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DECISÃO UNIFORME
Adversários acusaram o gestor de usar a máquina administrativa para distribuir kits escolares, visando autopromoção em ano eleitoral, mas foram derrotados

TRE confirma sentença
absolutória de Francis
Foto: Arquivo

Por unanimidade, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso negou recurso da coligação Cáceres Para Todos que objetivava
anular a decisão do juiz da 6ª Z.E Wladys do Amaral, que havia inocentado
em 2016, Francis e a vice Eliene da prática de abuso de poder político. A
acusação, distribuição de kits escolares, que igualmente não foi acatada
pelo TRE/MT. Página 03

CUPIDO BARRA

Projeto da Unemat realiza
casamento no lar de idosos
Foto: Assessoria

Tribunal confirmou decisão do Juiz da 6ª ZE Wladys do Amaral

NA MÃO GRANDE

Saqueadores atacam carreta
acidentada na rodovia BR 174

Emoção marcou o enlace de Aline e Helizário na Unemat

O Projeto BBG em Ação, da Unemat em Barra do Bugres,
organizou e realizou no último sábado (7) o casamento de Aline Helena
Xavier e Helizário Campos de Figueiredo, dois moradores do Lar São
Vicente de Paula. Solene enlace teve a participação de 16 alunos do
Campus Universitário Renê Barbur, dois professores, um profissional
técnico e cinco membros da equipe do Lar. Página 04

Foto: PRF/MT

Policiais Militares de
Porto Esperidião foram
acionados por uma empresa
seguradora, que informava que
populares estariam saqueando a
carga de uma carreta, que se
envolveu em um acidente na
rodovia BR-174 próximo ao
Distrito de Pedro Neca.
Conforme o motorista da carreta,
durante a noite parte da carga foi
saqueada por populares que
passaram pela BR.

FOGO NO POSTE

Motorista tenta apagar foco de
incêndio e morre eletrocutado
Foto: Reprodução

Página 04
Carreta capotou e foi limpa pelos oportunistas de estrada

COMUNIDADE PAIOL

Inaugurada a cobertura da
quadra na E.M Paulo Freire
Foto: Assessoria

Motorista Sebastião Lima, não resistiu a forte descarga

O prefeito Francis Maris e a
Secretária Municipal de Educação, Eliene
Liberato Dias,inauguraram a cobertura da
quadra poliesportiva da Escola Municipal
Paulo Freire na Comunidade Paiol. Uma
obra, anseio dos moradores, que segundo
Francis, que vai contribuir nas atividades
de educação física e pedagógicas, culturais
e sociais da escola e eventos da
comunidade.

O motorista Sebastião Resende Lima, 58, que morava em Tangará
da Serra, morreu eletrocutado no último final de semana em Reserva do
Cabaçal na região de Cáceres. A vitima transportava milho e ao passar por
uma lavoura tentou apagar um foco de incêndio, quando recebeu a
descarga elétrica de um poste de alta-tensão. Página 05

Página 03
Prefeito Francis deu ponta-pé inicial na quadra inaugurada
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Porque perdemos as Copas
Nesta Copa Mundial sediada pela
Rússia, as derrotas de Brasil e Uruguai nas
quartas de final e de Argentina, Colômbia e
Peru bem antes, criaram uma situação
inédita na história do torneio: pela quarta
vez seguida uma seleção européia vai levar o
troféu, já que desde 2006, times da Europa
vencem a competição. Em 2018, apenas
Brasil e Uruguai poderiam quebrar esse
ciclo, mas acabaram perdendo para Bélgica
e França, respectivamente. Lá se vão 16
anos sem vitórias de times sul-americanos, o
último, foi a Seleção Brasileira em 2002, no
Japão e na Coréia. Quatro anos depois, a
Itália venceu o campeonato e conquistou seu
quarto título.
Em seguida, a Espanha ganhou o
seu primeiro e, em 2014, Alemanha levou a
taça para casa também pela quarta vez e
agora, novamente a Europa come o bolo, a
gente ficou apenas com as migalhas pelo
caminho. E no país de mais de 200 milhões
de técnicos de futebol em esquinas e
botequins, a pergunta que não quer calar é o
por que essa hegemonia está ocorrendo?
Bem, não somos especialistas em futebol,
gostamos sim de um campeonato brasileiro,
de Mengo e Timão e por aí afora, mas só de
ler e analisar fatos, concluímos que o
intercâmbio de jogadores de vários países
pode ser um dos fatores que melhoraram o
futebol europeu nas últimas décadas.
Isso amplia o abismo entre o futebol
de clubes na América Latina e Europa e o
que sobrou para nós, foi produzir jogadores,
fornecer mão de obra que deixa jogadores
ricos, clubes fortes e continuamos aqui com
nossos campeonatos de terceira divisão
mundial. Somos um país pobre, o que sobra
para nosso futebol é sobra pobre, sem
condições de competir com um Barcelona
ou Real Madrid, por exemplo.
Conseqüência disso, nossos bons
jogadores, ficam muito dispersos pelo
mundo, com poucas oportunidades de jogar
juntos e quando chegamos as eliminatórias,
vem a catação, a Seleção Brasileira, aquela
legião de estrangeiros que, então passa a

