
 Foi publicado ontem, (5), o Edital nº 
42/2018 (anexo), que divulga os percursos 
definidos para o transporte de eleitores no 
município de Cáceres, objetivando as Eleições 
de 2018. O transporte de eleitores somente será 
feito dentro dos limites territoriais do 
respectivo município, e quando as zonas rurais 
forem distantes pelo menos dois quilômetros 
das mesas receptoras de votos. 
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 A Polícia Judiciária Civil prendeu em Araputanga, Brenda Afonso 
Lopes, 25, apontada como co-autora do homicídio que vitimou o dentista 
Guilherme Mancuso em Cáceres na noite de 19 de julho deste ano em 
Cáceres. O latrocida Devail Monteiro que estava com Brenda no local do 
crime, já havia sido preso em agosto num hotel em Sapezal e confessado o 
roubo seguido de morte. Página 04

 Natalino Justiniano de 
Arruda, que teria algumas rixas 
com estranhos moradores em 
Cuiabá, inclusive estaria sendo 
jurado de morte, foi executado a 
tiros na noite de anteontem, 4, em 
um boteco no bairro Santa Cruz, 
em Cáceres, alvejado várias 
vezes, por um ocupante de uma 
motocicleta onde estavam dois 
desconhecidos. Um tiro no tórax 
e outro no pescoço e a vitima 
tombou sem vida. 

Página 03

 Mato Grosso ultrapassou as metas previstas no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado na terça-feira (4) 
pelo Ministério da Educação (MEC), no ensino fundamental. No entanto, o 
ensino médio nas escolas continua com a média abaixo da meta 
estabelecida para 2017, apesar de ter apresentado avanço em relação à 
avaliação feita em 2015.  Página 05

 O jovem Alex Moura Gomes, 20, foi assassinado dentro de uma 
ambulância, minutos após ter sido socorrido na saída de Comodoro e 
estava sendo encaminhado ao Hospital Regional de Cáceres  Baleado num 
bar, a vítima fora socorrida ao hospital local e posteriormente encaminhada 
ao HR de Cáceres, sendo perseguido e resgatado pelos desafetos, que 
consumaram a morte com outros tiros. Página 04
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LATROCÍNIO & CANA

Presa em Araputanga comparsa 
de assassino do dentista Mancuso 

Segundo informações da PJC, Brenda é viúva de um homem assassinado em janeiro de 2018 e apontado como membro de uma organização criminosa

Brenda é acusada de participar da morte do dentista Guilherme   

Foto: Pedro Miguel

BALAS CERTEIRAS

Jogava sinuca no boteco 
e tombou com 2 balaços 

Foram 3 disparos, dois mortais em Natalino Arruda   

Foto: Documento

CREDENCIADOS

Justiça define metas para 
transporte nestas eleições

Veículos deverão conter dístico: a serviço da Justiça Eleitoral   

Foto: Ilustrativa

FUNDAMENTAL

Ensino médio de MT fica 
abaixo da meta do Ideb

Nas escolas públicas, média foi de 3,2 contra a meta de 3,9   

Foto: Arquivo

TECOS NA AMBULÂNCIA

Pistoleiros resgatam vitima 
consumando execução a tiros

Baleado num bar, Alex Gomes foi morto ao buscar socorros    

Foto: Reprodução

TIRA E PÕE
O juiz da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, 
Carlos José Rondon Luz, determinou 
novamente esta semana a cassação dos 
mandatos da prefeita de Várzea Grande, 
Lucimar Sacre de Campos e do vice-prefeito 
José Handerson Hazama por abuso de poder 
político na eleição de 2016,, apontado pelo 
Diretório Municipal do Partido Democrático 
Trabalhista de Várzea Grande. Esta é a terceira 
decisão do magistrado que determina que 
determina que a esposa do ex-senador Jaime 
Campos deixe o paço Couto Magalhães. Não 
duvidamos que quando o leitor estiver vendo 
esta nota, a sentença tenha sido suspensa, 
coisas de Brezil. 

ESCRIBA SUJO
Os desembargadores da Primeira Câmara de 
Direito Público e Coletivo mantiveram a 
condenação de improbidade administrativa a 
um escrivão que indicava clientes a cobrador 
de dívidas em troca de comissão. O caso 
ocorreu em Lucas do Rio Verde e a sentença 
proferida em Primeira Instância foi mantida à 
integra, determinando o pagamento a título de 
indenização no valor de R$ 1 mil, além da 
proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, pelo prazo de dez anos. Loas ao 
juízo aquo e ao tribunal que manteve a 
sentença. 

DURA LEX/SED LEX
O ministro do Supremo Tribunal Federal 
Marco Aurélio, suspendeu a execução 
antecipada da pena imposta ao ex-delegado de 
Polícia Civil de Mato Grosso, Márcio 
Fernando de Barros Pieroni, condenado a 15 
anos e nove meses, sendo três anos, 4 meses e 
15 dias de detenção, por envolvimento em 
fraude que tentava provar que o juiz federal 
Leopoldino Marques do Amaral, assassinado 
em 1999, ainda estaria vivo morando na 
Bolívia. Correta a decisão de Marco Aurélio, 
afinal, respeito a constituição é lei e a gente 
gosta. 

VIOLÊNCIA
A violência tem aumentado em Cáceres, basta 
acessar o site Ripa nos Malandros do amigo 
Pedro Miguel, o mais completo do gênero 
policial, são furtos e roubos diários, ameaças, 
muita gente armada, desempregada vivendo de 
bicos, o tráfico a varejo nas bocas e ruas, o trem 
anda perigoso aqui em Cáceres. Caminhar 
sozinho, a pé ou de magrela é um risco e vez por 
outra, um pistoleiro mete bala em pessoas 
comuns ou desafetos, num desafio aos 
fardados homens da lei que andam ligados, mas 
não podem fazer milagres.

