
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

06
Cáceres-MT, quinta-feira 09 de maio de 2019

m homem acusado de 
espancar a companheira Udentro de um quarto de 

hotel localizado na Avenida 

Sete de Setembro, centro de 
Cáceres, foi preso em flagrante 
pela Polícia Civil, na última 
segunda-feira (6), em ação da 

Delegacia Especializada de 
Defesa da Mulher (DEDM) do 
município. O suspeito, V.A.F., 
37, foi autuado em flagrante 

pelos crimes de ameaça, lesão 
corporal e cárcere privado, 
contra a companheira D.O.V, 
33, com base na Lei Maria da 
Penha.

As diligências iniciaram 
por volta das 9 horas, quando a 
equipe da DEDM recebeu uma 
denúncia anônima de que uma 
mulher, que estava hospedada 
em um apartamento de um hotel 
da cidade, foi violentamente 
espancada.

I m e d i a t a m e n t e ,  o s  
policiais da especializada se 
deslocaram até o hotel, onde 
foram informados que a vítima 
não estava mais no local e que o 
agressor fugiu assim que viu a 
chegada das viaturas. Diante 
das informações, os policiais 
saíram em busca do suspeito 
que foi detido ainda nas 
imediações.

A  e q u i p e  d e  
investigadores seguiu as 
diligências com intuito de 
localizar a vítima que foi 
encontrada bastante lesionada e 

com vários hematomas 
p e l o  c o r p o  e  r o s t o .  
Questionada, a vítima disse que 
convive com o agressor há cerca 
de um mês e que há três dias ele 
a  e s t a v a   a g r e d i n d o  
constantemente com um pedaço 
de madeira, socos e pontapés. 
No dia da prisão, o suspeito teria 
trancado a vítima no quarto para 
que as pessoas não vissem seus 
hematomas, sendo novamente 
ag red ida  pe lo  suspe i to ,  
momento em que os hóspedes 
do hotel ouviram os gritos e 
acionaram a Polícia. Segundo a 
delegada da DEDM, Judá Maali 
P inhe i ro  Marcondes ,  as  
agressões foram tão intensas 
que o suspeito poderia ter 
m a t a d o  a  v í t i m a  p o r  
espancamento. 

“ A  d e n ú n c i a  d a  
sociedade e a ação imediata da 
Polícia foi essencial para prisão 
do suspeito, demonstrando que 
crimes de violência contra a 
mulher serão fortemente 
combatidos em todos os casos”, 

QUARTO DE HOTEL

Valentão covarde é preso por 
espancar mulher em Cáceres

Vítima disse que convive com o agressor há cerca de um mês e que há três dia ele a estava  agredindo constantemente com um pedaço de madeira, socos e pontapés

PJC-MT c/ Redação

Vitima D.O.V, foi espancada pelo companheiro V.A.F várias vezes   

Fotos:  Reprodução
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O Sol em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Saturno e  Plu tão  em 
Capricórnio, indicando dias 
de movimento e mudanças 
positivas em questões que 

envolvem suas finanças. O dia pode 
envolver lucros rápidos em um novo 
projeto ou investimento. Momento ótimo 
para assinar novos contratos.

Esotérico

O Sol em seu signo começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Sa turno  e  P lu tão  em 
Capricórnio, indicando dias 
de concretização de planos e 
p r o j e t o s  q u e  t r a r ã o  

estabilidade em sua vida pessoal e 
material. O momento pode estar 
relacionado com uma grande viagem ou 
um projeto de publicação.

O Sol em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Saturno e  Plu tão  em 
Capricórnio, indicando dias 
de introspecção e reflexão, 
seguida  de  mudanças  

positivas em sua vida emocional. Apesar 
de conectada às emoções, você consegue 
ter uma visão prática dos passos que deve 
dar em sua vida daqui para frente.

O Sol em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Saturno e Plutão em 
Capricórnio, indicando 
dias em que os contatos 

comerciais são altamente beneficiados, 
especialmente se estiver envolvido com 
uma grande empresa. O momento pode 
estar relacionado com uma nova 
amizade, que chega para ficar.

O Sol em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Saturno e Plutão em 
Capricórnio, indicando dias 
de movimento positivo e 
concretização de planos e 

projetos profissionais. O período pode 
estar relacionado à uma promoção ou 
novo projeto que trará uma fase de 
estabilidade e sucesso.

O Sol em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
S a t u r n o  e  P l u t ã o  e m  
Capricórnio, indicando dias 
de maior envolvimento com 
sua vida doméstica e familiar. 

Você estará mais fechado, estável e caseiro. 
Uma negociação envolvendo a compra ou 
venda de um imóvel pode ser finalizada com 
sucesso. 

O Sol em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Saturno e Plutão em 
Capricórnio, indicando dias 
de concretização de acordos 
e negociações relacionadas 

a uma sociedade financeira e à grande 
soma de dinheiro. O momento pode estar 
relacionado a lucros rápidos de um novo 
investimento.

O Sol em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Saturno e Plutão em 
Capricórnio, indicando 
dias de movimento na vida 
social e concretização de 

projetos em parceria ou sociedade. Você 
estará mais comprometido e voltado para 
os amigos e seu amor. Um romance pode 
ficar mais sério.

O Sol em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Saturno e Plutão em seu 
signo, indicando dias de 
movimento estável  e  

positivo na vida social e em seu coração. 
Um romance pode começar a ficar mais 
sério ou, se estiver só, uma pessoa mais 
velha ou mais madura pode surgir em sua 
vida.

O Sol em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Saturno e Plutão em 
Capricórnio, indicando 
dias em que a sensação de 

estabilidade emocional e mental cresce 
sensivelmente. Dias ótimos para novos 
contatos comerciais e para a assinatura 
de documentos importantes. Amizades e 
viagens são favorecidas.

O Sol em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Sa tu rno  e  P lu tão  em 
Capricórnio, indicando dias 
de estabilidade mental e 
emociona l ,  com bons  

resultados em ações exercidas na vida 
pessoal e profissional. O período pode 
estar relacionado ao encontro de uma nova 
filosofia de vida ou caminho espiritual.

O Sol em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Sa turno  e  P lu tão  em 
Capricórnio, indicando dias 
de movimento positivo, 

especialmente no trabalho. Você estará 
mais sério e comprometido e disposto a 
fazer mudanças concretas em sua rotina. A 
saúde passa por um período de 
estabilidade.

