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NO GUANABARA
Bandidos estavam armados e violentos, trancando as vitimas no banheiro, mas não contavam que uma delas estava com celular e pediu socorro para a polícia

Força Tática impede roubo
grampeando três suspeitos
Foto: PM/MT

Policiais militares do Grupamento da Força Tática do 6º CR de
Cáceres prenderam três indivíduos com a boca na botija no moimento em
que praticavam um assalto a uma residência no Jardim Guanabara. Uma
das vitimas presa no banheiro usou o celular para avisar a PM que flagrou
os larápios saindo da casa, colocando os objetos roubados em uma moto
para fugir. Página 03

PRESIDEN TUR

EMBRATUR passa ao comando
da mato-grossense Teté Bezerra

Foto Arquivo

Assaltante Rafael Pinto de Souza acomodado no camburão

CURSOS/SENAI

Encerram-se hoje inscrições
no Educação para Industria

Ex-deputada Teté Bezerra, atual chefe da autarquia federal

A ex-deputada federal Teté Bezerra (MDB) esposa do deputado
federal e presidente estadual do MDB, Carlos Bezerra, foi nomeada a nova
presidente da EMBRATUR. O orçamento da autarquia especial do
Ministério do Turismo responsável pela execução da Política Nacional de
Turismo para 2018 é de cerca de US$ 17 milhões, o que dá
aproximadamente R$ 60 milhões. Página 05

Foto: Assessoria

Termina nesta sexta-feira,
4, o prazo para matriculas nos
cursos gratuitos do projeto
Educação para a Indústria, no
SENAI de Cáceres. São 260
vagas de qualificação para
Operador de Computador,
Montador e Reparador de
Computadores, Eletricista
Instalador Predial, Auxiliar de
Operações em Logística,
Operador Industrial de
Alimentos, Alimentador de Linha
de Produção e Melhoria do
Desempenho Industrial.

ROTA DO PÓ

Presos em Cáceres ladrões
de cinco carros do governo
Foto: PM/MT

Página 03
Cursos são parceria entre SESI e SENAI de Mato Grosso

PREMIADO CAPIXABA

Ladrão assassino foragido
é capturado no Cavalhada
Foto: PM/ES

Policiais militares da Força Tática de
Cáceres prenderam Wenderson Nascimento
Barbosa, vulgo Xuxu, 28, durante ronda no bairro
Cavalhada, um ladrão assassino foragido da
justiça do Espírito Santo, onde havia um mandado
de prisão contra o mesmo pelo crime de latrocínio.
O individuo não esboçou reação e confessou que
realmente estava premiado no mapa da justiça
capixaba, pois cumpria pena no regime semiaberto.
Página 04

Lucas e Walisson foram presos e assumiram a bronca na SEAF

Dois ladrões de um bando que invadiu a Central de
Comercialização da Agricultura Familiar, que pertence a Secretaria de
Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf) em Várzea
Grande foram presos em Cáceres. Eles haviam roubado cinco carros do
governo, a arma do vigia um revólver calibre 38 e diversos outros
implementos agrícolas. Página 04

Latrocida Wenderson, já havia sido preso na Bahia em 2015
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Espinheira Danada
COINCIDÊNCIA!!!
Seria cômico, não fosse trágico, o chiste do
ex-assessor da Vara de Execuções Penais,
Pitágoras Pinto, confessando em audiência
de custódia que os R$ 26 mil que ele
desviou (e que seriam valores destinados
para uma psiquiatra, para pagamento de
exames psiquiátricos de presos), é porque
ele tem problemas mentais. Inclusive,
segundo consta, apresentou uma série de
receitas médicas para comprovar quais
medicamentos controlados ele precisa
tomar. O Estado deveria pra tirar as duvidas
escalar a tal psiquiatra alvo dos desvios,
para consultar o xará de matemático.
BERERÉ VOANDO
O Tribunal de Contas do Estado contratou
por R$ 500 mil a empresa Meru Viagens
Eireli, para prestação de serviço de
agenciamento de viagens em vôos
domésticos e internacionais. A vigência do
contrato é de 12 meses, com início no mês
passado, até 2019. A medida foi publicada
no Diário Oficial do Estado que circulou no
dia 26 de abril, e o leitor já sabe de onde vai
sair o meio milhão dos vôos não é mesmo?
Claro, do nosso bolso, que ou viaja de
pereba D-20 anos atrás ou de magrela
mesmo, coisa to Brezil.
FAKE-IMAGES
O Brasil da classe média que aparece nos
jornais é algo bem diferente do Brasil real
do povão, onde as dificuldades, que nunca
se atenuaram de forma significativa nos
últimos anos, voltaram a crescer de forma
vertiginosa. Na TV, anuncia-se a toda hora,
fatos positivos: queda dos juros, índice de
inflação mais baixo deste “X” anos,
crescimento nas vendas de automóveis e
disto e mais aquilo. Na vida real, a história
é outra e quem convive e conversa com
trabalhadores cuja atividade depende da
renda disponível a quem os contrata,
percebe que o serviço, que já era pouco,
minguou dramaticamente nos últimos
meses.
EXTRA-OFICIAIS
A queda no emprego formal e,
conseqüentemente, da manutenção da
renda de subsistência, fora de qualquer
dúvida, abalaram a única forma de
crescimento da ocupação laboral que vinha
apresentando crescimento, embora tímido.
O país “oficial”, entretanto e os jornais de
TV ainda mais “oficiais” do “mercado”,
costumam ignorar solenemente o drama
destas pessoas, mas o problema é que,
mesmo invisíveis, estas pessoas existem.
Só em janeiro último, foram mais 1 milhão
e 500 mil de desempregados no rol de mais
de 13 milhões na rua da amargura.
PIPOCO NA MADRUGA
Na semana passada, um policial militar e
um policial civil que supostamente fizeram
disparos no estacionamento de um hotel
em Cáceres, foram denunciados pelo
gerente do estabelecimento. O fato,
segundo o boletim de ocorrência, foi
registrado na madrugada da sexta-feira
(26). um grupo se hospedou no hotel,
identificando-se como policiais e estavam
uniformizados. Durante a madrugada,
entretanto, 3 do grupo possivelmente
bêbados foram até o estacionamento e um
deles teria sacado uma arma de fogo e
efetuou vários disparos, e o caso foi prá
Delega.