PÁGINAS ZERADAS
O Governo do Estado "retirou" as páginas
oficiais do poder executivo e também das
secretarias do ar. Todas as notícias foram,
ou ainda serão, retiradas. A mudança visa
atender o calendário eleitoral, uma vez que
qualquer tipo de promoção pode ser
configurado uso da máquina pública para
promoção pessoal. Informações de que as
páginas somente voltarão ao ar somente
após o pleito, cheira a radicalismo, pois
informações como as da PJC, PM, SESP,
etc. não significam propaganda eleitoral,
exceto que se procura com demagogias,
fazer politicagens sobre elas.
CAIXA PRETA
O deputado estadual Wilson Santos, o
Galinho Tucano, não deixa de ter razão
quando diz que o instituto da delação
premiada no Brasil precisa ser
urgentemente reformulado. No nosso
entender, jamais deveria existir e o que WS
comenta acerca de Silval Barbosa, que
segundo ele teria desfalcado o erário em
centenas de milhões de reais, devolveu
pouco mais de 70 milhões e voltou pra curtir
30 anos de cadeias numa mansão, isso não é
novidade. No tribunal do dedo duro, Silval é
apenas mais um entre vários beneficiários
de um sistema falido contrastando do nosso
tempo de repórter policial, quando se
investigava e se punia.
EDUCA$$ÃO
Se a educação no Brasil é uma lástima, dá
pra explicar, depois do relatório Aspectos
Fiscais da Educação no Brasil, divulgado no
fim de semana pela Secretaria do Tesouro
Nacional, do Ministério da Fazenda. Você
sabia que apenas 6% do PIB é aplicado no
setor de educação? Pois é, então, aí está a
caixa preta revelando a falência
educacional do país, que figura nas últimas
posições em avaliações internacionais de
desempenho escolar, enquanto o governo
gasta os tubos com propaganda enganosa na
TV.
CORDA FRACA
A inflação medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), que registra
a variação de preços para as famílias de
menor renda, de um a cinco salários
mínimos, fechou o mês de junho com alta de
1,43%, a maior alta para o mês desde os
2,18% de junho de 1995. O resultado é 1
ponto percentual superior à taxa de 0,43%
verificada em maio, segundo o tal instituto
do governo, que provado está manipula
dados, pois o índice inflacionário, serve
para reajustes do salário mínimo e da
poupança. Mesmo manipulados, o que se
observa, é que quem acaba pagando a conta
mais alta é mesmo o pobre assalariado.
S.O.S FAKE-NEWS
Só pra lembrar que e,m ano de eleição, pós
copa e os cambaus, elas bombam, quem é
alvo das malditas e mau-ditas fake-news,
importante relembrar4 que o produtor delas,
não busca que uma notícia falsa se
transforme em verdadeira. Ele quer apenas
legitimar a dúvida. Dúvida e confusão, duas
palavras do glossário das fake news que
parecem conviver muito bem, obrigado,
com outras, como algoritmo, filtro bolha,
bots, hoax e clusters. As formas de os
mercenários mascararem as páginas com os
links de sites contendo as notícias falsas são
as mesmas usadas por golpistas,
fraudadores e ladrões há pelo menos 10
anos na web, tudo a partir da hospedagem
em servidores no exterior.

jogar junto, bate cabeça e cai quando chega a
hora da verdade.
A CBF é uma zona, basta ver a
pregressa dos cartolas, um preso nos
Estados Unidos, outro escondido da policia
internacional, o oposto das confederações
européias, bem mais organizadas, para elas,
o futebol mais competitivo não é o de
seleções, mas o de clubes.
Veja o glamour da Champions
League, enquanto o nosso criativo futebol
que nasce na várzea, ganha espaço nos
clubes e certames, perde espaço para a
especulação imobiliária. E não é só o caso do
Brasil, aqui na America do Sul, as seleções
apesar de terem jogadores nos principais
campeonatos da Europa, enfrentam
dificuldades para se adaptar a novas
maneiras e táticas de jogar, mesmo porque
os técnicos brasileiros não treinam grandes
clubes europeus.
Só pra finalizar, a eliminação do
Brasil nas quartas de final da Copa da Rússia

diante da Bélgica aumentou para 20 anos o
jejum de títulos do país recordista de taças e
não por acaso, como mencionado supra,
considerando-se que a próxima copa será em
2022 no Katar. Neste ciclo que se encerra, a
CBF jogou os dois primeiros anos no lixo ao
escolher Dunga para comandar o processo
para 2018, depois do vexame em casa em
2014.
Com ele, o Brasil foi eliminado duas
vezes na Copa América: nas quartas de final
diante do Paraguai, no Chile, e na fase de
grupos da edição centenária, nos Estados
Unidos. Quando a CBF despertou para a
gravidade do que havia feito, deu
praticamente um ano e meio para o Tite,
montar um time minimamente competitivo
para as eliminatórias.
Bastou enfrentar uma seleção
talentosa, com um pouquinho do Brasil das
antigas, ou seja, envolvente, driblador e com
um pouquinho de diversão e arte, acabou o
sonho utópico.