By Rosane Michels

Nosso Bom dia nesta quinta-feira vai em 
especial para Eloir Gonçalves, Keila 
Ricardo, Elizete Santos, Laiorrany 
Paesano e Cristina Dias, que atendem com 
muita simpatia os clientes da  Clínica 
Yoface, especializada em ortodontia e 
deformidades da face.

Sempre presente na feirinha da Praça da Cavalhada as amigas 
Gisela Dias Rondon e Noely Ortega, dessa vez além de degustar 
os mais deliciosos quitutes, curtiram a noite ao som da dupla 
sensação da city Santos e Amarildo. Um brinde a amizade.  

No rol dos aniversariantes registramos 
marcando mais um golaço no placar da 
vida o advogado Túlio Fontes, nosso 
leitor assíduo, a quem enviamos votos 
de muitos anos de vida e felicidades 
sempre. Feliz Niver!!!

Celebraram mais um ano de vida 
conjugal o casal Edelilson Soares e 
Letícia Valadares que receberam os 
cumprimentos por 12 anos de 
companheirismo alicerçado no amor e 
re spe i t o .  Que  Deus  con t inue  
abençoando essa união. Parabéns.
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De repente, não mais que de 
repente, a sanha faminta do Leviatã atrás 
de bilhões de reais para bancar a Corte, 
editou o decreto nº 9.741/2019 
determinando o contingenciamento 
(palavrão para esconder o sentido literal 
de bloqueio) de R$ 5,8 bilhões dos 
recursos do Ministério da Educação, 
com óbvios resultados negativos da 
educação infantil à pós-graduação. 

Alvos e reféns deste bloqueio, o 
termo correto é este, dentre as demais 
instituições que formam a geração 
científica do futuro, a Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) e o 
Instituto Federal de Mato Grosso 
(IFMT), as duas maiores instituições 
públicas de ensino médio e superior do 
Estado, que tiveram bloqueio de mais R$ 
66 milhões no orçamento para 2019, o 
q u e  i m p l i c a r á  e m  r i g o r o s o  
replanejamento das ações previstas para 
serem desenvolvidas ao longo do ano. 

O buraco é grande e ainda tem 
mentes poluídas, papagaios de pirata, 
que repetem nas redes sociais, discursos 
ridículos de que o ensino superior na 
Pátria Amarga, (amada para eles) é antro 
de sexo e drogas, que professor público 
universitário ganha os tubos numa 
maciota, vôte! Sexo surubatico que a 
mídia comprovou recentemente não 
tinha uma universidade como palco e 
sim, hotéis de luxo de Brasília na 
Marcha dos Prefeitos, com direito a 
garotas de programa, com sexo oral no 
elevador e prefeito bêbado desfilando 
pelado pelos corredores, gastando, eles 
sim, os tubos do nosso dinheiro, via 
impostos. 

Quem conhece os bastidores da 
política em Brasília sabe que alguns 
hotéis têm inclusive, uma espécie de 
cardápio, onde o político pode escolher a 
garota ou garoto de programa da cor, 

corpo, opção sexual ou preço que 
quiser, que atendem nos próprios hotéis 
ou em locais mais reservados como 
boates, saunas ou apartamentos.

Políticos, muitos dos quais, com 
ensino fundamental incompleto, 
enquanto para ser professor, mestre ou 
doutor numa universidade, o cidadão de 
bem gasta mais de 20 anos de estudos. 
Num balanço do Portal da Transparência 
da Câmara dos Deputados, constatamos 
que nos primeiros quatro meses de 2019, 
os deputados federais de Mato Grosso já 
custaram R$ 2,081 milhões aos cofres 
públicos, dinheiro nosso. 

No efeito cascata, o trem 
cosquento chega à Câmara Municipal de 
Cuiabá, que estuda fazer uma licitação 
para locação de veículos que atendam 
aos 25 vereadores, fornecendo um carro 
para cada parlamentar sob o argumento 
de que o Parlamento Municipal deve 
garantir a locomoção dos vereadores 

para exercer suas funções 
legislativas de fiscalizar a atender as 
demandas da população cuiabana. 

Sacanagem, mano, enquanto o 
trabalhador paga para ir ao trabalho 
semanal  de 44 horas,  (muitos 
extrapolam este limite para sobreviver) 
os gravatinhas de Cuia, precisam de um 
carro, claro, com combustível e 
motorista particular, para locomoção, é o 
cumulo da patifaria; oxalá, a justiça 
impeça mais esta aberração. 

É bom ressaltar que, cada 
vereador possui uma remuneração 
mensal de R$ 15 mil, bem como 19,9 mil 
a título de verba indenizatória, 
justamente para suprir gastos oriundos 
do mandato eletivo. !  E ainda vem o 
governo falar em cortar recursos para a 
educação? Não dá, né? Corta primeiro o 
bereré dos políticos, quiçá assim, a gente 
comece a acreditar na seriedade dos 
governantes.

Acredito na pasteurização do 
namoro e do prazer sexual transformado 
em produto de consumo, muito bem 
manipulado pelo marketing. Isso é sem 
dúvida um subproduto da revolução 
sexual dos anos 60. Ainda que ninguém 
mais leve a sério as ideias de Wilhelm 
Reich (ele acreditava, por exemplo, que 
a liberação sexual traria o socialismo), 
algo daquele discurso forjado na esteira 
d o  f e m i n i s m o ,  d a  p í l u l a  
anticoncepcional e na crença de que o 
homem é senhor do próprio destino 
permaneceu, apesar da Aids e de 
algumas ofensivas conservadoras. Ao 
mesmo tempo, vivemos a fase dos 
sexólogos respondendo perguntas dos 
telespectadores em transmissão pela 
televisão, em revistas e jornais. 

Em jogo a orientação sexual do 
jovem com o respaldo da ciência, 
assegurando o crédito dos programas e 
colunas. Revistas femininas e 

masculinas, tanto em formato 
papel ou em cdrom, tornaram-se 
verdadeiras enciclopédias do sexo, 
abordando da anatomia as parafilias 
(cada um de um grupo de distúrbios 
psicossexuais em que o indivíduo sente 
necessidade imediata, repetida e 
imperiosa de ter atividades sexuais, em 
que se incluem, por vezes, fantasias com 
objeto não humano, autossofrimento ou 
auto-humilhação, ou sofrimento ou 
humilhação, consentidos ou não, de 
parceiro. 