Pra não chorar logo de cara, vamos
começar o papo reto desta sexta feira cantando:
Com licença, seu Zé Trindade, ou seja, Duduca,
que está no céu desde 1986 e Zé Gomes Almeida,
o Dalvan, que continua na estrada da vida, a
gente pega carona na musica de vocês,
Espinheira Danada, mas é a saída, depois de mais
uma braba que ficamos sabendo no final de
semana. Na composição que parafraseamos, os
leões da musica sertaneja cantavam assim: “ Eta,
espinheira danada; Que o pobre atravessa pra
sobreviver Vive com a carga nas costas; E as
dores que sente não pode dizer; Sonha com as
belas promessas; Da gente importante que tem
ao redor Quando entrar o fulano; Sair o cicrano
será bem melhor; Mas entra ano e sai ano; E o tal
de fulano ainda é pior,”..., pois é Seu Zé, muito
pior, que o digam os pequenos piscicultores,
(nome chic de pescadores que produzem peixes)
de Mato Grosso, que sofrendo mais que sovado
de aleijado, têm enfrentado dificuldades para
levar sua produção ao mercado e vender o
produto.
Se tava ruim, ficou pior ainda mais,
depois da alteração na Lei n° 10.669/2018,
aprovada pelo presidente da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso Eduardo Botelho,
em desfavor dos pequenos produtores; e, óbvio,
beneficiando as grandes empresas do ramo que
atuam em Mato Grosso. E são sempre essas
empresas que despontam no mercado, o segundo
maior produtor de peixes do país, com 60 mil
toneladas e como o Brasil continua sendo um
país de desigualdades, a grande maioria desse
pescado está na mão dos grandes produtores,
exemplo, Grupo Gaspar e Bom Futuro, da
família Eraí Maggi. Fomos verificar in-verbis a
tal lei do Botelho que botou seu chamegão na
pauta e no dos pobres pescadores, e lá está o
joanete no sapato apertado do ribeirinho que
pesca prá sobreviver às voltas com a espinheira
danada.
Depois de sancionada esta lei reza, em

seu artigo 4º parágrafo único,
que todo
pequeno produtor precisa ir até o Indea e solicitar
o documento de emissão que autoriza o
transporte de peixe morto para os locais de
venda. Ocorre que esta lei foi publicada em
janeiro deste ano, e em meados de fevereiro, bem
na véspera da Semana Santa, quando a procura
por parte dos consumidores se intensificou no
mercado e os muitos dos pequenos piscicultores
ao tentar escoar sua produção, foram barrados no
INDEA, sem conseguir a guia de autorização.
Concluindo, ou atropelaram a nova lei
transportando a mercadoria de forma
clandestina. ou perderam os peixes. E lembrar
que até setembro do ano passado, o pequeno
produtor conseguia emitir sua Guia de
Transporte e conduzir sua pequena produção de

forma independente, mas com a nova lei,
extinguindo o documento de Despescas, e
trocando seis por meia dúzia, substituindo-a pela
Guia de Transporte, que na prática tem a mesma
finalidade, só complicou a vida dos pequenos.
Ainda mais, que doravante, o sofrido
produtor pequeno arca com custo, pois a cada
guia emitida, ele que antes não pagava pela
Despesca, agora tem que desembolsar um valor
médio de R$ 16,00. Ainda bem que aqui em
Cáceres os piscicultores e pescadores souberam
colocar uma defensora da classe no legislativo, a
guerreira Dona Elza da Z-2, mas em outubro,
fica aqui o recado, gente, dá aquela sova de vara
nas urnas e no lombo dos políticos escamas, não
perca esta chance, deixa eles numa salmoura de
espinheira santa prá curar os calombos!

Capitalismo sindical
João Bernardo analisa, no livro
Capital, Sindicatos e Gestores, um fenômeno
singular: o desenvolvimento do capitalismo
dos sindicatos. Ele é financiado diretamente
por quantias extorquidas aos trabalhadores.
As cotizações sindicais se constituem numa
grande massa monetária que, se não for
usada para fundos de greve ou apoio a outras
lutas operárias, tende à desvalorização. Daí a
razão dos sindicatos constituírem bancos
próprios, adquirirem terrenos urbanos,
empreenderem construções. Na medida em
que o sindicato não concebe a aplicação
desses fundos em outras formas de luta dos
trabalhadores, ele realiza um investimento
capitalista.
As diretorias de sindicatos na
Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos e
em Israel, consentem em reduções salariais
dos seus associados em troca de compra de
ações de empresas, participação nos
Conselhos de Administração e acesso a
informações confidenciais.
Utilizando inúmeros exemplos com
empresas desses países, João Bernardo
mostra que é com o dinheiro que os
trabalhadores poderiam ter ganho mas não
ganharam, com essa diferença entre os
salários normais ou previstos e os salários
reduzidos, que as direções sindicais
sustentam sua ascensão na hierarquia da
administração capitalista das empresas. Os
trabalhadores financiam a aquisição de
capital pelos dirigentes sindicais.