Infância do Século XXI
Infância..doce período onde jogava bola na
rua e queimava os dedos no asfalto, tomava
água da torneira e brincava de diversas
brincadeiras como esconde-esconde, pegapega, policia e ladrão, bater Tazo “a ganhas”,
jogar Mega Drive ou Super Nintendo depois
de fazer a lição de casa, etc etc. Uma das
principais épocas a sua vida, onde você
usava aquela camiseta do seu personagem
de desenho favorito e ia comer um MC
Lanche feliz com seus pais e primos. Era
tudo uma maravilha e sua maior
preocupação era de não perder o episódios
dos Power Rangers e Digimon na TV
Globinho no dia seguinte.
Hoje não vemos essas coisas com
muita freqüência, as crianças do século XXI
estão cade vez mais “adultas”, a inocência
não é mais a mesma de anos atrás, as
crianças trocaram o Hot Wheels e a Barbie
por um Ipad, Celulares e Notebooks; as
roupas não são mais de personagens da
Disney ou Cartoon Network, agora eles
estão caracterizados como se fossem “mini

adultos” e a rua hoje em dia, não tem mais
correria ou gritaria para incomodar os
vizinhos, o movimento agora é só de carros
passando, pois as crianças de hoje estão
assistindo a novela de tal canal ou assistindo
filme de “vampiro” (Crepúsculo) na
televisão, ou até pior, Big Brother Brasil.
Há muito tempo vinha reparando essa
mudança repentina, as crianças hoje são
outras, nesse mundo moderno e tecnológico,
se tornaram mais “consumistas” e os pais
que tem que engolir esse sapo.
Um presente perfeito para uma
criança no natal era ganhar uma Bicicleta de
marchas ou uma boneca que falasse uma
penca de frases; Hoje isso foi trocado por
Celulares ou um kit inicial de maquiagem.
Crianças não são mais crianças, se
comportam como pré adolescentes já nos
seus 7,8 ou 9 anos de idade A música foi
outra coisa que mudou nesse cenário
infantil, antigamente cantavam músicas dos
Filmes da Disney ou as famosas canções do
Chaves, quanto música da novela das 21h00
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ou aqueles sertanejos ridículos, tudo bem
que as músicas infantis não são lá aquelas
coisas, mas é melhor a criança crescer
ouvindo “a menos que o coração sustente a
juventude que nunca morrerá” do que “tirar
onda de Camaro amarelo“.
É aí que vem a pergunta; Será que a
modernidade das coisas não atrapalhou esse
amadurecimento da pequena geração? e
daqui a alguns anos, será que uma criança
vai saber o que é um carrinho de controle
remoto, ou soldadinhos de guerra? ou jogos
de tabuleiro como Monopoly?
A resposta eu não sei, mas tudo
indica que essas brincadeiras sejam ainda
cada vez mais esquecidas conforme o tempo
que passa. Eu tenho orgulho de aproveitar a
infância correndo atrás de bola, me sujando
de todas as maneiras pra arrumar um bom
esconderijo e não ter morrido em beber água
da torneira, mesmo pegando o “fim” dessa
infância que hoje não passam de apenas boas
lembranças.
***___Roberto Junior.
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ESPAÇO POLIESPORTIVO

Com a cobertura pronta, a quadra com dimensões regulares, fica a disposição do bairro, toda iluminada, com vestiários, banheiros, sanitários e almoxarifado

Francis inaugura teto de quadra
em escola da Comunidade Paiol
N
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

a semana passada, o
prefeito Francis Maris e a
Secretária Municipal de
Educação, Eliene Liberato Dias,
entregaram mais uma obra da
educação municipal, a segunda
dos últimos dias. A solenidade
aconteceu na tarde da última
quinta-feira, 5, com a inauguração
da cobertura da quadra
poliesportiva da Escola Municipal
Paulo Freire, localizada na
Comunidade Paiol.
Segundo o Prefeito Francis
Maris, esta obra atende um anseio
dos moradores daquela região e vai
contribuir nas atividades de
educação física e pedagógicas,
culturais e sociais da escola e
eventos da comunidade.
Francis anunciou que os
valores chegam próximos a casa
dos 500 mil reais e os recursos são
próprios e de convênios, emenda
parlamentar do deputado Federal
Ezequiel Fonseca. “Só nesta obra
investimos R$ 100 mil reais de
contrapartida, isto é compromisso
com a educação”, disparou
Francis.
Ele observou ainda que é
uma quadra moderna, com
dimensões regulares, toda
iluminada e com vestiários,
banheiros, sanitários e
almoxarifado. “Uma obra de
qualidade e respeito ao dinheiro
público que atende toda à

Henrique e Dênis Maciel, vários
secretários municipais,
coordenadores, além dos
professores e profissionais da
educação da escola, alunos e
muitos moradores da comunidade.
A professora Luzinete
Tolomeu, diretora da escola
municipal ”Paulo Freire”,
agradeceu a presença de todos e
reforçou a confiança no trabalho
da gestão municipal, frisando que
a edificação inaugurada, trará
melhorias aos alunos.
Luzinete discursou que a
obra recebida não era só mais uma
quadra, mas a quadra poliesportiva

da comunidade, nascida no
coração do Assentamento Nova
Conquista , hoje Paiol.
“Este espaço será o
coração pulsante da região, onde
ocuparemos nos momentos
esportivos, lazer e nas festas que
estabelecem relações sociais”,
reconheceu Luzinete.
Apresentações culturais e
esportivas, com partidas de futsal
masculino e feminino,
inauguraram a quadra. O prefeito
Francis Maris, deu o pontapé
inicial e ainda cobrou um pênalti,
convertido em gol, com os
aplausos do público presente.

