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CADEIA NELES

Cáceres tem se tornado uma cidade violenta, com muitos bandidos armados atacando residências e transeuntes e roubando para alimentar o vicio de drogas

Policia fecha no Betel dupla
que roubava celular na city
Fotos: PM-MT

Uma dupla que em uma noite praticou dois assaltos a mão armada
na cidade de Cáceres, foi tirada de circulação na noite de ontem sexta-feira
(6), pelos policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar local. A ocorrência
resultou na prisão de João Maiker Silva, 25, e Giliardson da Silva, 30, no
bairro Betel, depois que eles na fuga, perderam o controle da motocicleta
vindo a cair. Página 04

CACHAÇADA

Bagaceira no quiproquó
quase termina em morte
Foto: PM-MT

Ladrões João Maiker Silva e Giliardson da Silva, no pote

MARCHA POPULAR

Caminhada da Natureza encerra
a festa do aniversário de Cáceres
Foto: Wilson Kishi

Domingo de sol, de
um rolê passando pelo
Centro Histórico, Rua das
Maravilhas até o SESI Club
e retorno pela Trilha
Ecológica, voltando ao
ponto de saída, era mais
uma edição, a 10ª da
Caminhada da Natureza,
fechando com chave de
ouro, as festividades dos
239 anos da fundação de
Cáceres. Sem carimbo na
carteirinha verde do Anda Brasil, sem camisetas ou
bonés, mas radiante de paz e
alegrias, com aquele lanche
na chegada. Página 03

Caminhada marca encerramento dos 239 anos de Cáceres

Valdemir deve passar uma temporada no xilindró

Cachaça e arma, ingredientes de bagunça, briga e morte, que quase
aconteceu na última sexta feira em Cáceres, quando um grupinho
bebericava no bairro Rodeio, em Cáceres. Um dos esponjas, Valdemir
Lourenço da Silva, vulgo Manchinha estranhou os compadres de copo e
intimou todos com um trabuco e sobrou pro Gean Carlos Figueiredo, que
levou um balaço num dos pulmões. Manchinha foi autuado em flagrante
por tentativa de homicídio. Página 03

IRREGULARIDADES

JBS de Lacerda autuado
pela justiça do trabalho
Foto: Arquivo

REMANESCENTE

Abertas inscrições para
4.286 vagas na Unemat
Foto: Arquivo

As inscrições para preenchimento de
vagas remanescentes de 55 cursos de
graduação presenciais em 11 campus da
Unemat, podem ser feitas até o próximo dia
24 deste mês, conforme edital divulgado
pela instituição na semana passada. São
vagas para transferência interna, externa e
para portadores de diploma. A prova de
conhecimentos específicos será aplicada no
dia 21 de novembro, das 14 às 17 horas, nas
dependências de cada campus.

Unidade do JBS de P. Lacerda, apresentava falhas, segundo MPT

A Justiça do Trabalho determinou à empresa JBS para que tome
providências a fim de cumprir normas de saúde e segurança do trabalho no
frigorífico localizado em Pontes e Lacerda. A decisão é da juíza Michelle
Trombini Saliba, titular da Vara do Trabalho daquele município, e cabe
recurso. Página 05
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Vagas disponíveis estão distribuídas em vários cursos e campus
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A São Luiz de Francis
Entramos nos anos 240 da
história de Cáceres, cuja comemoração
dos 239 na última quinta feira, foi digna
de uma Princesa que nasceu Rainha,
frase imortalizada na musica Estrela
Fronteiriça, do jornalista, advogado e
musico Daniel Macedo, (página no
youtube Lorde Dannyelvis).
A musica, não brilhou tanto e o
autor não se importa, pois foi apenas
uma forma de agradecer a cidade que o
adotou como paulistaneiro e não se vive
de holofotes, exceto, a homenageada,
cuja festa surpreendeu alguns que não
acreditavam no seu sucesso, tamanho o
pessimismo de alguns. São Pedro
frustrou quem imaginava uma quinta
feira chuvosa, com temperatura baixa e o
sol brilhou pra valer, 40 graus de fazer
inveja a cuiabano.
Pra abafar o calor, as tendas e
milhares de pessoas puderam participar
do almoço da Rainha, a Piedosa, (Louca,
foi a pessoa que imaginou que a festança
seria uma bagunça), tudo saiu nos
conformes.
Fomos conferir in-loco e nos
admiramos da competência impecável
dos organizadores, algo raro num
ajuntamento de milhares de pessoas.
Com certeza, porque o povo
compreendeu a seriedade do evento e
que pegaria mal, estragar a festa da
cidade, longe de ser um Panis et
circensis, sem apelo político ou coisa
similar, assemelhando-se sim, ao caráter
do padroeiro da cidade,
Rei Luiz IX, ou Louis de France,
cujo reinado de distinguiu entre outros
adjetivos, pelo seu amor aos povos
humildes e cujo reinado, foi notável no
tocante ao zelo pela paz entre os povos.
O Café com São Luiz que católicos
promovem em alguns domingos na Sete
de Setembro, é um aperitivo da divisão
solidária, marca do Rei Luiz de França.

