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FURADO DE BALAS
Jovem tinha vida desregrada nos meandros do submundo do crime, onde encontrou a saída sem volta, baleado por estranho durante a madrugada, num prédio abandonado

Feirantes encontram cadáver
de marginal em velho prédio
Foto: Arquivo

Lucindo Pereira Filho, 28, vulgo Cuco, que registrava várias
passagens pela policia por furtos, porte de droga e tentativas de homicídio,
foi encontrado sem vida anteontem, com perfurações de tiros nas costelas,
no interior da Casemat em Cáceres, antigo Mercado do Produtor na
Avenida São Luiz. O crime pode estar ligado a briga de marginais e ou
acerto de contas. Página 03

CARTAZ DA PAZ

Aluno da Demétrio C. Pereira
vence concurso do Lions clube
Foto: Divulgação

Vida errante de Lucindo (Cuco) acabou num mocó suspeito

NOVEMBRO AZUL

Cáceres se mobiliza na prevenção
à saúde masculina após feriadão
Foto: Ilustrativa

Além do atendimento
normal à saúde masculina nas
unidades de Saúde do município
de Cáceres, com vagas na agenda
para consultas de avaliação e
orientações, neste mês de
novembro, as atenções se voltam
para a prevenção do câncer de
próstata. De 22 a 30 deste mês, a
pauta é ampla, com orientações,
palestras, exames e agenda
livre/demanda, como prevenção
ao câncer de próstata.

Leandro Teixeira representará Cáceres na fase estadual

O estudante Leandro Teixeira, de 13 anos, que cursa o 7º ano do
ensino fundamental, foi consagrado vencedor do concurso Cartaz da Paz
promovido pelo Lions Clube de Cáceres e desenvolvido na Escola
Demétrio Costa Pereira com o tema "A bondade importa". Agora Leandro
participará da fase estadual do concurso, que será realizada no próximo dia
22, na capital. Página 04

IFMT/PONTES

Música e teatro polarizam
Circuito de Arte e Cultura
Foto: Assessoria

Página 03
Recado das mulheres aos machões: quem se ama veste esta camiseta

ATRÁS DAS GRADES

Engaiolado após três meses
matador de briga no trânsito
Foto: PM/MT

A Polícia Civil de Mirassol D'Oeste
logrou prender anteontem na região de
fronteira, Wanderson Oliveira de Paula, 22,
um perigoso assassinato, que no dia 12 de
agosto último, matou a tiros Maick Camilo da
Silva em Mirassol D'Oeste, após uma briga de
transito envolvendo duas motocicletas. A
vitima foi apenas apaziguar a briga e foi
executada a tiros.

Grupos se apresentaram com musicas e artes cênicas

O Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e LacerdaFronteira Oeste promoveu ontem, 14, o 2° Circuito de Arte e Cultura –
Etapa de Artes Cênicas. Na programação, apresentações de teatro de
manhã, à tarde e à noite, no auditório da instituição, todas gratuitas e
abertas à comunidade. A iniciativa objetivou promover um espaço para
reflexões, lazer e descontração. Página 04

Página 04
Assassino Wanderson Oliveira de Paula estava foragido

02

Cáceres-MT, 15 e 16 de novembro de 2018

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Proclamando a Rés-Pública
Ora pois, ó gajo, depois de
Brasil colônia e império, chegamos
129 anos de um tal proclamação, e pra
quem gosta dum feriadão de final de
semana, o Dia da Proclamação da
República pelo famoso, nos livros de
história de antanho, Marechal Manuel
Deodoro da Fonseca. Na realidade,
jamais proclamada em praça pública e
sim, por um decreto de sofrencia, que
teria sido regada ao bom vinho do
Porto, com fundo de fado do Tejo.
A musa causa do destempero
que teria originado o feriadão, a
escultural Adelaide, uma viúva de
parar o transito de liteiras e bondes,
segundo as fakes nem tão fakes da
época, tivera um caso com o fardado
cinco estrelas. O imbróglio político era
a instalação da república, já que
mesmo independente o Brasil
continuava na monarquia e os
republicanos queriam o poder.
Como acabar com a monarquia
constitucional parlamentarista do
Império, destituir e deportar o então
chefe de estado, imperador D. Pedro II
e proclamar a Rés-Pública? Único
meio seria um Golpe de Estado
político-militar e Fonseca era o chefe
ideal para a armação, entrando a viúva
Adelaide como pivô da jogada. Tudo
pronto, faltava o velho apaixonado,
sem chamego, botar o chamegão no
decreto e bingo, adeus Pedroca.
Manuel, o Deodoro, que ainda não era
um traidor, se recusou, pois havia
jurado fidelidade ao Imperador e
nunca fora republicano.
Aliás, deixara bem claro a um
sobrinho, o General Clodoaldo entre
uma taça de vinho de Algarves, que
República no Brasil e desgraça
completa seriam a mesma coisa. Como
os golpistas sabiam da paixão mórbida

