de arruda na orelha esquerda, um pé 
atras, que os antigos romanos já diziam 
no século 1º DC,  que nesse mês, um 
dragão cuspindo fogo aparecia no céu 
durante a noite, pressagiando coisas 
ruins. 

Na verdade, seria apenas a 
constelação de Leão, que fica mais 
visível durante este período do ano e os 
antigos eram muito ligados ao cosmo e 
seus mistérios. Merascoincidências ou 
não, como cautela e caldo de galinha 
nunca fizeram mal a ninguém, não custa 
ficar esperto, diante das retrospectivas 
agostinas. 

Foi em 1º de agosto (1914) o 
inicio da 1ª guerra mundial e em meados 
desse mês,(1934)  a 2ª grande guerra  
com o deslocamento das tropas alemãs 
para a fronteira com a Polônia; entre os 
dias 6 e 9 de agosto,(1945), mais de 200 
mil pessoas morreram em Hiroshima e 
Nagasaki, destruídas pela bomba 
atômica;  na manhã de 24 de agosto, 
(1954), Getúlio Vargas teria se suicidado 
com um tiro no coração; No dia 21 de 
agos to  (1961) ,  Jân io  Quadros  
renunciava ao governo federal; no dia 22 
de agosto (1976) morria Juscelino 
Kubsticheck, num acidente na Via 
Dutra, na colisão do seu Opala com um 
caminhão; a construção do Muro de 
Berlim, que dividia a Alemanha em duas 
partes, começou no dia 13 de agosto 
(1961), felizmente derrubado;No dia 31 
de agosto, (1997), morria a princesa 
Diana, em um trágico acidente; Elvis 
Presley morreu em 16 de agosto, (1977), 

tornando-se uma das maiores 
lenda musicais; mais recentemente, 
antes deste agosto (2019) cercado de 
mistérios hackeados, dois anos atrás, 
num dia 2 de agosto (2017) após o 
procurador-geral da República, Rodrigo 
Janot, denunciar ao STF Temer e o ex-
deputado Rodrigo Rocha Loures, por 
corrupção, os nossos empregados na 
Câmara Federal, à guisa de liberação de 
emendas remendadas, rejeitava a 
denúncia impedindo a investigação no 
Supremo. 

Com o devido respeito aos 
caninos pets, diante de tantas tragédias e 
cachorradas, a gente quase esquece que 
além de azíado, Agosto também é o mês 
do cachorro louco e a ciência veterinária 
explica, nada de fatal, pânico e ou 
safadezas políticas, a questão é o cio das 
cadelas. 

No agito dos feromônios, os 
cachorros ficam pirados e muitos 

quando se sabe que a raiva, (vírus 
Lyssavirus, da família Rhabdoviridae), 
também dita hidrofobia, é uma virose, 
nada a ver com apetite sexual dos dogs. 

Se comparado com os vírus da 
inveja, desídia, ódio, corrupção, 
mentiras e demais mazelas tipicas dos 
poderosos ditos humanos, nem tão 
nefasta assim, pois tem vacina e a dos 
politiqueiros e seus comparsas, são 
incuráveis e só maculam, as vitimas, ou 
seja, o povo, que nos 12 meses do ano, é 
lesado pela trupe. Agosto, oitavo mês do 
calendário gregoriano, alusivo ao 
Imperador César Augusto, na realidade é 
apenas um mês a mais no rol anual de 
desigualdades, obtendo a fama azíaga, 
de cachorro louco, por coincidências 
efeméridas e crendices populares, 
trocando em miúdos, como dizia o 
gaúcho Martin Fierro, personagem do 
poeta argentino Jose Hernandes, “No 
creo en Brujas, pero que las hay las hay”.

Lançado em 1971, o livro As 
Veias Abertas da América Latina, do 
escritor uruguaio Eduardo Galeano, logo 
se transformou em um clássico para os 
seguidores de filosofias anticapitalistas 
e anti-imperialistas. 

No livro, o autor analisa a 
história da América Latina sob o ponto 
de vista da exploração econômica e da 
dominação política, desde a colonização 
européia até a contemporaneidade da 
época que foi lançado. Isso em um 
período contextualizado pela Guerra 
Fria (1945-1991), e pelo início de um 
ciclo de regimes ditatoriais nos países 
latino-americanos. 

A publicação de Galeano era 
identificada como sendo uma obra 
revolucionária e de esquerda, que foi 
banida na Argentina, Chile, Brasil e no 
Uruguai, durante as ditaduras militares 
nesses países. O escritor chegou a ser 
preso em solo uruguaio, e depois 
obrigado a se exilar, primeiramente na 
Argentina, e depois, na Espanha.

Neste ensaio contado de uma 
maneira não acadêmica, mas, sim, de 
forma poética, fluida e dramática, o 
escritor usa suas últimas páginas para 
grafar a diferença entre as colonizações 
de exploração, predominantes no sul dos 
EUA e em todo o continente latino, e as 
de habitação, na parte dos Estados 
Unidos que dominou todo o território, 
não esquecendo claro, dos aspectos 
herdados de um comportamento 
fascista, que ignora ferozmente aspectos 
de cunho social para supervalorizar o 
capital. 

Para Eduardo Galeano, o legado 
a seguir na América Latina era sim o 
social, na tentativa de frear o 
alastramento do “progresso”, que tem 
suas aspas justificadas pelo corrimento 
também da miséria nos pedaços de terra 
conquistados pelo primo rico, localizado 
mais ao norte.

Mais de 40 anos depois, o 
escritor revelou ser a prosa da esquerda 
tradicional chata. Além do que, o seu 
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INFLAMÁVEL

PICARETAS, ZERO!

CHUPA-CABRA

DENTE$ & BANGUELAS!

