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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
movimento positivo nos 
relacionamentos, pessoais e 

profissionais. O momento pode estar 
relacionado a um romance, que começa a 
ser desenhado pelo Universo. Você 
estará mais aberto e receptivo.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia 
movimentado, com boas 

novidades no trabalho. Um novo projeto 
ou emprego pode ser aprovado. O 
momento é ótimo também para começar 
um bom programa de saúde global.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
movimento positivo em 
projetos de médio prazo, 

pessoais ou profissionais, especialmente 
os que envolvem pessoas estrangeiras. 
Uma viagem pode ser marcada ou 
realizada a qualquer momento.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia 
bastante positivo para 
acordos e negociações 

financeiras. Um empréstimo pode ser 
aprovado. O momento é ótimo para 
negociar e concretizar sociedades e/ou 
parcerias financeiras.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
movimento ao seu coração. 

Um romance pode começar a ser 
desenhado e trazer esperanças e alegrias 
à sua vida. O dia é ótimo para divertir-se 
com seu amor e com os filhos ou 
sobrinhos.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em 
Peixes, indicando um dia de 
movimento positivo na vida 

doméstica e nos relacionamentos em 
família. Você vai preferir sua casa a 
qualquer compromisso social. Aproveite 
as boas energias e promova um gostoso 
encontro com amigos em sua casa.

A Lua se une a Júpiter em seu 
signo e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

movimento positivo e possibilidade de 
crescimento.  O dia pode estar  
relacionado com a chegada de uma boa 
notícia. Você estará mais aberto, 
simpático e comunicativo.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

interiorização e maior envolvimento 
com seu mundo emocional, que passa 
por um momento de equilíbrio. O dia é 
ótimo para começar o planejamento de 
um novo projeto.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento na vida social e 

aproximação de amigos. Uma nova 
amizade divertida pode começar a 
qualquer momento. O dia é ótimo para 
um contatos comerciais com grandes 
empresas.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
indicando um dia de boa 
comunicação e possibilidade 

de novos negócios. Dia ótimo para fazer 
novos contatos comerciais. O momento 
pode estar relacionado com uma 
importante reunião de negócios.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento positivo nas 

finanças. O dia é ótimo para firmar 
projetos e contratos que envolvam o 
aumento de seus rendimentos. Procure 
não se envolver em investimentos de 
risco.

A Lua se une a Júpiter em 
Sagitário e recebe um tenso 
aspecto de Netuno em Peixes, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

movimento positivo e boas novidades 
r e l a c i o n a d a s  a  s e u s  p r o j e t o s  
profissionais e planos de negócios. O 
momento pode envolver a aprovação de 
um novo projeto ou promoção.

Festejou data natalícia o educador físico Kapim que recebeu as 
manifestações de carinho dos familiares e rol de alunos. Saúde, amor 
e realizações é o que lhes desejamos para esse novo ano de vida. Feliz 
Aniversário!!!

Brindaram mais um ano de vida 
conjugal o casal Lucio Lindote e 
Helen Ferrareto que celebraram 
13 anos de amor, cumplicidade e 
companheirismo. Que essa data 
se reproduza por muitos anos e 
que a chama desse amor nunca 
se apague. Felicidades ao casal.

Lendo todas as manhãs nosso matutino Dr. Renato Rostey,  que 
nos honra a algum tempo com sua preciosa leitura. 
Agradecemos a preferência e enviamos um forte abraço, 
extensivo a equipe da Clínica Rostey.

Flores multicoloridas 
a  an iver sar ian te  
Maria Arruda Moura 
que celebrou a data 
brindando com o 
maridão Lécio, filhos 
e  a m i g o s ,   q u e  
c a n t a r a m  o  
tradicional Parabéns. 
Que Deus lhe conceda 
um ano de vitórias 
c o m  s a ú d e  e  
felicidades.

Desejamos um ótimo dia a Marcos 
Ribeiro, que com muita competência 
desenvolve um brilhante trabalho na 4ª 
Ciretran de nossa city. Sucessos!
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Acusado de quatro mortes na chacina da Fazenda Nova Bom Jesus 
em Vila Cardoso, distrito de Porto Esperidião em 2012, o réu Benedito 
Pereira Marques, vulgo Dito Preto, seria levado a julgamento nesta terça 
feira, 21, em Cáceres, mas o juri foi redesignado para 27 de junho próximo. 
Esta é a 2ª vez que o julgamento é remarcado, já que em  2016, o TJ/MT, 
havia suspendido a sessão. Página 03

A Polícia Civil de Cáceres 
participou do evento de apresentação dos 
resultados dos trabalhos do “Projeto 
Luz”, desenvolvido de forma integrada 
por órgãos da Segurança e Justiça, com o 
objetivo combater o abuso e a exploração 
sexual de crianças e adolescentes. Na 
ocasião, foi apresentado o balanço dos 
serviços prestados buscando o combate 
desse tipo de violência no município. 

Página 03

O  Secretário Nacional de Segurança 
Pública, General Guilherme Cals Theophilo 
Gaspar de Oliveira, esteve no final de semana em 
Cáceres participando de discussões acerca da 
fronteira entre o Brasil e a Bolívia, além de 
investimentos federal na região. Na ocasião o 
graduado da pasta do Ministério da Justiça, 
Cáceres deve ganhar um Centro Integrado de 
Inteligencia e aporte de R$ 5 milhões. 

A covardia cruel de um bandido desalmado tirou a vida do casal 
José Nascimento Silva e sua esposa Eva Maria na noite de sábado último 
em Pontes e Lacerda. O casal comerciante do ramo de sorvetes estava 
trabalhando quando foi atacado pelo ladrão que disparou sua arma 
assassina, matando ambos e se evadindo. O sorveteiro teria esboçado uma 
reação como auto-defesa. Página 04

Página 03

CHACINA RURAL

Justiça redesigna o juri do
pistoleiro de Vila Cardoso

Além dos quatro homicídios o réu é suspeito de ter ameaçado de morte a juíza que estava com a ação penal em Porto Esperidião e um delegado em Rio Branco

Benedito Marques, o Dito Preto, várias mortes nos costados  

  Foto: Arquivo

BASE NA PASTA

Cáceres pode ter centro
de inteligencia integrada

Visitando Cáceres, General Gaspar 
de Oliveira passa a tropa em revista   

Foto Gabriel Aguiar

PROJETO LUZ

Polícia Civil mostra atuação
contra o abuso sexual infantil

Autoridades se unem afim de reprimir 
tipo de violência no município  

Foto: Joner Campos

TIROS FATAIS

Sorveteiro e esposa são
assassinados por ladrão

José e Eva foram brutalmente assassinados pelo bandido   

Foto: Doc-Família

FAMILY-PRISION

Página 04

Pai e filho estupram
menor e dividem cela

Página 05

RECORRENDO

Ex-deputado soma 67 anos
de prisão em plena liberdade

DEU NO FANTÁSTICO

Página 05

Golpistas desmascarados
ao acionar telefonia Vivo

POEIRA EM 2 RODAS

Página 04

Mulas apelam para tráfico
em motocicletas na fronteira
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campo molhado a bola 
acabou desviando e foi para linha 
de fundo. Aos 39, Luverdense se 
esforçou pra segurar o empate. 
Tombense manteve pressão 
buscando resultado em casa. Fim 
de jogo. Tombense 1 x 1 
Luverdense.