KITS ESCOLARES

Tribunal mantém decisão que
absolveu o prefeito de Cáceres

Secretária vice Eliene destacou importância da quadra na Paiol

comunidade, não só a escolar”,
salientou Francis.
O prefeito ainda citou
diversas ações que estão
favorecendo aquela área rural,
como inseminação artificial,
doação de sêmen e construção de
tanques de peixes em pequenas
propriedades. Já a Secretária de
Educação Eliene Liberato,
destacou o compromisso da
prefeitura com aquela escola e com
os habitantes da região.
Eliene citou os avanços e
investimentos que a educação

municipal vem recebendo e
pontuou que a quadra valoriza o
ensino municipal e proporciona
mais comodidade as aulas de
educação física e de diversas
atividades pedagógicas.
“Esta quadra será de
fundamental importância para a
Paiol, um espaço que garante mais
integração e socialização, com
segurança e condições favoráveis
a muitos eventos”, falou Eliene.
Estiveram presentes na
inauguração os vereadores Elias
Pereira, Valter Zacarkim, Cláudio

OMISSÃO CRIMINOSA

Mulher atropela criança no
Rodeio e foge sem socorrer

TRE/MT c/ Redação

P

or unanimidade, o Pleno do
Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso (TRE-MT)
negou um recurso da coligação
Cáceres Para Todos que tinha como
objetivo derrubar a decisão que
inocentou o prefeito de Cáceres,
Francis Maris (PSDB), da prática de
abuso de poder político.
A coligação acusava o
gestor de usar a máquina
administrativa para distribuir kits
escolares contendo 10 mil mochilas,
50 mil uniformes e materiais de
higiene bucal para alunos do ensino
pré-escolar e fundamental, visando a
sua autopromoção em ano eleitoral.
Em dezembro de 2016, o
juiz da 6ª Zona Eleitoral Wladys
Roberto Freire do Amaral inocentou
Francis e a vice-prefeita Antonia

Eliene Liberato Dias. A entrega dos
kits ocorreu em julho daquele ano,
período em que Francis e Antônia
ainda eram candidatos. Não
satisfeitos, integrantes da coligação
entraram com um recurso com
objetivo de que essa decisão fosse
reformada e o prefeito condenado.
Na defesa, os gestores
argumentaram que a entrega dos kits
não se tratou de programa social nos
moldes vedados pela Lei das
Eleições (Lei 9.504/97), mas sim de
consecução de política pública
educacional que já fora feita em
outras gestões municipais.
Destacaram ainda, que a
prática não teve início naquele ano,
mas em meados de 2015, quando
começou o processo licitatório e a
execução orçamentária.
Foto: Arquivo

G1/MT c/ Redação

A

policia procura identificar
uma mulher que dirigindo
um Volks - Gol de cor prata
na tarde de anteontem na Rua Radial
do bairro Rodeio em Cáceres,
atropelou uma criança de 8 anos e se
evadiu sem prestar socorros.
Segundo as informações da Policia
Militar, a vitima, um menino de
iniciais I. O. S (8 anos) foi atropelado
pelo citado veículo, marca e cor
informadas por populares, quando
transitava de bicicleta pela via
pública.

No local os policiais apenas
encontraram a criança, porque a
condutora do veículo havia se
evadido do local sem prestar
socorros à vítima, que foi socorrida
pelos bombeiros até o Hospital
Regional de Cáceres, com
escoriações pelo corpo, e um edema
na cabeça, além de ter fraturado um
dos joelhos.
Apesar das diligencias nas
imediações do atropelamento, os
policiais militares no intuito de
encontrar o veículo não obtiveram
Foto: Ilustrativa

êxito na busca. Em conversa com a
mãe da criança, ela afirmou que a
suspeita de ter atropelado seu filho
seria uma moradora do mesmo
bairro, e que pode não ser habilitada
e possivelmente, menor de idade.
Com informações do
endereço da suposta atropelante, os
policiais militares foram até o
referido endereço, não encontraram
ninguém.
O caso está sendo
investigado pela Polícia Judiciária
Civil de Cáceres, que até o
fechamento desta edição ainda não
havia localizado a suspeita.

Política social de entrega de kits escolares, não teve cunho eleitoral

Ciclistas tem sido alvo de motoristas no trânsito de Cáceres
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Quando os policiais chegaram para prestar apoio à ocorrência, não havia mais nenhum dos suspeitos que haviam se aproveitado da situação para saquear

Carreta acidentada é alvo
de saqueadores na BR 174
PM c/ Redação

Foto: PRF/MT

Alguns curiosos ainda aguardavam sobras dos saques

N

a manhã de domingo
último, 8, Policiais
Militares de Porto
Esperidião, na região de Cáceres,
foram acionados por uma
empresa seguradora, que
informava que populares
estariam saqueando a carga de
uma carreta, que se envolveu em
um acidente na rodovia BR-174
próximo ao Distrito de Pedro
Neca, a cerca de 130 km de
Cáceres.
Os militares se
deslocaram até o local, sendo

constatado o tombamento de um
caminhão Scania, de cor branca,
da cidade de Cacoal Rondônia,
que estava acoplado a um
reboque e um semi-reboque,
tombados e com parte da carga
espalhadas no acostamento.
Também foi observado que o
perímetro onde ocorreu acidente
já não fazia parte da circunscrição
de atendimento de ocorrência do
Pelotão de Porto Esperidião,
porém devido à necessidade de
momento, os policiais prestaram
o apoio na ocorrência,

averiguando que não havia mais
nenhuma pessoa suspeita
tentando se apropriar de produtos
que estavam na carreta.
Próximo ao local e fora da
pista encontrava-se também um
caminhão Volkswagen 26.220
EURO3 WORKER 20 de cor
branca com placas DHH-8792,
que estava com a carroceria
vazia. Segundo informação do
motorista da carreta o acidente se
deu quando o mesmo seguia
sentido Porto Esperidião para
Rondônia e colidiu com o
caminhão, que seguia sentido
contrário. Ao realizar a manobra
para tentar desviar ambos os
veículos saíram da pista, sendo
que a carreta estava carregada
com gêneros alimentícios e de
utilidades domésticas.
Durante a noite ainda,
Policiais Rodoviários Federais
estiveram no local em
atendimento à ocorrência, sendo
que o veículo e os materiais
permaneceram aos cuidados dos
motoristas. O motorista da carreta
também informou que durante a
noite parte da carga foi saqueada
por populares que passaram pela
BR, sendo que no período
matutino já não havia mais
nenhum suspeito pelo local.