CARIMBOU, VOLTOU!
A maioria dos sindicatos de trabalhadores
dos Correios decidiu no final de semana,
sexta-feira (6) aceitar a proposta de acordo
apresentada pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST) e encerrar a greve iniciada
no dia 20 de setembro. Segundo a Federação
Nacional dos Trabalhadores em Empresas de
Correios e Telégrafos e Similares (Fentect),
dos 31 sindicatos filiados, 28 votaram por
aceitar a proposta e encerrar a paralisação.
Apenas 3 sindicatos votaram por rejeitar a
proposta: Piauí, Mato Grosso e Campinas.
Mas também nestes locais, os trabalhadores
retornarão ao trabalho a partir de segundafeira, aliás, aqui em Cáceres, eles não
pararam nem um dia durante a greve.
BOLETOS/BANCOS
Os boletos vencidos poderão ser pagos em
qualquer instituição bancária, e não somente
no banco que os emitiu, como ocorre hoje. A
determinação consta no projeto de lei do
senado, aprovado pela Comissão de
Assuntos Econômicos, aprovado por
unanimidade. Pela proposta aprovada, os
bancos emissores do boleto, mesmo vencido,
ficam obrigados a oferecer aos consumidores
a possibilidade de pagamento em qualquer
instituição financeira e em quaisquer dos
canais de atendimento da rede bancária,
como agências, terminais eletrônicos,
telefones celulares e a rede mundial de
computadores.
GANSOS E X-9
Quem tem vocação pra ganso, X-9, cagueta
ou dedo duro, já pode dar vazão as suas
entregas, acessando o sap-sap da Dona Justa,
que os majorengos vão anotar sua dica. E o
trem agora é vapt-vupt, clicou, chegou,
anotou, vai apurar e grampear o vacilão
premiado. Para isso, para recebimento de
denúncias de foragidos da Justiça, na região
metropolitana e no interior do Estado, a
Gerência Estadual de Polinter, da Polícia
Judiciária Civil, coloca a disposição da
população um número de celular com
aplicativo WhatsApp. As denúncias poderão
ser enviadas via aplicativo através do
número (65) 9 9933-4614.
SEM GRANA?
O secretário de Fazenda Gustavo Oliveira
afirmou que faltam recursos públicos para
fazer todos os repasses para a saúde dos
municípios. Gustavo disse também que a
judicialização passa longe de ser o melhor
caminho, pois ele já viu o mesmo
acontecendo em outros Estados e gerou uma
"bola de neve". A Associação Matogrossense dos Municípios ingressou com
uma ação na Justiça cobrando o repasse de
cerca de R$ 80 milhões. Se fosse pra repassar
as OSs, com certeza, os recursos não
faltariam. Na esfera federal, com certeza,
sobram recursos, mas são pros banquetes
compra votos em Brasília.
SEM CAMISA
Assim como a Corrida dos 239 anos de
Cáceres, também a Caminhada da Natureza
de domingo último na cidade, ficou a desejar
no que se refere a indumentária de
participantes. Conforme os organizadores,
não conseguiram patrocínio para a camiseta,
principal incentivo à participação em massa.
Trocando em miúdos, se o principal objetivo
desta ação é trazer caminhantes do mundo
inteiro para Mato Grosso e, assim,
movimentar o turismo mato-grossense,
promovendo o eco-turismo, a Secretaria de
Indústria e Comércio, Meio Ambiente e
Turismo, está devendo. Neste e em outros
eventos. O que teve de gente reclamando a
falta de um boné! Não dá pra tirar o chapéu
pro responsável pelo setor.

Deixando o histórico do nobre
patrono de Cáceres e voltando à festa,
comparamo-la, ao respeito da
administração, como forma dupla de
comemoração, primeiro, realizar um
evento magnífico, algo especial à cidade
aniversariante e em segundo plano,
agradecer de forma singela, ao povo que
no dia a dia constrói a pujança dela no
cenário estadual e nacional.
O que mais de especial poderia
ser senão, um almoço na data máxima de
Cáceres? Um almoço ao ar-livre, com
direito a som ambiente ao vivo,
consagrando o jubileu de prata do Grupo
Chalana e convidados, (siriri-curururasqueados, etc.) no palco da SicMatur,
pra ninguém botar defeito. Defeito?
Sim, pra não dizer que tudo ficou 100%,
observamos com o faro jornalístico, uma
pequena falha sim, não o bastante para
apagar o brilho das festividades,

ratifique-se impecável. Faltou, em nossa
ótica, uma melhor divulgação pelos
organizadores.
Quem assiste o Jornal da manhã
na Globo, já ouviu o Chico Pinheiro
anunciar cidades aniversariantes; a
Centro América de Cuiabá, (que fatura
mídia aqui) deveria dar um destaque
sobre o evento, etc. Faltou este item,
para se chegar aos 100% do brilho e aqui,
fica o puxão de orelhas nos assessores da
imprensa oficial.
A particular, nós fizemos com o
lançamento do caderno especial de
praxe, do Correio Cacerense, resgatando
páginas da brilhante história de Cáceres,
mesmo porque entendemos que o
presente sem respeito ao passado,
desmerece quem aspira um futuro
melhor. Presentemente, de São Luiz de
França à São Luiz de Francis, Cáceres
está bem servido, Bom Dia!

Centenário do Lions Club
Uma pequena, mas importante
partícula da história do LIONS
INTERNATIONAL, começou com a
reunião de Clubes Independentes, em 07 de
junho de 1917 e continuou com a primeira
Convenção realizada de 08 a 10 de outubro
de 1917, com a fundação Oficial do Lions
International, gravada em nossa memória
com a oficialização de 10 de outubro de
1917, como sua data.
Portanto, há exatos 100 anos,
reuniam-se pela primeira vez os fundadores
daquela que se tornaria a maior organização
internacional de clubes de serviço
humanitário do mundo, voltada desde o seu
primeiro momento, a servir ao próximo: o
Lions Clubs International.
Nesse contexto, abnegados e
altruístas cidadãos da cidade de
Chicago/EUA, sob a inspiração de Melvin
Jones, resolveram criar uma instituição que
reunisse e direcionasse seus recursos
intelectuais e materiais em favor de suas