Um bom exemplo é o caso da
General Motors, onde o organismo de
administração conjunta composto pela UAW
(Sindicato dos Trabalhadores da Indústria
Automobilística) e pela General Motors,
concordou na alteração das normas de
trabalho, que reverteria num aumento de
10% da produtividade média em toda a
companhia, representando uma economia de
2,4 bilhões de dólares, além de um corte nos
custos do trabalhador calculado em 3 bilhões
de dólares nos 29 meses seguintes, devido à
redução em salários e regalias. Na GM
trabalham, só nos Estados Unidos, 350 mil
assalariados. Em 1981, os lucros foram de
333 milhões de dólares. Os trabalhadores
ficaram muito escandalizados, porque, após
a assinatura do acordo, a empresa anunciou a
concessão de elevados bônus na
remuneração dos administradores (da
empresa e do sindicato, p.48). Assim,
esclarece o autor, quando um representante
sindical participa do Conselho de
Administração de uma empresa ao lado de
elementos do patronato tradicional, as
diferenças atenuam-se, é uma classe
gestorial absolutamente unificada que toma
corpo! (p.55). No capitalismo, participar na
gestão é participar na propriedade,
argumenta. Gerir é “gerir o trabalho
realizado pela classe proletária.” (p.55).
Quem aceita as reduções salariais,
são os trabalhadores. Quem recebe por isso o
direito de participar no Conselho de
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Administração das empresas, e adquire em
nome da diretoria lotes de ações? É o
sindicato. Na Suécia, em outubro de 1982,
após o Partido Social Democrata regressar ao
poder, a moeda foi desvalorizada em 16%, o
que acarretou melhoria da competitividade
empresarial e aumento dos lucros. Para
incitar o patronato a investimentos
impedindo que parte desses lucros servisse a
reivindicações dos trabalhadores, “o
governo estabeleceu um acordo com os
sindicatos. Estes impediam as reivindicações
salariais ultrapassarem determinado nível.
Em troca, os sindicatos obteriam do governo
uma lei que colocaria em funcionamento os
fundos regionais”. (p. 42).
Na segunda parte do livro intitulada
“Gestores, desenvolvimento histórico e
unificação de uma classe”, demonstra como
regimes aparentemente inimigos, fascismo,
New Deal e stalinismo, na prática,
significaram a autonomia dos gestores na
organização da exploração da mão-de-obra.
Especial atenção recebe nesta segunda parte
a ideologia terceiro mundista que, ao
privilegiar o conceito de nação em
detrimento do conceito de classe, encobre a
dominação de novas burocracias
exploradoras sobre a massa de trabalhadores.
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e
pedagogo de Presidente Prudente, São
Paulo. Autor, entre outros, de Religar às
Origens (ensaios e artigos, 2011) e Sombras
da Teia (contos, 2017)

Rosane Michels - Editora
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SEM BERERÉ

Governo deve à Primus, R$1.148.125,12 referente as medições de outubro de 2017 até abril de 2018 e as últimas nem sequer foram autorizadas emissão de nota fiscal

Empreiteira abandona as
obras da ZPE de Cáceres

J.O/Assessoria

Foto: Arquivo

S

em receber do Governo do
Estado de Mato Grosso há 7
meses e com problemas na
entrega e na inconsistência dos
projetos de execução da obra da ZPE
(Zona de Processamento e
Exportação) de Cáceres, a empresa
Primus Incorporação e Construção
Ltda., responsável pela construção,
paralisou a obra.
A empresa notificou
extrajudicialmente, na última
semana, a Secretaria de Cidades do
Estado, sobre a paralisação da obra
da ZPE até que a situação seja
normalizada.
O montante devido à
empresa é na ordem de
R$1.148.125,12 referente as
medições de outubro de 2017 até
abril de 2018, sendo que em relação
as 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª medições
sequer foram autorizadas a emissão
de nota fiscal.
A empresa tem solicitado a
entrega dos projetos essenciais para
a execução da obra desde 2017 por
meio protocolos na Secid, que já
chegam a 15 no total. Os projetos
faltantes são de drenagem, de todas

todo o estado, a empresa ressalta que
executou todos os serviços possíveis
de serem realizados nos últimos
meses e empregou recursos próprios
para garantir até aqui, dentro dos
limites técnicos, a evolução da obra.
Ocorre que, a generalizada
falta e inconsistências nos projetos
fornecidos pelo Executivo Estadual
e a falta de regularização nos
pagamentos impedem a
continuidade da obra.

VAGAS DE QUALIFICAÇÃO

Prazo para inscrição em cursos no
SENAI de Cáceres encerra-se hoje
Assessoria c/ Redação

ZPE de Cáceres projeto em placa com problemas que não emplacam

as coberturas das edificações, sendo
eles: prédio administrativo,
restaurante, prédio de apoio aos
motoristas, acesso de veículos
principal, acesso de pedestres,
acesso secundário de veículos,
prédio da Receita Federal e prédio

do galpão da Receita Federal. Outro
projeto faltante é o de relocação da
nova Estação de Tratamento de
Esgoto. Sem os projetos é
impossível dar continuidade a obra.
Em respeito e compromisso
com a população de Cáceres e de

NO GUANARABA

Força Tática impede roubo
grampeando três suspeitos
C.N c/ Redação

P

oliciais militar es do
Grupamento da Força Tática
do 6º CR de Cáceres
prenderam na noite da última terça
feira, três indivíduos ligados ao
crime contra o patrimônio, que
foram flagrados com a boca na
botija, ou seja, no moimento em que
praticavam um assalto a uma
residência no Jardim Guanabara.
Os violentos amigos do
alheio, mantinham os moradores em
cárcere privado, sob ameaça e
imobilizados, mas não contavam
que uma senhora residente no
imóvel, no descuido de uma das
filhas que estava sem reação devido
ao pânico, deixara o celular no chão
do banheiro. A tal senhora apoderouse do celular e numa mensagem se
comunicou com a policia.
A mensagem chegou à

São 27 anos desde a
aprovação da ZPE de Cáceres.
Desde 1990 esta é uma das
importantes obras do Estado de
Mato Grosso, que será uma
alternativa para produção de bens
industriais de forma competitiva.
A Primus busca meios para
concretizar essa importante obra e
espera que em breve os problemas
sejam sanados e a construção da ZPE
seja retomada.