O outro caminhão chegou
ao local para fazer o transbordo
da carga, para seguir viagem até
seu destino, no estado de
Rondônia. No local ainda havia

muitos curiosos e algumas
pessoas na esperança de que parte
da carga que não fosse
reaproveitada para ser
transportada fosse liberada a eles.

PROJETO SOCIAL

Unemat promove casamento de
idosos do São Vicente de Paula

Assessoria c/ Redação

O

Projeto BBG em Ação,
da Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Unemat) em Barra do Bugres,
organizou e realizou no último
sábado (7) o casamento de dois
moradores do Lar São Vicente de
Paula.
O casamento de Aline
Helena Xavier e Helizário
Campos de Figueiredo foi
realizado com a participação de
16 alunos do Campus
Universitário Renê Barbur, além
de dois professores, um
profissional técnico e cinco
membros da equipe do Lar São
Vicente de Paula, e também
contou com o apoio da
comunidade de Barra do Bugres.

“É com esse sentimento,
certos de que, ao impactar a vida
daqueles senhores,
transformamos também a nossa”,
explica Eliziane Fernanda
Navarro, professor do curso de
Letras e aluna do curso de
Direito. “Assim, agradecemos a
todos aqueles que contribuíram,
ajudaram e tiveram a
oportunidade de voltar pra casa
mais ricos neste sábado”, disse
Eliziane.
A ação foi apoiada pelas
empresas Baby Festa, Faça Festa,
Foto Monique, Império
Floricultura, Lu Decor, Orquestra
do Doce Vida, Restaurante Anita,
RLS Paisagismo e Silvia
Decorações.
Foto: Unemat

AFOGAMENTO

Militares do exército avistam
corpo boiando no rio Jauru
Akitafacil c/ Redação

N

as primeiras horas da
manhã de ontem, 10,
finalmente chegou o fim
angústia familiares e amigos do
jovem Leonardo Silva da Costa,
19, que havia desaparecido no
último sábado dia 7, no rio Jauru
em Porto Esperidião na região de
Cáceres. Militares do Exército
Brasileiro que estavam
desmontando acampamento,
utilizado durante uma Operação,
avistaram o corpo do jovem que
estava na superfície da água, na
margem oposta do Rio Jauru,
próximo ao local onde o mesmo
foi avistado pela última vez
A equipe do Corpo
Bombeiro, que já estava em
deslocamento para o local
resgatou o Corpo comunicando a
Polícia Civil, que se fez presente
acionando, em seguida a Politec
para realizar os trabalhos
periciais, que constataram a
causa "mortis", do jovem, como
sendo afogamento.
Policiais Militares
também acompanhavam o caso,
desde o último sábado, por volta
das 15h30 quando Leonardo se
afogou e posteriormente as 16h30

foi comunicado o fato à PM,
através de um dos amigos, que
avistou jovem pela última vez.
Leonardo estava se divertindo
com grupo de amigos, e já havia
ingerido bebida alcoólica,
quando decidiu sozinho
atravessar o rio, que tem cerca de
60 metros de largura.
Ao chegar à outra margem
a vítima ainda acenou para os

companheiros, como se estivesse
comemorando pelo feito de ter
conseguido atravessar o Rio, e
dede então não foi mais visto. O
corpo do jovem após ser
periciado, foi posteriormente
encaminhado para o IML de
Cáceres, para realização de
exame e liberado aos familiares
para velório e sepultamento que
acontece hoje.

Os noivos Aline e Helizário durante cerimônia de casamento

Foto: Akitafacil

Bombeiros ajudaram no resgate do corpo de Leonardo Costa
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IMPRUDÊNCIAS

Por ser uma cidade de movimento ameno no trânsito, a seqüência de acidentes mobilizando as forças de segurança dos bombeiros e PM, surpreendeu

A bruxa esteve solta no
transito de P. e Lacerda

Da Redação

Foto: PM/MT

N

os últimos dias parece
que soltaram a bruxa nas
ruas e avenidas de Pontes
e Lacerda, na região de Cáceres,
onde os acidentes foram a tônica
da rotina diária no perímetro
urbano, causando danos de
relativa monta em veículos e
ferimentos, felizmente sem riscos
de morte. O primeiro acidente
aconteceu na manhã do último
d o m i n g o , 8 , n a Av e n i d a
Municipal bairro Jardim Santa
Fé.
No local, um Ford Fiesta
de cor prata seguia pela avenida,
quando o condutor perdeu o
controle e chocou-se
violentamente contra um poste de
iluminação. O acidente causou
avarias no poste e no veículo,
além do transtorno da interrupção
de energia para o bairro, só
restabelecida com reparos da
Energisa.
O segundo acidente,
ocorrido na tarde do mesmo
domingo, envolveu uma
motocicleta seguia pela Rua
Sergipe, no bairro Bom Jesus, e
foi atingida por um Volks - Gol de
cor branca que invadiu a

no cruzamento com a Rua
Teodomiro Rodrigues de Souza,
preferencial da motocicleta,
derrubando o veículo de suas

rodas, causando ferimentos leves
no condutor e garupa, ambos
socorridos e encaminhados ao
hospital local.