comunidades.
Jones, disse aos membros da
associação local de empresários que era
necessário ir além das questões
empresariais e trabalhar pela melhoria das
comunidades em que eles viviam e do
mundo. O grupo de Jones, o Business
Circle of Chicago, concordou com ele.
Após contato com grupos
semelhantes nos Estados Unidos, foi
realizada uma reunião organizacional em 7
de junho de 1917 em Chicago, Illinois,
EUA.
O novo grupo adotou o nome de um
dos grupos convidados, a "Associação de
Lions Clubes", e uma convenção nacional
foi realizada em Dallas, Texas (EUA), em
outubro do mesmo ano. Um estatuto,
regulamentos, objetivos e um código de
ética foram aprovados.
Em três anos, o Lions tornou-se
uma organização internacional. Desde
então, se tornou referência pela integridade

e transparência. Cem anos depois, o Lions
Clubs International é a maior organização
de clubes de serviço do mundo, com mais
de 1,5 milhão de associados em mais de
48.000 clubes e inúmeras histórias de
Leões agindo pelo mesmo ideal: vamos
melhorar nossas comunidades.
No final da década de 1950, criouse o Programa Leo para oferecer aos jovens
do mundo todo uma oportunidade de
desenvolvimento pessoal através do
voluntariado. Há cerca de 150 mil Leos e
5.800 Leo clubes em mais de 150 países em
todo o mundo. A Lions Clubs International
Foundation auxilia os Leões em projetos
humanitários globais ou locais de grande
proporções. Através dela, os Leões
atendem às necessidades da comunidade
em que vivem e também de outras
comunidades pelo mundo. Por meio do
SightFirst, o Lions está restituindo a visão e
prevenindo a cegueira em escala mundial.
***___ Inailson Gomes dos Santos.
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MARCHA POPULAR

Domingo de sol, foi o pano de fundo do evento ecológico encerrando as festividades alusivas aos 239 anos da fundação de Cáceres, reunindo centenas de caminhantes

Caminhada da Natureza encerra
a festa do aniversário de Cáceres

Da Redação

Foto: JCC

Caminhantes atravessam o centro histórico de Cáceres

N

a manhã de domingo
último, 8, realizou-se em
Cáceres mais uma edição do
Projeto Caminhada da Natureza,
evento denominado de marchas
populares, presentes em 21 países
com 5.500 circuitos espalhados por
todo o mundo, movimentando uma
média de 15 milhões de pessoas por
ano, com o objetivo é trazer
caminhantes do mundo inteiro para
Mato Grosso e movimentar o

turismo.
Em sua 10ª edição em
Cáceres, o Caminhada da Natureza,
uma realização da Prefeitura
Municipal de Cáceres, através da
Secretaria de Indústria e Comércio,
Meio Ambiente e Turismo, encerrou
as atividades dos 239 anos de
fundação da cidade.
Como programado, a
caminhada saiu do pátio da
SICMATUR, às 7h30, passagem

pelo Centro Histórico, Rua das
Maravilhas até o SESI Club de
Cáceres e retorno pela Trilha
Ecológica, voltando ao ponto de
saída.
Ao contrário de anos
anteriores quando a inscrição era
consignada na caderneta verde (até
50 caminhadas) identificando o
inscrito no cadastro Internacional do
Caminhante, uma iniciativa da
AndaBrasil, este ano, o evento local
foi meio improvisado, sem controle
das inscrições on-line ou presencial.
Detalhe: se a pessoa completar 10
caminhadas, a carteira é enviada
para uma ONG na Suíça e a pessoa
receberá um diploma oficial
personalizado, um broche, um
bordado da AndaBrasil e uma nova
caderneta com direito a 20
participações.
Muitas também foram aas
reclamações sobre a falta de uma
camiseta alusiva ao evento, para os
participantes, que apesar do sol
mesmo no horário matinal, não
recebeu dos organizadores sequer
um boné, refrescando apenas com os
copos de água da Pantanal Águas. A
alegação na Sicmatur foi de que não
se conseguiu patrocínios para as
camisetas, mesma justificativa para
a ausência de camisetas

MARVADA PINGA

Baleado no pulmão durante
bebedeira e briga no Rodeio
Da Redação

O

ditado é mais que certo,
onde entra a bebida, pode
sair um caixão e na ultima
sexta feira, quase que acontece esta
desgraça em Cáceres, quando alguns
elementos engoliam a engasga-gato
numa cachanga lá no bairro Rodeio.
No meio da turminha seca copo,
estavam Valdemir Lourenço da
Silva, 36, vulgo Manchinha e Gean
Carlos Figueiredo, 31, além de
outros indivíduos, todos molhando a
goela naquele calor que até cachorro
na bunda sua.
De repente segundo uma
testemunha do qüiproquó, o tal
Manchinha deu uma de sonso, saiu
do barraco, voltando
sorrateiramente com um cano e

berrando que queria mandar alguém
do pedaço pro inferno, já de arma em
punho e apontando o trabuco pro
pessoal.
Teve gente que se trancou
todinho pra não borrar as calças, mas
ficou na sua, torcendo pro berro do
cara pipocar na agulha.
O Manchinha parecia
tomado pelo tinhoso cremunhão,
botando todos na sala e ameaçando
puxar o gatilho do pau de fogo. O
aperreio durou segundo testemunhas
um bom pedaço de tempo, até que o
valente armado saiu pra outro
cômodo da casa em companhia do
Gean, oportunidade em que um
terceiro tentou tomar a arma do
baderneiro, antes que ele fizesse a
Foto: PM-MT

covardia.
Houve um arranca-rabo dos
infernos, porrada pra todos os lados
até que o tal conseguiu arrancar o
pau de fogo das mãos do Manchinha,
entregando ao Gean, que era o dono
do barrão palco da bebedeira.
Gean e Valdemir Manchinha
então saíram da casa, mas só o
primeiro é que voltou, afirmando
que decidira entregar o revolver ao
Manchinha, que voltou mais bravo
ainda, metendo bala pra todo lado,
tendo um dos tiros acertado Gean no
tórax.
A vitima foi socorrida ao
regional em estado grave, haja vista
que o disparo acertou um de seus
pulmões, enquanto que o tal
Manchinha, foi localizado próximo
ao local, ganhou carona de camburão
até o CISC e foi autuado em
flagrante por tentativa de homicídio.