PONTES QUE CAIU

SUPERFATURAMENTO

Levantamento realizado pela Vale Card, 
empresa especializada em soluções de gestão 
de frotas, de janeiro a junho de 2019, apontou 
que Mato Grosso teve a gasolina com o preço 
mais alto entre os estados da região Centro-
Oeste – em média, o litro foi vendido a R$ 
4,706 no período. Os dados foram obtidos por 
meio do registro das transações realizadas 
com o cartão de abastecimento da própria 
empresa em cerca de 20 mil estabelecimentos 
credenciados por todo o Brasil. E o salário 
aqui, óh, é pequenininho mesmo, Mané!

Atenção picaretas da mídia internetês de 
Mato Grosso, podem botar as barbas de 
molho, porque o Ministério Público Estadual 
decidiu cortar o embalo de vocês, naquela de 
morder mídias do governo e brincar de 
imprensa, agora o papo vai ser sério, decidiu o 
Promotor de Justiça Mauro Zaque através 
notificação recomendatória ao governo,  para 
que só assine contratos de publicidade com 
sites e blogs que tenham audiência 
comprovada, sob alegação de que existem 
veículos de comunicação usados por laranjas 
apenas para desviar dinheiro. Tava passando 
da hora de moralizar a coisa!

Enquanto jornalistas com despesas de 
diagramação, impressão, repórteres e os 
cambaus se ralam pra fazer uma mídia séria, 
com origem, procedência ,  é t ica  e  
periodicidade, alguns outros na base do 
chupa-cabra, bagunçam o coreto e ainda 
levam amídia do governo, sem compromisso 
algum com o jornalismo profissional. Oxalá, 
com nova filosofia política em Mato Grosso, a 
imprensa, inclusive a escrita, séria seja mais 
valorizada, separando-se o joio do trigo.

A Câmara dos Deputados reembolsou o 
deputado Pastor Marco Feliciano (Podemos-
SP) em R$ 157 mil referentes a um tratamento 
odontológico. O parlamentar argumentou que 
precisava corrigir um problema de articulação 
na mandíbula e reconstruir o sorriso com 
coroas e implantes na boca. Enquanto isso, 
segundo dados da Associação Brasileira de 
Odontologia, mais de 70% da população com 
mais de 50 anos já perderam todos os dentes, e 
86% dos brasileiros não têm acesso a 
tratamentos odontológicos. Esta mesma 
parcela de desdentados, reféns do descaso do 
governo, paga, via impostos, o sorriso dental 
do Pastor deputado, Aleluia!

A CGE e a SINFRA-MT, instauraram dois 
processos administrativos para apurar a 
responsabilidade de quatro construtoras em 
irregularidades na licitação e na execução de 
contratos de reforma de ponte de madeira na 
MT-468 em Santo Antônio do Leverger, e 
com razão, admita-se, pois a ponte teria sido 
reformada no ano de 2010 por determinada 
empresa, sem licitação; em 2012, o governo 
iniciou processo licitatório a fim de contratar 
empresa para executar nova reforma na 
mesma ponte, no montante de R$ 81.978,88.

Em 2013, o governo iniciou novo processo 
licitatório para reconstrução da mesma ponte, 
já reformada. A nova licitação resultou no 
contrato firmado em setembro de 2014, no 
montante de R$ 233.253,48. O TCE 
identificou superfaturamento no total de R$ 
37.274,80. Trocando em miudos, This is 
Brezil e MT é uma das unidades desta 
federação.

EDITORIA

físico não aguentaria e, portanto, 
seria internado no pronto-socorro. Em 
outra declaração Galeano demonstra que 
assumiu um tom mais ponderado para 
analisar o maniqueísmo político de 
outrora: “Em todo mundo, experiências 
de partidos políticos de esquerda no 
poder, às vezes deram certo, às vezes, 
não, mas muitas vezes foram demolidas 
como castigo por estarem certas, o que 
deu margem a golpes de Estado, 
di taduras  mil i tares  e  per íodos 
prolongados de terror, com sacrifícios e 
crimes horrorosos. Incluindo erros 
cometidos em nome da paz social e do 
progresso, em alguns períodos”. – 
completou o escritor uruguaio. 

***___Rubens Shirassu Júnior, 
escritor, pesquisador, jornalista e 
pedagogo. Autor, entre outros, de 
Religar às Origens (ensaios e artigos, 
2010) e Sombras da Teia (contos, 2016) - 
www.rubensshirassujr.blogspot.com

Exploração e domínio

Tragédias & Cachorradas
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Esotérico
Vênus, Marte e Sol unidos em 
Leão recebem um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário, indicando dias de 
movimento na vida social e 
aproximação de amigos. 

Você estará mais aberto, simpático e 
comunicativo, mais voltado para as 
atividades sociais, o planejamento de 
viagens e estudos. 

Vênus, Marte e Sol unidos 
em Leão recebem um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário, indicando dias de 
boas notícias e benesses nas 

finanças. Um contrato pode ser assinado 
ou uma promoção aprovada. Se estiver 
pensando em pedir um aumento ou 
mudar de emprego, aproveite este bom 
momento.

Vênus, Marte e Sol unidos 
em Leão recebem um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário, indicando dias de 
m o v i m e n t o  b a s t a n t e  
agradável em seu coração. 

O amor está em seu entorno e dentro de 
você. O dia é ótimo para sair e divertir-se 
com seu amor e amigos. Um romance 
ganha força e novas nuances.

Vênus, Marte e Sol unidos 
em Leão recebem um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Sagitário, indicando dias de 
m a i o r  e n v o l v i m e n t o  
emocional e acolhimento. 

Você vai preferir ficar em casa, juntos dos 
seus. Se estiver pensando em comprar ou 
vender um imóvel, este é o melhor 
momento do ano para fazê-lo.

Vênus, Marte e Sol unidos em 
seu signo, recebem um ótimo 
aspec to  de  Júp i t e r  em 
Sagitário, indicando dias de 
divertimento, abertura de 
portas e novas oportunidades 

na vida pessoal e profissional. O momento 
pode estar relacionado com boas novidades 
no amor e romance. Você estará mais aberto e 
afetivo.