O próximo desafio do 
Luverdense será contra o Volta 
Redonda, que é líder do grupo no 
Estádio Passos das Emas, em 
Lucas  do Rio Verde, no domingo 
(26), às 16h00.

Luverdense.
Aos 13, Tombense voltou 

a fazer duas boas cobranças de 
escanteio e por muito pouco 
Reniê não ampliou o marcador. 
Aos 18, Samuel do Luverdense 
dominou bem, bateu forte e a bola 
saiu pela linha de fundo. Aos 22, 
Ortega bateu escanteio, bola foi 
direto no gol e quase saiu um 
olímpico, mas Everton buscou e 
desviou.

Aos 30, Da Silva tentou 
jogada pela direita, mas com 

boa jogada com Igor 
Goulart, que arriscou chute de 
longe e a bola saiu  pela linha de 
fundo. Aos 33, Bruninho foi para 
cobrança de falta e chutou direto 
para o gol, mas muito pegou mal 
na bola e sobrou para o 
Luverdense, que puxou contra-
ataque.

No segundo tempo,  
apenas a equipe do Tombense 
voltou com alterações. Logo no 
início, o Luverdense balançou as 
redes com Moisés, que recebeu 
sobra de escanteio e marcou com 
categoria no meio do gol. 

Aos 4, o Gavião-Carcará 
empatou com Vander, que 
aproveitou sobra da bola e 
finalizou bem sem chance para o 

ogando na tarde de sábado 
último no estádio Almeidão, Jem Tombos (MG), partida 

válida pela 4ª rodada do do 
Campeonato Brasileiro da Série 
C. O Luverdense Esporte Clube 
não saiu de um empate de 1 a 1, 
continuando na lanterna do 
Grupo B. 

O gol do time de Mato 
Grosso saiu no início do segundo 
tempo com Moisés, que recebeu 
sobra de escanteio e marcou com 
categoria. Na sequência, Vander 
aproveitou sobra da bola e 
finalizou bem deixando tudo 
igual para o time mineiro.

A disputa pelos três 
pontos da rodada começou com 
tranquilidade pelas duas equipes 

fazendo 'reconhecimento' 
tático sem apresentar lances de 
perigo.  Aos 10, Bruninho tocou 
bem pelo meio na área e a bola 
sobrou com Ortega, que chutou 
forte. 

F a l t o u  c a l m a  p a r a  
finalizar o lance e abrir o 
marcador para o Tombense. Aos 
13, o Gavião-Carcará teve a 
primeira chance clara de gol. 
Ortega dominou bem, chutou 
para o gol e a bola passou rente ao 
gol do Luverdense.

Aos 14, mesmo errando 
mais passes, Tombense colocou 
pressão para chegar ao gol do 
Alviverde e buscar os pontos em 
casa. Com isso, Luverdense 
aproveitou para se posicionar em 

 Galo do Norte, Sinop 
Futebol Clube foi ciscar em Opoleiro alheio diante do 

Palmas Futebol e Regatas na capital 
tocantinense  em partida válida pela 
3ª rodada do Campeonato Brasileiro 
da Série D, no estádio Nilton Santos, 
em Plamas e conseguiu beliscar um 
empate de 1 a 1 na casa do 
adversário. Com esse resultado, o 
time da terra do soja em Mato Grosso 
se manteve na liderança do Grupo 
A10, com 5 pontos.

O primeiro gol da partida foi 
marcado pelo Palmas após cobrança 
de escanteio. A bola explodiu no 
travessão, sobrou para Max que não 

perdoou e mandou para o 
fundo da rede. O empate saiu após 
jogada de Lagoa, que finalizou e 
Ávila desviou para o gol.

O Sinop começou fazendo 
boa jogada pela direita com Paulista 
ao fazer bom cruzamento para Ávila, 
que finalizou errado. Aos 4, Palmas 
avançou bem pelo com Bruninho, 
que acabou sendo neutralizado pela 
defesa do Galo do Norte. Aos 7, 
Palmas por muito pouco não abriu o 
marcador. 

Marcel ficou cara a cara com 
o gol e desperdiçou a oportunidade 
de balançar as redes.  Aos 16, a bola 
explodiu no travessão após cobrança 

de escanteio pela esquerda e 
sobrou para Max, que não perdoou e 
mandou para o fundo da rede. 
Palmas 1 x 0 Sinop.

As 23, Bruninho do Palmas 
foi derrubado dentro da área e o 
árbitro Leonardo Rotondo Pinto 
marcou pênalti. Max foi para 
cobrança, pegou mal na bola e o 
goleiro do Sinop, Gulherme pegou. 
Aos 30, Alan do Palmas recebe 
sozinho e finalizou, mas para fora. 

Aos 37, o Sinop chegou com 
perigo com Maycon, mas foi 
neutralizado pela defesa do Palmas. 
Aos 45, Hugo do Palmas recebeu e 
deixou Bruninho em boas condições 
para finalizar, a defesa do Sinop 
chegou forte e evitou gol. Fim do 
primeiro tempo. Palmas 1 x 0 Sinop.

No segundo tempo de jogo, 
ambas as equipes voltaram sem 
alterações. Aos 5, Marcel recebeu 
bom toque, chutou e que perdeu em 
seguida para marcação sinopense. 
Aos 22, o Sinop empatou o placar. 
Lagoa finalizou e Ávila desviou para 
o gol deixando tudo igual. 