policia que acionou a Força Tática,
cujos policiais ao chegarem no local,
surpreenderam dois dos suspeitos
arrumando os pertences das vítimas,
em uma motocicleta. Um dos
conseguiu fugir pulando o muro da
residência, mas o segundo ladrão,
Rafael Pinto de Souza (20) foi preso
com pertences das vítimas no bolso
de sua bermuda.
Em diligencias realizadas no
bairro atrás do fujão, não foi possível
localizá-lo e a vítima disse aos
policiais que o suspeito preso fora o
primeiro a anunciar o assalto de
posse de uma faca, e que sob
ameaças todos foram presos no
banheiro da residência. Todos já
estavam no Cisc, Rafael sendo
autuado, as vitimas prestando
depoimentos, quando os policiais
foram acionados de novo, com a
Foto: PM/MT

informação de que o segundo larápio
havia sido agarrado por populares ao
tentar praticar novo roubo.
Vo l t a n d o a o J a r d i m
Guanabara, os PMS depararam com
a dona da alvo do ladrão e que teria
pedido socorro, tendo populares
agarrado o suspeito, identificado
como José Claudio Pires da Silva
(23). Também foi preso próximo
dali, um terceiro suspeito S. H. S. (38
) que daria fuga ao o suspeito José
Claudio Pires, a esta altura com outra
roupa, para não ser identificado
pelos policiais.
Detido, S. H. S. disse que
teria ido ao local, apenas por que a
mãe de José Claudio havia lhe
pedido ajuda sem especificar tratar
se de crime, pois estava limpo na
parada. Os suspeitos foram
encaminhados a Delegacia de
Polícia Judiciária Civil de Cáceres e
os ladrões autuados por roubo.

T

ermina nesta sexta-feira, 4,
o prazo para trabalhadores da
indústria e dependentes
realizarem a matricula nos cursos
gratuitos do projeto Educação para a
Indústria, na unidade do SENAI de
Cáceres, localizado na Rua Coronel
Ponce, nº 637. São 260 vagas de
qualificação para Operador de
Computador, Montador e Reparador
de Computadores, Eletricista
Instalador Predial, Auxiliar de
Operações em Logística, Operador
Industrial de Alimentos,
Alimentador de Linha de Produção e
Melhoria do Desempenho
Industrial.
Os cursos são fruto da
parceria entre o Serviço Social da
Indústria (SESI MT) e Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI MT), e as
matrículas podem ser realizadas das
8h00 às 22h00, lembrando que a
unidade inaugurou recentemente, as
novas instalações com laboratórios
amplos e modernos.

Com o projeto Educação
para a Indústria a matriz curricular
dos cursos oferecidos pelo SENAI
também passam a ter formações
complementares do SESI, de acordo
com a área de atuação escolhida. São
eles: Comunicação com Foco
Organizacional, Saúde e Segurança
no Trabalho da Indústria da
Construção Civil, Implantação dos
10 S e Habilidades de Gestão.
As vagas também estão
abertas para a comunidade, com
desconto de 30%, e para
funcionários de empresas associadas
aos sindicatos empresariais
industriais, que têm 40% de
desconto. Para fazer a matrícula é
preciso apresentar documentos
pessoais e carteira de trabalho ou
contrato trabalhista (para
funcionário da indústria). Os
dependentes, caso sejam menor de
idade, precisam estar acompanhados
dos pais. Mais informações pelos
telefones 0800 777 9737 ou (65)
3223-4033.
Foto: Assessoria

SENAI/Cáceres conta com laboratórios amplos e modernos

Ladrão Rafael Pinto foi o primeiro de carona no camburão
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Bandido de alta periculosidade depois de ganhar semi-aberto no Espírito Santo, foi preso na Bahia, voltou pro pote, saiu da cadeia e estava em Cáceres numa boa

Força Tática da PM captura
perigoso latrocida em Cáceres
Da Redação

Foto: PM/ES

Ladrão assassino Wenderson Nascimento Barbosa, vulgo Xuxu

P

oliciais militares da Força
Tática de Cáceres prenderam
no feriado de 1º de maio
Wenderson Nascimento Barbosa,
vulgo Xuxu, 28, durante ronda no
bairro Cavalhada, constatando-se
posteriormente, que o suspeito era
foragido da justiça do Espírito Santo,
onde havia um mandado de prisão
contra o mesmo pelo crime de
latrocínio.
O individuo não esboçou
reação e confessou que realmente
estava premiado no mapa da justiça

capixaba, pois cumpria pena no
regime semi-aberto pelo latrocínio
de um empresário naquele estado da
região sudeste.
De acordo com Wenderson,
ele e mais dois realizaram a tentativa
de assalto da empresa Sudeste
Logística que presta serviços para
empreiteiras da Petrobrás no Norte
do Estado, e que resultou na morte
do empresário Luís Carlos Furlin, 53
anos e de um dos companheiros do
assalto.
Conforme o Correio

Cacerense apurou, em dezembro de
2011, Wenderson, na época com 19
anos, estava em companhia de
Jefferson Almeida Inácio de 18 anos,
e Marcelo Antônio Lima da Silva,
que era fugitivo duas vezes da
Cadeia Municipal de São Mateus,
tentara assaltar a empresa Sudeste
Logística, prestadora de serviços
para empreiteiras da Petrobrás, em
São Mateus, norte do Espírito Santo,
crime que resultou na morte do
empresário Luís Carlos Furlin e de
um dos assaltantes.
Ainda segundo relatos da
época, Furlin foi reagira ao assalto,
chegando a matar Marcelo Antônio
Lima da Silva, mas foi baleado na
cabeça e também morreu.
Wenderson e Jefferson se evadiram,
mas foram presos dias depois.
Na polícia, Wenderson
confessou também ter assassinado o
mototaxista Nicodemio Ferreira de
Oliveira, roubando-lhe a
motocicleta.
O latrocida não ficou muito
tempo na cadeia de São Mateus e se
evadiu, sendo capturado no dia 20 de
outubro no Posto da Mata, interior
da Bahia e recambiado para o
Espírito Santo, de onde segundo
disse, saíra em semi-aberto e
ultimamente estava em Cáceres,
onde foi detido pela PM.