FORA DO MAPA
A futura ministra da Agricultura, Tereza
Cristina, disse terça-feira (13), em
Brasília pode haver um estudo sobre a
inclusão de pastas de outros
ministérios, como o INCRA, a Pesca e a
agricultura familiar, ao Ministério da
Agricultura, mas a gente já adianta que
não vinga; mesmo porque o MAPA
sempre foi ligado aos agropecuaristas e
o INCRA aos assentados e agricultura
familiar, o oposto do grande produtor
rural. Ela deveria estar mais preocupada
em taxar o grande do campo, que
segundo o próprio senador eleito Jayme
Campos, não paga nada ao erário
público.
FERIADÃO/BANCOS
Em virtude dos feriados da
Proclamação da República nesta
quinta-feira, 15, e da Consciência
Negra na terça-feira 20, diversos órgãos
da administração pública não terão
expediente de trabalho, a exemplo do
Executivo Estadual. Já os serviços
bancários deverão ser interrompidos
somente no feriado da Proclamação da
República, no dia 15, e no dia 20. Nos
demais dias, o funcionamento seguirá
normal com atendimento ao público das
11h00 às 16h00.
FERIADÃO/ESTADO
Os órgãos públicos do Governo do
Estado não funcionarão do dia 15 até o
dia 20 de novembro por conta dos
feriados da Proclamação da República
(15) e da Consciência Negra (20), além
dos pontos facultativos previstos no
Decreto nº 1.318, de 21 de dezembro de
2017, que abrange órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual direta,
autárquica e fundacional do Poder
Executivo. Serviços considerados
essenciais, como saúde e segurança
pública, permanecem atendendo.
FERIADÃO/CORREIO
Como órgão de imprensa escrita
inserido na funcionalidade pública com
publicações de atos oficiais (proclamas,
etc.) haja vista estabelecer a legislação
vigente o caráter diário neste contexto,
o Jornal Correio Cacerense, único
periódico de circulação diária em toda a
região oeste de Mato Grosso, somente
voltará a ser impresso na próxima
quinta-feira, 22 de novembro. O
expediente estará desativado neste
feriadão, voltando a atender na próxima
4ª feira, 21.
ELEIÇÕES OAN/MT
A Comissão Eleitoral 2018 da Ordem
dos Advogados do Brasil – Seccional
Mato Grosso (OAB-MT) realizou no
início da tarde de anteontem, (13) a
cerimônia de lacre das urnas de lona que
serão utilizadas na eleição do conselho
seccional e subseções da Ordem. Ao
todo, serão 45 urnas em todo o Estado
que receberão os votos dos 10.805
advogados e advogadas aptos a
participarem do pleito no dia 23 de
novembro. A votação será em cédula de
papel e, para isso, as urnas que
receberão os votos foram verificadas e
lacradas antes de serem encaminhadas
às subseções.

do velho marechal pela viúva e
sua raiva ao monárquico Silveira
Martins, atual paixão de Adelaide,
jogaram água no chope do Fonseca. E
foi através da fake-news escrita com
pena mosquitinho e lançada por um
twíter-pombo correio, que a coisa
explodiu nas ventas do marechal.
O afair de sua ex, o
monarquista Silveira Martins, iria
substituir o Visconde Ouro Preto,
carne e unha do estrelado, fazendo-o
espumar de raiva. Não deu outra,
Deodoro com o decreto em mãos,
ainda de pijama na alcova, se vingou
do rival e da viúva e proclamou a
república. Assim, foi destituído o
Imperador e D. Pedro II e seu chalaça
Silveira Martins, despachados para
Portugal e quem vai pra Portugal,
perde o lugar, quiçá, a Rés-Pública
teria de quebrada uma segunda dama?
Pois é gajo, dizem que foi mais ou

menos assim, que tudo
aconteceu, claro que nenhum livro de
história registra isso, como também
não registrarão daqui a 129 anos, as
patacoadas da segunda década do
século XXI.
O leitor deve ter observado que
em algumas tiradas, este editor citou a
Rés-Pública no lugar de República,
mas etimologicamente, tem o mesmo
significado, consoante o termo latim
Rés – Pública, Assunto Público, ou
Coisa do Povo, traduzindo, um
governo que deveria ser do povo para o
povo, mas na realidade, pode até ser
Rés, porém longe de Pública, saciando
o poder, a sanha e gana dos poderosos
viciados nas tetas da viúva nação
brasileira. Prá gente só resta mesmo,
de vez em quando, um feriadão, que
alguns universitários comemoram
com uma geladinha na República de
Estudante.

