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A última sessão periódica do Tribunal do Juri de 2018 da Comarca 
de Cáceres será aberta hoje, com o julgamento do réu preso Hélio Felipe 
Lopes Flores, acusado de ter assassinado a usuária de drogas Danielli 
Aquelina Rodrigues Daleffi, num desacerto sexual de R$ 40,00. O crime 
foi cometido a pedradas no ano passado e o cadáver nu da vítima jogado 
num matagal, perto de uma igreja no Bom Jardim. Página 03

A fiscalização do trânsito 
em Cáceres passará em breve   a 
contar com um reforço a mais 
para inibir  o excesso de 
velocidade nas ruas e avenidas, 
com a utilização do medidor de 
v e l o c i d a d e  v e i c u l a r  
estático/portátil (radar móvel), 
por parte do setor de trânsito que 
adquiriu recentemente  2 
aparelhos. Por ora, a prefeitura 
está fixando faixas informativas 
nas vias principais e somente 
após 6 meses, os infratores serão 
multados. 

Página 05

O Teatro Plenilúnio participou este 
mês de dois festivais de teatro: O XII Festival 
Velha Joana, na cidade de Primavera do Leste 
e o Festival IFMT de Cenas Curtas, em 
Cáceres. O grupo que é apadrinhado e parceiro 
da APAE Cáceres, desenvolve atividades de 
estudo em teatro e produção teatral de forma 
gratuita, não tem fins lucrativos e sobrevive de 
apoios e de suas produções. 

 Página 03

57
Anos!

Luciano Alves Da Cruz, 33, de Porto Esperidião foi preso no 
ultimo final de semana por policiais do Gefron na área de fronteira com a 
Bolívia, quando tentava levar uma Toyota Hillux para o país vizinho. A 
abordagem aconteceu  na Fazenda Papagaio em Cáceres e diante da 
constatação do crime, numeração conflitante de chassi e queixa de roubo, o 
suspeito foi detido e a camioneta recuperada. Página 04

Dois assaltantes, um deles armado de revolver assaltaram na noite 
de segunda feira última, 19, a Lanchonete fast food Arabi's-Esfiharia na 
Rua Coronel Dulce, centro de Cáceres, rendendo funcionários e clientes, 
roubando jóias, dinheiro e celulares. Um dos bandidos foi fotografado pela 
câmera do estabelecimento e pode ser preso pela policia, que qualificou o 
roubo similar a um arrastão. Página 05

MORTE A PEDRADAS

Periódica do júri abre hoje
com assassino dos R$ 40,00

Assassino queria transar com a usuária de drogas e deu dinheiro para a compra de cocaína, mas após se drogar, ela recusou sexo e foi morta a pedradas pelo réu

Réu Hélio Felipe matou Danielli (detalhe) diante da recusa de sexo    

Foto: Arquivo

Radar móvel deverá fiscalizar
avenidas centrais de Cáceres

TRÂNSITO NA MIRA

Faixas com advertências estão sendo colocadas nas avenidas    

Foto: JCC

CÁCERES EM CENA

Plenilúnio conquista prêmios
Velha Joana e Cenas Curtas

Foto: Divulgação

Da Coxia ao palco, o grupo se destaca pelo esmero e arte cênica

AÇÃO/CÂMERA

Arrastão causou pânico em
fast food central de Cáceres

Tranquila Arabi's Esfiharia, alvo dos ladrões esta semana   

 Foto: JCC

Ladrão rodou na fronteira
com Toyota Hilux roubada

ROTA DO TRÁFICO

Caranguejeiro Luciano Alves da Cruz, já está chaveado no pote    

Foto:  Gefron/MT
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A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia de 
concretização de projetos e 
possíveis contratos que 
envolvam o aumento de sua 

renda. O dia é ótimo para acordos e 
negociações de novos contratos ou 
renovação dos mesmos. Você estará mais 
voltado para seus ganhos e gastos.