Vênus, Marte e Sol unidos em 
Leão recebem um ótimo 
aspecto de Júpi ter  em 
Sagitário, indicando dias de 
interiorização e maior contato 
c o m  s u a s  e m o ç õ e s ,  

especialmente as que envolvem um 
relacionamento do passado, que pode voltar 
a fazer parte de sua vida. No entanto, não 
decida nada até o fim do mês. 

Vênus, Marte e Sol unidos em 
Leão recebem um ótimo 
aspec to  de  Júp i t e r  em 
Sagitário, indicando dias em 

que você estará mais voltado para os 
estudos e tudo o que se refere ao 
estrangeiros. Bons negócios podem ser 
realizados e projetos planejados e 
realizados com pessoas e empresas 
estrangeiras.

Vênus, Marte e Sol unidos em 
Leão recebem um ótimo 
aspec to  de  Júp i te r  em 
Sagitário, indicando dias de 

boas negociações e acordos envolvendo 
uma grande soma de dinheiro. Uma 
parceria ou sociedade financeira pode 
começar a ser negociada e promete trazer 
resultados rápidos e positivos.

Vênus, Marte e Sol unidos em 
Leão recebem um ótimo 
aspecto de Júpiter em Sagitário 
indicando dias de movimento 
positivo nos relacionamentos, 

pessoais e profissionais. A vida social 
ganha força e novas amizades podem ser 
feitas. Você pode receber uma proposta de 
fazer parte de uma parceria comercial. 
Um namoro começa.

Vênus, Marte e Sol unidos em 
Leão recebem um ótimo 
aspec to  de  Júp i t e r  em 
Sagitário, indicando dias de 
movimento agradável na vida 

social e aproximação de amigos, novos e 
antigos. O período envolve alegrias, 
especialmente em trabalhos em grupos 
ou equipes. Um romance pode começar a 
qualquer momento.

Vênus, Marte e Sol unidos em 
Leão recebem um ótimo 
aspec to  de  Júp i te r  em 
Sagitário, indicando dias de 
m o v i m e n t o  i n t e n s o ,  

equilibrado e positivo em seus projetos 
profissionais e planos de negócios. O 
sucesso chega, acompanhado do 
reconhecimento merecido, depois de 
anos de dedicação e esforço.

Vênus, Marte e Sol unidos em 
Leão recebem um ótimo 
aspec to  de  Júp i te r  em 
Sagitário, indicando dias de 

boas novidades no trabalho, que promete 
trazer algumas mudanças muito 
benéficas e positivas. O período indica 
crescimento, abertura de portas e 
promessa de novas oportunidades.

By Rosane Michels

SOCIAL

Vivas a elegante Rosana Neves de Castro Carneiro pela passagem 
de mais um natalício ocorrido no fim de semana. Felicidades, 
saúde e muitos anos de vida é o que lhes desejamos.

Alô mais que especial,  as ciclistas Denise SantAna e Regina 
Pouso, que participaram no fim de semana do Pedal Brasil-
Bolívia. Sinônimo de superação e determinação. Parabéns 
meninas!!!

Em  tempo parabenizamos a querida Tânia 
Silva, que apagou velinha ao som do 
tradicional parabéns entoado pelos amigos e 
familiares.  Que esse novo ano seja repleto de 
coisas boas. Parabéns!!!

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

Em férias, o casal Claudio Oliveira e Lúcia, 
em companhia das filhas Maria Paula e  Ana 
Claudia desembarcaram em solo argentino.  
O flash em Bariloche onde estão curtindo os 
pontos turísticos, o frio e a rica gastronomia. 
Aproveitem...

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

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

*********************
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decididas em jogos de 
ida e volta. Poconé e Cacerense 
decidirão o acesso em casa, por 
terem as duas melhores 
campanhas. 

Os  dois  f ina l i s tas  
garantem o acesso para a 
Primeira Divisão do Mato-
g ros sense  em 2020 .  A 
Federação Mato-grossense de 
Futebol deverá divulgar nesta 
semana as datas da partida.

da vitória, ficou apenas 
no empate em 1 a 1 contra o 
Cacerense, sendo eliminada da 
competição. 

Já o Cacerense, que 
ficou em segundo com o 
empate, medirá forças com o 
Nova Mutum, que folgou na 
última rodada e terminou a fase 
classificatória em terceiro 
lugar.

As semifinais serão 

 equipe do Cuiabá 
E s p o r t e  C l u b e  Aconquistou uma vitória 

essencial fora de casa no 
último sábado, na Série B do 
Brasileiro, para não deixar o 
pelotão de cima escapar de 
perto na pontuação. Com 
desfalques importantes, como 
os regulares meio-campistas 
Escobar e Alê, suspensos, além 
d o  z a g u e i r o  E d n e i ,  
machucado, o Cuiabá do 
técnico Itamar Schülle fez um 
jogo cirúrgico diante do CRB 
(AL) no estádio Rei Pelé e 
venceu por 1 a 0, com gol do 
atacante Felipe Marques, aos 
12 minutos do segundo tempo.

O  Dourado  segue  
invicto pós-Copa América, 
como o  v i s i t an te  mais  
indigesto da competição. Nos 
últimos seis jogos, quatro 
foram distantes de Mato 
Grosso e a equipe conquistou 
três vitórias, além de um 
empate contra o líder, somando 
10 pontos e terminando a 14ª 
rodada em décimo lugar.

Com a vitória, o Cuiabá 
chega aos 20 pontos, empatado 
contra o próprio CRB, que leva 
vantagem no número de 
vitórias, seis contra cinco dos 
mato-grossenses. O Dourado 
fica a três pontos do G4 e a sete 
d o  Z 4 ,  m o s t r a n d o  
competitividade na inédita 
disputa nacional na história do 
clube.