Palmas 1 x 1 Sinop. Aos 28, 
Marquinhos do Sinop cruzou boa 
bola pela direita e conseguiu 
escanteio. Com gol de empate, o 
Galo do Norte melhorou bem em 
campo impondo ritmo  de jogo. Aos 
38, Max recebeu boa bola, finalizou 
e o goleiro do Sinop, Guilherme 
mandou para escanteio. Fim de jogo. 
Palmas 1 x 1 Sinop.

TROPEÇOU, UAI!

Verdão sofre Tombo em MG
amarelando um novo empate

Desde sua queda da B para a série C, o time de Lucas do Rio Verde não vem bem  das pernas e sem vencer dentro e fora de casa,  vai segurando a lanterna neste ano

S.N c/ Redação

Sem vitórias, o Verdão de Lucas não engrena no campeonato 

Foto: Assessoria/Arquivo

EM PALMAS

Galo lidera após beliscar
empate na casa do rival

S.N c/ Redação

Jogo foi bem disputado no Estádio Nilton Santos em Palmas  

Foto: Guilherme Araújo/arquivo

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 chamada de vídeo do 
aplicativo WhatsApp foi Autilizada para realizar uma 

audiência de instrução e julgamento 
na Vara do Trabalho de Mirassol 
D'Oeste, na última quinta-feira (16). 
A tecnologia possibi l i tou a 
participação de uma trabalhadora 
que atualmente  mora em Campinas 
(SP) e não podia estar presente na 
data marcada.

Na ação, a trabalhadora 
pedia reconhecimento de vínculo de 
emprego e verbas rescisórias de um 
período em que trabalhou como 
babá. Como  nenhuma das partes 
envolvidas no processo moram mais 
na  região ,   a  chamada de  
videoconferência foi a solução para 
evitar o prolongamento do processo.

O uso do recurso foi 
empregado pela juíza Claudirene 
Ribeiro após várias tentativas de 
reunir as partes para realização da 
audiência. A magistrada conta que 
ainda tentou realizar o procedimento 

judic ia l  por  meio de  
videoconferência com uma vara 
trabalhista localizada em Campinas, 
local onde a trabalhadora hoje 
reside, mas isso também acabou 
frustrado. O advogado da babá 

destacou que ela não tinha 
condições de comparecer, em 
especial devido aos custos do 
deslocamento, e pediu para a 
audiência ser marcada para o mês de 
junho. O advogado da parte contrária 

m deputado estadual de 
Mato Grosso pode custar R$ U94 mil por mês só de salário, 

verba indenizatória e ajuda de custo, 
além de ter direito a carros, 
combustível e passagens áreas e de 
ônibus. 

C a d a  u m  d o s  2 4  
parlamentares,  recebe um salário 
mensal de R$ 25 mil, mais duas 
parcelas de R$ 25 mil por ano, a 
título de ajuda de custo, desde que 
compareça a 2/3 das sessões, uma 
espécie de prêmio para quem 
cumpre uma obrigação.

A l é m  d i s s o ,  o s  
parlamentares recebem verbas 
complementares para custeio. A 
maior delas é a verba indenizatória. 
que subiu mais de 300% entre 2010 e 

2015. A verba indenizatória 
dos deputados foi instituída pela Lei 
9.493 de 2010, e fixada, à época, em 
R$ 15 mil. Em 2011, também por 
força de lei, o limite da verba subiu 
pela primeira vez, para R$ 20 mil . 
Em 2012, veio o primeiro grande 
salto, chegando a R$ 35 mil. Durante 
esses anos os gastos, não precisavam 
ser comprovados. Em 2013, uma 
resolução tornou obrigatória a 
comprovação dos gastos, mas essa 
medida foi derrubada em menos de 
um ano, mas em 2015, veio o maior 
dos aumentos.A verba indenizatória 
foi para R$ 65 mil, valor que 
permanece até hoje. É a maior verba 
indenizatória do país. Quase R$ 35 
mil a mais que a média paga aos 
deputados em todas as assembleias 

legislativas do país, que 
t~em média de R$ 31 mil. 

Os deputados justificam que 
o estado é grande e que há 
necessidade do dinheiro para exercer 
a função parlamentar, visitando 
regiões, só que a verba indenizatória 
não é o único benefício para abater 
gastos. Com deslocamento, cada 
deputado tem direito a combustível, 
passagens de ônibus, passagens de 
avião, frete de jatinhos, aluguel de 
carros.

A verba indenizatória, 
deveria ser usada para despesas no 
exerc íc io  da  função ,  como 
hospedagem e refeição durante as 
viagens, mas segundo organizações 
que acompanham e fiscalizam 
movimentações políticas no estado, 
esse dinheiro acaba desviado para 
outros fins. Até março deste ano, o 
por t a l  da  t r ansparênc ia  da  
Assembleia Legislativa trazia os 
nomes e quanto cada deputado 
gastava da verba indenizatória. Já 
em abril o sistema mudou e traz 
apenas números, sem identificar o 
deputado.

O procurador da Assembleia 
Legislativa, Grhegory Moreira 
Maia, afirmou que a regra é 
transparente e cabe a cada cidadão 
cobrar  de  seu  par lamentar,  
complementando que atualmente, 
amparado na legislação, cada 
deputado estadual tem a prerrogativa 
de mostrar, ou não, em que foram 
gastos os R$ 65 mil a que tem direito.

aplicar a pena de confissão 
ficta, que consiste na presunção de 
veracidade dos fatos alegados pela 
outra parte. O pedido foi indeferido, 
já que a juíza entendeu que ela tentou 
se fazer presente.

Diante das dificuldades 
técnicas encontradas e para evitar 
que a trabalhadora fosse prejudicada 
por não possuir recursos suficiências 
para se deslocar até Mirassol 
D'Oeste, a magistrada sugeriu aos 
advogados que a audiência fosse 
realizada por meio de chamada de 
vídeo. O advogado da trabalhadora 
fez a chamada e segurou o telefone 
no alto, de modo que todos 
pudessem se ver e conversar. Com o 
apoio da tecnologia, a instrução foi 
realizada sem a necessidade de 
redesignação de audiência ou 
aplicação de pena pela falta.

Enquanto a trabalhadora 
mora hoje no estado de São Paulo, a 
pessoa que ela aponta como sua ex-
empregadora hoje mora no Canadá e 
foi representada por uma preposta 

du ran t e  a  aud i ênc i a .  
Todavia, ambas poderiam ter sido 
ouvidas por vídeo, caso quisessem, 
segundo Claudirene Ribeiro.