Escavando barzinhos na noite
A pizzaria Tia Eva, os bares
Cinelândia, Roda Viva, do Avelino,
Clube da Esquina, Toca da Raposa e o
Alquimia Bar, no eixo central de
Presidente Prudente, entre as avenidas
Coronel José Soares Marcondes,
Manoel Goulart, Washington Luiz e,
entre as ruas Djalma Dutra, Rui
Barbosa, Casemiro Dias e Siqueira
Campos, ganharam de presente um
material audiovisual contendo um
pouco da história da noite em
Presidente Prudente.
Junto às minhas impressões
das relações com os clientes e da
importância de resgatar a memória
destes, podemos dizer “pontos de
cultura” desde a ditadura militar, da
década de 1970, chegamos à abertura
política do ex-presidente João Batista
Figueiredo, a partir de 1980.
Desde 1979, na via sacra, notei
que havia uma poeticidade latente em
cada elemento pontual destes espaços.

Da profusão de cores que
compõe a imagética do ambiente à
pluralidade diversa da clientela.
Daí, foi preciso uma pesquisa
de recapitulação, de reflexão para
retratar um pequeno perfil de cada
proprietário que, de certa forma,
personifica o nome de seu
estabelecimento: a forma de
atendimento despojado e o astral.
No caso, o Alquimia Bar
tornou-se marca registrada de um
período e de uma geração, com
identidade própria.
Mesmo que o espaço destes
bares fosse acanhado. Que as
geladeiras e engradados tomavam
quase que a totalidade do ambiente, e
formavam um colorido vivo que
estava em consonância com a
diversidade dos freqüentadores.
Que o som formava uma
verdadeira algaravia de ruídos, dos
toca-discos, das fitas cassetes, entre os

EXPEDIENTE

sons das ruas e das pessoas.
Trata-se de uma tentativa de entrar
nesse mundo múltiplo da sonoridade,
do sensorial, do encontro. Mostrar o
porquê de as pessoas estarem ali.
Mas o discurso delas não é a
tônica dessa nova empreitada, e sim
essa magia que encontramos em uma
mesa de bar; em algumas geladas, em
porções de salgados, no tempo que
passa e ao mesmo tempo é congelado
num momento único de felicidade nas
expressões seja de um gesto hilário ou
até um alento para as neuras da
opressão, da decepção, do recalque ou
puro passatempo.
***_Rubens Shirassu Júnior,
escritor, pesquisador e pedagogo de
São Paulo. Autor, entre outros, de
Religar às Origens (ensaios e artigos,
2011) e Sombras da Teia (contos,
2016)
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REBITADO NO MOCÓ

Como todo marginal, Lucindo Cuco teve seu dia de acertar as contas com os integrantes do submundo, partindo de forma trágica da vida bandida que levava

Encontrado o cadáver de
marginal em velho prédio
Da Redação
Foto: Arquivo

F

oi sepultado ontem em
Cáceres, o marginal
Lucindo Pereira Filho,
28, vulgo Cuco, que residia nas
imediações da avenida São Luiz
e foi encontrado morto a tiros na
véspera por feirantes no interior
do prédio da antiga Casemat
(conhecido Mercado do
Produtor) localizada no
prolongamento da avenida, com
perfurações de tiros de revolver
pelo corpo.
Lucindo era usuário
dependente de drogas, conforme
ficha policial, um contumaz
meliante, registrando passagens
por porte de droga, furto e
tentativas de homicídio e vivia
nas quebradas do submundo do
crime, enturmado com outros
bandidos. Segundo populares, o
local que já pertenceu à
Companhia de Armazéns e Silos
de Mato Grosso tem sido
ultimamente freqüentado por

No local, os militares
observaram que Lucindo tinha
sinais de disparos de arma de fogo
na região da costela e uma
testemunha que preferiu não se
identificar, relatou ter ouvido ao
menos quatro disparos de arma de
fogo durante a madrugada.
Nos trabalhos de

NA ROTA DO PÓ

Gefron recupera na BR 174
camioneta agüentada em VG
Gefron/MT c/ Redação

Lucindo Pereira Filho, executado a tiros na quebrada

usuários de drogas e
servido como mocó de muamba
de ladrões.
Para a policia, a morte de
Lucindo (Cuco) pode estar ligada

a possível briga de
marginais e ou acerto de contas
do mundo das drogas, pois a
vitima, conforme mencionado
supra, possuía vários