Na próxima rodada, o 

C u i a b á  t e r á  a  
oportunidade de mudar a má 
impressão que tem deixado 
dentro da Arena Pantanal, com 
apenas uma vitória, que foi no 
dia 4 de maio, pela segunda 
rodada da Série B, por 2 a 1 
contra o Operário (PR) de 
virada. O próximo jogo será no 
dia 10 de agosto, contra o São 
Bento(SP), que é o 16º 
colocado, com 13 pontos.

om os jogos do final de 
s e m a n a ,  r o d a d a  Cd e c i s i v a ,  f i c a r a m  

selecionados os clubes que 
poderão estar em 2020 na elite 
do futebol de Mato Grosso. 

O líder isolado, o 
Poconé enfrentará o quarto 
colocado Sorriso na semifinal, 
enquanto que o Cacerense e 
Nova Mutum disputarão a 
outra vaga.No sábado, (3), o 
Poconé garantiu a liderança 
isolada, com vitória por 3 a 1 
diante do Sorriso no estádio 
Neco Falcão, em Poconé, gols 

d a  v i t ó r i a  d o  C a v a l o  
Pantaneiro, marcados pelo trio 
do pê, Pretinho, Pikachu e 
Peixinho. 

O gol dos visitantes foi 
marcado por Wagner, artilheiro 
da competição, com quatro 
gols. O Sorriso, mesmo com a 
derrota, se classificou em 
quarto e enfrentará o próprio 
Poconé na disputa pelo acesso.

O Cacerense que jogou 
fora do Geraldão, apenas 
empatou com o time do Ação 
na Arena Pantanal em Cuiabá, 
(gols marcados por Kaique, 

para o Cacerense e 
Fernando, para o Ação), mas 
também, mesmo assim, se 
classificou, ao terminar em 
segundo no grupo com cinco 
pontos, o mesmo número de 
ponto do Nova Mutum.

C o m o  a  F e r a  d a  
Fronteira venceu o time do 
Mutum lá em Lucas do Rio 
verde,  o  pr imeiro jogo 
acontece contra o Nova 
Mutum em Lucas do Rio Verde 
e o Cacerense decide a vaga 
para a final no Geraldão.

Já o Ação, que precisava 

FERA E CAVALO

Cacerense e Poconé já estão
nas semifinais da segundona

Fera jogou fora de casa, empatou com o Ação na Arena Pantanal em Cuiabá, mas mesmo assim, se classificou, ao terminar em 2º no grupo com cinco  pontos

Da Redação

Cacerense jogou pro gasto e está nas semifinais da segundona  

Foto: Assessoria

MEIO DA TABELA

Cuiabá vence fora de casa
e fica a três pontos do G-4
O.E c/ Redação

Cuiabá chega aos 20 pontos, empatado com o CRB   

Foto: Douglas Araújo

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 Ministério Público Estadual 
(MPE) enviou ao governador OM a u r o  M e n d e s ,  u m a  

notificação recomendatória para que o 
E s t a d o  a s s i n e  c o n t r a t o s  d e  
publicidade com sites e blogs que 
tenham audiência comprovada, sob 
alegação de que existem veículos de 

Comunicação (Gcom) do 
Governo do Estado, no valor de R$ 70 
milhões, para a prestação de serviços 
técnicos de publicidade, visando a 
elaboração de projetos e campanhas 
do Governo. A investigação resultou 
na suspensão de pagamento de mídias 
publicitárias.

A recomendação aponta que 
denúncia protocolada no Núcleo de 
Defesa do Patrimônio Público e da 
Probidade Administrativa de Cuiabá 
afirma que vários veículos de 
imprensa (sites, blogs, etc) que 
recebiam mídias institucionais são 
“montados” em nome de laranjas 
apenas para desviar dinheiro, onde 
seriam direcionadas mensalmente 
listas de veículos de imprensa a serem 
contemplados com o dinheiro da 
publicidade; que podem servir de 
orientação para outros órgãos e 
Poderes.

Na notificação, o promotor 
cita ainda que uma auditoria realizada 
nos contratos de publicidades do 
Governo do Estado em novembro de 
2018, constatou que o então 
governador Pedro Taques, autorizou o 
pagamento de R$ 17.680.026,46 
milhões com mídias alternativas, 

comunicação usados por laranjas 
apenas para desviar dinheiro. A 
recomendação foi assinada pelo 
promotor de Justiça, Mauro Zaque.

Conforme o documento, o 
MP investiga por meio inquérito civil 
indícios de irregularidades no 
Contrato nº 009/2016 do Gabinete de 

institucional e de governo, na 
modalidade “mídias sites” tão 
s o m e n t e  p a r a  s i t e s / b l o g  
regularizados, que sejam aptos a gerar 
estatísticas nos sites que realizam 
rankings de acesso, a fim de justificar 
o investimento de recursos públicos 
em tais plataformas e na análise nos 
processos de pagamento quanto ao 
número de pessoas alcançadas pelos 
anúncios, visando repelir a baixa 
repercussão e ainda que a contratação 
serviços seja feita por agência de 
publicidade ou diretamente de 
empresas/sites, blogs, que não 
preencham os requisitos legais sob 
pena de responder por Ato de 
Improbidade Administrativa e crime 
definido na Lei de Licitações. 

A recomendação foi enviada 
t a m b é m  p a r a  a  A s s e m b l e i a  
Legislativa, Tribunal de Contas do 
Estado e Prefeitura de Cuiabá.

15.992.123,92 milhões com 
sites e R$ 1.687.902,54 milhões com 
blogs. 

Além disso, Zaque afirma 
que a Controladoria Geral do Estado 
apontou em relatório que outros 
Poderes de Mato Grosso estariam 
destinando vultosos valores para sites 
e blogs que não possuem audiência 
suficiente para gerar estatísticas nos 
sites que realizam rankings de acesso, 
ou seja não havendo justificativa para 
o investimento de recursos públicos 
em tais plataformas, devido a baixa 
repercussão e impossível saber, da 
análise dos processos de pagamento, o 
número de cidadãos que visualizaram 
os anúncios institucionais.