A juíza explica que a decisão 
pelo uso do WhatsApp foi tomada 
com base no artigo 236, parágrafo 
3º, do Código de Processo Civil, que 
admite a prática de atos processuais 
por meio de videoconferência ou 
outros recursos tecnológicos de 
transmissão de sons e imagens em 
tempo real. “Nada impede que o juiz 
possa se valer dessas tecnologias 
p a r a  a l c a n ç a r  o  o b j e t i v o  
constitucional que é a celeridade 
processual.

O processo não tem um fim 
em si mesmo e deve alcançar aquilo 
que se deseja, que é a resolução dos 
conflitos”, destacou. A magistrada 
registra, no entanto, que a utilização 
deste meio não é um direito da parte, 
mas cabe ao juiz, como condutor do 
processo, analisar o caso concreto e 
decidir pela utilização ou não dessa 
tecnologia.

aria Amélia Batista, uma 
idosa de 77 anos está Mdesaparecida desde o dia 9 

último,quando afamília dela fez uma 
parada em Pontes e Lacerda para um 
almoço, na escala até Rondônia, 
onde moram.  A policia e o Corpo de 
Bombeiros realizaram diversas 
buscas no sentido de localizá-la, mas 
até o fechamento desta edição, não 
havia informação sobre a mesma.

As equipes policiais se 
d i v i d i r a m  e  s e g u i r a m  o s  
procedimentos de buscas baseando-
se nas informações levantadas, com 
ajuda de  populares.  Segundo 
informações, Maria Amélia e seu 
esposo estavam vindo da cidade de 

Barra de São Francisco (ES) 
e seguia de mudança para Rondônia 
quando parou na rodoviária de 
Pontes e Lacerda, último lugar, onde 
ela foi vista. A família mora em 
Rondônia (RO) e voltou para a casa. 
No final de semana, os bombeiros de 
Pontes e Lacerda informaram que as 
buscas estão temporariamente 
suspensas, devido ausência de 
evidências e informações concretas 
até o presente momento. 

A suspensão foi comunicada 
ao filho da vítima que estava 
acompanhando de perto toda 
operação da busca e localização e 
que se já encontra já no seu 
município em Rondônia.

AUDIÊNCIA ONLINE

Juíza de Mirassol D'Oeste
decide causa pelo whatsApp

Decisão teve como base o CPC vigente, que admite os atos processuais por  videoconferência ou outros recursos tecnológicos de sons e imagens em tempo real

Assessoria c/ Redação

Juíza  do Trabalho de Mirassol D'Oeste, Claudirene Ribeiro   

Foto: Arquivo

G1-MT c/ Redação

BUFUNFA DA AL-MT

Deputado de MT ganha por mês
quase 8 anos de salário mínimo

Para procurador da AL-MT, Grhegory Maia, a regra é transparente  

Foto: Reprodução

MISTÉRIO EM LACERDA

Idosa continua desaparecida
após duas semanas do sumiço
Da Redação

Maria Amélia Batista se perdeu dos familiares na rodoviária   

Foto: Família
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p e r m a n e c e r á  e m  
liberdade até que o caso seja 
julgado em segunda instância, 
pelo Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT).

Em novembro do ano 
passado, Bosaipo já havia sido 
condenado a 18 anos e 4 meses de 
prisão por desvios de dinheiro na 
Assembleia Legislativa. Bosaipo 
foi condenado pelos crimes de 
lavagem de dinheiro e peculato. 
Os crimes ocorreram entre 2000 e 
2002, época em Bosaipo ocupava 

o cargo de 1º secretário e 
fazia parte da Mesa Diretora da 
ALMT.

A apuração dos crimes 
culminou na deflagração da 
operação Arca de Noé. A 
operação tinha como principal 
alvo o ex-bicheiro João Arcanjo 
Ribeiro, mas que também 
investigava um grupo criminoso 
que atuava na ALMT. Durante a 
investigação, foram localizados 
cheques oriundos da ALMT em 

p e r t e n c e n t e  a o  e x -
bicheiro. 

Constatou-se que o órgão 
efetuou 32 pagamentos a uma 
empresa entre julho de 2000 e 
novembro de 2002. A empresa, 
segundo investigações, era 
fraudulentamente usada apenas 
para possibilitar desvios de 
dinheiro da ALMT em favor de 
políticos e servidores do órgão. 

O valor do prejuízo, de 
acordo com a sentença, é de R$ 5 
milhões.

 ex-deputado estadual e 
e x - c o n s e l h e i r o  d o  OTribunal de Contas 

Estadual Humberto Bosaipo,  foi 
condenado a mais 21 anos de 
prisão pelo juiz Jorge Luiz Tadeu 
Rodrigues, da 7ª Vara Criminal. O 
magistrado também determinou 
que Bosaipo devolve  R$ 
4.985.407,28 aos cofres públicos. 
A decisão foi proferida na última 
sexta-feira (17).

A condenação é relativa à 
Operação Arca de Noé, 

deflagrada em 2003, na 
qual Bosaipo já havia sido 
condenado a 28 anos de prisão em 
regime fechado pelos crimes de 
lavagem de dinheiro e desvio de 
recursos públicos enquanto atuou 
na Assembleia Legislativa nos 
cargos de presidente e primeiro-
secretário.Os crimes teriam 
ocorrido entre os anos de 2000 e 
2002 e resultaram em um desvio 
de cerca de R$ 1,5 milhão. 
Embora a condenação seja em 
regime fechado, o ex-conselheiro 

lvo de uma reportagem 
exibida pelo Fantástico da ARede Globo em dezembro 

de 2018 por aplicar golpes em 
pessoas com nome sujo por causa 
de dívidas, o advogado de 
Sapezal, Licinio Vieira de 
Almeida Júnior, foi condenado 
p o r  l i t i g â n c i a  d e  m á - f é  
juntamente com um “cliente” que 
aceitou ingressar com uma ação 
por danos morais contra a 
operadora de telefonia celular 
Vivo mesmo ciente de que estava 
em débito com a empresa.

A sentença foi assinada 
pelo juiz leigo Arthur Monteiro 
Morais Coelho, do Juizado 
Especial Cível e Criminal de 
Sapezal, e homologada pelo juiz 
Conrado Machado Simão. 
Inicialmente, P.H.P.S, processou 
a operadora de telefonia alegando 
que estava sendo cobrado por 
uma dívida que não havia 
contraído. 

Na ação assinada pelo 
advogado Licínio Vieira, foi 
pleiteada a declaração de 
inexistência do débito e a 
condenação da empresa a 
indenizar o autor que teve o nome 
negativado nos órgão de proteção 
ao crédito.