Deste grupo fazem parte o 
exibicionismo, o fetichismo, a frottage, a 
pedofilia, o masoquismo sexual, o 
sadismo sexual e o voyeurismo) que a 
maioria de nós desconhecia. Inexiste 
portal na Internet que não dedique 
gigabites ao assunto. O modelo site de 
comunidade e amizades, além dos 
programas de orientação sexual e 
namoro na TV, obviamente estão longe 
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GASTANÇA BRABA

IDENTIDADE

ÓIA O GÁIS!!!

ACEC/FEIRA

A gente comentou hoje no editorial sobre a 
anunciada licitação para locação de carros 
destinados aos vereadores de Cuiabá, (25 
carangos), mas o buraco é mais fundo, senão 
vejamos: no mês passado os gravatinhas de 
Cuia, lá no tal parlamento municipal lançaram o 
edital para uma licitação de aquisição de 
combustível no valor de R$ 74 mil e 400 reais, 
só não consumada ainda, devido uma auditoria 
realizada pelo órgão fiscalizador identificou 
uma irregularidade de natureza grave no 
certame referente ao montante previsto no 
edital.

Como bem assinalada na auditoria, a 
quantidade especificada era incompatível com 
o consumo previsto no termo de referência, 
tendo em vista o histórico de valores gastos 
com combustíveis e com a frota oficial de 
veículos existente. Pelo termo de referência 
utilizado pela Câmara, o objetivo era adquirir 8 
mil litros de gasolina aditivada, outros 8 mil de 
etanol comum e ainda mais 5 mil de óleo diesel 
comum, para a frota atual do legislativo, apenas 
dois veículos. Se aprovada a tal licitação dos 25 
carangos, melhor incluir um posto de 
combustíveis.  

A gastança é tanta, mano, que se ninguem 
interferir de vez em quando, o buraco explode e 
aí vem aquela conversa fiada de rombo no 
erário, atraso no pagamento do funcionalismos, 
(aqueles que realmente trabalham), Santa Casa 
fechada e os cambaus. Os politiqueiros 
deveriam além de passar óleo de peroba na cara, 
criar um pouquinho de vergonha, caírem na real 
que são empregados do povo, pagos pelo povo, 
e bancar suas despesas com o salário próprio, 
como a gente faz, sem pegar carona no bolso 
alheio. De vereador a senador, a maioria é 
mesmo folgada e safardana, pronto!   

Quem quiser ter o novo RG passou a ser emitido 
em Mato Grosso, vai ter de desembolsar  R$ 
99,53 nos postos de Identificação da Perícia 
Oficial e Identificação Técnica (Politec). De 
acordo com o governo, no ato de solicitação do 
documento os requerentes devem optar pelo 
RG em papel-moeda ou no cartão. A segunda 
opção terá tamanho reduzido e durabilidade de 
até 10 anos. Além do número do RG, o 
documento deve conter o CPF e 15 dados 
opcionais como nome social, Carteira Nacional 
de Habilitação, Título de Eleitor e Carteira de 
Trabalho, e.claro, quase R$ 100,00 a menos no 
bolso do sofrido trabalhador. Começamos o 
Maio Vermelho, no buraco do pano, algibeira 
da calça!

O valor do botijão de gás de cozinha, de 13kg 
sof reu  um aumento  de  3 ,43% nas  
distribuidoras. O reajuste começou a valer a 
partir desse domingo (05.05) e atende uma 
determinação da Petrobras. Conforme a estatal, 
os reajustes passaram a ser trimestrais a partir 
de janeiro de 2018. Além das cotações desses 
produtos, o cálculo também sofre a influência 
do câmbio nos doze meses anteriores ao 
reajuste trimestral. O gás de cozinha tem o 
preço de venda formado pela média das 
cotações dos gases butano e do propano no 
mercado europeu, mais uma margem de 5%.

A Associação Comercial e Empresarial de 
Cáceres em parceria com o SINE está 
o r g a n i z a n d o  a  p r i m e i r a  F e i r a  d a  
Empregabilidade, no dia 18 de maio, na Praça 
Duque de Caxias. O objetivo é contribuir com o 
desenvolvimento econômico e social da cidade. 
O evento possibilitará que as empresas façam 
um boa seleção ou podem também utilizar da 
feira para fazer um bom banco de dados. Serão 
cadastradas dez empresas para participar do 
evento. As empresas que tiverem interesse em 
participar, devem entrar em contato com a 
ACEC até hoje, 9.

de propor a anulação dos tabus 
sexuais. 

O uso ritual da tecnologia 
serviria para desrecalcar a experiência 
da morte individual, pois “a internet 
seria um terreiro eletrônico”, diz Zé 
Celso Martinez. Todos são até bem-
comportados demais para o meu gosto, o 
que o torna um pouco maçante e 
artificial. 

Mas eles  colocam-se como um 
jogo de “livres” escolhas que é a 
metáfora perfeita - a exemplo do 
cadastro de informações gerais sobre o 
usuário - de uma sexualidade alienante e 
alienada, que é mercadoria mas se 
pretende como intermediador ou praça 
virtual.
***___Rubens Shirassu Júnior, 
escritor, pesquisador, jornalista e 
pedagogo em São Paulo. Autor, entre 
outros, de Religar às Origens (ensaios e 
artigos, 2010) e Sombras da Teia 

As Metáforas Perfeitas

Contigenciando Neurônios
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quer para os seus filhos, 
parabenizando o coordenador do evento 
e colocou a Polícia Militar de Cáceres 
como parceira de primeira ordem, para 
realização de palestras e Blitz 
educacionais e orientativas.

A Secretaria Municipal de 
Fazenda de Cáceres, Nelci Eliete 
Longhi falou sobre a mobilidade urbana 
de Cáceres que foi realizado um estudo 
pela UFMT e que este estudo será 
apreciado pela Câmara Municipal para 
que possa tornar Lei, relatou que o plano 
de mobilidade urbana de Cáceres, foi 
concebido de maneira técnica e 
sistematizada para que possa mudar a 
realidade do trânsito da cidade, no 
intuito de melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos.