FATALIDADE

Descarga elétrica mata
motorista em Reserva

Da Redação

O

Bombeiros e PM tiveram um domingo de muito trabalho

preferencial da moto e no
abalroamento, derrubou o
motociclista, que foi socorrido
pelos bombeiros até o hospital de
Pontes e Lacerda. O motorista do
Gol empreendeu fuga sem prestar
socorros. A vítima com
escoriações pelo corpo e fratura
de uma das pernas, não corre
maiores riscos. O causador do
acidente se evadiu devido as
placas de seu Gol OBF 6609, não
coincidir com o modelo do

veículo e sim, conforme apurou a
policia, estar registrada no
sistema como de um veículo
Peugeot, modelo 308 de cor
branca e com certeza, doublé ou
roubado. Pra encerrar o domingo
da bruxa, no início da noite um
veículo Palio invadiu a via
preferencial onde trafegava uma
motocicleta Honda de cor azul
ocupada por um casal. O Palio
que seguia pela Rua Darci de
Freitas Queiroz, teria avançado

motorista Sebastião
Resende Lima, 58, que
morava em Tangará da
Serra, morreu eletrocutado no
último final de semana em Reserva
do Cabaçal na região de Cáceres.
No sábado (7) à tarde ele recebeu
uma descarga elétrica em uma
fazenda que fica há quase 160 km de
Tangará, indo a óbito.
A vitima estava trabalhando
no transporte de milho e retornava
da lavoura para carregar de novo,
quando se deparou com um foco de
incêndio. Ao tentar apagar, recebeu
a descarga elétrica de um poste de

alta-tensão. O Corpo de Bombeiros
foi chamado para atender a
ocorrência.
“Esse trabalhador passou
com um caminhão em uma lavoura e
se deparou com um incêndio,
possivelmente [causado pela]
descarga elétrica. Ele parou o
caminhão e tentou apagar o
incêndio. Possivelmente ele não
deve ter visto e recebeu a descarga
elétrica desse fio de alta-tensão”,
disse o sargento dos bombeiros,
Eliezer do Nascimento. Sebastião
foi enterrado no domingo (8) em
Tangará da Serra.
Foto: Reprodução

Sebastião Resende Lima morava em Tangará da Serra
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ELEIÇÕES 2018

Segundo o dirigente, o grupo de Pedro Taques precisa de muita tranqüilidade e não se pode desconsiderar o senador e pré-candidato Wellington Fagundes

Tucano prevê uma disputa acirrada
e polarização entre Taques e Mauro
M.N c/ Redação
Foto: Arquivo

dar oportunidade de as pessoas
conhecerem quem é quem dos
candidatos. Cada um vai mostrar o
que fez e o que pode fazer,” disse.
Segundo o dirigente, o
grupo do governador Pedro Taques

terá que ter muita tranqüilidade. “A
eleição será cabeça a cabeça. Será
difícil. E até em função disso,
estamos conversando com todos os
partidos, mantendo conversas. Não
vamos fechar portas”, afirmou.

“O convencimento é até as
vésperas da convenção e estaremos
montando uma chapa extremamente
competitiva para disputar de igual
por igual com os outros candidatos”,
concluiu.

RIBEIRÃO DAS PITAS

Em Quatro Marcos pontes
recebem vigas de concreto

Assessoria
Paulo Borges, presidente do PSDB em Mato Grosso

O

presidente do PSDB em
Mato Grosso, Paulo Borges,
disse acreditar numa
polarização entre o governador
Pedro Taques tucano e o ex-prefeito
de Cuiabá, o democrata Mauro
Mendes, na disputa ao Palácio
Paiaguás. “Eu acredito que vai ser
uma eleição muito equilibrada. No
meu ponto de vista, deve se polarizar
mais entre o Pedro Taques e o exprefeito Mauro. Penso que essa
eleição vai ser muito acirrada. As
pesquisas já mostram isso”, disse o
tucano.
Pesquisa divulgada pelo
instituto Voice Pesquisas, por
exemplo, mostraram que Mauro
lidera a corrida ao Paiaguás, com

19,5% na modalidade estimulada,
seguido pelo governador Pedro
Taques (PSDB), com 16,1% das
intenções. Paulo Borges observou
ainda que não se pode desconsiderar
o senador e também pré-candidato
Wellington Fagundes (PR), que
nesta mesma pesquisa obteve 11.5%
das intenções de voto, ocupando o
terceiro lugar.
“Apesar de acreditar na
polarização entre Taques e Mauro,
não podemos desmerecer jamais o
trabalho do senador Wellington. Ele
é uma pessoa bem articulada e que
fará uma disputa bem trabalhada”,
afirmou Borges. Penso que o
lançamento de vários nomes
valoriza a democracia, porque vai

A

construção de duas pontes
de concreto no Ribeirão das
Pitas, está a todo vapor.
Com recebimento das vigas de 25
meros, o próximo passo é trabalhar
na fixação com a concretagem do
piso, que será realizada nos
próximos dias.
A Prefeitura de São José dos
Quatro Marcos pretende entregar a
obra o mais rápido possível, pois foi
iniciada na administração anterior e
com articulações do Deputado
Federal Valtenir Pereira junto ao
Ministério da Integração Nacional e
Defesa Civil foram liberados mais
de um milhão de reais para a
conclusão de pontes de concreto ao
longo do córrego Ribeirão das Pitas.
“Nesse córrego está sendo
construídas duas pontes de concreto