O morador de Sapezal 
alegou que foi surpreendido com 
o  s e u  n o m e  i n s e r i d o  
indevidamente no cadastro de 
inadimplentes ,  pos to  que  
desconhece qualquer tipo de 
débito com a Vivo,  no entanto, 
ficou provado que ele tinha feito a 
dívida que ainda em aberto e que, 
por tan to ,  es tava  ment ido  
juntamente com o advogado. A 
empresa juntou no processo a 
cópia do contrato assinado por 
P.H.P.S, ficando constatado que 
ambos agiram de má-fé tentando 
usar o Judiciário para “se darem 
bem”.

Na sentença datada de 26 
de abril último, o juiz condenou  
s o l i d a r i a m e n t e ,  a  p a r t e  
requerente e o advogado Licinio 
Vieira de Almeida Júnior, 
O A B / M T  1 6 . 6 2 5 / O  a o  
p a g a m e n t o  d a s  c u s t a s  
p rocessua is  e  honorár ios  
advocatícios, estes no patamar de 
10% do valor da causa, bem como 
de multa no valor de 9% sobre o 
valor da causa, em favor dos 
cofres públicos, se irrisório, ao 
valor de R$ 5.000,00 ante a má fé, 
almejando lucro ilícito e não 
a d i m p l e m e n t o  d e  s u a s  
obrigações.

RECURSOS E LIBERDADE

Nova condenação eleva penas
de Bosaipo a 67 anos de prisão

Pena refere-se à Operação Arca de Noé, na qual Bosaipo já havia sido condenado a 28 anos de prisão, constando ainda 18 anos em 2018, por desvios na ALMT

Assessoria c/ Redação

Humberto Bosaipo, quase meio século de prisão, em liberdade   

LIGAÇÃO CHICANA

Golpe contra a Vivo ferra
advogado e cliente em MT
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

Advogado Licinio V. De Almeida Jr. Teria usado de má fé  

Foto: Arquivo

justiça.
Outro preso por estupro em 

Porto Esperidião, Joelson Campos 
Cebalho, 27, suspeito de estuprar a 
sobrinha dele, atualmente com 15 
anos, estava em uma fazenda na zona 
rural de Porto Esperidião, a três 
quilômetros da Bolívia, quando foi 
localizado pela policia e levado à 
prisão.
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o Hospital Guaporé com 
vida, mas  devido a  gravidade,  não 
resistiu e foi a óbito.  Horas depois, 
foi a vez das autoridades policiais e 
os médicos confirmarem também a 
morte de Eva Maria, a esposa do 
comerciante, quando estava sendo 
encaminhada ao Hospital Regional 
de Cáceres.

O  c o v a r d e  a s s a s s i n o  
continua foragido e qualquer 
informação pode ser repassada a 
Policia Militar e Policia Judiciaria 
civil, através dos 190 e 197 
respectivamente.

operação coordenada pelo 
delegado regional Alex de Souza 
Cuyabano.

Segundo as investigações 
que resultaram na expedição dos 
mandados de prisão pela justiça, 
Orlando e seu filho Ademir, 
abusaram sexualmente de uma 
menor, que confirmou os abusos e 
desde então, os dois infratores estão 

rlando Rodrigues do Prado, 
62 e Ademir Rodrigues do OPrado, 36, pai e filho, foram 

presos no último final de semana 
pelas policias civil e militar de Porto 
Esperidião, região fronteiriça 
Cáceres/Bolívia, acusados do crime 
de estupro de vulnerável e já estão 
atras das grades. Eles teriam abusado 
sexualmente de uma menor, 
m o r a d o r a  d a  c o m u n i d a d e  
Bocaiuval. Neste caso, a vítima 
confirmou os abusos, dizendo que 
foi forçada e ameaçada a ter relação 
sexual com os dois suspeitos.

Os suspeitos apontados 
passaram a ser investigados depois 
da vitima e seus responsáveis 
denunciar o crime, tendo  os 
conselheiros acionado a Polícia 
Civil, para as demais providencias.

A exemplo  de  ca sos  
congeneres, foi instaurado inquérito 
policial e com base nos indícios de 
autoria colhidos pela Polícia Civil, o 
Ministério Público representou pela 
prisão preventiva dos investigados, 
sendo as  ordens de prisão 
decretadas e cumpridas na última 
quinta-feira (16) pela equipe da 
Delegacia de Porto Esperidião, em 

anunciando o assalto. No 
local havia mais pessoas que 
correram para dentro da residencia. 
O assaltante a todo  momento pedia 
dinheiro e foi muito agressivo com 
as vítimas. Diante do fato José, 
tentou evitar a ação criminosa 
atingindo o assaltante com um 
cassetete, este revidou disparando 
contra o idoso e a esposa do mesmo, 
atingindo mortalmente ambos, 
evadindo-se em seguida, não sendo 
identificado e ou preso. A policia e os 
bombeiros se fizeram presente ao 
local do crime, José chegou  a ser 

m duplo latrocínio foi 
registrado na noite de Usábado último, (18), na 

esquina da Avenida Paraná com Rua 
Javan Junior em Pontes e Lacerda, 
próximo ao posto de Molas Carretão, 
figurando como vitima fatal o 
comerciante José  Nascimento Silva, 
56, que tinha uma sorveteria na 
cidade e teria reagido a um assalto e 
sua esposa Eva Maria.

Segundo relato policial, a 
vitima estava com a esposa na 
sorveteria  quando foi surpreendido 
por um bandido que chegou 

LATRÔ NA SORVETERIA

Comerciante e esposa são
executados por assaltante

Crime bárbaro e covarde abalou a Pontes e Lacerda, onde as vitimas foram  assassinadas a tiros pelo perigoso bandido que se evadiu após o duplo latrocínio

TVCO c/ Redação

Casal José Nascimento/Eva Maria, covardemente assassinado pelo perigoso ladrão   

Foto: Arquivo Pessoal

PARCEIROS COVARDES

Pai e filho presos dividem cela
acusados de estuprar menina

Da Redação

Policia não dá trégua aos tarados molestadores sexuais de menores   

ocorrência,  os  pol iciais  
visualizaram as quatro motocicletas em 
atitude suspeita e decidiram fazer a 
abordagem, porém, os mulas duas rodas, 
empreenderam fuga, dando início a uma 
perseguição.