RUMO Á BOLÍVIA

Ladrões que roubaram 5 veículos
do governo são presos em Cáceres

ELEIÇÕES 2018

Políticos de Pontes e Lacerda
devem brecar pára-quedistas
TVCO c/ Redação

N

as cidades do interior em todas
as eleições estaduais, dezenas
de candidatos que ninguém
nunca viu ou que só aparecem de 4 em 4
anos começam a dar as caras e o pessoal
de Pontes e Lacerda sabe que este ano
não será diferente. Aliás, nos últimos
meses, muitos pré-candidatos
começaram a aparecer, visitando
correligionários, com ou sem dinheiro,
para buscar uns votinhos.
Segundo a crônica política da
cidade, o pouso dos pára-quedistas ficou
mais intenso, após entender que a cidade
ficou órfã depois que o deputado
estadual Wancley Carvalho (PV),
desistiu da vida pública por motivos de
saúde. Os analistas e críticos do
município, entendem que isto se deve
porque Pontes e Lacerda, assim, com
Cáceres são as duas cidades na região
decisivas na eleição de deputados
estaduais.
No meio político já se sabe que
para ganhar uma eleição tem que pegar
muitos votos em Pontes e Lacerda ou em
Cáceres. Ninguém esconde que Cáceres
deverá ter este ano um candidato a cada
esquina, correndo o risco de ficar sem
representantes devido à falta de unidade.
Os analistas da mídia lacerdense alegam
que diferentemente de Cáceres, Pontes e
L a c e r d a , c o n s e g u i u e n x e rg a r a
importância de um deputado da cidade e
salvo surpresas, nota-se que o

eleitorado do município fronteiriço,
pretende votar em candidato local.
Nesse cenário, Pastor Osvandir
(Solidariedade) e Romes Amurim (PPS)
podem conquistar apoio maciço por
serem moradores intensamente
identificados com a cidade. O primeiro
acreditando no apoio intenso da igreja
Assembléia de Deus onde pastoreia, e o
segundo, mais experiente, apostando em
sua identificação com a população mais
humilde, bem como o apoio do grupo do
deputado Wancley Carvalho, devendo
conquistar grande parte de seu
eleitorado.
O município ainda tem a
presença de outro pré-candidato, Valmir
Moreto (PRB) que pelo fato de ter
mudado para a cidade somente em ano
eleitoral pode ter seus planos
prejudicados.
Esse quadro, até o momento,
tem apresentado um maior
envolvimento com eleitor
ponteslacerdense com sua cidade que
depois de muitos anos exportando votos
para centenas de pára-quedistas que
nunca mais voltavam, aprendeu a ser
bairrista e começar a pensar primeiro em
sua cidade. Em 2018, se as coisas
continuarem assim, será difícil até as
famosas lideranças como vereadores,
presidentes de partidos, etc., saírem às
ruas pedindo votos para candidatos de
outras cidades.
Foto: Arquivo

Redação c/ M.N

B

ladrões fugiram do local, o segurança
acionou a polícia e o secretário de
Agricultura Familiar e Assuntos
Fundiários, Corségio Ribeiro,
solicitou as forças de segurança entre
elas o Gefron, e o Defron e horas
depois, outro dos veículos, uma
caminhonete, foi encontrada nas
imediações da Ponte Marechal
Rondon com Lucas Francisco dos
Reis (20) e Walisson Jose dos Santos
(21).
Ressalte-se que na hora da
abordagem, o suspeito Lucas, tentou
sacar a arma de um dos policiais, no
intuito de fugir, mas foi imobilizado e
contido. Ambos foram conduzidos ao

andidos fortemente armados
invadiram na noite de
anteontem, por volta das
21h00 na Rodovia Mário Andreazza
em Várzea Grande, a Central de
Comercialização da Agricultura
Familiar, que pertence a Secretaria de
Estado de Agricultura Familiar e
Assuntos Fundiários (Seaf) e
roubaram quatro veículos causando
um prejuízo estimado em R$ 400 mil.
Os ladrões levaram do local,
um Ford Eco Sport, de cor branca,
placas QBO 6634, uma camionete S10 Branca, placas OBB-0292, um
caminhão Ford Cargo, de cor branca e
placas QCB-4477, dois caminhões
furgões Hyundai HD ainda sem
placas, a arma do vigia um revólver
calibre 38 e diversos outros
implementos agrícolas.
De acordo com a Polícia
Militar, pelo menos oito pessoas,
todas armadas, invadiram o local e,
após render e amarrar os vigias,
fugiram levando três caminhões e
uma caminhonete. Os trabalhadores
se soltaram somente à 1h00 da
madrugada, quando conseguiram
acionar a PM que, por sua vez, pediu
apoio ao Grupo Especial de Fronteira
(Gefron), à Polícia Federal (PF) e à
Polícia Civil.
Segundo as informações
levantadas os ladrões renderam o
segurança e utilizaram os próprios
caminhões roubados para fazer o
transporte dos materiais. Assim que os

Centro Integrado de Segurança e
Cidadania (CISC), de Cáceres e
Walisson confessou ser o responsável
por trazer um caminhão roubado. Já o
comparsa deste.
De acordo com os relatos do
segurança do local, os nove
assaltantes chegaram ao local,
fortemente armados e o amarraram.
Os cinco veículos subtraídos (3
caminhões baús, uma caminhonete
S10 e um automóvel Ford Ecosport.
foram localizados na cidade de
Cáceres, em ações desenvolvidas pela
Polícia Militar (Gefron e 6º Batalhão)
e a Polícia Civil (Delegacia de
Fronteira - Defron).