POLITICAGENS
Enquanto isso um dos motes de campanha dos 
políticos é a segurança pública, muita conversa 
fiada, acreditando que o efeito de um tal 
candidato vá puxar votos para eles, mas o povo 
anda calejado mais que sovaco de aleijado e 
não deve cair tão fácil assim no trelêlê de 
politiqueiros. Tem candidato prometendo 
mundos e fundos, o mundo deve fingir que 
acredita e meter o pé nos fundos deles, porque a 
teta pode até ser gorda, mas é de dinheiro nosso 
e eles estão de olho pra continuar mamando. 
Segurança maior, é saúde, educação e 
emprego, e isso eles não garantem, exceto, o 
deles e de seus familiares, então, truco!

OLHO NOS POLÍTICOS!
Falando em eleições em candidatos folgados, é 
bom que os promessinhas fiquem atento ao 
artigo 302 do Código Eleitoral (Lei nº 
4.737/1965), que estabelece ser crime eleitoral 
promover, no dia da eleição, com o fim de 
impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do 
voto, a concentração de eleitores, sob qualquer 
forma, inclusive o fornecimento gratuito de 
alimento e transporte coletivo. A pena para o 
responsável pelo ilícito é de quatro a seis anos 
de reclusão e pagamento de 200 a 300 dias-
multa. Vai assuntando ai amigo e se ver algo 
anormal, liga pros homis. 
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 Loas para o Ministro Marco 
Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, 
pela sábia decisão ao negar medida 
liminar que pedia a revogação da prisão 
preventiva de um inconseqüente 
acusado de participar de grupo 
criminoso voltado a divulgar fake news 
na internet. O tal usava do expediente 
escuso, nefasto e criminoso, a exemplo 
de milhares de ratos que vegetam nas 
redes ditas sociais, com o objetivo de 
execrar pessoas de sua cidade. 
Consoante os autos, objeto do Habeas 
Corpus 159899. impetrado, em 29 de 
maio de 2018, o acusado e outras quatro 
pessoas foram presas preventivamente 
em razão de suposta prática dos crimes 
de associação criminosa, calúnia, 
difamação, injúria, em concurso de 
pessoas e em concurso material de 
crimes, tudo previstos no Código Penal. 
 Ao determinar a prisão, o Juízo 
a-quo, destacou a existência de prova da 
materialidade e indícios suficientes de 
autoria, lembrando que na residência de 
um dos corréus foram apreendidas 17 
embalagens de chips usados e 49 
lacrados, bem como aparelhos celulares 
e documentos contendo referência, 
escrita à mão, às chamadas fake news. 
 O leitor deve notar que não é tão 
difícil assim seguir os rastros dos ratos 
de redes, basta querer e o magistrado 
monocrático disse bem, ser a prisão do 
acusado indispensável para garantir a 
ordem pública. E fundamentou ainda, a 
garantia da instrução processual, diante 
da dificuldade de apuração e repressão 
dos crimes cibernéticos e do risco de se 
frustrarem as investigações em virtude 
do poder político e econômico dos réus. 
Exatamente, aquilo que a gente vem 
batendo faz tempo, chega de palhaçada 

na net, de execrar, injuriar, caluniar, 
difamar, sem nenhuma punição, 
simplesmente pelo ódio gratuito. 
 E o juízo de 1ª instancia deve ter 
acertado na mosca, no tocante a eventual 
poder aquisitivo dos réus, pois em 2ª 
instancia, a pena fora convertida em 
medidas cautelares, inclusive com 
expedição de alvará de soltura, ordem 
afastada pelo Superior Tribunal de 
Justiça. Vejam como funcionam as 
coisas, deve ser a tal hermenêutica, que 
não tinha nos nossos tempos de 
faculdade. 
 Importante, que o em última 
instancia, o  relator do HC, ministro 
Marco Aurélio, ratificou o STJ com 
admissão de prisão preventiva, 
sobretudo levando-se em conta o 
concurso material de crimes, a 

quantidade resultante do somatório das 
sanções. Veja o amigo leitor que não é 
caso de lições de direito, apenas usamos 
o presente caso, para ratificar nosso 
repúdio contra os ratos das redes, que 
circulam livremente vertendo suas 
charges, clipes, paródias, montagens e 
demais fake-news, fake-voices, muitas 
vezes bancados por figurões da política, 
que se  escondem atrás  destes  
repugnantes títeres. 
 Se toda e qualquer fake ou voice 
news, comprovadamente a intenção 
dolosa, (e não é tão difícil assim 
concluir), resultasse em prisão do 
abusado, indenização por danos morais, 
multa pesada ao réu, com certeza, 
metade das palhaçadas criminosas na 
rede seriam sanadas. Então, Caça aos 
ratos das Redes, e C'est-Fini.   