O  C o o r d e n a d o r  d a  4 ª  
CIRETRAN de Cáceres, Marcos 
Eduardo Ribeiro, agradeceu a parceria 
de todos os órgãos que estão apoiando o 
Maio Amarelo falou sobre a importância 
do evento, que a cidade de Cáceres já 
exporta o evento Maio Amarelo para 
outros municípios de Mato Grosso e 
conclamou a todos que engajem no 
projeto para que possa salvar vidas e 
levar a paz no trânsito.

a noite da última segunda feira, 
(6), foi realizada a cerimônia do Nlançamento da Campanha Maio 

Amarelo que em parceria com os órgãos 
apoiadores pretendem levar para a 
cidade de Cáceres o momento de 
reflexão quanto ao cuidado de se ter um 
trânsito melhor, que salve vidas e dê 
condições de trafegabilidade aos 
cidadãos cacerense.

A solenidade aconteceu no 
Auditório do Hospital Regional de 
Cáceres e teve a participação do Detran, 
Ministério Público Estadual, Polícia 
Rodoviária Federal,  Polícia Militar, 
Unemat, Corpo de Bombeiros Militar e 
Prefeitura Municipal.

Na solenidade, o tenente do 
Corpo de Bombeiro, Luciano, abordou a 
realidade que o bombeiro encontra em 
socorrer acidentado vítima de acidente 
de trânsito que na maioria das vezes 
encontra-se politraumatizado, onde 
requer técnica específica para o socorro, 
e que desprende um cuidado especial do 
Corpo de Bombeiro.

O tenente da Polícia Militar 
Batista, frisou sobre a importância da 
prevenção, relatando o trabalho 
incansável da Polícia Militar no sentido 
de reprimir e retirar de circulação 
veículos que encontram irregulares, 
bem como pessoas que dirigem sob 
efeito de álcool que cometem crimes de 
trânsito sendo nocivo para a sociedade.

De acordo com a diretora do 
campus de Cáceres da Unemat, a 
Professora Zulema Figueiredo, falou 
sobre a tristeza da perda de entes 
queridos em acidentes de trânsito. 

A policial rodoviária federal 
Andréia Correia ressaltou a educação 
para o trânsito como método de formar 
melhores condutores, que a educação 
infantil para o trânsito é de suma 
importância para que se tenha um 
trânsito melhor e mais humano.

Outro palestrante, o tenente 
coronel, Lara Filho frisou sobre a 
consciência que todos nós somos 
pedestres e chamou para reflexão sobre 
qual trânsito que a cidade de Cáceres 

considerada zona livre de 
febre aftosa.

do país, com cerca de 30 
milhões de cabeças de gado e desde 

ambos os lados, instituições 
dedicadas ao controle fronteiriço, 
além de apresentar registro 
fotográfico dos principais meios de 
acesso e interação entre o município 
de Cáceres e a cidade vizinha 
estrangeira.

A pesquisa destaca que as 
relações humanas existentes entre as 
populações ocorrem desde o Século 
18. “Existe uma mescla entre os 
povos dos dois lados, inclusive 
relações comerciais e familiares, que 
dão uma vida muito grande ao 
cotidiano dessa fronteira, uma 
fronteira que funciona mais por 
conta dessas relações”, explicou 
Maria do Socorro.

Outro ponto levantado é 
que, a partir dessa constante 
proximidade e facilidade de 
movimentação das populações, a 
cidade brasileira acabaria por nutrir 
alguns estereótipos em relação ao 
boliviano. Um desses, é que eles 
usufruiriam de serviços públicos, 
como saúde e educação, sem pagar 
impostos.  

O reconhecimento dessas 
cidades-gêmeas é o primeiro passo 
para a formulação de políticas 
públicas conjuntas, que tratem de 
problemas e oportunidades comuns 
aos dois lados da fronteira.

ocentes do Departamento de 
His tór ia ,  da  Unemat ,  Dcâmpus  Jane  Van in i ,  

desenvo lve ram o  P lano  de  
Reconhecimento de Cidades 
Gêmeas para o município de 
Cáceres, documento que subsidiou a 
inclusão do município na lista oficial 
de cidades-gêmeas, cuja portaria 
federal foi publicada no dia 24 de 
abril.

O estudo denominado 
“Cáceres  e  San  Mat ias  na  
perspectiva de cidades-gêmeas: um 
estudo de possibilidades”, de autoria 
dos professores doutores Maria do 
Socorro Araújo e João Ivo Puhl, 
integrantes do Grupo de Pesquisa 
“Fronteira Oeste: poder, economia e 
sociedade”, foi elaborado de acordo 
com as orientações do Ministério da 
Integração Nacional.

Com mais de 130 páginas, a 
pesquisa amplamente documentada 
e  e m b a s a d a  d e s c r e v e  a s  
similaridades e proximidades entre 
as duas cidades, separadas por 
apenas 80 km de fronteira seca.

O estudo apresenta as 
principais características da região: 
constituição histórica, povoamento, 
localização, como as duas cidades se 
articulam, dinâmicas político-
econômicas e socioculturais de 

m ato solene foi lançada na 
noite de ontem, (8), às 19h  Eno Parque de Exposições Dr. 

José Rodrigues Fontes, com 
presença de autoridades, parceiros 
do evento e imprensa,  a 53ª edição 
da  ExpoCáceres ,  expos ição  
agropecuária do município,  evento 
promovido pelo Sindicato Rural 
local em parceria com entidades do 
setor.

No lançamento  desta que é 
c o n s i d e r a d a  a  m a i o r  f e i r a  
agropecuária da região, o presidente 
do Sindicato Rural de Cáceres, 
Jeremias Pereira Leite, destacou  a 
programação do evento, que 
acontece este ano, de 18 a 22 de 
setembro, enfatizando atrações 
t r ad i c iona i s ,  como  l e i lões ,  
julgamentos, palestras, seminários, 
feira de alimentação, parque de 
diversões, rodeio de Touros e shows 
nacionais. A grade artística de shows 
ficará a cargo da empresa Pedro 
Correia Produções.