Diante disso, o promotor 
recomendou que o governador Mauro 
Mendes determine, acompanhe e 
adote (no âmbito de sua competência) 
as medidas para que  suas respectivas 
Secretarias firmem contrato e envio 

iniciais W.S.S.
Foram realizadas buscas no 

perímetro da residência onde a equipe 
encontrou uma espingarda calibre 12 
com 18 munições, uma pistola de 
calibre nove milímetros com 102 
munições e dois carregadores, 17 
munições de calibre 38, uma capa de 
colete balístico e uma porção de pasta-
base de cocaína, além de outros 
objetos de origem duvidosa.

Grande parte dos produtos 
apreendidos estava enterrada próximo 
da casa e os policiais tiveram que 
cavar bastante para encontrar, 
incluindo a espingarda calibre 12 e as 
munições. Com relação aos veículos, 
foi identificado que uma motocicleta 
Honda Today estava sem placa.

O grupo foi encaminhado 
para a delegacia do município onde 
também estiveram presentes duas 
conselheiras tutelares da cidade que 
acompanharam os procedimentos 
relativos aos adolescentes. 

E s s a  a ç ã o  m o b i l i z o u  
empregou mais de 13 policiais 
militares e teve o apoio das unidades 
de São José dos Quatro Marcos e 
Curvelândia.

 oliciais da 1ª Companhia de 
Polícia Militar de Mirassol PD'Oeste prenderam duas 

pessoas e apreenderam cinco menores 
no final da tarde desta quinta-feira 
(1º). O grupo teria participado de 
roubos no município e com os 
suspei tos  foram encont radas  
munições, duas armas de fogo, capa 
de colete balístico e droga.

Os militares foram acionados 
para atender uma ocorrência de roubo 
em que, segundo informações, quatro 
pessoas chegaram em duas motos em 
um estabelecimento comercial, 
armadas com revólver. A partir dessas 
i n f o r m a ç õ e s ,  o s  a g e n t e s  
intensificaram as rondas na região e 
encontraram os veículos estacionados 
em frente a uma casa do bairro Jardim 
São Paulo.

Ao se aproximarem da 
residência, os policiais perceberam 
que algumas pessoas tentaram fugir 
da abordagem, mas foram alcançadas. 
Nas  checagens  o s  po l i c i a i s  
constataram que se tratava de cinco 
adolescentes de 14, 16 e 17 anos, uma 
mulher identificada pelas iniciais 
M.L.A. (32) e um jovem de 18 anos de 

 resolução da Agência 
Nacional de Energia Elétrica A(Aneel) que criou o Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica 
permite que o consumidor instale 
geradores fotovoltaicos em sua 
unidade consumidora e possibilite que 
o cliente possa gerar créditos de 
energia gerada com a distribuidora 
local. 

Esta ação possibilita que os 
consumidores reduzam os valores das 
faturas de energia e invistam em 
fontes de energia limpa.

O engenheiro eletricista, Luiz 
Félix Conceição Alvares, proprietário 
da LF Solar Engenharia, empresa com 
sede em Cáceres, avalia que mesmo 
com uma porcentagem ainda baixa na 
eletricidade proveniente dos raios 
solares, que não chega a 1,3 % da 
potência total instalada no Brasil, em 
breve este cenário pode mudar.

Para ele a crescente demanda 
pela geração de energia solar e com os 
incentivos garantidos pelo Governo 
de Mato Grosso, que negociou isentar 
o setor da cobrança do ICMS por até 
dezembro 2027, vão fazer que o setor 
cresça rapidamente. 

“Mas não é só isso, a questão 
ambiental é outro fator importante 
para o setor. As alternativas limpas e a 
conscientização de grande parte da 
população na importância da 
sustentabilidade,  impulsionam o 
interesse pela instalação de painéis 
solares em casas e estabelecimentos 
comerciais”, observou ele.

Luiz Félix se diz otimista 

finaliza   dizendo que a 
energia solar é uma ótima fonte 
alternativa de geração de energia, por 
não provocar impactos ambientais, 
recebendo todos os dias  uma imensa 
quantidade de energia proveniente da 
luz solar. “Em Cáceres e na região 
temos o sol praticamente os 12 meses 
do ano. 

A LF Solar Engenharia é 
especializada em projetos de 
instalação e manutenção de energia 
s o l a r  e  t e m  a j u d a d o  n a  
conscientização e transformação de 
gerar e consumir energia sustentável”, 
concluiu Luiz Alvarez. (Fonte Esdras 

com o cenário que se 
apresenta desde o ano passado (2018), 
onde a produção de energia solar teve 
crescimento histórico, com 1,2 GW de 
potência instalada. “Por esta razão 
estamos nos qualificando cada vez 
mais para atender este mercado que 
deve ter um largo crescimento. A LF 
Solar Engenharia vem expandindo 
sua atuação e já é uma referência na 
região quando a questão é energia 
solar”, destacou Alvares.

Ele, que recentemente esteve  
visitando a Alemanha, um dos países 
que mais se destacam na produção e 
instalação de energia fotovoltaica,  

MPE notifica governo sobre
contratos com mídia laranja

RÁBULAS DA NET

Conforme o MPE, contratos e envio de material publicitário e propaganda  institucional e de governo, “mídias sites” somente para sites/blog regularizados

Assessoria c/ Redação

ISENÇÃO DE ICMS

A recomendação foi assinada pelo promotor de Justiça, Mauro Zaque

Energia solar deve crescer
mais em Cáceres e região

Assessoria

Energia solar é ótima fonte alternativa por não provocar impactos ambientais

Foto: Arquivo

MARMANJOS E PIVETES

Operação em Mirassol D'Oeste
 prende envolvidos em assaltos

PM/MT c/ Redação

Motocicleta Honda Today apreendida com o bando,  estava sem placa 

Foto: Assessoria
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 Prefeitura de Cáceres em 
parceria do 6º Comando ARegional da Policia Militar, 

promoveu no último domingo, (4) a 
Iª edição da ACISO, ação cívico 
social, com o lema: “Servir e 
Proteger”. A ação aconteceu na 
E s c o l a  M u n i c i p a l  E d u a r d o  
Benevides Lindote do bairro Jardim 
das Oliveiras, à partir das 8h da 
manhã, com diversos serviços 
essenciais às pessoas carentes como 
assessoria jurídica, consultas 
médicas  com cl inico geral ,  
oftalmologista, dentista, corte de 
cabelo, exames de glicemia, DSTs, e 
de hepatite, emissão de cartão SUS, 
emissão de cartão do bolsa família, 
etc.