 Tá na boca de todo mundo: "que 
país queremos?". Todos querem um país 
ao seu modo. Anotem: não teremos! Não 
é assim que funciona. Uma pessoa 
perdida lá nos cabrobós da vida grava 
num celular um desabafo escutado aqui e 
ali. No fundo não deseja nada daquilo. 
Ou melhor. Até deseja. 
 Desde que não ofenda os seus 
interesses. Nesse sentido, não há pobre, 
classe média e ricos no país que não se 
aproveitem das brechas pra lesar alguém 
nessa ou naquela situação. 
 Não fomos educados pra sermos 
cidadãos de uma nação moderna. Fomos 
educados pra sermos subalternos. 
Queixarmos sem convicção, votar de 
qualquer modo, porque desejamos 
mesmo é reclamar em mesa de bar ou nas 
rod inhas  de  conve r sa .  Fomos  
cuidadosamente educados pra sermos 
rebanho. Rebanho não muda. Só com 
muito tempo e muito sofrimento. Do 
contrário, migalhas são bem vindas e 

mantém o rebanho ruminando em 
passiva mastigação.
 A destruição dos valores foi 
longa e cuidadosa. O jornal The Wall 
Street Journal, dos EUA, publicou 
matéria didática neste fim de semana 
sobre o Brasil. Disse que tem algum 
dinheiro está se mudando pros EUA, 
Canadá e Portugal, principalmente. 
 É, também, o sonho de boa parte 
da juventude. Causas dessa diáspora: a 
insegurança jurídica e social vigentes no 
país. Criminosos assumiram o comando 
das penitenciárias.
 Protegidos pelo bem-estar 
oferecido pelo Estado comandam a vida 
dos milhões cá fora. Criaram uma guerra 
civil. Os sistemas judiciais e os de 
direitos humanos aparelhados por um 
emburrecido sistema de caridade, 
confunde bandidos com cidadãos 
vulneráveis. Vulnerabilizam a sociedade 
que produz. A instabilidade jurídica do 
social e das leis brasileiras aterroriza o 

mundo.
 Ideologias velhas comandam o 
pensamento político. Leis analisadas a 
cada dia descobrem como se pode burlar 
a legalidade na economia, na política 
dentro do Estado que governa o país. Sei 
que esta leitura é pessimista. Mas é ela 
quem chegará às urnas daqui a exatos 67 
dias. Na linha de frente das discussões 
nada que o país precisará agora e no 
f u t u r o .  A p e n a s  o v e r d o s e  d a  
mediocridade já consagrada. Ah. Como 
mudar? Perguntaria o angustiado leitor.
 O tempo, o tempo, o tempo e a 
mudança das atitudes desse passivo 
rebanho que rumina o capim à sombra da 
sua mediocridade. O que está em cima é 
igual ao que está em baixo. 

***___Onofre Ribeiro - Jornalista, 
professor, literato, articulista, imortal da 
Academia Mato-Grossense Maçônica 
de Letras, consultor de comunicação 
social da FIEMT, etc.
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Adianta querer?

Caça aos rato das Redes 
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 A resolução afirma que o 
transporte de eleitores somente 
será feito dentro dos limites 
ter r i tor ia is  do respect ivo 
município, e quando as zonas 
rurais forem distantes pelo menos 
dois quilômetros das mesas 
receptoras de votos. Todos os 
v e í c u l o s  e  e m b a r c a ç õ e s  
requisitados deverão circular 
exibindo, de modo visível, dístico 
com a indicação “A serviço da 
Justiça Eleitoral”. 
 A indisponibilidade ou as 
deficiências do transporte não 
eximem o eleitor do dever de 
votar. A lei estabelece também, 
q u e  n e n h u m  v e í c u l o  o u  
embarcação  poderá  fazer  
transporte de eleitores desde o dia 
anterior até o posterior à eleição, 
salvo: se a serviço da Justiça 
Eleitoral. 

 oi publicado ontem, (5), Fo Edital nº 42/2018 
(anexo), que divulga os 

percursos definidos para o 
transporte de eleitores no 
município de Cáceres-MT, 
objetivando as Eleições de 2018, 
a ser realizada no dia 7 de outubro 
em primeiro turno, e se houver 
segundo turno, no dia 28 do 
mesmo mês.  Os percursos foram 
definidos pela Comissão Especial 
de Transporte, que conta com a 
participação de membro da 
Prefeitura Municipal, bem como 
da empresa contratada pelo 
município para o transporte 
escolar, além de membros 
indicados por partidos políticos.
 Ficou estabelecido, nos 
termos do calendário eleitoral, 

que qualquer interessado tem até 
o dia 25 de setembro de 2018 para 
realizar reclamação contra o 
quadro geral divulgado.
 Partidos polí t icos e 
candidatos são proibidos de 
fornecer transporte ou refeição a 
eleitores no dia da eleição, seja na 
cidade ou na zona rural. Porém, 
os eleitores residentes no campo 
podem ter o apoio logístico da 
Justiça Eleitoral para que possam 
votar e o juiz eleitoral deverá 
divulgar o quadro geral de 
p e r c u r s o s  e  h o r á r i o s  
programados para o transporte 
dos eleitores na zona rural. O 
quadro de horário e itinerário 
deverá ser fixado na sede do 
cartório eleitoral e divulgado 
pelos meios disponíveis. 

da moto e fugiu do local.
 Solicitada ao local, uma 

em direção a vítima e em seguida 
saiu correndo e montou na garupa 

atalino Justiniano de NArruda, 35, que teria 
algumas r ixas com 

estranhos moradores em Cuiabá, 
inclusive estaria sendo jurado de 
morte por delinqüentes da capital 
mato-grossense, foi executado a 
tiros na noite de anteontem, 4, em 
um boteco no bairro Santa Cruz, 
em Cáceres, alvejado várias 
vezes, por um ocupante de uma 
motocicleta onde estavam dois 
desconhecidos.
 Conforme testemunhas, 
Natalino estava jogando sinuca 
no boteco, quando uma moto se 
aproximou do estabelecimento, e 
o garupa já desceu disparando 
com uma arma de fogo contra a 
vítima. 
 Ainda no relato de 
pessoas que estavam no local, a 
vitima jogava tranquilamente 
com um parceiro, quando 
aconteceu o pipoco, mas ninguém 
soube descrever o assassino, que 
chegou a pé e efetuou 3 disparos 