personalizadas na corrida do
aniversário da cidade, na manhã da
última quinta feira.
O mesmo não se pode dizer
da organização do percurso com
monitores, (Lobo Guará, Os

Desbravadores, equipes da
SicMatur) e do lanche após a
caminhada, sortido, ecologicamente
variado com frutas, sucos,
salgadinhos pra variar, e sem
imprevistos.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Unemat divulga edital para
4.286 vagas remanescentes
Assessoria c/ Redação

A

Unemat divulgou, na última
segunda-feira (3), edital para e
preenchimento de vagas
remanescentes de 55 cursos de
graduação presenciais em 11 campus.
São vagas para transferência
interna, externa e para portadores de
diploma. As inscrições podem ser
efetuadas de 4 a 24 de outubro,
diretamente na Secretaria Acadêmica do
campus para onde se pleiteia a vaga.
Transferência interna (cursos
de graduação da Unemat): discentes do
mesmo curso dos campus da Unemat
(dispensados de exame de seleção) ou de
curso dos campus da Unemat de mesma
área de afinidade de conhecimento.
Transferência externa (IES
públicas): discentes de mesmo curso de
graduação presencial de outras IES
públicas; de curso de graduação
presencial de outras IES públicas de
mesma área de afinidade de
conhecimento.
Transferência externa (IES
privadas): discentes de mesmo curso de
graduação presencial de IES privadas ou
de cursos de graduação presencial de
IES privada de mesma área de afinidade
de conhecimento. Portador de diploma:
candidato portador de diploma de nível
superior, da área ou de áreas afins,
obtido em IES pública ou privada,
nacional, devidamente reconhecido pelo
órgão regulador.
No ato de inscrição é

necessário apresentar: cópia do RG e
CPF, atestado de vínculo e histórico
escolar emitidos pelo
órgão/departamento/ repartição da
instituição de origem, em que conste o
curso de graduação presencial em que o
candidato está vinculado; ementário das
disciplinas (após a divulgação do
resultado preliminar e se o candidato for
aprovado); procuração particular
original, se for o caso, que pode ser
acessado em https://goo.gl/13ZLJ2.
As vagas disponíveis estão
distribuídas em vários cursos e campus.
No de Cáceres, são: Agronomia, Ciência
da Computação, Ciências Biológicas,
Ciências Contábeis, Enfermagem,
Educação Física, Geografia, História,
Letras, Matemática e Pedagogia;
Diamantino: Administração, Direito,
Educação Física e Enfermagem e no de
Pontes e Lacerda: Direito, Letras e
Zootecnia.
Tendo em vista a existência de
calendário específico para o
desenvolvimento das atividades
didático-pedagógicas do curso de
Medicina, ofertado no campus de
Cáceres, o preenchimento das vagas
remanescentes, porventura existentes,
será divulgado em edital próprio.
A prova de conhecimentos
específicos será aplicada no dia 21 de
novembro, das 14 às 17 horas, nas
dependências de cada campus.
Foto: Arquivo

Inscrições podem ser efetuadas até o dia 24 de outubro

Valdemir Lourenço da Silva, o Manchinha, cadeia nele!
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PÉ DO OUVIDO

Individuo não aceitou a separação da ex-companheira e decidiu dar um ﬁm na vida dela, lascando –lhe 3 tiros na cuca, mas felizmente só acertou um e de raspão

Atirou na cabeça da ex e está
sendo procurado pela policia
Da Redação

Foto: Reprodução

felizmente, acertando apenas de
raspão.
Depois de ser medicada
no Hospital Vale do Guaporé, a
vitima disse que Oseías não
aceitava o fim do relacionamento
e foi até a casa da avó, no Jardim
Bela Vista, onde ela estaria, para
tentar uma reconciliação.
Não obtendo uma
resposta positiva, o suspeito
atirou contra ela duas vezes e um

dos disparos atingiu-lhe próximo
ao ouvido, mas sem causar algo
mais grave.
Na data do fato Oséias
fugiu e agora ele está sendo
procurado pela policia por
tentativa de homicídio. Qualquer
informação é importante para a
localização do suspeito.
Basta ligar 197 ou 190. A
identificação do informante será
preservada.

PÓ MALDITO E XIBABA

Policiais apreendem cocaína
e erva em situações suspeitas
Da Redação
Foto: Carla Duarte

Oséias Pereira de Oliveira, suspeito de tentar matar ex-esposa

A

s policias da região de
Cáceres estão a procura
de Oseías Pereira de
Oliveira, suspeito de tentar
assassinar a ex-esposa na ultima
quarta-feira (4), em Pontes e
Lacerda.
No dia do crime, ele fugiu
após efetuar dois disparos de
arma de fogo contra a excompanheira Elaine Moreira.

A tentativa de homicídio
aconteceu na manhã de quarta
feira (4) na avenida bom Jesus no
Bairro Jardim Bela Vista em
Lacerda e a vitima Elaine
Miranda de Oliveira, relatou para
a Policia Militar que a mais de
dois meses esta separada do
marido, mas que ele não aceita o
termino do relacionamento sendo
ainda ameaçada diariamente pelo

mesmo. Conforme o Cabo PM
Astrogildo que atendeu a
ocorrência, a vitima disse que o
acusado Oseías a procurou e
começaram a conversa entrando
em discussão verbal.
Elaine vitima percebendo
que o acusado estava armado saiu
correndo, oportunidade em que
Oseías sacou então da arma e
atirou contra a cabeça da vitima,