Deputado Wancley deve canalizar votos para Amaurim

Foto: PM/MT

Gatunos Lucas e Walisson confessaram assalto à SEAF em VG

Cáceres-MT, sexta-feira 04 de abril de 2018
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CABRITOS EM MOCÓS

A faixa de fronteira nos pólos de Vila Bela e Cáceres, tem se transformados em corredor de carros roubados com destino ao escambo do tráfico boliviano

Três carros roubados são
recuperados na fronteira
Gefron/PJC/Redação
Foto: Gefron/MT

T

ornou-se rotina a
apreensão e ou
localização de carros
roubados na fronteira de Mato
Groso com a Bolívia
notadamente nos pólos de
Cáceres e Vila Bela da Santíssima
Trindade esta semana começou
com alguns cabritos que se
destinavam à San-Matias,
entreposto do tráfico de drogas,
passagem de veículos que
acabam virando pó no país
vizinho.
Anteontem, a dose se
repetiu quando por volta das
3h00, a base do GEFRON
recebeu uma denuncia da PM de
Sapezal de que uma Hilux cinza
(QBZ-5007), roubada naquela
cidade, estaria na cidade de Porto
Esperidião, próximo ao rio Jauru.
De imediato a equipe do
GEFRON deslocou, em buscas

veiculo) do suspeito porém o
chassi da placa. estava
aparentando estar modificado,
sendo necessário uma perícia
para constatar a procedência do
carro.
Ao ser indagado, o
suspeito, (nome não fornecido à
imprensa), disse que não sabia de
nada, aparentava estar
desorientado.
Em buscas na cidade pelo
Uno (placa OBE-1456) e pela
Hilux roubada, foram localizadas
em uma residência na rua Ademar
Teixeira, onde os veículos,
estavam escondidos dentro da
residência no quintal, ambos,
com a frente ainda quentes,
aparentando ter sido utilizados
Hilux e Corolla foram recuperados pela polícia
recentemente.
ao referido veículo e no vermelha que estava com ligação
No outro lance, a Polícia
deslocamento próximo as direta na ignição (sem chaves e Civil de Vila Bela da Santíssima
imediações havia uma moto sem documento pessoais e do

Trindade em Operação Conjunta
com o GARRA Grupo de Armado
de Resposta Rápida de Pontes e
Lacerda, recuperou na manhã da
mesma quarta-feira (02) nas
proximidades da Fazenda São
Francisco, região fronteiriça
próximo a comunidade Nova
Fortuna um veículo Toyota
Corolla Cor Prata- XEI 2.0 Flex
com placa da cidade de Tangará
da Serra.
O veículo é produto de
Roubo, conforme Boletim de
Ocorrência registrado na cidade
de Tangará da Serra.
No momento da
abordagem, o Corolla era
conduzido pelo suspeito C. P. G,
22, que tentou se evadir do local,
reagindo a prisão, mas foi preso,
pela equipe de investigadores e se
encontra a disposição da justiça.

CISNE BRANCO

DAMA DO TURISMO

Teté Bezerra é nomeada
presidenta da Embratur

Inscrições abertas na marinha
para concurso da Escola Naval
Assessoria

Foto: Divulgação

Assessoria c/ Redação

A

ex-deputada federal Teté
Bezerra (MDB) esposa
do deputado federal e
presidente estadual do MDB,
Carlos Bezerra, foi nomeada a
nova presidente da EMBRATUR
(Instituto Brasileiro de Turismo)
pelo presidente da República,
M i c h e l Te m e r ( M D B ) . A

nomeação foi publicada no
Diário Oficial da União que
circulou anteontem, (2).
Antes de ser nomeada,
Teté estava no cargo de secretária
Nacional de Qualificação e
Promoção do Turismo do
Ministério do Turismo, desde o
início da gestão de Temer na
Foto: Reprodução

Ex-deputada Teté Bezerra assume chefia da EMBRATUR

presidência da República. Até
2015, ela exercia a função de
diretora do Departamento de
Produtos e Destinos da então
Secretaria Nacional de Políticas
de Turismo.
Ela chegou a ser cotada
para assumir o ministério em
abril deste ano, quando Marx
Beltrão deixou a pasta para
disputar as eleições.
O orçamento da EMBRATUR
para 2018 é de cerca de US$ 17
milhões, o que dá
aproximadamente R$ 60
milhões. A autarquia especial do
M i n i s t é r i o d o Tu r i s m o é
responsável pela execução da
Política Nacional de Turismo no
que diz respeito a promoção,
marketing e apoio à
comercialização dos destinos,
serviços e produtos turísticos
brasileiros no mercado
internacional.
Teté Bezerra foi eleita
deputada federal, pela primeira
vez, em 1994 e a partir daí, foram
mais três mandatos até 2006. Em
2010, se elegeu deputada estadual
e durante o mandato assumiu a
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento do Turismo,
onde ficou entre 2011 e 2013.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

São ofertadas 31 vagas, 19, para o masculino e 12 para o feminino

A

Marinha do Brasil abriu
ontem, (3/5) inscrições,
para concurso público da
Escola Naval (CPAEN) em 2018.
O certame terá prazo de validade
até o dia 23/1/19. Serão ofertadas
31 vagas, sendo 19 para
candidatos do sexo masculino e
12 para candidatas do sexo
feminino. As vagas serão
divididas em Corpo de
Intendentes da Marinha, Corpo
da Armada e Corpo de Fuzileiros
Navais, com escolhas em
igualdade de condições com os
aspirantes do sexo masculino e
feminino, sendo a seleção
fundamentada na meritocracia,

decorrente das classificações dos
candidatos durante o curso. Todas
as informações estão no edital.
Os candidatos deverão ter
18 anos completos e menos de 23
anos.
É necessário que tenham
concluído, com aproveitamento,
o ensino médio até a data prevista
no calendário de eventos e que
possuam bons antecedentes de
conduta. As inscrições começam
às 8h desta quinta e vão até 8 de
junho, via internet
www.inscricao.marinha.mil.br/
marinha/index_concursos.jsp?id
_concurso=358 A taxa é de R$
100,00.