AGENDA DO HOMEM

Saúde pública de Cáceres se
mobiliza no novembro azul
Assessoria c/ Redação

A

lém do atendimento
normal à saúde masculina
nas unidades de Saúde do
município de Cáceres, com vagas
na agenda para consultas de
avaliação e orientações, neste
mês de novembro, as atenções se
voltam para a prevenção do
câncer de próstata, devendo os
cidadãos procurar as UBS para
agendamento de consultas e
receber orientações.
Além das programações
especiais o Centro Referencial
Postão no próximo dia 22,
manterá agenda livre das 7h00 as
11h00 e das 13h00 as 19h00,
destinada ao atendimento
masculino com palestras,

isolamento do local e
remoção do cadáver, atuaram
integrantes da Polícia Militar,
bombeiros, Perícia Oficial e
Identificação Técnica (Politec) e
Polícia Civil. Nenhum suspeito
do crime foi encontrado até o
momento, estando o caso já sendo
investigado.

orientações, solicitação
de exames para os casos
avaliados e atualização cartão de
vacinas.
Na Unidade Básica de
Saúde (UBS) do Jardim
Guanabara no dia 23 deste mês, a
agenda estará livre para atender
homens, das 18h00 as 21h00, que
poderão participar de palestra
com orientações sobre o câncer
de próstata. Já na UBS do
Marajoara, os atendimentos serão
no dia 30 de novembro, com
consultas apenas para os homens
com agenda livre/demanda.
Conforme o secretário
municipal de saúde de Cáceres
Tonny Mendes, é de suma
Foto: Ronivon Barros

da próstata pelos homens,
mencionando os sintomas e sinais
de um diagnóstico do câncer,
como dificuldade em urinar; dor
ou ardor ao urinar; vontade
freqüente de urinar; sensação de
bexiga cheia mesmo após urinar;
urina escura ou com presença de
sangue; dor ao ejacular e sêmen
escurecido.
Especialistas afirmam
que muitos homens descobrem o
mal apenas em estágios
avançados, quando as chances de
cura são menores.
Cerca de 20% dos
pacientes com câncer de próstata
são diagnosticados somente pela
alteração no toque retal, daí, sua
importância neste novembro
azul, já que o tipo de tratamento
vai depender do estágio da
doença em cada paciente.

N

a madrugada de
anteontem, (13) uma
equipe de policiais
militares do Gefron realizava
patrulhamento pela rodovia BR
174 com destino à Porto
Esperidião, quando no trevo de
acesso a referida cidade observou
uma camioneta F-350, que seguia
no mesmo sentido adentrando o
perímetro urbano do município,
com características similares a
que fora furtada no dia anterior na
capital Cuiabá.
Diante do avistado, os
policiais decidiram realizar uma
abordagem na quadrada e
verificaram que realmente a tal
camioneta F-350 de cor branca, e
placas NFF-8291, era a tal
afanada na capital, conforme
registro do B.O nº 2018.352981
registrado pela vítima.

Num papo reto com o
condutor da bichona, o sujeito
identificado pelas iniciais
R . H . A . F, 2 4 , ( O G e f r o n
dificilmente nomina os detidos à
imprensa) informou que havia
pegado o veículo na região do
Capão Grande em várzea grande
e que receberia a quantia de R$
4.000,00 para entregar a
cabritona no Porto Esperidião.
Quase certeza que a F-350
seria em segunda etapa levada
para a Bolívia, a fim de ser
trocada por cocaína, no cambio
do tráfico, a base de R$ 6 mil o kg.
O suspeito foi rebocado
de carona na barca até a delegacia
de policia civil do Porto e
autuado, sendo a camionetona
guardada no pátio até entrega ao
verdadeiro dono.
Foto: Gefron/MT

Camioneta havia sido agüentada em VG na véspera

Secretário municipal de Saúde de Cáceres,Tonny Mendes
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ASSASSINO FRIO

Uma batida de moto foi o pivô da encrenca entre desafetos, sobrando pra vitima estranha aos fatos que tentou apaziguar a situação e acabou levando chumbo

Preso três meses após matar
inocente em briga de trânsito
A
Aluno do 7º ano vence