MANIA DE COWBOY

Valentão com espingarda
ameaçava matar o irmão
Da Redação

U

ma tentativa de
homicídio foi registrada
em Cáceres na ultima
sexta feira, quando Bartolomeu
Benevides da Silva, 56, tentou
matar com um tiro de espingarda

calibre 20, o seu irmão foi preso,
nesta sexta-feira (6), acusado de
tentar assassinar o irmão
Francisco Benevides da Silva,, no
Distrito de Vila Aparecida.
Bartolomeu foi detido
Foto: PM-MT

Bartolomeu Benevides da Silva, carona ao Cisc e cana

pelos policiais militares do
Grupamento de Apoio (GAP) do
6º Batalhão de Cáceres (6ºBPM),
na sua residência no Distrito de
Vila Aparecida, com a espingarda
calibre 20, e seis munições, sendo
quatro deflagradas e duas
intactas.
Ainda foram encontrados
no local, pólvora, chumbo e
espoleta, produtos usados para
recarregar os cartuchos.
Segundo a vitima
Francisco, seu irmão estaria lhe
ameaçando, e teria dado tiros no
meio da rua, e que por isso foi
obrigado a chamar a polícia.
Ele não adiantou quais
motivos das ameaças do irmão,
que foi detido e encaminhado ao
CISC, juntamente com a
espingarda e as munições, sendo
apresentado ao Del pol de
plantão, para as demais
providencias.
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Tabletes de cocaína apreendidos pelo Gefron, Defron e Canilfron

E

m operação conjunta na
última quinta-feira (5)
por volta das 17h00, a
equipe do GEFRON, DEFRON E
C A N I L F R O N , e m
patrulhamento na região da BR
070 próximo a uma fazenda
conhecida como Fernandinho
Beira Mar, prendeu dois homens
que estava com 10 tabletes de
substância análoga pasta base de
cocaína.
Durante o patrulhamento,
os policias visualizaram rastros
de bicicletas e fez o
acompanhamento por
aproximadamente 22 km e
localizaram os suspeitos O.B.C,
3 8 , e A . F. S , 4 6 . Q u a n d o
receberam a ordem de parada, os
suspeitos tentaram empreender
fuga, mas foram presos na
seqüência.
Durante a revista foram
encontrados 10 tabletes de
substância análoga pasta base de
cocaína. Diante dos fatos os
suspeitos foram encaminhados ao
DEFRON para as providencias
cabíveis.

Já no bairro Vista Alegre,
em Cáceres, uma denúncia
anônima levou policiais civis a
localizarem 5 tabletes de
maconha em uma moita de
banana, chão do quintal da exmulher do suspeito, Welison
Mendes Limpias (21), vulgo
“Boca Chata.”
O flagrante foi feito pelos
Policiais Civis da 1ª Delegacia de
Cáceres, que foram recebidos
pela ex-companheira de Welison,
que disse não mais conviver com
o Boca Chata, inclusive, que teria
uma medida protetiva contra o
dito cujo, que vive importunando
ela.
Em busca pelo quintal os
policiais encontraram 5 tabletes
de substância análoga a maconha,
escondida em um buraco no chão,
aos pés de banana. O material
apreendido foi encaminhado ao
Centro Integrado de Segurança e
Cidadania. A Polícia Civil, agora,
trabalha para poder encontrar o
suspeito dono da droga, que
claro, tão cedo não vai aparecer
no pedaço.
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EM P. LACERDA

Entre os problemas existentes, a não emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho em relação às doenças ocupacionais e o funcionamento irregular CIPA

Justiça autua o JBS por não
cumprir normas trabalhistas
A
TRT c/ Redação

Foto: Arquivo

Justiça do Trabalho
determinou à empresa
JBS para que tome
providências a fim de cumprir
normas de saúde e segurança do

trabalho no frigorífico localizado
em Pontes e Lacerda. A decisão é
da juíza Michelle Trombini
Saliba, titular da Vara do
Trabalho daquele município, e

ROUBO DE CELULARES

Encanada a dupla de assaltantes
que atacava vitimas em Cáceres
Redação c/ CN e PM

Foto: PM-MT

Assaltantes João, e Giliardson, tirados de circulação pela PM

U

ma dupla que em uma noite
praticou dois assaltos a mão
armada na cidade de Cáceres,
foi tirada de circulação na noite de
ontem sexta-feira (6), pelos policiais do
6º Batalhão de Polícia Militar local. A
ocorrência resultou na prisão de João
Maiker Silva, 25, e Giliardson da Silva,
30, no bairro Betel.
O primeiro crime foi na noite
da sexta feira, 6, por volta das 20 horas,
no bairro Vila Irene, quando a vítima de
iniciais M. S. E. (13), passeava com sua
amiga pela Rua Piraputanga, ocasião em
que ambos foram interceptados por dois
suspeitos em uma moto Honda Biz de
cor preta. Mediante ameaças e violência,
os larápios levaram os celulares das
vitimas.
Conforme outra vítima, D. D. S
(24), na noite da sexta feira, ela
caminhava pela Rua 13 de Junho, no
centro da cidade por volta das 23 horas,
quando foi rendida por uma dupla de
assaltantes de moto, (mesmas
características da moto do roubo
anterior) que igualmente usando de
ameaças e violência lhe roubou um
telefone celular marca Samsung,
modelo J5.
Os policiais foram avisados das

características dos dois suspeitos e da
motocicleta, e em rondas pela Rua
Joaquim Murtinho avistaram dois
suspeitos com as características
repassadas pelo Ciosp. Ao tentar realizar
a abordagem, os dois suspeitos
empreenderam fuga do local em alta
velocidade, dispensando dois objetos
em locais distintos.
A perseguição continuou e no
bairro Betel, os dois suspeitos perderam
o controle da motocicleta vindo a cair.
Num baculejo dos policiais, nada foi
encontrado em posse dos suspeitos, mas
sabendo que a casa tinha caído,
confessaram que
fuga tinham
dispensado dois celulares que haviam
sido roubados e a arma usada no crime.
Disseram ainda, que os celulares
roubados seriam trocados por
entorpecentes em bocas de fumo.
Comunicadas as vitimas, uma
delas compareceu no Cisc e de pronto,
sem duvida alguma, uma reconheceu os
dois suspeitos, como autores do assalto.
As demais vitimas devem
comparecer no plantão da delpol, para
reconhecimento, apesar da moto ter sido
a mesma em ambos os roubos,
complicando a vida dos gaturamas João,
e Giliardson.