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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CRIVADOS DE BALA

Gilson e Nilson teriam chegado ao lava-jato e pouco tempo depois, surgiu a S-10 com a dupla, que desceu descarregando as armas de grosso calibre

Vitimas são executadas com
mais de 30 tiros no lava jato
Da Redação
Fotos: Reprodução

policia militar que acionada
esteve em poucos minutos no
fatídico local ouvindo
testemunhas, Gilson e Nilson
teriam chegado num Fiat Uno ao
lava-jato e pouco tempo depois,
surgiu a caminhonete S-10 com a
dupla, que já desceu atirando nas
vítimas, tomando rumo ignorado.
Crivados de balas, calibre
9 mm, os corpos de Gilson e
Nilson foram periciados e
removidos ao IML de Cáceres,

para devidas necropsias e
liberação aos familiares.
No local os Peritos
recolheram cápsulas deflagradas
de munições calibres 9 mm e 380,
utilizadas em Pistolas.
Conforme os policiais o
calibre 9 mm, também pode ser
utilizado em sub metralhadoras,
não estando descartada a
utilização de uma arma deste tipo
no duplo homicídio.

Gilson e Nilson foram mortos com tiros de grosso calibre
ais um bárbaro crime Ferreira dos Santos,31, morador indivíduos, que portavam arma
aconteceu em Mirassol naquela cidade e Nilson Santana longas e chegaram ao local, em
D'Oeste na região de de Oliveira, 27, de Várzea uma caminhonete S-10 de cor
Cáceres, um duplo homicídio, no Grande.
branca.
O duplo assassinato
As testemunhas não
final da tarde de anteontem,
q u a n d o d e s c o n h e c i d o s aconteceu na Rua Juscelino s o u b e r a m a f i r m a r s e o s
e n c a p u z a d o s u s a n d o u m a Kubitschek, dentro do lava jato assassinos estavam com fuzil ou
camioneta pararam ao lado da Líder, ao lado Beb-Sol, segundo metralhadora, mas que dezenas
antiga fábrica de refrigerantes populares, que assistiram o de tiros foram desfechados contra
Beb-Sol e com uso de armamento pipoco apavorados a uma certa as vitimas, mais de 30, disseram.
Conforme apurou a
pesado mataram Gilson Douglas distancia, praticado por dois

M
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SOBE E DESCE

Neste campeonato de surpresas, da mesma forma que os times de MT podem chegar ao topo da tabela, podem amargar a zona de rebaixamento, se derrotados

Rodada deixa Luverdense e Cuia
próximos do G-4 no Brasileiro-C
N

S.N c/ Redação

Foto: Globo Esporte

ão foi uma rodada
perfeita, mas, vendo o
fechamento da
terceira rodada da Série C do
Campeonato Brasileiro no
último final de semana, Cuiabá
e Luverdense não tem muito do
que reclamar.
O Dourado viajou até
Ribeirão Preto, no interior de
São Paulo, e arrancou um
empate diante do Botafogo. Já
o time de Lucas do Rio Verde
fez valer o fator casa e marcou
2 a 0 na Tombense, anotando
sua primeira vitória no

campeonato.
C o m o p o n t o
conquistado, o time da capital
foi a 4 e ocupa o quinto lugar
do grupo B, um ponto atrás do
Botafogo, que abre a zona de
classificação para a próxima
fase.
Os 3 primeiros pontos
do alviverde do interior tiraram
a equipe de Lucas do Rio
Verde, da lanterna e a
colocaram na sexta posição, a 2
pontos do G4.
No entanto, o grupo B
está muito equilibrado. O líder,

Bragantino, soma apenas 7
pontos, 3 a mais do que o
Cuiabá. E o lanterna, Joinville,
soma 3, um ponto a menos do
que o Cuiabá e a mesma
quantia do Luverdense.
Da mesma forma que os
times mato-grossenses podem
chegar ao topo da tabela, eles
podem amargar a zona de
rebaixamento em caso de
derrotas.
O Cuiabá tem situação
mais confortável, pois enfrenta
o Tupi, domingo, na Arena
Pantanal. Já o Luverdense

RETORNO ALVICELESTE

Segundona começa em junho
com volta da Fera de Cáceres

C.N c/ Redação

E

m Congresso Técnico
realizado na semana
passada no auditório da
Federação Mato-grossense de
Futebol, quatro clube estiveram
representados e demostraram
interesse de disputar a 2ª Divisão
do Campeonato Mato-grossense
2018.
Grêmio Sorriso,
Cacerense, Juara e Operário F.C
LTDA praticamente garantiram
suas presenças no certame. Com
um prazo limite de até ontem,
quarta-feira, dia 2 de Maio, para

confirmar suas participações,
mas até o fechamento desta
edição não havia informações
sobre desistências e os 4 clubes
devem participar da competição
prevista para iniciar no dia 14 de
Junho.
Em comum acordo entre
os dirigentes, ficou definido a
seguinte fórmula: Dois grupos
regionalizados com duas equipes,
em partidas de ida e volta. O
primeiro de cada chave garante
v a g a n a f i n a l e
conseqüentemente, o acesso a 1ª
Foto: Arquivo