Da Redação

Foto: Arquivo

Polícia Civil de Mirassol
D'Oeste logrou prender
anteontem na região de
fronteira, Wanderson Oliveira de
Paula, 22, um perigoso
assassinato, que transitava
tranquilamente por uma via
pública daquela cidade e que no
último mês de agosto, havia
matado covardemente Maick
Camilo da Silva, 19, que residia
na Rua Dois, Bairro Alto da Boa
Vista, naquela cidade.
A prisão de Wanderson
Oliveira de Paula, 22, ocorreu na
tarde da quarta feira, 13, por volta
das 14h00, na Rua Cinco no
bairro Jardim São Paulo, após
uma denúncia anônima e, que
com as informações resultante da
investigação que a polícia vinha
mantendo, culminou na prisão do
suspeito.
As equipes já estavam na
do criminoso que estava sendo
monitorado, sabendo-se que ele
havia passado por várias cidades,
após o crime, ficando uma boa
temporada na região de Pontes e
Lacerda, caindo ao retornar à
Mirassol D'Oeste.
Wanderson, também conhecido
pelo vulgo de Malandro, estava

CARTAZ DA PAZ

concurso do Lions Clube

Da Redação

O

Maick tentou acalmar rixentos e acabou morto a tiros

próximo a sua casa quando foi
abordado pelos policiais no
bairro São Paulo e diante da
ordem de prisão expedida pela
justiça, não esboçou reação,
sendo encaminhado à delegacia e
dali pro cadeião.
Conforme relatos
policiais da época, Wanderson
matou a tiros, a vítima Maick
Camilo da Silva no dia 12 de
agosto deste ano, após uma
desavença resultante de um
acidente de transito, envolvendo

duas motocicletas. O
assassino estava numa delas e
entrara em luta corporal com o
outro condutor.
Wanderson Malandro
estava enfurecido e queria
receber os prejuízos do acidente,
a todo custo, tendo deixado o
local avisando que iria em sua
casa buscar um revólver e
realmente cumpriu o que disse,
quando Maick que nada tinha
com os fatos tentou apaziguar a
situação e foi assassinado a tiros.

estudante Leandro
Teixeira, de 13 anos, que
cursa o 7º ano do ensino
fundamental, foi consagrado
vencedor do concurso Cartaz
sobre a Paz promovido pelo
Lions Clube de Cáceres, com o
tema "A bondade importa".
Esse ano o concurso foi
desenvolvido na Escola Demétrio
Costa Pereira com o objetivo de
incentivar crianças de 11 a 13
anos a expressarem criativamente
suas percepções sobre o assunto,
buscando estimular a reflexão de
alunos, pais, professores e toda
comunidade escolar.
Leandro foi declarado
vencedor pela banca
examinadora composta pelo
diretor da escola, Selestiano
Rodrigues Neto, coordenadora
do concurso na escola, Lara
Rúbia Rocha, pela integrante do
Lions Clube de Cáceres Rosa

Maria da C. Garcia e pelo
professor Agnaldo Rodrigues, da
Unemat e membro da academia
Mato Grossense de Letras, após
análise criteriosa dos cartazes dos
oito semi finalistas.
Agora Leandro
participará da fase estadual do
concurso, que será realizada no
próximo dia 22, na capital.
O aluno pela sua brilhante
participação e vitória recebeu o
prêmio de R$ 300,00 sendo que
os demais semi finalistas também
receberam presentes.
A representante do Lions,
Rosa Maria, declarou ter ficado
impressionada com a expressão e
criatividade de todos os alunos
que participaram dessa edição,
aproveitando para agradecer a
direção da escola pelo trabalho e
todos os envolvidos para o
sucesso de mais essa edição.
Foto: Divulgação

ETAPA DE CIÊNCIAS

IFMT de Lacerda promove o
2° Circuito de Arte e Cultura

Assessoria c/ Redação

O

Instituto Federal de Mato
Grosso Campus Pontes e
Lacerda-Fronteira Oeste
promoveu ontem, 14, o 2°
Circuito de Arte e Cultura – Etapa
de Artes Cênicas.
Na programação,
apresentações de teatro de
manhã, à tarde e à noite, no
auditório do IFMT, todas
gratuitas e abertas à comunidade.
A iniciativa objetivou promover
um espaço para reflexões, lazer e
descontração.
A programação teve
início às 8h40, com a

apresentação: “A floresta
corre perigo”, do Grupo Teatro
Ambiental da Fronteira, do
Campus Pontes e Lacerda. Na a
seqüência, às 9h50, aconteceu a
apresentação: “SOU NEGRO,
NEGRA SOY”, da Cia Fuzarca,
também do Campus. No período
da tarde, às 16h40, foi aberto o 2º.
Festival de Cenas Curtas (IFMTCáceres) e à noite, às 19h00,
aconteceu a apresentação “Só
Rebeldia”, do Grupo Conectados
na Arte, da Escola Estadual
Deputado Dormevil Faria,
encerrando-se às 20h00 com a
Foto: Facebook