Durante a ação, mesmo com 
o frio, aconteceram diversas 
brincadeiras, distribuição de 
l a n c h e s ,  r e f r i g e r a n t e s ,  
apresentações cul turais  e  a  
apresentação da Banda do 2º Bfron, 
Exército Brasileiro.  O comandante 
do 6º Comando Regional de Policia 
Militar, Tenente Coronel Antônio 
Nivaldo de Lara Filho, destacou os 
motivos da Policia Militar ser 

pouco de cuidado aos nossos 
irmão”, pontuou o Comandante.

O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, agradeceu e 
parabenizou a Policia Militar de 
Cáceres e todos os outros parceiros 
pela bri lhante iniciat iva de 
contribuir com a vida do próximo. 

parceira dessa ação. 
“O bairro Jardim das 

Oliveiras é distante do centro e 
muitos não tem como se locomover 
pa ra  a lgumas  neces s idades  
essenciais; existe um grande número 
de pessoas carentes e isso nos 
motivou a criar a Ação e levar um 

uma consulta médica, um 
corte de cabelo, um cartão do SUS e 
tantos outros aqui oferecidos. 

Só temos a agradecer aos 
parceiros e voluntários por 
contribuírem e apoiarem a gestão,” 
disse Francis.

“Tenho certeza que este foi 
um dia  especial na vida dos 
moradores, de muita alegria para as 
crianças, os pais tiveram a 
oportunidade de ter acesso a vários 
serviços que com a correria e a falta 
de condições eles normalmente não 

tentativa de conter o tal 
Verdão, que reagiu e pegou um tijolo 
para arremessar contra a equipe da 
PM. Um dos policiais então efetuou 
um disparo de bala de borracha na 
coxa esquerda do suspeito, o que fez 
com que ele encostasse no muro.

Ele ainda tentou resistir à 
prisão, no momento em que era 
algemado, dizendo que ninguém iria 
prendê-lo, ameaçou os policiais de 
morte e feriu um deles. 

Os militares chamaram uma 
equipe da Força Tática para prestar 
apoio, mas o homem continuou 
resistindo até que, com uso de força, 
foi contido.

Ele então foi encaminhado à 
delegacia e ali o tal Verdão 
amarelou, como a maioria dos 
marginais covardes que são valentes 
quando tem uma arma na mão.

Depois de um sermão, foi 
engaiolado no xilindró, autuado por 
desacato e resistência.

m homem, identificado 
c o m o  A . N . F. ,  v u l g o  U“Verdão”, foi preso no final 

da tarde de sábado último (3) após 
invadir uma residência e tentar 
estuprar uma mulher, no Distrito do 
Caramujo, zona rural de Cáceres. O 
suspeito ainda teria ameaçado a 
vítima de morte e atacado os 
policiais no momento da prisão.

Segundo informações da 
PM, por volta da 17h do referido dia, 
uma equipe fazia rondas pelo 
Distrito do Caramujo quando foi 
acionada por uma mulher, que 
relatou que “Verdão” havia entrado 
em sua residência e tentado estuprar 
sua nora.

A vítima estaria dormindo 
em um quarto e o suspeito tentou 
agarrá-la para beijá-la contra sua 
vontade. A mulher sentiu o hálito de 
bebida alcoólica e conseguiu se 

desvencilhar do meliante, 
que foi embora, mas voltou 
momentos depois ameaçando-a, 
dizendo que se contasse à polícia ele 
iria matá-la.

O suspeito então começou a 
xingar a mulher e em seguida foi 
embora, mas não escapou das garras 
dos policiais, que foram à sua casa 
tirar satisfações, chamando-o para 
conversar. 

O mau caráter, abriu a porta 
e depois  de dizer que não tinha nada 
prá falar e jamais seria preso, correu 
para os fundos da residência, 
desobedecendo as ordens da polícia, 
e começou a ameaçar os militares.

Os policiais continuaram o 
diálogo com o suspeito, que após um 
tempo teria partido para cima de um 
sargento, com o intuito de agredi-lo, 
s e n d o  n e c e s s á r i o  u s o  d e  
intimidação, tendo os policiais  

á quase três meses sem 
chuva ,  a  ú l t ima  fo i  Hregistrada maio, segundo o 

Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet),, o tempo seco e a baixa 
umidade relativa do ar, mesmo com a 
queda da temperatura, o clima seco é 
um chamariz aos incêndios, como o 
ocorrido na noite de domingo último 
(4) em Cáceres,por volta das 18h30, 
num terreno baldio da Avenida São 
Luiz, no  Jardim do Trevo.

Assustados os moradores 
circunvizinhos solicitaram a 
presença dos bombeiros, que 
constataram o fogo ter atingido uma 
grande área de vegetação rasteira às 
margens da avenida, de grande fluxo 
de veículos, podendo causar 
acidentes devido a fumaça.  
Felizmente, o incêndio foi debelado 
e controlado pelos homens do fogo, 
que usaram mais de 8 mil litros de 
água na operação.

Conforme os bombeiros, 
que usaram um auto-bomba, costais 

e abafadores, o fogo chegou 
a destruir cerca de três hectares 
ameaçando as instalações da 
distribuidora de cerveja Cristal e 
Coca Cola, bem como o prédio em 
construção do Templo da Igreja 
Assembleia de Deus.