Cacerense deve voltar reforçado pra volta a elite do futebol

Cáceres-MT, sexta-feira 04 de maio de 2018

Divisão do Campeonato Matogrossense 2019. A final também
será disputada em jogos de ida e
volta.
Grupo A: Cacerense e Operário
F.C LTDA; Grupo B: Juara e
Grêmio Sorriso. Mando de
campos - Em sorteio realizado na
reunião, ficaram definidos os
seguintes mandos: Grupo A: Jogo
de ida: Operário F.C LTDA x
Cacerense – Arena Pantanal - Dia
14/07 (Data a confirmar)
Jogo da volta: Cacerense x
Operário F.C LTDA – Estádio
Geraldão – Dia 22/07 (Data a
confirmar). Grupo B: Jogo de ida:
Juara x Grêmio Sorriso – Estádio
Danilo Pagot – Dia 14/07 (Data a
confirmar)
Jogo de volta: Grêmio Sorriso x
Juara – Estádio Egídio Preima –
Dia 22/07 (Data a confirmar)
Finais - Jogo de ida: 1º do Grupo
B x 1º do Grupo A – Dia 05/08
(Data a confirmar); Jogo da volta:
1º do Grupo A x 1º do Grupo B –
Dia 12/08 (Data a confirmar).
Equipes participantes,
regulamento, fórmula de disputa,
estádios, datas e outros, deverá
ser confirmado pela Federação
Mato-grossense de Futebol em
breve.

Verdão do Norte desencanta no Passo diante do Tomboense

viaja ao Rio Grande do Sul
para enfrentar o Ypiranga, no
Sábado.
O regulamento da Série
C prevê que os quatro melhores

dos grupos A e B se classificam
para a segunda fase.
Os dois piores de cada
grupo são rebaixados para a
Série D.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Marcando golaço no placar de sua existência
o amigo Franco Valério a quem enviamos os
mais sinceros votos de felicidades regados de
saúde e realizações. O parabéns hoje é pra
você!!!

By Rosane Michels

Esotérico
Marte começa a afastar-se
de Plutão, mas continua em
tenso aspecto com Urano
em seu signo indicando
dias de nervosismo e
situações inesperadas.
Mantenha a calma diante de imprevistos,
que certamente surgirão. Procure não
envolver-se em brigas e discussões e
tome cuidado com acidentes.

Marte começa a afastar-se
de Plutão, mas continua em
tenso aspecto com Urano
em Áries indicando dias de
nervosismo e ansiedade
aumentados. O momento
pode envolver problemas domésticos
e/ou familiares. Procure manter a calma
e n ã o d e i x a r- s e e n v o l v e r p o r
provocações.

Marte começa a afastar-se de
Plutão, mas continua em
tenso aspecto com Urano em
Áries indicando dias de
dificuldades de controle
emocional e mental. Um
projeto que envolve publicações ou
viagens pode apresentar problemas.
Procure meditar e entrar em contato mais
profundo consigo mesmo.

Marte começa a afastar-se
de Plutão, mas continua em
tenso aspecto com Urano
em Áries indicando dias de
nervosismo e muita
ansiedade, especialmente
se estiver envolvido com negociações e
acordos, que podem resultar em um novo
contrato. Período mais delicado para os
contatos comerciais.

Marte começa a afastar-se
de Plutão, mas continua em
tenso aspecto com Urano em
Áries indicando dias de
nervosismo e dificuldade de
manter o equilíbrio
emocional. O momento pode envolver
maior necessidade de intimidade, de estar
perto de quem traz segurança e
acolhimento a você.

Marte começa a afastar-se
de Plutão, mas continua em
tenso aspecto com Urano
em Áries indicando dias em
que a necessidade de
manter seus gastos sob controle aumenta
consideravelmente. O momento pode
envolver a finalização de uma extensa
negociação financeira. Os dias pedem
comedimento.

Marte começa a afastar-se
de Plutão, mas continua em
tenso aspecto com Urano
em Áries indicando dias de
dificuldades nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver
brigas e discussões mais severas,
portanto, mantenha a calma diante de
provocações.

Marte começa a afastar-se
de Plutão, mas continua em
tenso aspecto com Urano
em Áries indicando dias de
nervosismo e ansiedade
nas alturas. O momento pode envolver
brigas e discussões, que devem ser
evitadas. Procure cuidar de sua saúde e
tome cuidados redobrados com
acidentes.

Marte começa a afastar-se
de Plutão, mas continua em
tenso aspecto com Urano
em Áries indicando dias de
nervosismo e descontrole
no trabalho. Um projeto
pode apresentar problemas ou mesmo
dificuldade de cumprir os prazos
estabelecidos. Procure cuidar do
equilíbrio de sua saúde global.

Marte começa a afastar-se de
Plutão, mas continua em
tenso aspecto com Urano em
Áries indicando dias de
diminuição significativa da
energia vital. O momento é
bom para os estudos e para o planejamento
de um projeto rápido. Sua saúde pode estar
mais fragilizada, portanto, se puder, tire uns
dias para descansar.

Marte começa a afastar-se
de Plutão, mas continua
em tenso aspecto com
Urano em Áries indicando
dias de nervosismo e
necessidade de divertir-se e deixar de
lado as responsabilidades. Tome
cuidado com o stress e com acidentes,
pois sua energia vital estará elevada ao
extremo.

Marte começa a afastar-se
de Plutão, mas continua em
tenso aspecto com Urano
em Áries indicando dias de
movimento social intenso e
excesso de compromissos. Um projeto
em equipe, pode apresentar problemas.
Os contatos comerciais com grandes
empresas tornam-se mais difíceis.

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

Apagou mais uma velinha nosso amigo de longas datas
Bruno Homem de Melo. Felicidades, paz, amor e saúde são
os nossos votos. Feliz Niver!!!

***********************
Rosas vermelhas a encantadora Vanderly
Muniz que festeja mais uma primavera e
recebe o carinho dos familiares e amigos que
entoam o tradicional parabéns. Que Deus lhe
conceda prosperidades, alegrias e saúde
nesse novo ano de vida.

Inaugura hoje em Cáceres a Agemed Planos de Saúde, que
está no mercado a duas décadas e atende organizações dos
mais variados portes e perfis, estando entre as operadoras
de saúde que mais crescem no Brasil. Desejamos Boas
Vindas e Sucessos!!!
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