cabe recurso.
A juíza acatou pedido
feito pelo Ministério Público do
Tr a b a l h o ( M P T- M T ) , q u e
apontou diversas irregularidades
encontradas na unidade. Na
liminar, a magistrada fixa multas
que variam de R$ 5 mil a R$ 10
mil em caso de descumprimento
da decisão, que podem somar até
R$ 500 mil.
Segundo o MPT, entre os
problemas existentes na unidade
de Pontes e Lacerda estão a não
emissão de Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT) em
relação às doenças ocupacionais
e o funcionamento irregular da
Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) - pois não
são realizadas as reuniões
mensais exigidas.
A composição e atuação
do Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT)
também apresentaram falhas.
Segundo o MPT, o SESMT é
obrigatório a partir do risco da
atividade desenvolvida - no caso
da JBS, grau de risco 3 - e da
quantidade mínima de 50

MPT constata falhas na unidade da JBS em Pontes e Lacerda
empregados.
pague indenização de R$ 600 mil
Conforme o MPT, no caso
por danos morais coletivos, valor
do frigorífico de Pontes e
que levaria em conta a gravidade
da conduta, a forte repulsa social
Lacerda, o SESMT foi
do ato praticado; o grande porte
constituído apenas após a
econômico da multinacional; o
notificação do órgão fiscalizador
ganho auferido pela ausência da
e, ainda assim, de forma irregular,
contratação de profissionais do
uma vez que não observou a
SESMT; a reiteração e
formação mínima dos integrantes
permanência dessa prática por
e a carga horária exigida para os
anos, além da utilização de
profissionais cadastrados
artifício para ocultar a
Mérito - Ao final do processo, o
irregularidade.
MPT requer que o frigorífico

VÔOS DIRETOS

CVC oficializa pacote para
alta temporada em Alagoas
Isabela Mercury

A

CVC e o Governo do Estado de
Alagoas lançaram, na tarde do
último sábado (7), os pacotes de
viagens para Maceió para a alta
temporada, durante a 10ª Feijotur, que
aconteceu no Ditado Popular. Com vôos
fretados diretos, os mato-grossenses
poderão chegar à capital nordestina em
apenas 2h40 durante os meses de
dezembro de 2017 e janeiro de 2018.
Juliano Gutierrez, executivo
máster da CVC em Mato Grosso e um
dos organizadores do evento, contou ao
Olhar Conceito que essa parceria com o
governo do Alagoas já acontece há mais
de seis anos, principalmente pela
necessidade dos vôos fretados e pelo
carinho especial que o cuiabano tem
pela cidade do nordeste. “Hoje você tem
uma demanda de ofertas de vôos muito
grande, mas pelo fato de as passagens
aéreas estarem muito caras nesse

período de dezembro e janeiro, com o
fretamento acaba sendo muito mais
viável, porque vem com o hotel,
translado, passeios, então fica mais em
conta”, garante.
Segundo o executivo, Maceió é
um dos destinos preferidos do matogrossense em geral. “O pessoal gosta
muito do acolhimento do alagoano. Eles
têm um jeito de receber que é meio
'acuiabanado', Serão realizados pacotes
com voos diretos, saindo de Cuiabá com
destino a Maceió, no natal (saída 23 de
dezembro), ano novo (saída 30 de
dezembro), além de dias 6, 13 e 20 de
janeiro.
As viagens, incluindo as
passagens e sete diárias de hospedagem
com café da manhã, saem por preços a
partir de doze vezes de R$187. Em
Cáceres, o escritório da CVC atende
pelo telefone (65) 3223 6916.
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PROPINA/ODEBRECHT

Investigação contra Blairo, foi remetida para a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, que deverá decidir se a investigação prosseguirá com Fachin

Supremo definirá relator
da denuncia contra Maggi
A.E c/ Redação
Foto: Arquivo

O

Supremo Tribunal Federal
(STF) deverá definir se
sorteia um novo relator para
a investigação aberta contra o
ministro da Agricultura, Blairo
Maggi (PP) suspeito de ter recebido
R$ 12 milhões em propina da
Odebrecht.
A medida será tomada
depois que o antigo relator, ministro
Edson Fachin, entendeu que os fatos

narrados no inquérito, embora
tenham sido revelados nas
colaborações premiadas dos
executivos e ex-executivos da
empreiteira, não guardam relação
com a Operação Lava Jato, que
tramita sob a responsabilidade do
magistrado.
A investigação contra
Blairo, de fatos que teriam ocorrido
quando ele era governador de Mato

Grosso, foi remetida para a
presidente do STF, ministra Cármen
Lúcia, que deverá nos próximos dias
decidir se a investigação prosseguirá
com Fachin ou se haverá um sorteio
para a escolha do novo relator. Como
o inquérito foi instaurado após a
revelação dos fatos por parte dos
executivos da Odebrecht, não houve
um sorteio à época. O caso foi
encaminhado por prevenção a

Blairo Maggi negou dinheiro da Odebrecht em sua campanha

Fachin, que já cuidava de todos os
atos relativos à Lava Jato.
Conforme a Procuradoria
Geral da República, que pediu em
março a abertura da investigação, a
Odebrecht tinha créditos a receber
do Estado por conta de obras na MT010, trecho entre as cidades de
Diamantino e São José do Rio Claro.
O caso era tratado com o então
secretário de Infraestrutura Luiz
Antônio Pagot, sem contudo que
houvesse a quitação da dívida.
Segundo o ex-procuradorgeral da República, Rodrigo Janot,
em 2006, o também ex-secretário

Eder de Moraes Dias teria procurado
um diretor da Odebrecht e informado
que liberaria os recursos mediante o
pagamento de R$ 12 milhões em
vantagens indevidas.
À época da instauração do
inquérito, Blairo, Eder e Pagot
negaram todas as acusações. O
ministro destacou que não recebeu
dinheiro da Odebrecht em sua
campanha. Já Pagot destacou que
não tratava de questões financeiras
dela e, por fim, Eder disse que não se
encontrou com os executivos e nem
atuou no processo eleitoral que
culminou com a reeleição de Maggi.