Testemunhas que não 
quiseram se identificar afirmaram 
terem visto um elemento passando 
pelo local, ateando fogo ao mato, o 
que torna o sinistro criminoso, mas 
sem autoria definida, infelizmente. 
Ressalte-se que desde 12 de julho 
último está em vigor o decreto nº 
173, onde fica proibido o uso de fogo 
para limpeza de terreno e área para 
manejo, até o dia 15 de Setembro de 
2019.  

O Corpo de Bombeiros 
Militar alerta que no perímetro 
urbano o uso do fogo é proibido 
independente da época do ano, 
sendo responsabilizado por crime 
ambiental quem for flagrado 
praticando o uso fogo.

ACISO 2019

Ação Cívico Social visitou
domingo o Jd. das Oliveiras

Durante a ação, mesmo com o frio, aconteceram diversas brincadeiras com  lanches, refrigerantes, apresentações culturais e a retreta da Banda do 2º Bfron

Assessoria

Vice-prefeita Eliene Dias participou ativamente com a população   

Valentão Verdão, amarelou ao ser dominado pela policia  

VALENTÃO AMARELOU

Invadiu casa para estuprar
moradora e foi pro cadeião

Da Redação

JARDIM DO TREVO

Incêndio causa transtorno às
margens da Avenida São Luiz
Da Redação

Incêndio ameaçou motoristas e  empresas às margens da avenida  

Foto: JCC

Foto: Ilustrativa

Foto: Divulgação
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dinheiro. 
“Quem está com dinheiro 'é 

nós'. Passar bens”, finalizou no 
vídeo.

E foi este vídeo em que o 
amigo de Dom Wagner, Eduardo 
está de camiseta amarela e bermuda, 
com um revólver no colo, que 
resultou em sua prisão. Wagner, o tal  
'homem do pacote' foi solto poucas 
horas depois e num áudio ele brinca 

Rei do Pacote," o digital 
influencer que diz ter numa rede 
social mais de 19 mil seguidores. foi 
alvo da polícia, após publicar um 
vídeo em suas redes sociais, onde o 
mostra  emprestando uma arma de 
fogo, para Eduardo Felipe do 
Carmo, morador de Cuiabá que está 
ao seu lado em uma festa. 

No mesmo vídeo, ele ainda 
tira o suor da testa com um maço de 

m ação integrada entre a Polícia 
Civil e a Polícia Militar de Mato EGrosso na cidade de Pontes e 

Lacerda, decorrente da Operação 
Fronteira Integrada, foi preso em 
flagrante na manhã da última sexta-feira 
(2), o meliante Jonas Teixeira Sabará, 
em cumprimento a um mandado judicial 
de busca e apreensão domiciliar.

Na casa marginal reincidente, 
os policiais apreenderam cerca de  6kg 
de substância em pó análoga a cocaína, 
duas balanças de precisão, dois 
aparelhos de telefone celular e a quantia 
de  R$ 1.345,00 em espécie,  
provavelmente provenientes da venda 
do entorpecente, além de uma 
motocicleta Honda Titan.

Conforme apurou a editoria de 
polícia do Correio Cacerense, em 15 de 
dezembro de 2015, Jonas Teixeira 
Sabará fora preso em companhia de 
outro traficante e dois receptadores em 
Pontes e Lacerda, em ações de repressão 
ao tráfico de drogas e roubos e furtos de 
veículos. 

O s  t r a f i c a n t e s  
comercializavam drogas no varejo para 
usuários na cidade e Jonas Teixeira 

 “Dom” foi autuado por 
porte ilegal de arma de fogo e será 
investigado. A prisão dele foi 
comemorada na cidade, inclusive, 
disseram os futriqueiros, que o 
delegado João Eduardo Sampaio, 
soltou fogos de artifícios em frente a 
delegacia da cidade, dizendo que a 
cidade tem lei agora.

Na internet, um vídeo com a 
suposta comemoração do delegado 
após a apreensão viralizou, mas a 
autoridade policial negou que o 
vídeo tenha relação com a 
ocorrência e em nota, a Polícia Civil 
afirmou que a Corregedoria da 
instituição deve analisar as imagens.

com os policiais: "desculpa 
aí meus queridos, eles não aguentam 
ver o 'pretão' aqui de hilux, não fica 
com raiva de mim não; agora esses 
policinhas querendo me prender 
logo na sexta-feira, passar bens, já 
estou na rua", comemorou 'Dom'.

De acordo com o delegado, 
João Eduardo Sampaio de Alencar, a 
arma de Wagner foi usada por ele 
durante um assalto na casa dele, em 
2017 quando ele matou um dos 
assaltantes que invadiu o local. 

As câmeras de segurança da 
casa de Wagner mostraram na época, 
o ladrão caindo na piscina após ser 
atingido.

 oliciais civis cumpriram um 
m a n d a d o  d e  b u s c a  e  Papreensão na manhã da 

última sexta-feira (2) contra uma das 
figuras mais famosas e polêmicas de 
Poconé: Wagner Wilson do Carmo, o 
“Dom Wagner,”  um dig i ta l  
influencer, conhecido por sua 
ostentação nas redes sociais e pelo 
bordão “passar bens”. 

Também é chamado de "O 

policial, o suspeito resistiu à 
prisão, mas foi contido e com ele 
apreendidas 48 gramas de pasta-base, 
portanto, um marginal que após a 
primeira prisão, voltou ao crime e agora, 
de novo pro cadeião.

Sabará, monitorado pelo 
comércio de drogas, foi preso.

A prisão dele ocorreu depois 
que os policiais flagraram uma usuária 
que havia acabado de comprar droga 
com o traficante. A perceber a presença 

de ter corrido, ele disse que 
estava separando uma briga entre o 
suspeito Maicon Nait Evangelista e 
outro individuo conhecido como 
Gegê, que se evadira do local, 
tomando rumo ignorado.