Pouco depois, dois deles 
desceram numa região de mata e 
fugiram, sendo que oAutros dois 
decidiram se render. Osa detidos, 
afirmaram que estavam trazendo a droga 
e receberiam R$ 300 por cada tablete. 
Ao todo, foram apreendidos 181 tabletes 
de pasta base de cocaína e outros 33 de 
cocaína pura. 

Diante dos fatos, os suspeitos, a 
droga e os veículos foram encaminhados 
á Delegacia de Policia Civil de Vila 
Bela, para demais providências.ou seja, 
a apreensão em autos da droga e a 
lavratura do auto de prisão em flagrante 
da dupla Kelvis e Acácio, que já se 
encontram chaveados na cheirosa do 

arrobas de droga, eram transportadas 
por quatro motociclistas, dos quais dois 
mulas foram presos, Kelvis Adriano 
Saucedo Sundadozo (24) e Acacio 
Ferreira Alves (29). 

Segundo registro da 

oliciais do Grupo Especial de 
Fronteira (Gefron) apreenderam, Pna noite da última sexta-feira, 

(17), 214 quilos de pasta base de 
cocaína,  na cidade de Vila Bela da 
Santíssima Trindade. As mais de 14 

Foto: Ilustrativa

RALI DO PÓ

Tráfico em motocas é flagrado
na fronteira com 214 kg de coca
Gefron/MT c/ Redação

Mulas passam a usar cavalos de aço para o tráfico na fronteira  

Foto: Gefron/MT
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De repente parece que tudo no país 
se divide entre poder e educação, os mais 
radicais de ambos os lados se digladiando 
nos senadinhos da vida, uns querendo 
extinguir as universidades, berços pensantes 
da ciência, e outros, defendendo maior 
investimento da reitoria aos discentes. 
Sabemos que os extremos a nada leva e 
quem leu Henry Giroux, pedagogo 
canadense, dos impulsionadores da 
chamada pedagogia crítica, chega a muitas 
conclusões sobre a atual e critica situação no 
reino tupiniquim. 

Quem viveu os anos de chumbo 
verde-oliva da ditadura militar no patropi, 
do acordo MEC/USAID (United States 
Agency for International Development), 
cujo objetivo era uma profunda reforma no 
ensino brasileiro e a implantação do modelo 
norte americano nas universidades 
brasileiras, inclusive alinhado com a política 
norte-americana e contratação de assessores 
americanos para auxiliar nas reformas da 
educação pública, em todos os níveis de 
ensino, sabe que o esquema impatriótico deu 
com os burros n'água. 

E Giroux explica bem isso, no seu 
trabalho War on Higher Education (A guerra 
do neoliberalismo contra o ensino superior), 
sem edição no Brasil, mas ganhamos um no 
ano passado e devoramos no banheiro. O 
grande  pensador  canadense ,  que  
compartilha suas idéias com nosso guru 
Paulo Freire, deu uma palestra semana 
passada em Barcelona, onde mencionou a 
crise politica brasileira, com ameaças de 
cortes contínuos nas universidades, 
especialmente os departamentos de 
humanas, para que deixem de ser centros de 

pensamento.  
Giroux destacou que as escolas 

es tão sendo atacadas  no mundo,  
especialmente por governos de direita. No 
caso do Brasil, além dos cortes de verbas, 
dissimulados em contingenciamentos, 
recentemente, chegou-se ao absurdo de se  
incentivar os alunos a denunciarem 
professores por uma suposta doutrinação, e 
querem eliminar todas as referências a Paulo 
Freire dos currículos. 

A crise da escola, reforça ele,  é uma 
pura realidade, é a crise da democracia, 
cediço, que os governos de direita não 
querem que as pessoas pensem, quando a 
educação tem um papel central na luta 
contra as narrativas tóxicas e o surgimento 

de ideologias ligadas à supremacia 
do Leviatã. Coincidência ou não, nos States 
pós Obama, Donald Trump ameaçou retirar 
recursos federais de universidades que 
considera serem monopolizadas por liberais 
e esquerdistas, e propôs reduzir o orçamento 
educacional em sete bilhões de dólares em 
2020. 

Poderíamos ficar aqui por longas 
linhas discorrendo sobre o tema educação, 
mesmo que possivelmente taxado de idiota 
útil, imbecil e tal e coisa, só nos restando 
esperar que algum dia, levem a sério este 
setor essencial na formação das gerações. 
Oxalá o tsunami se espraie e o sol da 
liberdade em raios fulgidos volte a brilhar 
sobre a pedagogia dos oprimidos, Bom Dia!

Hoje se comemora no calendário, o 
Dia Nacional da Língua, um bom motivo pra 
gente conversar um pouco, usando ela, para 
inclusive distingui-la de dialeto.  Nos anos 
1940, o sociólogo e linguista judeu-russo 
Max Weinrich, disse que a língua era um 
dialeto com exército e marinha, como um 
exemplo claro e provocativo de que os 
critérios para distinguir língua e dialeto são 
arbitrários e têm mais a ver com decisões e 
d i s p u t a s  g e o p o l í t i c a s  d o  q u e  
necessariamente com determinações 
linguísticas. 

Mas, o que é dialeto? Língua? Deve 
existir algum jeito de saber. Há entre os 
acadêmicos de linguística, sociologia e 
antropologia um critério para ajudar a 
classificar se um código de comunicação 
comum é dialeto, sotaque ou língua. O 
problema é que mesmo esses critérios 
deixam margem para interpretação:

O sotaque caracteriza uma variação 
fonética. Quando falamos, por exemplo, das 
diferentes formas de pronunciar a letra r nas 
diferentes regiões brasileiras, estamos 
falando de sotaque. Quando discutimos, 
portanto, diferentes maneiras de pronunciar 
exatamente as mesmas palavras… sotaque. 
Note que o termo sotaque sempre necessita 
de uma língua de referência para fazer 
sentido – no caso do exemplo acima, o 
português. 

Assim como o sotaque, o dialeto 

também sempre faz referência a 
uma l íngua:  Quando fa lamos de  
diferenciações que incluem vocabulários e 
estruturas gramaticais distintas, aí já 
podemos considerar dialeto (também 
chamado de variação). Dialetos são versões 
de uma língua oficial (esta geralmente 
determinada por decisões geopolíticas) que 
contêm palavras e/ou uma gramática 
diferentes. Isso significa que as variações da 
língua portuguesa faladas no Brasil são 
diferentes dialetos. O critério da 
inteligibilidade mútua é usado por linguistas 
para entender o que é um dialeto e o que 
pode ser considerado uma nova língua.