PM,s que a tal motocicleta com os 
dois estranhos indivíduos, já 
havia passado várias vezes pelo 
local antes do fato É mais uma 
bronca pra divisão de homicídios 
da 1DP já investigar.

guarnição da Policia Militar 
atendeu a ocorrência, conferindo 
que dois dos disparos haviam 
acertado Natalino, um no tórax e 
outro no pescoço, o bastante para 
prostrá-lo sem vida. 
 Populares avisaram aos 

disse que já era para ele ter 
voltado”, contou.
 Jakeline conta que a 
família ligou para a caseira da 
chácara e ela disse que Odenil 
não estava bem e pediu que eles o 
deixassem na estrada para que 
pudesse pegar carona e retornar 
para casa. “Meu tio foi até 
Cáceres para procurá-lo e 
algumas pessoas disseram que o 
v i r a m  p e d i n d o  a j u d a  e  
oferecendo serviços,  mas 
ninguém sabe onde ele está. Além 
disso, contaram que ele não 
estava bem mentalmente”, disse.
 Segundo Jakeline, Odenil 
também pediu para algumas 
pessoas levarem ele para a Vila 
Sadia, local próximo à chácara, 
em Cáceres. A família registrou 
boletim de ocorrência na Polícia 
Civil, na última sexta-feira (31), 
quando encontraram o homem 
que teria intermediado o trabalho.

denil Lima de Moraes, O43, morador de Várzea 
Grande e que estava 

ultimamente a serviço em uma 
chácara na zona rural de Cáceres, 
simplesmente desapareceu desde 
o dia 16 de junho último, quando 
segundo familiares,  havia 
d e i x a d o  o  l u g a r  d e v i d o  
problemas de saúde e não foi mais 
visto.
 De acordo com Jakeline 
Oliveira, filha de Odenil, a 
f a m í l i a  s o u b e  d o  
desaparecimento somente no dia 
31 de agosto, após encontrarem o 
homem que o levou para 
trabalhar na chácara. “Ele fazia 
bicos como ajudante de pedreiro 
e outros serviços braçais. Ele não 
tem celular,  mas  sempre  
retornava depois de uma semana. 
Não conhecíamos o homem que o 
levou, mas o encontramos e 
perguntamos sobre meu pai e ele 

SINUCA DE BICO

Garupa de moto despacha 
desafeto com dois balaços 

Vitima fatal teria encrencas em Cuiabá segundo preliminares policiais que acreditam sua morte premeditada, ter vindo de encomenda da capital

Da Redação

Natalino Arruda executado a tiros no boteco do Santa Cruz   

Foto: Cáceres-Noticias

ELEIÇÕES 2018

Definido percurso para
transporte de eleitores
Assessoria

Veículo credenciado será identificado pelo adesivo obrigatório   

Foto: Ilustrativa

MISTÉRIO ESTRANHO

Morador de VG desapareceu de 
chácara em Cáceres há 82 dias
Da Redação

Odenil Lima de Moraes está desaparecido há mais de 3 meses   

Foto: Divulgação

frente da ambulância e se abaixou 
quando ouviu os disparos. Ela não se 
feriu e foi socorrida por um 
motorista que passava na rodovia.
 No segundo ataque os 
criminosos fizeram entre cinco a seis 
disparos. 
 Abalados, o motorista e o 
enfermeiro não conseguiram ver a 
placa do carro dos suspeitos.

“Os criminosos já tinham a 
informação de que ele não tinha 
morrido e ficaram aguardando a 
ambulância”, declarou o delegado.
 As testemunhas disseram à 
polícia que os suspeitos estavam em 
um carro esperando o momento 
certo em que a ambulância passasse 
pela rodovia.
 A mãe da vítima estava na 
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devido a gravidade, precisou ser 
transferido para Cáceres.
 Os criminosos que durante 
este tempo de locomoção deviam 
estar a espera de uma falha para 
constatar se Alex estaria morto e 
caso contrár io,  consumar a  
execução, seguiram todos os passos 
da vitima e verificando que fora 
r e m o v i d o  p a r a  C á c e r e s ,  
interceptaram a ambulância após um 
disparo na porta lateral, puxaram o 
paciente de seu interior e acabaram 
de matá-lo.
 Além do motorista, estavam 
na ambulância, um enfermeiro e a 
mãe de Alex no momento do ataque, 
ocorrido em um trecho da BR-174. 

ambulância na BR 174, renderam o 
motorista e executaram a vítima. 
Segundo o delegado da Polícia Civil, 
Gilson Silveira, a principal linha de 
investigação da polícia é que se trate 
de um acerto de contas.
 “No primeiro momento, ele 
estava em um bar e foi abordado por 
dois indivíduos em uma motocicleta. 
O homem que estava na garupa 
desceu e fez vários disparos na 
direção. Alex fugiu e correu”, disse o 
delegado.
 Testemunhas que estavam 
no bar ouviram cerca de quatro 
disparos e que inicialmente, ele foi 
socorrido e levado ao Hospital 
Municipal de Comodoro, mas 

 jovem Alex Moura Gomes, O20, foi assassinado dentro de 
uma ambulância,  minutos 

após ter sido socorrido na saída de 
C o m o d o r o  e  e s t a v a  s e n d o  
encaminhado ao Hospital Regional 
de Cáceres no último domingo. 
Segundo a Polícia Civil, Alex foi 
baleado momentos antes dentro de 
um bar perto da praça central em 
Comodoro por dois desconhecidos, 
possivelmente um acerto de contas.
 Quando a  vi t ima era  
socorrida, provavelmente os 
mesmos dois elementos autores da 
tentativa de homicídio no boteco lá 
em Comodoro e que estavam 
seguindo os socorros, pararam a 

crime foi cometido com participação 
de Devail Monteiro, 28, vulgo 
Esterminador, preso anteriormente 
por meio de uma ação integrada 
entre as polícias Civil, Militar e 
Federal em 4 de agosto, num quarto 
de hotel em Sapezal. Dono de uma 
extensa ficha criminal, havia 
confessado o crime de homicídio e a 
policia desde então, estava na 
c a p t u r a  d e  s u a  c o m p a r s a , 
investigação mantida em sigilo. 