Uma novidade desta edição 
da ExpoCáceres, será a apresentação 

maior rebanho bovino do 
país, segundo o Perfil da Pecuária no 
Brasil  2019,  da Associação 
B r a s i l e i r a  d a s  I n d ú s t r i a s  
Exportadoras de Carne, além de  ter 
fechado 2018, com o maior rebanho 

artística com cavalos, como 
a doma e a prova de tambor, por 
exemplo.

O sucesso da ExpoCáceres 
não é novidade no Estado, pois o 
município é destaque em Mato 

EDIÇÃO 53ª

Lançamento da ExpoCáceres 
acontece no Sindicato Rural 

Uma das maiores feiras agropecuárias de Mato Grosso acontece este ano entre 18 a 22 de setembro, com atrações tradicionais e inéditas, a doma e prova do tambor

Da Redação

Presidente Jeremias anuncia lançamento da 53ª ExpoCáceres   

Foto: Arquivo

MAIO AMARELO

Campanha reúne parceiros na
defesa de um trânsito humano
Assessoria

Solenidade de abertura aconteceu no auditório do HRC   

Foto: Assessoria

CIDADES GÊMEAS

Plano da Unemat destaca junção
de “irmãs” San-Matias e Cáceres
Assessoria c/ Redação

Estudo de 130 páginas foi apresentado ao prefeito Francis Maris   

Foto: Assessoria

resultados tem sido positivo, 
considerando que nosso foco é muito além da 
entrega das bolsas de alimento, pois 
simultaneamente utilizamos do espaço 
coletivo para orientação educativa, 
informações sobre os serviços da rede e 
e n c a m i n h a m e n t o s  t é c n i c o s  p a r a  
fortalecimento da função protetiva dessas 
famílias.

O Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), criado pelo art. 19 da Lei 
nº 10.696, de 2 de julho de 2003, possui duas 
finalidades básicas: promover o acesso à 
alimentação e incentivar a agricultura 
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ma operação da Polícia Civil, 
deflagrada na manhã de ontem, U(8), após investigações da 

Corregedoria de Polícia, prendeu três 
policiais civis e um soldado da Polícia 
Militar, cumprindo 11 mandados de buscas 
e apreensão, nos municípios de Vila Bela da 
Santíssima Trindade, Campos de Júlio, 
Cáceres e Várzea Grande. 

No cumprimento dos mandados 
preventivos com apoio da Corregedoria da 
Polícia Militar, foram presos dois 
investigadores de polícia, um na cidade de 
Vila da Santíssima Trindade, onde também 
foi preso um policial militar e outro em 
Campos de Júlio. Em Várzea Grande, foi 
preso um escrivão.

As investigações são decorrentes 
de crimes de latrocínio, tráfico de drogas, 
corrupção passiva e outros, praticados em 
Vila Bela, locais onde os policiais eram 
lotados na época dos fatos. Um dos 
investigadores envolvidos nos crimes, 
conseguiu depois transferência para cidade 

ele, a compra direta significa 
muito para o negócio da agricultura familiar, 
ao mesmo tempo em que oferece produtos de 
qualidade para as famílias beneficiadas nos 
programas sociais. 

Eliane Batista, ainda destaca que o 
trabalho social com as famílias é continuo e 
sistemático pela SMAS, dessa forma 
notamos que a busca pela segurança 
alimentar é uma situação de vulnerabilidade 
presente na vida dessas famílias, e que temos 
cuidadosamente trabalhado através da 
integração com as demais políticas 
intersetoriais, e até esse momento, os 

m Cáceres, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social – SMAS, vem Edesenvolvendo a parceria de 

recebimento e entrega de alimentos, 
mediante triagem das famílias que estão em 
acompanhamento pelas equipes técnicas nos 
equipamentos sociais da rede de proteção 
social da Política de Assistência Social.

O trabalho é desenvolvido pelos 
profissionais dos Centros de Referência da 
Assistência Social – CRAS 1 e 2 e Centro de 
Referência Especializado de Assistência 
S o c i a l  –  C R E A S ,  n u m  t r a b a l h o  
multidisciplinar para dar subsidio técnico 
aos encaminhamentos das famílias em 
situação de vulnerabilidade para o PAA. A 
questão da segurança alimentar não é tema 
novo na agenda de trabalho das unidades da 
SMAS, destaca Eliane Batista, Secretária 
Municipal de Assistência Social.

Nessa perspectiva, a SMAS 
firmou novo Termo de Compromisso com a 
Associação de Produtores Rurais da 
Comunidade São João da Figueirinha, de São 
José dos Quatro Marcos, pelo qual irá 
a t e n d e r ,  s e m a n a l m e n t e ,  c o m  
aproximadamente 300 cestas com produtos 
hortifrúti para as famílias atendidas e 
acompanhadas pelas unidades CRAS e 
CREAS. Antonio Teixeira de Lima é o 
presidente da Associação da Figueirinha e 
veio fazer a entrega dos alimentos.

Ele agradeceu a parceria com a 
Prefeitura de Cáceres e destacou a 
valorização que o município tem dado aos 
produtores rurais de toda a região. Segundo 

de cocaína.
A bronca mais pesada constante 

na denuncia, refere-se a morte do traficante 
Jefferson Barrantes, vulgo “Jeffinho”,  
executado  com um tiro de espingarda, 
durante um acerto com os policiais. O 
inquérito aberto na época tramitou 
colhendo provas, sendo representada as 
prisões junto ao judiciário e deferidas, 
cumpridas na manhã de ontem, contra os 
policiais civis D.R.A.S,  J.P.R.T,  C.A. e  o 
PM  R.A.O,  além do cumprimento de 11  
mandados de busca e apreensão nas cidades 
de Várzea Grande, Cáceres, Vila Bela da 
Santíssima Trindade e Campos de Júlio.

O escrivão de polícia é de Vila 
Bela, mas estava licenciado e teve o 
mandado de prisão cumprido em Várzea 
Grande, na casa do pai, local onde os 
policiais apreenderam três armas de fogo e 
uma munição de fuzil. A operação teve a 
participação de 48 policiais civis 
(delegados, escrivães e investigadores) da 
Corregedoria de Polícia, Diretoria de 
Atividades Especiais (GGCO, GOE, DRE, 
Defron), Regional de Pontes e Lacerda 
e,Comando Geral da Polícia Militar por 
meio da Corregedoria da Corporação.

de Campos de Júlio, local de sua 
prisão.