Esotérico

A Lua entra em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia de 
maior seriedade e aumento 
das responsabilidades na 
vida pessoal e profissional. O 

m o m e n t o  p o d e  e n v o l v e r  m a i o r  
comprometimento com um projeto que 
você faz parte ou um namoro, que resolve 
assumir.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
reorganização e limpeza de 
seu mundo emocional. O 

momento é ótimo para começar o 
planejamento de um novo projeto. Bom 
também para reavaliar e reconstruir seu 
caminho espiritual. 

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
de maior envolvimento com 
projetos em equipe ou na 

construção de uma nova equipe de 
trabalho. O dia é ótimo para firmar novos 
contatos com grandes empresas, clubes e 
instituições. Um novo contrato pode ser 
concretizado.

A Lua entra em Touro e recebe 
um ótimo aspecto de Saturno, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
movimento e envolvimento 
c o m  s e u s  p r o j e t o s  
profissionais e planos de 

negócios. O momento pode envolver a 
chegada de um novo projeto, em que você 
estará totalmente envolvido. Um novo passo 
à frente é dado em sua carreira.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de maior  
envolvimento com sua vida 

doméstica e os relacionamentos em 
família. O momento pode envolver a 
finalização de uma reforma ou da compra 
ou venda de um imóvel.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de estar mais 
perto dos seus. Você vai 

preferir estar com pessoas de sua 
intimidade a qualquer compromisso 
social. O momento pode envolver também 
um acordo ou negociação financeira.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
de movimento equilibrado 
n o s  r e l a c i o n a m e n t o s ,  
pessoais e profissionais. 

Uma sociedade ou parceria comercial 
pode começar a ser negociada e trazer 
mais responsabilidade e necessidade de 
comprometimento.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
de maior responsabilidade e 
c o m p r o m e t i m e n t o ,  

especialmente se estiver envolvido em um 
romance ou namoro. Se tiver filhos, este 
pode ser um ótimo momento para a 
construção de um relacionamento mais 
íntimo.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
d e  s e r i e d a d e  e  
comprometimento com um 
amigo. A comunicação é 

beneficiada, pois você estará muito 
preocupado com as palavras que, ao seu 
ver, devem ser precisas, especialmente se 
estiver envolvido em uma negociação.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
em que você pode sentir uma 
f o r t e  n e c e s s i d a d e  d e  
construir uma nova filosofia 

de vida ou de retomar os estudos. Uma 
viagem internacional pode ser marcada ou 
realizada nos próximos dias. Momento de 
estabilidade mental e emocional.

A Lua entra em Touro e 
recebe um ótimo aspecto de 
Saturno, indicando um dia 
de movimento positivo no 
trabalho. Um projeto pode 

ser aprovado ou um novo contrato 
negociado e, certamente, será aprovado. 
O dia é ótimo para firmar amizades de 
trabalho ou para começar algo novo no 
setor.

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

By Rosane Michels
Destaque especial a Anna Cristina Ando que 
festejou ao lado dos familiares e amigos mais 
uma primavera. Que Deus conceda a você um 
ano pleno de felicidades, saúde, paz, amor e 
prosperidades. Grande abraço e Feliz ano!

Colheu mais uma rosa no jardim da existência 
Denise Bodoni a quem enviamos o tradicional 
parabéns com desejos que essa data se repita 
por longos anos e seja sempre celebrada com 
saúde. Feliz Niver!

Alô especial a leitora assídua Adriane Nascimento, que 
no início do mês completou mais um ano de vida e 
recebeu o carinho dos amigos e familiares. Sucessos e 
felicidades é o que lhes desejamos.

Apagou velinha no dia 17 a linda Lauriane que ao lado do 
esposo Pedro celebrou a data em grande estilo. Muitos 
anos de vida pleno de alegrias são os nossos votos.

*****************************
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Pinheiro.
No próximo sábado (24), 

serão realizados dois jogos pelo 
campeonato e no domingo (25), 
acontece a grande final da Copa 
Inter Secretarias de Futebol 
Society, com confraternização 
dos participantes. Serão dois 
jogos, disputando os três 
primeiros lugares. Um dia inteiro 
de festa.

e x p e c t a t i v a s ,  e m  
harmonia e sem registro de 
problemas. “Foi um jogo muito 
bem disputado, truncado, dando a 
entender que teremos grandes 
jogos pela frente. 