 Polícia Judiciária Civil Aprendeu no final da tarde de 
a n t e o n t e m  ( 5 )  e m 

Araputanga, a jovem Brenda Afonso 
Lopes, 25, apontada como co-autora 
do homicídio que vitimou o dentista 
Guilherme Mancuso em Cáceres na 
noite de 19 de julho deste ano. 
 O cumprimento da prisão se 
deu em virtude de um mandado 
judicial expedido pela Segunda Vara 
Criminal, que ainda apontou que o 

Devail, preso na cidade de Sapezal 
na tarde de 4. 
 Segundo informações da 
PJC, Brenda é viúva de um homem 
assassinado em janeiro de 2018 e 
apontado como membro de uma 
organização criminosa e de acordo 
com o  de legado Alex  Souza 
Cuiabano, várias evidências indicam 
que Brenda agiu em conjunto com 
Devail, de modo que a torna co-
autora do crime.
 “Foram reunidas diversas 
provas técnicas que nos permitem 
apontar com segurança para o 
envolvimento dela que teria agido 
como isca para se aproximar da 
vítima e reunir informações”.
 Durante a investigação, 
foram verificadas dezenas de 
ligações no dia do crime, inclusive 
segundos antes, em conversas entre 
os principais suspeitos. A intenção 
da dupla seria roubar a caminhonete 
da vítima, que no momento do crime 
teria se recusado a abrir o vidro do 
ve ículo  e  mediante  os  fa tos 
constatados, a jovem foi conduzida 
p a r a  a  C a d e i a  F e m i n i n a  d o 
município, onde irá cumprir a prisão 
p e l o  l a t r o c í n i o  d o  d e n t i s t a 
Guilherme José Mancuso. 

desfavor do mesmo. Papo vi, papo 
vem, chegou no local, G.S, 18, e que 
questionado sobre a motocicleta, 
gaguejou, mas  confessar ter 
comprou a motoca por R$ 200,00 
reais de um indivíduo moreno, alto e 
gordo que retirou o rastreador e 
escondeu em um mocó num matagal. 
 Diante dos fatos a GUPM 
juntamente com o suspeito G.S 
deslocou até o referido local, onde 
estava mocada a motocicleta da 
vitima e no mesmo lugar, havia outra 
m o t o ,  u m a  C G  1 2 5  F a n  E S 
2010/2010 de cor preta, igualmente a 
primeira, produto de roubo/furto. 
 O s  s u s p e i t o s  f o r a m 
encaminhados a delegacia de polícia 
para as devidas autuações, a vitima 
pode reaver sua motoca e a policia 
está atrás da vitima da CG.

 G U P M  d o A6 ° B P M / 6 ° C o m a n d o 
R e g i o n a l  r e c e b e u 

informação via CIOSP anteontem, 
por volta das 13h00 de uma vítima de 
roubo no dia anterior (3), que ela 
teria localizado sua motocicleta 
NXR 160 BROS, Placas QBO 2003 
ano 2016/2017 de Cáceres, através 
de um rastreador que a motoca 
possuía. 
 Segundo a vít ima, seu 
celular apontava que a motocicleta 
estava no Jardim Primavera. 
 A GUPM foi até o local 
encontrando o suspeito de iniciais 
M.A.B.P, 39,  que autorizou a revista 
em sua residência, onde nada fora 
encont rado ,  porém em nova 
checagem, foi constatado um 
mandado de prisão em aberto em 

RUMO A CÁCERES

Criminosos fecham ambulância 
consumando execução da vitima

Conforme o delegado Gilson Silveira, os criminosos perseguiram a ambulância, atirando na porta lateral, puxaram a vítima e fizeram vários disparos

G1-MT c/ Redação

Alex Moura Gomes resgatado do socorro e executado a tiros  

 Foto: PJC-MT

MORTE DO DENTISTA

Comparsa de exterminador 
presa acusada de latrocínio
PJC c/ Redação 

Brenda Afonso Lopes, acusada na morte do dentista Guilherme   

Foto: Pedro Miguel

ACOMPANHADA

Moto rastreada por celular
foi localizada no Primavera
PM/MT c/ Redação

As motocas estavam mocozadas no matagal do lote baldio   

Foto: PM/MT

Cáceres-MT, quinta-feira 06 de setembro de 2018

05
www.jornalcorreiocacerense.com.br

 jovem Daniel de Sá Freitas, de 20 Oanos, que foi atingido por seis 
tiros dentro do Hospital Vale do 

Guaporé, em Pontes e Lacerda no dia 25 
de agosto último e estava internado no 
Hospital regional de Cáceres, não resistiu 
e morreu na manhã de ontem. (5). Daniel 
era empresário e dono de uma boate em 