Conforme a  inves t igação   
iniciada no ano passado pela Delegacia 
Regional que encaminhou o caso a 
Corregedoria da Polícia Civil, os policiais 
estavam associados para prática de crimes 
de tráfico de drogas, peculato, corrupção e 
associação criminosa. Segundo a denúncia, 
no final do mês de março de 2018 ao tomar 
conhecimento sobre suposto transporte de 
droga, 2 policiais civis e um militar 
abordaram um grupo de traficantes com 
grande quantidade de droga. 

Na época ainda conforme a 
denuncia, traficantes e droga não foram 
apresentados a autoridade policial, 
exigindo os autores da detenção, R$ 300 
mil, valor pago em cerca de 30 peças de 
pasta base de cocaína vendidas pelos 
policiais, que teriam rateado entre si a 
grana.

E prossegue a denuncia, que no 
mês seguinte, abril de 2018, em  
abordagem a três traficantes, fora 
apresentada na Delegacia de Polícia, 
apenas 294 peças de pasta base de cocaína, 
quando na verdade eram transportadas 

BRONCA NA FRONTEIRA

Policiais são presos acusados
de arrochar e matar traficante

Os ditos agentes da lei respondem por várias denuncias de acertos com traficantes de drogas na região, além de executar o mula Jeffinho a tiro, durante um acerto

Da Redação

Armas apreendidas na casa de escrivão acusado, em Várzea Grande   

Foto: PJC-MT

AGRICULTURA FAMILIAR

Programa social oferece
alimentos para carentes

Assessoria c/ Redação

a média na Capital foi de R$ 453,2, 
a variação anual passa a ser de 23%.

Avaliando o comportamento dos 
alimentos tidos como os vilões das famílias 
cuiabanas, observa-se que enquanto a cesta 
básica variou em 5% ante março e 23% ante 
abril do ano passado,

Quando se compara o custo da 
cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, 
após o desconto referente à Previdência 
Social, verifica-se que o trabalhador 
r e m u n e r a d o  p e l o  p i s o  n a c i o n a l  
comprometeu, em abril, 49,67% da 
remuneração para adquirir os produtos. Esse 
percentual foi superior ao de março, quando 
ficou em 47,78%.

mês de abril cotada a R$ 503,5, 
valor recorde da série histórica apurada pelo 
Instituto Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea). No mês passado, o 
conjunto de alimentos básicos na Capital 
completou o terceiro mês consecutivo de 
elevação em 2019. A alta reflete as pesadas 
majorações registradas no tomate, no feijão e 
na batata. Conforme a pesquisa mensal 
realizada pelo Imea, as altas apuradas no 
feijão, no tomate e na batata superaram a 
variação sobre a cesta básica. 

Na comparação com os valores 
cotados na média de março, a cesta passou de 
R$ 479,1 para R$ 503,5, alta mensal de 5%. 
Já em relação a abril do ano passado, quando 

 conjunto de itens da cesta básica 
subiu em todas as 18 cidades Opesquisadas pelo Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socieconômicos (Dieese) em abril. Foi o 
segundo mês seguido de alta em todos os 
locais. As altas mais acentuadas foram 
registradas em Campo Grande (10,07%), 
São Luis (7,10%) e Aracaju (4,94%). No 
acumulado em 12 meses, a alta acumulada já 
chega a 30,17% em Campo Grande. No 
Recife, a cesta básica subiu 25,19% desde 
maio de 2018; e em João Pessoa, 22,78%. A 
menor taxa acumulada foi registrada em 
Florianópolis, de 13,02%.

Em Cuiabá, a cesta básica fechou o 

Trabalho social com as famílias tem sido continuo e sistemático   

MEGA-INFRAÇÃO

Dieese mostra alta seguida
da cesta básica nas capitais
Da Redação

Foto: Ronivon Barros
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contrato.
Para a ANS, somente 

aqueles que firmaram contrato de 
2004 em diante é que estão 
assegurados pelas diretrizes do 
Estatuto – de que o último reajuste 
deve ocorrer aos 59 anos. Apesar do 
entendimento da agência, entidades 
de proteção ao consumidor  
discordam e defendem que a lei vale 
para todos. A orientação é que o 
idoso que tiver dúvida, procure o 
Procon de sua cidade. “Nós 
entendemos que a lei vale para todos.

Te m o s  o r i e n t a d o  o s  
cidadãos a buscarem a Justiça nesses 
casos. Os juízes têm decidido 
favoravelmente ao conjunto de 
idosos e não apenas àqueles que 
contrataram seguros de saúde após o 
estatuto.

A  c o o r d e n a d o r a  
institucional da Associação de 
Consumidores Proteste, Maria Inês 
Dolcci, alerta que  as operadoras 
evitam reajustar a mensalidade por 
conta do desgaste legal. Porém, as 
empresas têm criado outras 
manobras para impedir a inclusão 
dessa faixa etária nos serviços de 
plano de saúde.  “As operadoras 
barram os clientes com mais de 60 
anos fixando preços abusivos e não 
há regulamentação que as proíba de 
fazer isso. Mas a gente defende que 
isso descumpre o Estatuto do Idoso 
p o r q u e  é  u m a  f o r m a  d e  
discriminação por idade”, defende.

Um dos benefícios do 
Estatuto do Idoso é o direito de duas 
cadeiras reservadas às pessoas com 
mais de 60 anos nos ônibus 
interestaduais. O direito está 
assegurado para aqueles cuja renda é 

 Brasil não é mais um país só 
de jovens. O perfil do Obrasileiro ganhou rugas nos 

últimos anos e os que ultrapassaram 
a marca dos 60 já somam 20, 5 
milhões de pessoas.  O que 
corresponde a 10,8% da população, 
segundo dados do Inst i tuto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. 
No Distrito Federal, o percentual é 
ainda mais alto, 12,7%. Como um 
público que não pára de crescer, os 
idosos se transformaram em um 
forte mercado consumidor. 

Com tempo e dinheiro para 
consumir, produtos e serviços 
especializados em idosos ganharam 
espaço em todo país. Entretanto, o 
incremento de mercadorias e 
serviços para essa faixa etária veio 
a c o m p a n h a d o  d e  a l g u m a s  
abusividades, principalmente as 
relacionadas a planos de saúde. Para 
proteger o idoso nas relações de 

consumo, ele pode contar 
tanto com os termos do Código de 
Defesa do Consumidor quanto com 
o Estatuto do Idoso.