Já um idioma é o sistema de 
comunicação comum usado por um grupo 
de pessoas ou uma comunidade. Se há 
muitas variações (dialetos) na mesma 
região, entende-se que o idioma é formado 
justamente pelos elementos em comum 
entre todos aqueles dialetos. Por que 
dizemos que esses critérios deixam margem 
para interpretação? Bom, porque para 
começar, isso significa que sotaque e dialeto 
só existem em relação a uma versão 
“oficial” do idioma, que geralmente é 
definida arbitrariamente, por questões 
políticas. 

Obviamente, a decisão nem sempre 
é tomada com base no idioma que as pessoas 
realmente falam no dia a dia. E, ao longo da 
história, perseguições e proibições de 
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PRIMO DO CHIKU

CARA OU COROA

OLHA ELE AÍ, GENTE!

IFMT/CURSO

MILITARES/REITORIAS

CADEIA NELES

Pesquisadores da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro anunciaram a descoberta do 
vírus mayaro, uma espécie de primo da 
chikungunya e provoca as mesmas reações 
nos pacientes: febres e intensas dores 
musculares e articulares que podem se 
prolongar por muitos meses. De forma 
semelhante ao que transmite a febre 
amarela, o mayaro é um vírus que, pelo 
menos até agora, existia apenas em áreas 
silvestres amazônicas.

Autoridades eleitorais das Filipinas 
desempataram no cara ou coroa um raro 
empate em uma eleição para prefeito nesta 
sexta-feira (17). Cudilla foi proclamada 
nova prefeita da cidade de Araceli, na 
província de Palawan, após vencer um 
lance de moedas melhor de três. Ela 
escolheu coroa e venceu o adversário Noel 
Beronio.Ambos receberam 3.495 votos na 
eleição, realizada na segunda-feira (13). 
Eles concordaram desempatar na moeda, 
embora a legislação previsse o desempate 
através do sorteio com papéis tirados de 
uma urna. Se fosse aqui no Brasil, a moeda 
seria viciada, sem dúvidas.

O deputado federal de Mato Grosso José 
Medeiros aproveitou para surfar na onda 
do poder e, em reação aos protestos em 
defesa da Educação, na última quarta-feira 
(15), chamou de velhacos,  as pessoas 
ligadas a partidos políticos que estariam 
usando estudantes e professores para as 
manifestações, num discurso com 
arrogância, ódio, deboche e desprezo 
contra quem protesta contra o Governo. 
Anota o nome dele, e das próximas eleições 
deem o troco.

O Instituto Federal de Mato Grosso 
Campus Pontes e Lacerda Fronteira-Oeste 
está com inscrições abertas para o Curso de 
Produção de Embutidos e Defumados 
Artesanais, direcionado a mulheres em 
s i tuação de  vulnerabi l idade .  As  
interessadas deverão preencher o 
formulário socioeconômico até a próxima 
sexta-feira (24), por meio do link: 
https://forms.gle/aaLUrp6Gav6b6XV26. 
Não é cobrada taxa de inscrição e as aulas 
serão totalmente gratuitas. E ainda querem 
cortar verbas do IFMT, uma safadeza!

Decreto de nº 9.794,  assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro  e publicado no 
Diário Oficial da União, altera o sistema de 
nomeações para cargos no governo, dá a 
um general os poderes para vetar ou 
aprovar indicações para as reitorias de 
instituições federais de ensino superior. 
Agora cabe à Secretaria de Governo, pasta 
comandada pelo general Santos Cruz, 
avalizar não só a nomeação de reitores de 
universidades federais, como as de vice-
reitores, pró-reitores e outros cargos de 
gestão, acabando com a autonomia 
universitária... Sem Comentários.

Parece brincadeira de mau gosto, mas 
segundo nos informaram, o governo pode 
fechar as cadeias de Nortelândia, Alto 
Garças, Santo Antônio de Leverger, 
Canarana, Arenápolis, Nobres, Rio 
Branco, Araputanga, Rosário Oeste e 
Chapada dos Guimarães. Com preso 
saindo pelo ladrão dos presídios 
superlotados, a tendencia caso se confirme 
a noticia o crime deve crescer ainda mais, 
uma lástima!

idiomas foram peças centrais em 
disputas de poder, conquistas territoriais e 
guerras culturais.

Além disso, ao dizer que dialetos 
são variações de um idioma em que os 
falantes podem se entender, precisamos 
decidir o que “entender” significa. Eu e você 
sabemos que “entender” não é um conceito 
absoluto nesse caso. Em alguns casos, é 
possível entender a versão escrita, não a 
falada; não dá para entender o que se 
escreve, mas sim o que se escuta.  

Há, por exemplo, a noção de 
contínuo dialetal, quando os falantes dos 
idiomas A e B se entendem, e os falantes dos 
idiomas B e C se entendem, mas os falantes 
de A e C não se entendem. Em um caso 
desse, como sabemos o que é língua, o que é 
dialeto? Não sabemos. Em resumo, não há 
critérios ou definições que se aplicam a 
todos os casos. 

As línguas e os códigos de 
comunicação são organismos vivos, fluídos, 
que se comportam de maneiras particulares 
dependendo de tantos fatores que é 
improvável, em alguns casos, criar regras 
que deem conta de todas as possibilidades. 

***___ Mahayana Cristina Godoy, 
professora de linguística na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, e Natália 
Prado, professora de linguística na 
Universidade Federal de Rondônia.

Língua, dialeto, sotaque e idioma

Pedagogia Neoliberal
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Grosso.
G a s p a r  d e  O l i v e i r a  

enfatizou conhecer a região, não 
descartando que  ela precisa 
realmente de investimentos do 
governo federal no combate aos 
crimes na fronteira, como o tráfico. 

Ele reforçou a intenção de 
construir no município um Centro de 
Inteligência Integrada, baseado no 
modelo americano do Fusion Center, 
um centro de coleta, análise e 
disseminação de informações ligado 
ao Departamento de Segurança 
Interna (DHS), que atuariam no 
combate à criminalidade unificando 
os trabalhos de inteligência. 

Concluiu que o primeiro 
deste modelo será construído em 
Foz do Iguaçu ainda este ano, sendo 
que neste próximo semestre deve 
iniciar o planejamentos do centro 
em  Cáceres.

 omo aconteceu nos governos 
Lula, Dilma e Temer, as Cpromessas  vo l t adas  a  

segurança de fronteira em Cáceres 
voltam a tona na atual gestão federal, 
com a visita do Secretário Nacional 
de Segurança Pública, General 
Guilherme Cals Theophilo Gaspar 
de Oliveira no ultimo final de 
semana, (17-sexta) , e as discussões 
acerca da fronteira entre o Brasil e a 
Bolívia, além de análises sobre a 
situação da falta de investimentos 
federal na região.