Lacerda, sendo baleado dentro do hospital  
naquela cidade ao tentar fugir de supostos 
assaltantes que o perseguiam. 
 A m o r t e  d o  j o v e m  f o i  
confirmada pela Secretaria Estadual de 
Saúde de Mato Grosso, constando que 
Daniel teve parada cardiorrespiratória e 
morreu às 6h30 da quarta feira, tendo seu 

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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

corpo transladado para Pontes e Lacerda 
no  mesmo dia ,  para  ve lór io  e  
sepultamento. 
 Conforme a nota do HRC e de 
familiares, a vitima havia passado por 
cirurgia para retirada das balas e estava 
com o quadro de saúde estável, mas a 
situação se agravou esta semana e ele foi a 

óbito.  A Polícia Civil informa que foi 
descartada qualquer hipótese de tentativa 
de latrocínio e que realmente os 
criminosos planejavam matar Daniel, que 
prestou depoimento enquanto estava 
internado. Ele disse aos investigadores 
que não sabia a motivação do crime e nem 
sabia dizer quem poderia ter planejado o 
ataque. 
 A investigação segue em sigilo, 
nenhuma pessoa foi presa até o momento. 
As primeiras informações, naquela 
ocasião, apontavam que Daniel chegou ao 
hospital, acompanhado da mulher, 
informando que tinham acabado de sofrer 
uma tentativa de assalto. 
 Minutos depois, um homem com 
capacete na cabeça entrou também no 
hospital e efetuou os disparos. A mulher, 
que acompanhava a vítima, informou aos 
policiais que ambos estavam em uma 
tabacaria, quando por volta das 4h30, 

saíram do estabelecimento, no veículo 
particular da vítima, para comprar mais 
bebidas alcoólicas.
 Q u a n d o  e s t a v a m  n a s  
proximidades do Hospital Vale do 
Guaporé, a vítima parou o carro para 
atender uma ligação e, nesse momento 
encostou ao lado uma motocicleta com 
dois homens. O homem que estava na 
garupa sacou uma arma de fogo e apontou 
em direção à vítima que estava dentro do 
automóvel.
 A mulher contou que percebeu a 
intenção dos bandidos e chamou a atenção 
da vítima. Ele acelerou o veículo em 
direção ao hospital. Eles conseguiram 
entrar na unidade hospitalar para pedir 
ajuda, porém, logo em seguida, o suspeito 
entrou efetuando os tiros contra a vítima, 
no corredor do hospital. 
 Ela contou que conseguiu se 
esconder em uma das salas.

ato Grosso ultrapassou as Mmetas previstas no Índice de 
Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb), divulgado na terça-feira (4) 
pelo Ministério da Educação (MEC), no 
ensino fundamental. No entanto, o ensino 
médio nas escolas continua com a média 

abaixo da meta estabelecida para 2017, 
apesar de ter apresentado avanço em 
relação à avaliação feita em 2015. 
 De acordo com o levantamento, 
no ensino fundamental Mato Grosso 
superou a meta estabelecida pelo MEC, 
que era de 5,3, atingindo nota de 5,9.

Enquanto as escolas das redes públicas 
municipal e estadual  apresentaram média 
de 5,7 – quando a meta projetada era de 
5,2 –, as escolas da rede privada 
alcançaram a nota 7,3, acima da meta 
proposta pelo MEC, de 6,8. No ensino 
médio, porém, o estado não atingiu a meta 
proposta pelo MEC, que era de 4,4 e teve 
nota de 3,5.
 No nível médio, o melhor 
desempenho foi o das escolas privadas 
que também ficara abaixo da meta, mas 
tiveram nota 5,6, enquanto a meta era 6,4. 
Nas escolas públicas, a média foi de 3,2. A 
meta projetada, por outro lado, era de 3,9. 
No país, nenhum estado atingiu a meta 
prevista para o ensino médio.
 O Ideb é um indicador geral da 
educação nas redes privada e pública, 
criado em 2007 pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Para chegar ao índice, o 
MEC calcula a relação entre rendimento 
escolar (taxas de aprovação, reprovação e 
abandono) e desempenho no Saeb/Prova 
Brasil. O índice é divulgado a cada dois 
anos e tem metas projetadas até 2021. 
 Assim, para que o Ideb de uma 
escola ou rede cresça é preciso que o aluno 
aprenda, não repita o ano e freqüente as 
aulas.

APÓS 11 DIAS

Dono de boate atingido por 
seis tiros morre no Regional 

Vitima passou por cirurgia para retirada das balas e estava com o quadro de saúde estável, mas a situação se agravou e durante  a madrugada de ontem, foi a óbito

Da Redação

Morte de Daniel Freitas foi execução, segundo a polícia   

Foto: Arquivo  

No ensino fundamental, a meta foi além da prevista pelo MEC   

Foto: Sugestiva

DADOS DO IDEB

MT fica abaixo da meta no
ensino médio, aponta Ideb

M.N c/ Redação
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Jornal 
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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

GERAL 06
Cáceres-MT, quinta-feira 06 de setembro de 2018

 j u i z  J e f e r s o n  OSchneider, da 5ª Vara 
Federal  em Mato 

Grosso ,  expediu  of íc io  
pedindo informações sobre 
possíveis violações, por mais 
de 20 dias, na tornozeleira 
eletrônica instalada no ex-
secretário de Fazenda de Mato 
Grosso, Éder Moraes Dias, réu 
em diversos processos da 
Operação Ararath.
 Medida extrema, caso 
descumprimentos  se jam 
encontrados, pode ocasionar 
nova prisão. A defesa de Éder 
já protocolou resposta e 
garante que não há chance de 
uma nova detenção. 
 Segundo o próprio ex-
secretário “a tornozeleira é um 
equipamento eficiente, mas 
ocorrem falhas no satélite, 
independente da vontade 
humana do monitorado”.
 “Especialmente nesta 
época do ano que está frio, que 
as nuvens estão carregadas. 
Quem mora em casa com laje. 