Em relação aos planos de 
saúde, o Estatuto determina que 
depois dos 60 anos, as mensalidades 
não podem mais ser reajustadas. 
Porém, apesar de estar na lei, a 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) entende que a 
norma criou três situações. A 
primeira refere-se aos clientes que 
contrataram o plano até 1999. Nesse 
caso, a ANS entende que não vale o 
que foi determinado pelo Estatuto, 
mas sim, o que estiver no contrato. A 
segunda situação é a dos planos 
firmados entre 1999 e 2004, onde os 
documentos previam aumento para 
sete tipos de faixa etária, sendo que a 
última etapa considerava os 
pacientes com  “70 anos ou mais”. 
Nessa situação também prevalece o 

igual ou superior a dois 
salários mínimos. Embora o tema já 
esteja regulamentado pela Agência 
Nacional de Transporte Terrestre 
(ANTT), algumas empresas de 
ônibus insistem em não cumprir com 
a obrigação prevista em lei.

Aposentados tem reclamado 
que as empresas de ônibus, tendem a 
omitir a existência do benefício, quê 
se o idoso não avisar ao atendente 
que tem direito à passagem ou ao 
desconto, ele não vai te oferecer por 
conta própria. Outro problema 
encontrado pelos idosos é a 
ocupação rápida das vagas gratuitas. 
A lei prevê dois assentos em viagens 
com veículo convencional. Dessa 
forma, exclui-se as outras classes 
como o executivo ou leito. Com isso, 
em algumas empresas, há lista de 
espera pelo benefício. 

Tem idosos, que costumam 
retirar a passagem com antecedência 
para conseguir a gratuidade, mas na 
maioria das vezes, o funcionário do 
guichê da empresa diz que só daqui 
há 60 dias, que não tem vagas, 
quando a lei prescreve 30 dias de 
antecedência para a reserva. O 
vendedor de passagens, muitas 
vezes terceirizado, quer faturar pelo 
menos 50% do idoso. A orientação é 
que o idoso exija por escrito a falta 
de vaga e grave a negativa, 
procurando a justiça para fazer valer 
seu direito. 

Claro, que o estatuto 
assegura apenas dois assentos por 
coletivo e sem vagas gratuitas, o 
Estatuto do idoso  prevê desconto de 
50% na tarifa, mas o Procon é claro, 
que se o idoso encontrar dificuldade 
tanto na gratuidade quanto no 
desconto, ele pode reclamar na 
delegacia de polícia mais próxima 
ou então procurar o Procon de sua 
cidade. Isso porque o transporte 
interestadual é uma concessão 
pública, portanto, caracteriza-se 
como relação de consumo.

Outro direito, o da habitação 

também é garantido com 
reserva de, pelo menos, 3% das 
unidades habitacionais  para 
atendimento a essa faixa da 
p o p u l a ç ã o .  N o s  p r o g r a m a s  
h a b i t a c i o n a i s ,  p ú b l i c o s  o u  
subsidiados com recursos públicos, 
o maior de 60 anos, além de ter 
prioridade na aquisição de imóvel 
para sua moradia, também deve ter 
acesso a equipamentos urbanos 
comunitários voltados à sua idade. 
Dentro dos projetos dos conjuntos 
habitacionais também devem ser 
e l i m i n a d a s  a s  b a r r e i r a s  
arquitetônicas e urbanísticas para 
garantir a acessibilidade da 
população mais velha em seu 
interior.

Confira os direitos dos 
idosos garantidos pelo Estatuto do 
Idoso e Código de Defesa do 
Consumidor: 1. Programas para 
moradia popular 3% do total de 
moradias oferecidas em programas 
do governo são destinadas a idosos; 
2. Plano de saúde: As operadoras não 
podem discriminar o idoso por causa 
da idade, cobrando por isso valores 
diferentes nas mensalidades. 

O Estatuto determina que as 
mensalidades dos planos de saúde 
não podem ser reajustadas para 
quem tiver 60 anos ou mais; 3. 
Lazer: Em todos os eventos 
artísticos, culturais, esportivos e de 
lazer, idosos com mais de 60 anos, 
têm direito a pagar 50% do valor 
total do ingresso. Basta que ele 
apresente um documento oficial com 
foto. O idoso também direito a 
acesso preferencial ao local do 
evento; 4. Transporte: Gratuidade no 
transporte coletivo público urbano e 
metropolitano, Garantia de 10% dos 
assentos como preferenciais para 
idosos,  

Obrigator iedade de 2  
assentos gratuitos em linhas de 
ônibus convencionais, Caso esses 
assentos estejam ocupados, o idoso 
deve pagar 50% do preço da 

Estatuto e Decon 
na defesa dos idosos
Editoria

Transporte gratuito interestadual é um dos direito dos idosos  

 Foto: Arquivo
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 União Esporte Clube 
perdeu pelo placar de O2 a 1, para os goianos 

da Anapolina, em partida de 
estreia de ambos os clubes pelo 
Campeonato Brasileiro da 
Série, em jogo foi disputado no 
estádio Luthero Lopes, em 
Rondonópolis. 

O União chegou a ter 
um pênalti marcado, no final 
do primeiro tempo. O juiz viu 
que a bola tocou na mão do 
zagueiro goiano e apontou a 

penalidade. 
No entanto, o auxiliar 

apontou que Jefinho, ao 
receber lançamento, estava 
impedido.

Na sequência, o juiz 
anotou pênalti para os goianos, 
apontando que o jogador do 
Anapolina foi derrubado na 
área. Na cobrança, Matheus 
Rogério abriu o placar. Os 
visitantes, porém, tiveram 
pouco tempo para comemorar. 
Após soltar a bola no meio-

C a s s i a n o ,  e x -
Luverdense.

Na terceira rodada o 
Sinop pega o Palmas, no dia 
18, no estádio Nilton Santos, às 
16h00, e na quarta rodada volta 
a enfrentar o time de Tocantins, 
mas em casa, no domingo (26), 
às 17h00, no Gigantão.

no entrosamento entre 
os jogadores, já que o técnico e 
boa parte do elenco foi 
mantido. 