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

em locais diferentes que beneficiará
a população daquela redondeza e os
transeuntes que utilizam a MT-180.
A construção da popularmente
ponte do João Bracin e do Giripoca
resolverá uma solicitação antiga de

moradores da grande região da
comunidade da Barra Clara. Com o
apoio do deputado Federal Valtenir
também construiremos ponte de
concreto na Comunidade Três
Pontes”. Pontuou o prefeito.
Foto: Assessoria

Prefeitura pretende entregar a obra o mais rápido possível

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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BRASILEIRO SÉRIE C

Auriverde da capital de Mato Grosso foi à MG e faturou adversário em Juiz de Fora, mantendo-se na segunda posição do grupo em mais um passo a 2ª fase

Cuiabá vence Tupi em MG
assumindo a vice-liderança
S.N c/ Redação

Foto: Bruno Ribeiro

O

Cuiabá Esporte Clube
venceu no final de semana o
Tupi Futebol Clube por 3 a
1, no estádio municipal Mário
Helênio, em Juiz de Fora, Minas
Gerais. Faltando apenas cinco
rodadas para o término da primeira
fase do Campeonato Brasileiro da
Série C, o time mato-grossense
assumiu a vice-liderança do Grupo
B, com 25 pontos. Já a equipe de
Minas Gerais caiu para 7ª posição
com 14. O primeiro gol da partida foi
marcado por Eduardo Ramos, que
aproveitou bobeira da zaga e
balançou as redes do Tupi. No
segundo tempo, ele ampliou para o
Dourado, em contra-ataque. O Tupi
descontou e marcou com João
Willian, em cobrança de falta. A bola
bateu no contrapé do goleiro Victor
Souza e entrou. Com categoria,
Marino aproveitou cruzamento da
esquerda e marcou o terceiro para o
time mato-grossense.
O jogo - Aos 2, Salino

recebeu bem no meio de campo,
carregou a bola até a grande área e
não finalizou bem. A bola saiu para
fora e o Tupi desperdiçou a primeira
oportunidade de abrir o marcador.
Aos 10, O Cuiabá tentou jogada pela
lateral esquerda, mas acabou
neutralizado pela defesa do
Alvinegro. Aos 15, ambas as equipes
se mantiveram sem ariscar muito
com poucas oportunidade de gol.
Aos 18, Salino tentou jogada
pela lateral, passou por dois e foi
neutralizado pro Jonata do Cuiabá.
Na cobrança, a bola subiu muito e
saiu para fora. Aos 20, Marino
surpreendeu a defesa do Tupi,
avançou bem, criou situação de
perigo na pequena área e quase
marcou. Aos 21, Paulinho recebeu
livre, cotou para linha de fundo,
perdeu o tempo da bola e não
finalizou jogada. Aos 22, Eduardo
Ramos aproveitou bobeira da zaga
do Tupi e marcou para o Cuiabá.
Aos 27, Potita do Tupi

recebeu no campo de ataque, mas
acabou sendo derrubado por Jonata.
Aos 29, setor ofensivo do Tupi
tentou infiltrar jogada, mas a defesa
do Cuiabá neutraliza se mantendo
fechada. Aos 32, Léo Salino recebeu
livre dentro da área e desperdiçou
uma grande oportunidade de
empatar o jogo para o Tupi.
Aos 36, a bola sobrou para
Bruno Sávio que chutou e, por
pouco, não ampliou para o time
cuiabano. Aos 39, João Carlos
recebeu na área, driblou goleiro Vilar
e acabou sendo derrubado na área e o
arbitro marca pênalti. Bruno Sávio
vai para cobrança, Vilar defende e
salva o Tupi. Fim do primeiro tempo.
Tupi 0 x 1 Cuiabá. No segundo
t e m p o , a p e n a s o Tu p i f e z
substituições. Entrou Wellington
Batista no lugar de Léo Salino. João
Vitor assumiu a posição de Paulinho.
A o s 2 , We l l i n g t o n r e c e b e u
lançamento livre, dominou e bateu
mal na bola. Aos 4, defesa do Cuiabá

JEJUM NA TABELA

Empate no Passo dificultou as
chances do Luverdense ao G-4

Redação c/ S.N

O

treinador do Luverdense
Esporte Clube, Luizinho
Vi e i r a , l a m e n t o u o
empate em 2 a 2 com o Ypiranga,
no estádio Passo das Emas, em
Lucas do Rio Verde, em partida
validada pela 13ª rodada do
Campeonato Brasileiro da C, no
último sábado. Ele considerou
que o confronto era um momento

chave de se aproximar do G4.
“Tínhamos a expectativa
de voltar a vencer dentro de casa.
Deixamos escapar dois pontos
importantíssimos da competição.
Era um momento chave de se
aproximar da G4. Tivemos
dificuldades de se encaixar na
partida. No segundo tempo
melhoramos, viramos o jogo e até
Foto: Arquivo

Luverdense precisa vencer o Volta redonda no Rio
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criamos boas situações”.
De acordo com Vieira,
agora o foco da equipe será no
jogo contra o Volta Redonda, que
está na 9ª colocação e precisa
vencer para escapar da na zona de
rebaixamento. “Temos que nós
preocupar com a parte de baixo da
tabela.
Precisamos assimilar os
erros que comentemos. Essa
semana será importante para
montar uma equipe com espírito
decisivo. Fazer a marcação que
precisa ser feita. Queríamos ter
vencido os últimos seis jogos em
casa para poder ter tranqüilidade
nas partidas fora”.
O Luverdense está sem
vencer há quatro rodadas e no
próximo jogo contra o Volta
Redonda, no estádio Raulino de
Oliveira, no Rio de Janeiro, às
1500 será mais um teste para o
Verdão que aposta tudo e espera
voltar com pelo menos um
empate no jogão do próximo
sábado na casa do adversário.