 Quem mora um pouco 
mais distante. Enfim, esse 
tempo turvo, com nuvens 
carregadas, tudo isso contribui 
para dificuldades do satélite”, 
afirmou Eder.
 Segundo o processo, as 
falhas ocorreram entre os dias 
6 e 30 de junho de 2018. O 
ofício para informações foi 
e n t r e g a  à  C e n t r a l  d e  
Monitoramento. O Ministério 
Público Federal também deve 
se manifestar nos próximos 
dias.
 Eder Moraes é um dos 
principais nomes da operação 
Ararath, é considerado o 
responsável pela engenharia 
que propiciou a criação de um 
sistema financeiro à margem 
do oficial.
 Segundo informações 
do MPF, mais de R$ 500 
milhões em recursos desviados 
j á  f o r a m  r e c u p e r a d o s .  
Condenações contra o réu já 
somam mais de 100 anos.

a manhã da terça-feira Ndia 4 Policiais Militares 
foram solicitados por 

Investigadores da Delegacia de 
Polícia Civil de Mirassol D'Oeste 
para em conjunto averiguarem 
uma denúncia anônima de um 
veículo abandonado em meio a 
um canavial. 
 As equipes se deslocaram 
em diligência até um dos 
canaviais localizado próximo à 
Usina de Álcool Cooperb, 
distante a cerca de 7 km da área 
urbana da cidade.
 No local foi localizado 
um veículo GM prisma de cor 
preta, que estava sem as placas e 
possivelmente foi utilizado por 
uma quadrilha que assaltou o 
Banco Sicredi, da cidade de 
Lambari D'Oeste, na madrugada 
da segunda-feira, 3.
 De imediato foi isolado 
local e solicitado a presença da 
perícia técnica, para coletarem 
possíveis vestígios que levem 
identificação dos envolvidos no 
crime. Através da checagem do 
chassi os policiais descobriram 
que o veículo foi roubado sábado 
dia 26 de Agosto, no bairro Costa 

Verde, em Várzea Grande.
 A ação criminosa ocorreu 
na cidade de Lambari D'Oeste, 
onde os moradores ficaram 
assustados com três explosões 
violentas e vários tiros de fuzis, 

disparados pelos criminosos 
durante a ação. Quatro moradores 
também foram feitos reféns e 
posteriormente liberados pelos 
bandidos,  que agiram na 
modalidade "Novo Cangaço".

AMEAÇAS DE PRISÃO

Justiça questiona falhas em 
tornozeleira de Eder Moraes

Segundo o processo, as falhas ocorreram entre os dias 6 e 30 de junho de 2018. 
O ofício para informações foi entrega à Central de Monitoramento

G.D c/ Redação

Éder se defende e alega possível falha no satélite   

Foto: Arquivo

CABRITO MOCADO

Localizado veículo usado 
por assaltantes do Sicredi
PM/MT c/ Redação

Prisma abandonado havia sido roubado em Várzea Grande   

Foto: Reprodução
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 Cuiabá Esporte Clube Ov i a j o u  o n t e m  d e  
m a d r u g a d a ,  p a r a  

Ribeirão Preto (SP), onde 
enfrenta o Botafogo no estádio 
Santa Cruz, em partida 
decisiva pela semifinal do 
Campeonato Brasileiro da 
Série C.
 Nesta quinta e amanhã, 
os atletas participam de treinos 
e, no sábado, decidem a vaga às 
16h00 (horário de MT), no 
estádio Santa cruz. 
 O primeiro confronto 
terminou em 0 a 0 e nenhuma 
das equipes tem vantagem.
 Para esta partida o 
técnico Itamar Schülle não 
poderá contar com o volante 
Escobar que foi emprestado 
para o Coritiba, que está na 
Série B, e com o atacante João 
Carlos que está lesionado. 
Bruno Sávio é duvida. A 
expectativa é que se recupere 
até sábado.
 Por outro lado,  o 
Botafogo também não poderá 

contar com pelo menos dois 
jogadores que estiveram no 
elenco ao longo da temporada.
 O  g o l e i r o  T i a g o  
Cardoso e o atacante Felipe 
Augusto comunicaram o 
desligamento do clube.
 Tiago, que foi goleiro 
t i t u l a r  e m  p a r t e  d o  
Campeonato Paulista e da 
Série C disse ter recebido 
proposta de outro clube e nem 
viajou com o Pantera para a 
primeira partida em Cuiabá. 
 J á  F e l i p e ,  v i c e -
artilheiro do Botafogo na Série 
C, pertence ao Paraná Clube, 
que solicitou o retorno do 
jogador para a disputa da Série 
A. 
 Quem vencer o duelo 
entre Cuiabá e Botafogo vai 
disputar a final da Série C. 
 A outra vaga será 
decidida entre Bragantino e 
Operário-PR, que também 
ficaram no 0 a 0 no primeiro 
jogo.

 treinador Gianni Freitas Oestá mantendo o foco nos 
treinos físicos dos atletas 

do Dom Bosco, nesta semana. 
 Até amanhã, (7), todos os 

treinos serão feitos a partir das 
15h00. Segundo o comandante do 
Azulão da Colina, alguns 
jogadores estão acima das 
expectativas e o restante em boas 

condições físicas para iniciar a 
temporada da Copa Federação. 
Na próxima semana começarão 
os trabalhos técnico e definições 
de esquema tático.
 “Os nossos atletas estão 
bem fisicamente. Estamos 
p r o n t o s  p a r a  c o m e ç a r  a  
competição. Os jogadores estão 
se conhecendo e assim que 
começar  a  compet ição  o  
entrosamento ficará melhor 
ainda. Estamos tendo um bom 
desempenho até agora”, disse o 
técnico, ao Só Notícia.
 O Azulão da Colina 
estréia na competição no próximo 
dia 22, diante do Cuiabá, na 
Arena Pantanal. O horário ainda 
será divulgado. 
 O Dourado já tem vaga 
garantida na competição do 
próximo ano, por ser campeão 
estadual, caso seja o campeão, o 
vice ficará automaticamente com 
a vaga.