Músicas foram o ponto alto do evento paralelo ao teatro

peça Miau, pelo mesmo
grupo.
A apresentação de Só
Rebeldia, teve como sinopsebase, os acontecimentos
ocorridos entre os anos sessenta e
oitenta, envolvendo música,
dança e diálogos remetentes a
época e também ao futuro,
levando diversão e sensibilidade
à sociedade em si; sobretudo
deixar a reflexão do que mudou e
o que ficou do comportamento
das pessoas no trânsito.
Já, a peça, A floresta corre
perigo, encenada pelo Grupo
Teatro Ambiental da Fronteira
IFMT/PLC “Sinopse, versou
sobre a ganância do destruidor da
natureza, carente de ser contida e
para tal, o Dr. natureza aparece
para defender a floresta e os
animais que vivem nela.
Sobre o espetáculo da Cia
Fuzarca do OFMT/Pontes Sou
Negro, Negra Soy, foi composto
de poemas encenados acerca de
racismo, escravidão, resistência,
África, Brasil, com performance
misturando literatura, teatro e
música com base de ritmos afro
brasileiros.
A entrada também foi
gratuita e o evento aberto a toda
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LIGAÇÃO DIRETA

Valores foram economizados, devido licitação feita diretamente pela Sesp, enquanto que antes, se fazia adesão a ata de preços da Secretaria de Gestão

Segurança pública renova a
frota em MT economizando

SESP/MT c/ Redação

Foto: Assessoria

travas no sistema de
gestão de abastecimento de
veículos das forças de segurança,
a Sesp prevê economia de R$ 1
milhão até o fim do ano. Essas
travas foram implantadas em
2017, estabelecendo alguns
critérios como: tempo mínimo

abastecimentos, faixa de
preço de combustível nos
municípios, tipo de combustível
(se álcool estiver mais vantajoso)
e a média de consumo por
combustível.
Também houve redução
nos gastos com passagens áreas

utilizados R$ 250,6 mil,
contudo, em 2016, com o decreto
675/2016 vedando a despesa com
capacitação dos servidores
públicos, houve uma redução nos
gastos com passagens aéreas. Em
2017, foram gastos R$ 171,9 mil
e, neste ano, R$ 112,6 mil.

NA CHAVE

Polícia grampeia acusado de
estuprar sobrinho de 8 anos
Terra Digital

Novas viaturas locadas geram economia de quase R$ 5 milhões

A

Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp)
assinou contratos para a
renovação da frota operacional e
administrativa da Polícia Militar,
Polícia Judiciária Civil, Politec,
Corpo de Bombeiros e da própria
secretaria. Ao todo 1.097
veículos foram locados, além de
motocicletas que devem gerar
economia de R$ 4,7 milhões
anual para a próxima gestão.
As empresas têm o prazo
de até 90 dias para entregar os
automóveis, a partir da data da
assinatura dos contratos. Entre os
veículos estão Amarok, Duster,
S10, Pálio com cela e sem cela,
TrailBlazer, Voyage e Honda
XRE 300. Atualmente, a Sesp
dispõe de 890 veículos próprios,

de diversas marcas e
modelos. No período de 2015 a
2018, foram incorporados à frota
própria 05 veículos Auto Bomba
Tanque e uma caminhonete L200
para o Corpo de Bombeiros, 15
veículos para a Politec, sendo 5
rabecões, 8 Pajeros e uma van,
além de três L200 para a Polícia
Militar e de 134 veículos
acautelados – disponibilizados
para uso pelo Poder Judiciário.
Os valores foram
economizados, pois a licitação foi
feita diretamente pela Sesp
atendendo as especificações que
os policiais solicitaram. Antes, a
Sesp fazia adesão a ata de registro
de preços da Secretaria de Estado
de Gestão (Seges). Com o
estabelecimento de algumas

W

ender Duarte Moura,
a criança não falasse para
Lacerda, diante disso
24, foragido da Justiça, seus pais, descobrimos o crime e
pedimos a sua prisão e fomos
atendidos de imediato pelo poder
foi preso ontem, 14, começamos a investigar o caso,
judiciário, disse o delegado
pela manhã (14) em sua infelizmente ele fugiu de Nova
Foto: Terra Digital
residência, na cidade de Lucas do
Rio Verde, pela equipe do
delegado de policia Gilson
Silveira, em cumprimento a um
mandado de prisão expedido pela
justiça por estupro de vulnerável,
contra uma criança de 8 anos, seu
próprio sobrinho, crime este que
teria ocorrido em Nova Lacerda.
Wender seria diácono de uma
igreja evangélica, cujo nome não
foi revelado à imprensa.
Conforme os policiais,
após cometer o delito em Nova
Lacerda, o suspeito desconfiou
que a polícia sabia do fato, e fugiu
para Lucas do Rio Verde .
“ E l e a b u s a v a
sexualmente do seu sobrinho de 8
anos, usava de ameaças para que
Wender Duarte Moura será removido para Nova Lacerda

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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Esotérico
O Sol nos últimos graus de
Escorpião se aproxima de Júpiter
em Sagitário, indicando dias de
boas novidades e abertura de
portas relacionadas a uma
sociedade ou parceria financeira.
O momento pode envolver a finalização de uma
negociação importante envolvendo uma grande
soma de dinheiro.