ENCOMIND AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ Nº 24.707.242/0001-88 - NIRE: 51300006120
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a realizar-se em 18 de outubro de 2017, às 10:30 horas, na sede da sociedade,
na Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona Rural, Cep: 78200-000, Cáceres - MT, a fim de
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Em Assembleia Geral Ordinária: a)
Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016, b) Ratificação e
aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2015 e 31/12/2014, c)
Destinação do resultado dos exercícios encerrados em 31/12/2014, 31/12/2015 e
31/12/2016, d) Eleição dos membros do Conselho de Administração para novo mandato, e
fixação da remuneração dos administradores.
2 - Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração do Artigo 18 do Estatuto Social, para
dele excluir a obrigatoriedade de que os membros do Conselho de Administração sejam
acionistas, b) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº
10.303/2001, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 2015 e
2016.
Cáceres-MT, 03 de outubro de 2017.
HERMES BERNARDES BOTELHO - Membro do Conselho de Administração.
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JOGO FÁCIL

Diante de um concorrente direto na briga contra degola, o Luverdense tentou tomar a iniciativa da partida e buscou o ataque desde os primeiros minutos

Luverdense enfia 3 no
Figueira e sai da zona
O D. c/ Redação
Foto: Jorge Maciel

O

Luverdense venceu sem
dificuldades por 3 a 0, o
confronto direto contra o
Figueirense na noite de sábado
ultimo no estádio Passo das Emas,
em Lucas do Rio Verde, e deixou a
zona do rebaixamento do
Campeonato Brasileiro da Série B. O
LEC dominou o duelo deste jogo que
marcou o encerramento da 28.ª
rodada. O meia Sérgio Mota foi o
grande destaque, com três
assistências.
Com este resultado, o
Luverdense chegou aos 34 pontos,
saltando da degola para a 16.ª
posição. Derrubou para o Z4
justamente o Figueirense, que
continua com 32 pontos, na 17.ª
colocação. Acima dos dois aparecem
Guarani e Goiás, com 34 pontos,
CRB com 35, Paysandu com 36, e

Boa Esporte, Londrina e Brasil de
Pelotas, com 37.
Diante de um concorrente
direto na briga contra degola, o
Luverdense tentou tomar a iniciativa
da partida e buscou o ataque desde os
primeiros minutos. A primeira boa
chance saiu logo aos cinco minutos,
quando o meia Sérgio Mota arriscou
da entrada da área e a bola tirou tinta
do travessão.Acuado, o Figueirense
encontrou muitas dificuldades para
tocar a bola. O LEC, por sua vez,
continuou rondando a área
adversária. Aos 18 minutos, o
primeiro gol só não saiu por falta de
pontaria do atacante Rafael Silva.
Após cruzamento da esquerda, ele
subiu sozinho na segunda trave, mas
cabeceou para fora.
Somente depois dos 20
minutos, os catarinenses

conseguiram respirar um pouco mais
e o jogo ficou mais equilibrado. Até
que aos 34 minutos os alviverdes
mostraram quem manda no Passo
das Emas. Sérgio Mota cobrou
escanteio da direita e o lateral
Paulinho se antecipou na primeira
trave para cabecear para as redes.
Na segunda etapa, o
Figueirense voltou um pouco mais
aceso e conseguiu apertar mais o
time mato-grossense. Quem chegou
primeiro, entretanto, foi Luverdense.
Aos nove, Rafael Ratão pegou sobra
a cara do gol, mas chutou em cima do
goleiro Saulo. No minuto seguinte, o
meia Marcos Aurélio recebeu livre,
na pequena área, mas mandou para
fora. Duas grandes chances
perdidas.
A cada momento que o
Figueira parecia gostar do jogo, o

EMPATE FORA

Dourado belisca um pontinho
do Colorado no Luthero Lopes
Redação c/ O.E

U

nião e Cuiabá se
enfrentaram pela
liderança da Copa FMF
na noite de domingo último, (8)
no estádio Luthero Lopes, em
Rondonópolis.
Diante de um bom
público de 554 pagantes, as
equipes empataram por 1 a 1 e
seguem iguais na pontuação do
torneio.
Levemente mais
organizado em campo na
primeira etapa, o Dourado
chegou ao gol após jogada do
lateral direito Thiago Ennes, ele
cruzou rasteiro para o atacante
Douglas fazer o primeiro do jogo
aos 39 minutos.
O técnico Toninho Pesso
colocou os rondonopolitanos no
ataque nos segundo tempo, 'sem
medo de ser feliz'. A ousadia do
treinador foi premiada, após
muito insistir e se expor, o meiaatacante Alisson (entrou no
segundo tempo) arriscou de longe
e contou com a colaboração do
goleiro Zé Carlos para empatar.
O gol Colorado saiu aos

34 da etapa final e, após o tento, o
União se fortaleceu ainda mais e
buscou a virada. Na esperança de
uma nova falha do goleiro
cuiabanista, o time da casa
abusou do 'chuveirinho' e
finalizações nos últimos minutos.
Cuiabá e União ficam
com sete pontos, e a rodada foi
completada na noite de ontem,
com dois jogos na Arena