SEGUNDO ROUND

Dourado viaja desfalcado para
jogo contra o Fogão em Sampa

Técnico Itamar Schülle não poderá contar com o volante Escobar emprestado para o Coritiba da Série B, o atacante João Carlos lesionado e Bruno Sávio é duvida

S.N c/ Redação

Último treino do Cuiabá aconteceu em clima de otimismo  

PREPARO TÉCNICO

Azulão mantém focado
na Copa da Federação 

S.N c/ Redação

“Professor” Gianni comanda pupilos para a estréia dia 22   

Foto: Assessoria
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By Rosane Michels

 Hoje é um dia muito especial para nós da família do 
JCC, pois nesse dia Deus nos presenteou com sua chegada 
minha querida irmã Triana Campana Michelis Leal e hoje o 
dia é de comemoração e alegria, pois você é uma pessoa 
maravilhosa que alegra a vida de todos com sua presença. 
Dona de um coração grande e generoso você aquece com 
carinho todos que a rodeiam. ] 

 Neste dia em que celebra data nova, desejamos que 
sua caminhada seja longa, feliz e iluminada pelos raios da 
alegria, da saúde, da amizade e do amor. E que seja onde for 
que essa caminhada a levar, saiba que sempre poderá contar 
com nosso apoio e amor. Nosso brinde especial com desejos 
de um Feliz Aniversário!!! Nossa homenagem especial é pra 
você hoje com registro de alguns momentos vividos por 
você. 

Mercúrio deixa Leão e 
começa sua caminhada 
através de Virgem, recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro e Saturno em 
Capricórnio, indicando 

uma rotina saudável, com a organização 
de novos projetos, pessoais e de trabalho. 
O momento pode envolver uma 
mudança de emprego.

Esotérico

Mercúrio deixa Leão e 
começa sua caminhada 
através de Virgem, recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro e Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 

de movimento positivo na vida social e 
aproximação de amigos que chegam para 
ficar e fazer parte de sua vida. O momento 
pode envolver um projeto criativo.

Mercúrio deixa Leão e 
começa sua caminhada 
através de Virgem, recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro e Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 

de interiorização e maior envolvimento 
com sua vida doméstica e familiar. O 
momento pode envolver o início de uma 
reforma ou compra de um imóvel.

Mercúrio deixa Leão e 
começa sua caminhada 
através de Virgem, recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro e Saturno em 

Capricórnio, indicando dias de boas 
negociações e acordos, além da melhora 
de sua capacidade de estratégia e 
comunicação. Um novo contrato pode ser 
assinado.

Mercúrio deixa seu signo e 
começa sua caminhada 
através de Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
To u r o  e  S a t u r n o  e m  
Capricórnio, indicando dias 

de de concretização de novos negócios e 
contratos que envolvam o aumento de seus 
rendimentos. O dinheiro chega com mais 
facilidade à sua vida.

Mercúrio deixa Leão e 
começa sua caminhada 
através de Virgem, recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro e Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 

de maior envolvimento com acordos e 
negociações de parcerias e/ou sociedades 
financeiras. Uma grande soma de dinheiro 
pode ser negociada.

Mercúrio deixa Leão e 
começa sua caminhada 
através de Virgem, recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro e Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 

de interiorização e necessidade de se 
distanciar da vida social. Você estará mais 
fechado e introspectivo, mais voltado para 
o planejamento de um novo projeto.

Mercúrio deixa Leão e 
começa sua caminhada 
através de Virgem, recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro e Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 

de movimento positivo na vida social e 
aproximação de pessoas importantes para 
o crescimento profissional. Um projeto 
social pode encantar você.

Mercúrio deixa Leão e 
começa sua caminhada 
através de Virgem, recebe 
um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e Saturno 

em seu signo, indicando dias de maior 
envolvimento e concretização de 
projetos de médio prazo. Um projeto 
envolvendo publicações pode começar a 
ser colocado em prática.

Mercúrio deixa Leão e 
começa sua caminhada 
através de Virgem, recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro e Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 

de movimento intenso e positivo na vida 
social e aproximação de novos amigos, 
assim como a renovação de amizades 
antigas.

Mercúrio deixa Leão e 
começa sua caminhada 
através de seu signo, recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro e Saturno em 
Capricórnio, indicando dias 

de boa comunicação, acordos e 
negociações que levarão a mudanças 
positivas em sua vida afetiva e em projetos 
criativos que esteja envolvido.

Mercúrio deixa Leão e 
começa sua caminhada 
através de Virgem, recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
To u r o  e  S a t u r n o  e m  
Capricórnio, indicando dias 

de movimento positivo em seus projetos 
profissionais e planos de negócios. Começa 
um período de sucesso e reconhecimento. 
Sua carreira dá um passo à frente.
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Felicidades!!!