O Sol nos últimos graus de
Escorpião se aproxima de Júpiter
em Sagitário, indicando dias de
maior envolvimento com a vida
doméstica e os relacionamentos
em família. O período pode envolver a
finalização de uma negociação relacionada à
compra ou venda de um imóvel de família.

O Sol nos últimos graus de
Escorpião se aproxima de Júpiter
em seu signo, indicando dias de
planejamento para uma nova fase
de vida que começa em poucos
dias. O momento é apenas um prenúncio dessa
nova fase que desponta lentamente. Crescimento e
expansão em todos os setores é a promessa deste
período.

O Sol nos últimos graus de
Escorpião se aproxima de Júpiter
em Sagitário, indicando dias de
movimento intenso e novas
oportunidades nos
relacionamentos pessoais e
profissionais. O momento pode envolver a
finalização de um acordo envolvendo uma
sociedade ou parceria comercial.

O Sol nos últimos graus de
Escorpião se aproxima de Júpiter
em Sagitário, indicando dias de
movimento intenso na vida social
e finalização de acordos e
negociações envolvendo projetos e possíveis
contratos. O período de poucos dias pode
envolver uma viagem rápida e produtiva de
negócios.

O Sol nos últimos graus de
Escorpião se aproxima de
Júpiter em Sagitário, indicando
dias de movimento intenso na
vida social e aproximação de
amigos, novos e antigos. O momento pode
indicar também a finalização de um acordo
envolvendo um projeto em equipe, que
começa imediatamente.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

O Sol nos últimos graus de
Escorpião se aproxima de
Júpiter em Sagitário, indicando
uma rotina intensa e
movimentada, especialmente no
trabalho. O período de poucos dias pode
envolver a finalização de um projeto ou mesmo
de um processo de seleção para um novo
emprego.

O Sol nos últimos graus de
Escorpião se aproxima de
Júpiter em Sagitário, indicando
dias de movimento intenso na
vida social e aproximação de
pessoas interessantes em sua vida. O curto
período pode envolver o início quase tímido de
um romance. Bom para o relacionamento com
os filhos.

O Sol nos últimos graus de
Escorpião se aproxima de Júpiter
em Sagitário, indicando dias de
movimento positivo em sua vida
material e financeira. O período
pode envolver a finalização de uma
negociação que envolve o aumento de seus
rendimentos. De uma maneira ou de outra, nos
próximos dias, o dinheiro chega com mais
facilidade.

O Sol nos últimos graus de seu
signo se aproxima de Júpiter em
Sagitário, indicando dias de boas
novidades envolvendo
crescimento e expansão de alguns
setores de sua vida. O período pode
envolver uma finalização de negociação de um
importante projeto que marca o início de uma fase
de crescimento.

O Sol nos últimos graus de
Escorpião se aproxima de Júpiter
em Sagitário, indicando dias de
finalização de projetos
profissionais e planos de negócios
que serão colocados em prática
imediatamente. O momento pode envolver o
início de uma nova função ou de um novo
emprego.

O Sol nos últimos graus de
Escorpião se aproxima de Júpiter
em Sagitário, indicando dias de
otimismo e fé renovados. O
momento pode indicar também o
surgimento de uma nova filosofia de vida ou
início dos estudos. Um projeto envolvendo
contato com estrangeiros pode ser colocado em
prática.