Pantanal. Mixto x Sinop às 19h00
e Dom Bosco x Luverdense às
21h00.
Mais uma vez, o
Cacerense ficou fora da rodada, a
segunda seguida e só volta a
campo na 5ª rodada da Copinha
que será no próximo fim de
semana, quando recebe o
Colorado de Rondonópolis no
Cacerense, no Geraldão.
Foto: Olho no Esporte

Com 3 golaços e defesa forte foi fácil derrotar o Figueirense

LEC chegava com perigo. E foi em
uma destas chegadas em velocidade
que saiu o segundo gol, aos 18
minutos. Rafael Ratão recebeu passe
na área, deixou o marcador no chão e
bateu rasteiro, no canto direito do
goleiro. Golaço. Os visitantes
sentiram o golpe e não reagiram a
tempo de evitar o terceiro gol, ainda
aos 20 minutos. O atacante Alfredo
recebeu passe de Sérgio Mota na
área e tocou com extrema categoria,
na saída do goleiro.

Depois do terceiro gol, os
visitantes não tiveram mais poder
para reagir. O ritmo do jogo caiu
drasticamente. Quem poderia ter
ampliado foi o time da casa aos 23
minutos, quando Alfredo saiu na
cara do gol, mas chutou em cima de
Saulo.
No próximo sábado, às
16h30, o Luverdense volta a campo
para enfrentar o América-MG, na
Arena Independência, em Belo
Horizonte.

Com resultado, ambas as equipes dividiam liderança até ontem
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By Rosane Michels
Votos de Feliz Aniversário a linda
Victoria Vanini, que festejou mais
uma primavera. Que Deus lhe
conceda um ano de vitórias, saúde
e amor. Parabéns!!!

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

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

Gravidíssimos o casal Erze Souza e Ryvea Sodré que
estão festejando muito o resultado positivo de teste de
gravidez. Que esse bebê venha com muita saúde
completando a alegria e felicidade na vida de vocês.

Áries

Leão

A Lua em Gêmeos recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e do Sol em Libra
indicando um dia de movimento
positivo em negociações e acordos,
que podem resultar na concretização de
um novo contrato. Uma viagem rápida
pode ser marcada ou realizada. O
momento pode envolver uma nova e
importante amizade.

A Lua em Gêmeos recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e do Sol em Libra
indicando um dia de movimento
agradável e dinâmico na vida social e
juntos dos amigos. Uma nova e
especial amizade pode ser feita. Um
projeto em equipe, que você faz parte
ou gerencia, dá um novo e produtivo

passo.

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

A Lua em Gêmeos recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e do Sol em
Libra indicando um dia de
movimento interessante em sua vida
material e financeira. Um novo
contrato pode ser negociado ou
firmado e assinado. O momento
indica um novo passo para o aumento
de seus rendimentos.

Virgem

A Lua em Gêmeos recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e do Sol em Libra
indicando um dia de movimento e
maior envolvimento com um projeto
profissional ou plano de negócios, que
será colocado em prática em alguns
meses. O momento pode envolver
também um importante contato com
uma grande empresa.

A Lua em Gêmeos recebe um ótimo
Capricórnio
Sagitário aspecto
de Mercúrio e do Sol em
Libra indicando um dia de
movimento agradável e equilibrado
nos relacionamentos, pessoais e
profissionais, que fluem
naturalmente. O momento pode
envolver a negociação de uma nova
sociedade ou parceria comercial.

Completou mais um ano de vida o amigo de longas datas Joilson
Espírito Santo, que na oportunidade recebeu o carinho especial dos
amigos e familiares. Felicidades mil!!!

A Lua em Gêmeos recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e do Sol em Libra
indicando um dia de movimento no
trabalho e contato com pessoas
importantes e interessantes para o
crescimento de sua vida profissional.
O momento pode envolver a chegada
de um novo projeto de trabalho.

Gêmeos

Parabenizamos José Carlos Menacho! A quem
desejamos muitas felicidades, paz, amor e
alegria não só nesta data, mas em todos os dias
de sua vida.

A Lua em seu signo recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e do Sol em Libra
indicando um dia de movimento na
vida social e aproximação dos amigos.
O dia pode envolver a chegada de uma
pessoa especial em sua vida, que pode
resultar em um novo romance. O
Universo tende a colaborar com esse
encontro!

A Lua em Gêmeos recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e do Sol em seu
signo indicando um dia de movimento
equilibrado em projetos de médio
prazo, que envolve viagens, estudos
fora do país, contato com
estrangeiros, mas também
publicações. O momento envolve
otimismo e renovação da fé.

Libra

A Lua em Gêmeos recebe um ótimo
Aquário aspecto
de Mercúrio e do Sol em Libra
indicando um dia de otimismo e fé na
vida. Um novo romance pode ser o
causador dessa onde de alegrias que
pode envolver você. O dia é bastante
agradável também para sair e divertir-se
com os filhos. Se já for comprometido
aproveite a boa energia com seu amor.

Câncer

A Lua em Gêmeos recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e do Sol em Libra
indicando um dia de interiorização e
necessidade de distanciar-se de
conversas vazias e amizades
superficiais. O dia pode ser bastante
produtivo, se estiver envolvido no
planejamento de um novo projeto, pessoal ou
profissional.

A Lua em Gêmeos recebe um ótimo
Escorpião aspecto
de Mercúrio e do Sol em Libra
indicando um dia de interiorização e
maior contato com seu mundo
emocional, que passa por um momento
de equilíbrio. O momento pode
envolver o planejamento de um novo
projeto, que envolve uma sociedade ou
parceria financeira.

Peixes

A Lua em Gêmeos recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e do Sol em Libra
indicando um dia de interiorização e
contato agradável com seu mundo
emocional, que se encontra em
equilíbrio. O momento pode envolver a
recuperação da energia de um de seus
pais, que esteve com problemas nas
últimas semanas ou meses.