Solicitada autorização do 
suspeito Genoeste para realizar uma 
busca na residência, devido a 
possibilidade de existir alguma arma 
de fogo conforme a denuncia, 
somente foram encontradas algumas 
facas que estavam em posse do 
suspeito Maicon, porém durante 
varredura no quintal da residência 
foi localizado uma arma de fogo tipo 
revolver da marca Taurus cal.32 de 
numeração 611742.

Na residência também se 
encontravam os suspeitos Claudinei 
leite Teixeira e Sidney de Souza. Ao 
serem indagados pelos policiais 
sobre quem era o proprietário da 
arma de fogo não foi obtida 
nenhuma  resposta e diante da 
dúvida de propriedade do cano, 
todos os suspeitos foram detidos e 
encaminhamos para a central de 
operações da 2ªCPM, para a 
confecção do boletim de ocorrência.

tendendo denuncias de 
terceiros sobre suspeitos que Arondavam e promoviam 

desordem na Praça da Amizade, 
bairro Cidade Alta, em Comodoro, 
inclusive com briga e o disparo de 
um tiro, na madrugada da última 
sexta-feira, 2, a policia militar se 
deslocou ao referido local e deparou-

se com dois indivíduos, que ao 
avistarem a viatura empreenderam 
fuga em direção à uma casa.

Os policiais chegaram até a 
residencia na Rua Hélio Gonçalves,  
e ali abordaram Genoeste Teixeira da 
Silva e seu amigo Maicon, que 
haviam corrido ao avistar a viatura. 
Ao ser questionado sobre o motivo 

DIGITAL INFLUENCER

Delegado deteve Dom Wagner
com revólver que matou ladrão

Conforme delegado Alencar, a arma foi usada pelo influencer durante um assalto na casa dele, em 2017 quando um dos assaltantes que invadiu o local foi morto

Da Redação

Wagner Wilson do Carmo, o Dom Wagner, homem do pacote  

Suspeitos Genoeste, Maicon, Claudinei e Sidney, foram em cana 

ARMA SEM DONO

Bando suspeito é preso
com revólver na praça

D.O.L c/ Redação

Assessoria c/ Redação

VOLTA PRO POTE

Operação flagra traficante
com 6 kg de pó no barraco

Droga era estocada pelo traficante para fornecer a usuários   

Foto: Divulgação

 Foto: PM-MT

Foto: PJC-MT
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professor de ensino 
fundamental anos iniciais, 
professor de educação infantil, 
t é c n i c o  a d m i n i s t r a t i v o  
e d u c a c i o n a l  e  a p o i o  
administrativo educacional, 
assistente social, bioquímico, 
enfermeiro, médico, médico 
psiquiatra, nutricionista, 

 Prefeitura de Pontes e 
Lacerda, divulgou no Aultimo final de semana, 

um edital de um concurso 
público com 91 vagas em todos 
os níveis de formação. 

As inscrições podem 
ser feitas entre os dias 12 de 
agosto e 12 de setembro. 

Os salários variam de 
R$ 907,58 e R$ 7.403,48 e as 
inscrições serão feitas no site 
da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), que 
organiza o concurso.

As vagas são para: 
p r o f e s s o r  d e  e n s i n o  
fundamental anos finais, 

odontólogo, terapeuta 
ocupac iona l ,  a s s i s t en te  
administrativo, auxiliar de 
consultório dentário, fiscal de 
trânsito, fiscal de tributos, 
técnico em enfermagem, 
técnico operacional assistente 
administrativo, técnico em 
processamento de dados, 
auxiliar de serviços gerais – 
serviços pesados, motorista, 
operador de escavadeira 
hidráulica, operador de pá 
carregadeira, operador de 

máquinas e operador de 
motoniveladora.

A prova objetiva será 
aplicada no dia 27 de outubro 
em Pontes e Lacerda. 

O valor da taxa de 
inscrição para cargo de nível 
superior completo é de R$ 100, 
p a r a  c a r g o  d e  n í v e l  
m é d i o / m é d i o  t é c n i c o  
completo é de R$ 70 e para 
cargo de nível fundamental 
completo é de R$ 50.

m homem de 35 anos, 
identificado como UAndré da Silva, foi 

assassinado a tiros na tarde de 
sábado último, (3) em um bar 
no Distrito de Sonho Azul, em 
Mirassol D'Oeste. O suspeito, 
identificado apenas como 
“Nivaldinho”, fugiu em um 
VW Gol, não sendo localizado 
pela polícia até o fechamento 
desta edição.
 D e  a c o r d o  c o m  
informações da Polícia Militar, 
por volta das 16h do  sábado 
(2) uma equipe foi acionada 
para atender uma ocorrência de 
homicídio no “Bar e Mercearia 
Linhares”, no Distrito de 
Sonho Azul, em Mirassol 
D'Oeste.

Ao chegar ao local os 

policiais encontraram o 
corpo caído ao solo e conforme 
informações de uma equipe de 
socorristas do Hospital Samuel 
Greve, a vitima já estava 
morta, nada mais restando a 
fazer, senão a remoção do 
c a d á v e r  a o  I M L p a r a  
necrópsia.  

Uma testemunha disse 
que um homem identificado 
como “Nivaldinho” havia 
chegado ao local e disparado 
contra André, e em seguida 
fugiu em um Gol G4 cinza. Os 
militares então fizeram o 
i s o l a m e n t o  d o  l o c a l  e  
acionaram a Polícia Civil e a 
Perícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec), que ficaram 
responsáveis pelas apurações. 
O suspeito não foi localizado.

Prefeitura de P. e Lacerda
divulga edital com 91 vagas

CONCURSO PÚBLICO

Inscrições serão efetuadas na UFMT, com dezenas de vagas para diversas funções no executivo e a prova objetiva será aplicada no próximo dia 27 de outubro

Assessoria

Aprovados vão trabalhar em vários setores de Pontes e Lacerda  

Foto: Arquivo

MORTE NO BUTECO

Pistoleiro mata desafeto
vazando num gol cinza

Da Redação

Vitima foi encontrada sem vida no chão do buteco, ao lado do freezer 

 Foto: PM-MT
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