O general, segundo posto no 
Ministro da Justiça e Segurança 
Pública se reuniu com as forças de 
segurança de Mato Grosso na sede 
da Delegacia Especial de Fronteira – 
Defron, onde foram apresentados os 
trabalhos de combate ao narcotráfico 

na região de fronteira, além 
da demonstração da integração dos 
órgãos de segurança no combate ao 
crime organizado.

Na ocasião foi apresentado 
ao general um pequeno panorama 
dos serviços executados pela Defron 
no combate ao tráfico de drogas na 
fronteira, destacando o delegado 
geral de polícia judiciária civil, 
Mário Dermeval Aravechia de 
Resende, as intenções da visita em 
mostrar ao secretário nacional de 
Segurança Pública a carência de 
investimentos do governo federal na 
região e sensibilizar o mesmo a 
investir no combate as mazelas do 
crime na fronteira. 

O secretário, anunciou 
repasse de R$ 5 milhões para o 
policiamento na fronteira de Mato 

janeiro de 2013, mas 
naquele mesmo ano a juíza que 
estava com a ação penal precisou ser 
transferida e passou a receber escolta 
de policiais militares, após ter sido 
ameaçada de morte. 

O mesmo grupo criminoso 
teria sido o responsável pelas 
ameaças de morte ao delegado que 
investigou a invasão de uma fazenda 
em Lambari D'Oeste.

haviam sido contratados 
para trabalhar na propriedade rural 
foram alvos dos tiros. 

Dois conseguiram escapar e 
o restante não resistiu. Dois dias 
depois, um integrante do grupo 
acusado de ter sido o autor dos 
disparos também foi encontrado 
morto por policiais na mesma 
fazenda.

A denúncia contra o bando 
em relação à chacina foi aceita em 

conhecimento a professores 
e alunos sobre o assunto.

A união de forças entre as 
instituições visa proteger vítimas e 
responsabilizar agressões, assim 
como conscientizar a população 
sobre a gravidade do crime e 
incentivar denúncias. Segundo a 
d e l e g a d a  d a  D e l e g a c i a  
Especializada de Defesa da Mulher 
de Cáceres, Judá Maali Pinheiro 
Marcondes, cada órgão atua em sua 
função específica, tendo a Polícia 
Civil papel fundamental no combate 
ao abuso sexual infantil.

“No final de 2018, toda 
Pol íc ia  Civi l  par t ic ipou da 
capacitação de combate ao abuso e 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes e desde então a 
Delegacia da Mulher vem atuando 
de forma bastante incisiva contra 
esse tipo de violência, efetuando a 
prisão de aproximadamente de 35 
estupradores”, disse a delegada.

 Polícia Civil de Cáceres 
participou do evento de Aapresentação dos resultados 

dos trabalhos do “Projeto Luz”, 
desenvolvido de forma integrada por 
órgãos da Segurança e Justiça do 
município, com o objetivo combater 
o abuso e a exploração sexual de 
c r ianças  e  ado lescen tes .  A 
solenidade ocorreu na tarde da 
última sexta-feira (17), no Auditório 
do Ministério Público em Cáceres, 
dentro das ações alusivas a data de 
18 de maio, marcado como Dia 
Nacional de Combate ao Abuso 
Sexual de Crianças e Adolescentes.

Na ocasião, as autoridades 
presentes apresentaram o balanço 
dos serviços prestados através do 
projeto, buscando o combate desse 
tipo de violência no município. 
Também foi dado destaque às ações 
preventivas, como a realização de 
palestras em diversas escolas com 
objetivo de trazer maior 

 julgamento do réu Benedito 
Pereira Marques, vulgo O“Dito-Preto”, que deveria 

acontecer na tarde de hoje no 
plenário do Tribunal do Juri da 
Comarca de Cáceres, conforme 
pauta da periódica de maio, foi 
redesignado para o dia 27 de junho 
deste ano, conforme nota da 1ª Vara 
Criminal e do Juri local. 

Esta é a segunda vez que o 
juri é remarcado, haja vista que em 
fevereiro de 2016, o desembargador 
Juvenal Pereira da Silva, do Tribunal 
de Justiça, havia suspendido a 
sessão, a pedido do Ministério 
Público, que alegou  razões de 
segurança.

Consta na pronuncia do réu, 
Benedito Pereira Marques, vulgo 
Dito Preto, tido como operador de 
maquinas,  (proc. 10695-2018-811-
0006 ID), acusações atinentes a 
chacina ocorrida na fazenda Nova 
Bom Jesus, Distrito de Vila Cardoso, 
município de Porto Esperidião, a 120 
km da fronteira com a Bolívia,  no 
dia 14 de setembro de 2012.

Preso pela Polícia Civil no 
distrito Santiago do Norte, de 
Paranatinga, Dito Preto,  é suspeito 
ainda de ter ameaçado de morte a 

entre elas o irmão de 
M a r q u e s ,  c o n h e c i d o  c o m o  
Marquinhos, preso desde 2014 em 
Vila Bela da Santíssima Trindade 
acusado  a inda  de  mais  20  
homicídios nas costas.

Conforme relato da época 
dos fatos da chacina em Vila 

juíza que estava com a ação 
penal em Porto Esperidião e um 
delegado do município de Rio 
Branco. 

O  a c u s a d o  j á  h a v i a  
conseguido escapar do cerco policial 
em outras duas ocasiões. Além dele, 
outras sete pessoas são acusadas de 

VILA CARDOSO

Redesignado julgamento
do pistoleiro da chacina

Considerado um criminoso de alta periculosidade, Benedito Pereira Marques, o Dito Preto  é acusado de matar quatro em uma fazenda, e ameaçar uma juíza

Da Redação

Benedito Pereira Marques, o Dito Preto, perigoso pistoleiro   
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FRONTEIRA ALERTA

General confirma construção de
Centro de Inteligência Integrada
Assessoria c/ Redação

General Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira com autoridades locais  
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PROJETO LUZ

Polícia Civil mostra atuação
contra o abuso sexual infantil
Assessoria | PJC-MT

Promotora de Justiça Taiana C. Dionello, apresentou trabalhos prestados pelo projeto 
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