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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FÔLEGO PRÁ 2019

Maico Gaucho e Helmute continuam as arrumações, enquanto esperam logo mais a chegada do professor Junior Rocha que volta do sul, com fome de bola

Xerife do Verdão chega
hoje com fome em Lucas
O.E c/ Redação

Foto: Arquivo

A

direção do Luverdense
trabalha nos bastidores,
analisando o mercado
em busca de jogadores que
possam integrar o grupo a
partir do dia 05 de dezembro,
data do início dos trabalhos.
Enquanto o gerente de futebol,
Maico Gaúcho e o presidente
Helmute, trabalham o lado
financeiro do clube, o técnico
Júnior Rocha, vasculha o
mercado, em busca de
potenciais reforços.
Júnior Rocha deve
chegar no Mato Grosso, nesta
quinta feira, 15 de novembro,
após boa temporada curtindo
férias na casa da família, em

São Leopoldo no Rio
Grande do Sul.
O treinador não quis
gravar entrevista, pois
pretende se manifestar logo
mais, quando chegar em
Lucas.
No entanto, adiantou
que está analisando um banco
de dados com nomes de
jogadores que se encaixam no
perfil do Luverdense. Júnior
afirmou ainda, que está
mantendo contato com alguns
profissionais que já passaram
pelo Luverdense. “Uma coisa
eu posso te falar.
Nós vamos montar uma
equipe forte e competitiva”

afirmou.
Ao chegar, Junior
Rocha já sabe que poderá
contar com o atacante Lucas
Cassiano, um dos primeiros
reforços do Luverdense para a
temporada 2019.
Revelado pelo Trindade
de Goiás, o jogador acumula
passagens por várias equipes
do interior de Goiano. Nesta
temporada defendeu o
Internacional de BebedourosSP.
Quando estava nas
categorias de base do Trindade,
fez 23 gols em 12 jogos e se
tornar o maior artilheiro em
uma única edição do

TREINANDO FORTE

Galo cisca no gramado
esperando Copinha SP
Da Redação

O

time Sub 20 do Sinop
Futebol Clube, o Galo
do Norte, já está
realizando as atividades
físicas, técnicas com bola, no
campo da Comunidade
Fátima, na estada Jacinta, o
novo CT do Clube, visando a

participação na Copa São
Paulo 2019, enquanto aguarda
o sorteio da CBF no final do
mês, que selecionará as
cidades sedes de eliminatórias,
para saber onde jogará as
primeiras partidas.
Nesta semana, os treino
Foto: Julio Tabile

Base do Sinop em plena atividade no Gigante do Norte

f o r a m
d e
movimentação com posse de
bola e troca de passes rápida,
comandada pelo treinador
William Araújo.
O preparador físico
Jackson fez o aquecimento,
juntamente com o preparador
de goleiros Nelson, sob
supervisão do gerente de
futebol Márcio Cabral, que
a c o m p a n h a n d o a
movimentação.
Na semana passada, o
elenco que disputará a Copa
São Paulo em janeiro completa
uma semana de treinamentos e
para tanto, a direção do Sinop
FC está programando no
mínimo 4 amistosos antes do
embarque para São Paulo, no
final de dezembro.
A seleção de Nova
Mutum, deverá ser um dos
adversários em data e horário
a ser definidos.
O Cuiabá é o outro
representante de Mato Grosso
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Junior Rocha promete agitar o Luverdense na jornada

campeonato Sub20.
Lucas Cassiano se apresenta
oficialmente ao Luverdense no
próximo dia 5 de dezembro sob
o comando de Júnior Rocha.
Em 2019 o Luverdense
jogará além do estadual, a
Copa do Brasil, Copa Verde e
Série C do Campeonato
Brasileiro.
Em 2019, o Luverdense

d i s p u t a r á o
Campeonato Mato-grossense,
cuja estréia está marcada para
20 de janeiro, contra o Cuiabá,
na capital do estado.
O C o p a Ve r d e , o
Brasileiro da Série C e a Copa
do Brasil, competição esta que
aguarda confirmação de sua
participação, pelo Ranking da
CBF.
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Thêmis Fest
By Rosane Michels
Noite de realização, expectativa e muito alto-astral
marcaram com glamour a inauguração do
escritório Dos Santos, Marques e Gouvea
Advogadas Associadas. O badalado coquetel, com
direito a música, deu o tom do brinde com
familiares, amigos, lideranças políticas e
empresariais da cidade. As advogadas Josimeire
dos Santos, Janaína Marques Mariano, Débora
Santos Gouvêa apresentaram a sociedade
cacerense o mais novo conceito em se fazer
advocacia. Confira os melhores momentos...

*****************************
Alexandra, Savya, Josimeire, Janaína e Débora, descerrando a fita

Josimeire dos Santos
Janaína, Josimeire, Alexandra, Débora e Savya no brinde inaugural

Juiz da 3ª vara Criminal José Eduardo Mariano
com a esposa Janaína e filhas

As anfitriãs da noite com o prefeito Francis Maris
Janaína, vice-prefeita Eliene, Diretora do Fórum Hanae Yamamura e Josimeire

Delegado da PF Adair Gregório
com a esposa Débora e filhos

Fachada

Cerimônia Inaugural

Brinde com convidados