O Corumbaense conta 
com apenas 4 reforços, sendo o 
zagueiro Jaime, os volantes 
Mutuca e Peterson, e o atacante 

saldo de gols. 
Com isso, o jogo deste 

domingo, é uma disputa direta 
pela liderança do grupo A10 da 
Série D, e o Galo espera contar 
com o fator casa e o apoio da 
torcida Galo Doido para 
permanecer na liderança no 
topo.

Já o adversário aposta 

 Sinop Futebol Clube 
voltou para casa com 3 Opontos conquistados, 

em Goiás, ao estrear com 
vitória na segunda feira no 
estádio Ferreirão, em Goiás, 
c o n t r a  o  I p o r á ,  p e l o  
Campeonato Brasileiro da 
Série D e agora, mira toda sua 
atenção no Corumbaense, de 

M a t o  G r o s s o  d o  S u l ,  
adversário da segunda rodada, 
domingo próximo, às 17h00, 
no Gigante do Norte.

Assim como o Galo do 
Norte, o Carijó também 
estreou com vitória sobre o 
Palmas em Tocantins, por 3 a 2, 
tem três pontos na colocação, 
porém, o Sinop lidera pelo 

campo, o União foi para 
cima dos adversários. 

Os colorados saíram 
pela direita, cruzaram na área e 
a bola sobrou para Kalil tocar 
entre as pernas do goleiro 
Rafael e empatar a partida.

No segundo tempo, a 
partida ficou paralisada por 21 
minutos para atendimento 
médico a Kahn e Jefinho, que 
se chocaram no gramado. Com 
isso, o jogo foi até 70 minutos.

E foi aos 64, que a 
Anapolina chegou ao segundo 
gol. Ayrton cobrou escanteio, a 
zaga do União afastou e 
Romário chegou para colocar 
no fundo da rede. Com o 
resultado, a Anapolina divide a 
liderança do grupo A11 com a 
Patrocinense. Os dois times 
têm 3 pontos, cada. Já o União 
divide a lanterna com o 
Operário, que também perdeu 
na estreia. 

As duas equipes não 
somaram pontos. O próximo 
jogo do União será contra o 
Operário, no domingo (12), no 
estádio Morenão (MS). Já o 
Anapolina encara os mineiros 
da Patrocinense, no sábado 
(11).

VAI VOAR PENA

Em briga de galos, o do Norte
pega Carijó domingo em casa

S.N c/ Redação

Assim como o Galo do Norte, o Carijó também estreou com vitória sobre o Palmas em Tocantins, por 3 a 2

Sinop espera brigar na rinha e faturar mais tres pontos no Gigante  

TROPEÇO EM CASA

Colorado estréia com derrota
para o Anapolina no Luthero

S.N. c/ Redação

Foto: Divulgação

Em 2ª etapa de 70 minutos, União perdeu em casa pro Anapolina  

Foto: Reprodução/Arquivo
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Em ato solene foi lançada na noite de ontem, (8) no Parque de 
Exposições Dr. José Rodrigues Fontes, com presença de autoridades, 
parceiros do evento e imprensa, a 53ª edição da ExpoCáceres, promovida 
pelo sindicato rural local em parceria com entidades do setor. A mega festa 
rural acontecerá de 18 a 22 de setembro com atrações tradicionais e 
inéditas. Página 03

Docentes do Departamento de 
História, da Unemat, desenvolveram o 
Plano de Reconhecimento de Cidades 
Gêmeas para de Cáceres, documento que 
subsidiou a inclusão do município na 
lista oficial de cidades-gêmeas. O estudo 
“Cáceres e San Matias na perspectiva de 
cidades-gêmeas, é um estudo de 
possibilidades dos professores doutores 
Maria do Socorro Araújo e João Ivo Puhl. 

Página 03

Na noite da última segunda feira, (6), foi 
realizada no auditório do Hospital Regional de 
Cáceres, o lançamento da Campanha Maio 
Amarelo que em parceria com os órgãos 
apoiadores pretendem levar para a cidade de 
Cáceres o momento de reflexão quanto ao 
cuidado de se ter um trânsito melhor, que salve 
vidas e dê condições de trafegabilidade aos 
cidadãos cacerense. 

Uma operação da Polícia Civil, na manhã de ontem, (8), após 
investigações da Corregedoria de Polícia, prendeu os policiais civis Denis 
Roberto Alves dos Santos, Jean Pereira Rodrigues e Thiago de Campos 
Arruda e o PM Rodrigo Aguiar de Oliveira, cumprindo 11 mandados de 
buscas e apreensão em Vila Bela, Campos de Júlio, Cáceres e Várzea 
Grande. Os presos são acusados de entre abril e maio de 2018 arrochar 
drogas e matar o traficante Jefferson Barrante, o Jeffinho a tiros. Página 04

Página 03

O conjunto de itens da cesta básica subiu em todas as 18 cidades 
pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socieconômicos (Dieese) em abril. Foi o segundo mês seguido de alta em 
todos os locais. Em Cuiabá, a cesta básica fechou abril cotada a R$ 503,5, 
valor recorde da série histórica apurada pelo Imea. Página 04

FESTANÇA AGRO

Edição 53 da ExpoCáceres
lançada no Sindicato Rural

Mega feira terá as atrações tradicionais, leilões, julgamentos, palestras, seminários,  feira de alimentação, parque de diversões, rodeio de Touros e shows nacionais

O chão vai tremer no quinquídio da mega feira agropecuária 

 Foto: Arquivo

ESTRADA DA VIDA

Maio Amarelo reúne parceiros
em defesa do trânsito melhor

Campanha visa engajar todos à salvar 
vidas e levar a paz no trânsito  

Foto: Assessoria

CÁCERES/SAN MATIAS

Unemat desenvolve plano de
reconhecimento para gêmeas

Estudo apresenta as principais 
características da região fronteiriça  

Foto: Divulgação

ARROCHO NA FRONTEIRA

Operação encarcera policiais
acusados de matar traficante

Na fronteira é a lei do capeta, mas função da polícia é repressão  

Foto: Ilustrativa

MAPA DIEESE

Alta da cesta básica
desafia falsa inflação

Preço do feijão puxou a alta da cesta básica opondo-se a inflação   

Foto: Ilustrativa
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