Cuiabá vence mais uma na série C, jogando fora de casa

consegue cortar cruzamento de
Magalhães na área. Aos 8, Sidimar
subiu alto e tentou de cabeça empatar
para o Tupi. Aos 11, Potita foi
derrubado dentro da área pela defesa
do Cuiabá após gira e tentar bater
para o gol e pênalti é marcado. Na
cobrança, Victor Souza pega e salva
Cuiabá. Aos 19, Eduardo Ramos
aproveitou contra-ataque e com
tranqüilidade aplicou o placar.
Cuiabá 2 x 0 Tupi.
Aos 22, o Tupi descontou e
marcou com João Willian, em
cobrança de falta. A bola bateu no
contrapé do goleiro Victor Souza e
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Esotérico
O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de
mudanças importantes,
relacionadas a projetos
profissionais e planos de negócios, que
serão colocados rapidamente em prática,
marcando o início de um tempo de
mudanças na carreira.

O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de
enfrentamento de problemas
em novos projetos e
possíveis contratos. O período, que dura
alguns dias, pode indicar problemas na
comunicação e mal entendidos. Adie
assinatura de novos contratos.

O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de mudanças
em projetos de médio prazo,
que podem envolver viagens
e publicações. Os contatos com
estrangeiros, sejam pessoais ou
profissionais, podem marcar o início de
um tempo de mudanças.

O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias em que você
deve tomar cuidados
redobrados com suas
finanças. Evite gastos desnecessários e não
se envolva em novas dívidas. Adie
assinatura de documentos que envolvam o
aumento de sua renda.

O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto
de Plutão em Capricórnio,
indicando dias de
mudanças importantes,
relacionadas a acordos e negociações
com sociedades e parcerias financeiras.
Um novo negócio pode ser firmado e,
dessa forma, marcar o início de um novo
ciclo de vida.

O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de preparação
para mudanças que começam
a acontecer em sua vida
pessoal e/ou profissional nos próximos
meses. O período pode envolver pressão e
certo mal estar. Não se preocupe com a ideia
de estar no controle, deixe a vida lhe levar.

O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto
de Plutão em Capricórnio,
indicando dias de
mudanças importantes nos
relacionamentos, que podem apontar
para o início de um novo ciclo de vida. O
período que começa pode indicar a
possibilidade de um namoro, uma
sociedade ou parceria comercial.

O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de
interiorização e reflexão
sobre o resultado de escolhas
feitas no passado. O período pode envolver
dificuldades com a saúde, pois sua energia
vital estará mais baixa e seu campo mais
fragilizado.

O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de mudanças
importantes em sua rotina,
especialmente a de trabalho.
O período, que começa agora, pode
indicar a chegada de um novo projeto ou
emprego. Sua saúde passa por um
momento de fragilidade.

O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de movimento
intenso e mudanças na vida
social e possível
enfrentamento de problemas e/ou
dificuldades com um amigo, que pode estar
passando por um momento de maior
fragilidade. Um contato comercial
importante pode trazer mudanças.

O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias de mudanças
importantes em sua vida
amorosa. Uma pessoa
especial pode mexer muito com seu
coração. Se for comprometido, comece a
pensar nas mudanças que se mostram
necessárias em seu relacionamento.
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Simpático casal Adriano Collégio
Alves/Anne Viegas, comemorando Bodas de
Água Marinha, pelos 19 anos de feliz e
harmoniosa vida conjugal. Outras virão com
certeza, sob a guarida de Eros, cada ano,
ainda mais apaixonados.

By Rosane Michels

O Sol em Câncer começa a
receber um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando dias intensos de
emoções à flor da pele e
mudanças relacionadas à
sua vida doméstica e familiar. Você estará
mais fechado e interiorizado, mais
reflexivo e voltado especialmente para
seus pais.

entrou na gaveta. Aos 25, Marino
aproveitou cruzamento da esquerda
e ampliou para o time matogrossense. Aos 29, Léo Costa
mandou de cabeça e acertou o
travessão. Aos 37, Tupi fez toque de
bola e tentou passar pelo setor
defensivo do Cuiabá, mas sem
sucesso. Aos 38, no contra-ataque
Cuiabá quase marca mais um com
Eduardo Ramos. Bola bateu no
travessão. Fim de jogo e o Cuiabá
vence o Tupi por 3 a 1. O próximo
desafio do Cuiabá será contra o
Joinville, que está em último na
tabela, na Arena Pantanal, às 15h30.

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

Destaque desta quarta de inverno, para a galerinha do
Rotaract de Cáceres, em clima men-sana in corpore sano,
arrepiando a domingueira de inverno, com a realização da
Corrida Desafio Pantaneiro, num percurso de 5 KM, como
aperitivo para a friagem que veio na segunda.

Estreando nova idade hoje Ademir Bruzon,
que comemora o nat ao lado da esposa Clara
Luzia e demais familiares, recebendo desta
coluna, as nossa felicitações pelo niver.

Turminha agitada dos Amigos da Princesinha do
Paraguai, agilizando a grande festa do dia 28 de julho, com
as feras Felintinho Dias, Terá Sampaio, Étore Zecolle, José
Carlos Carvalho, Wilson Kishi, Edson Moraleco, Alencar,
Amarildo Miranda, José Carlos Mencaho, DJ. José
Moreno, Lorde Dannyelvis &Cia. A festa promete e com
uma vantagem não é política.