P a r a  i n í c i o  d o  
campeonato foi um bom público. 
Com o decorrer dos jogos, com 
certeza o número de torcedores 
presentes irá aumentar”, conta 

 organização do Peladão, 
s e g u n d o  m a i o r  Acampeonato amador do 

Brasil, realizado na Arena 
Pantanal em Mato Grosso, 
decidiu suspender o Unidos do 
Santa Amália (USA) e a Liga da 
Justiça por três anos do evento, 
que fizeram a final do torneio e se 
envolveram em uma confusão 
generalizada após o apito final. 
Torcedores invadiram o gramado 

e começaram uma pancadaria 
dentro do campo.
 O anúncio foi feito pelo 
deputado estadual Wilson Santos 
(PSDB), que está envolvido 
diretamente com o Peladão. Além 
disto, parte do prêmio será 
utilizado para pagar os danos 
causados na Arena Pantanal. 

Em entrevista coletiva na 
última segunda-feira (19), após 
analisar minuciosamente as 

imagens, a direção do Peladão 
resolveu suspender as duas 
equipes por três anos. Além disto, 
os danos causados na Arena 
Pantanal serão descontados do 
prêmio das equipes.

Também foi anunciado 
que todos os envolvidos na 
confusão serão julgados pelo 
conselho disciplinar. 

Sendo assim, jogadores e 
dirigentes também podem sofrer 
duras sanções para as próximas 
e d i ç õ e s  d o  P e l a d ã o .  O  
julgamento ocorre no dia 26 de 
novembro.  

As duas equipes terão 
direito a defesa. “Durante o 
espetáculo, nada de anormal 
ocorreu, nenhum incidente. O 
problema foi depois. 

Na comemoração, houve 
provocação e depois que uma 
pessoa pulou, outras foram 
também”, explicou um dos 
coordenadores do campeonato, 
Tiego Poli.

Dentro de campo, a 
vitória foi do Unidos do Santa 
Amália. Depois do empate contra 
a Liga da Justiça no tempo normal 
por 1 a 1, o USA levantou o troféu 
mais disputado do futebol amador 
de Mato Grosso por ter vencido 
nos pênaltis por 6 a 5.

s  o r g a n i z a d o r e s  
consideraram bom para o Oprimeiro jogo o público 

presente no Estádio Geraldão na 
tarde do último sábado (17), na 
primeira partida válida pela 2ª 
Taça Cidade de Cáceres de 
Futebol Amador, numa realização 
da Prefei tura,  a través da 
Secretaria de Esporte e Lazer, 
quando a equipe do MEC/Santa 
Cruz venceu a Brava Net por 3 x 
0.

O secretário de Esportes, 
Marco Antônio Nascimento, 
calculou em 400 pessoas o 

p ú b l i c o  n a s  
a r q u i b a n c a d a s .  “ N o s s a  
expectativa é muito grande e, seu 
Deus quiser, faremos uma grande 
competição”, prevê Marcão, 
comemorando a entrada de mais 
R$ 1.500 para a premiação do 
campeonato, que já conta com um 
total de R$ 6.000, a serem 
distribuídos entre os vencedores.

“Queremos contar com 
mais ajuda do nosso comércio e 
demais patrocinadores para o 
ânimo das equipes e um bom 
espetáculo, cada vez melhor para 
o nosso futebol amador”, 

destacou o secretário. 
Marcão lembrando que o prefeito 
Francis Maris Cruz determinou 
que tudo seja feito para que o 
campeonato se realize de modo a 
agradar todos os participantes, 
t i m e s ,  p a t r o c i n a d o r e s  e  
torcedores.

“Estamos contando com o 
apoio e empenho total do prefeito 
e fazendo o possível para que a 
competição seja a melhor 
possível, em todos os níveis”, 
prometeu Marcão.

Para o coordenador de 
Esportes, Cabo Pinheiro, o 

TAÇA CIDADE

MEC/Santa Cruz vence o rival
Brava Net na primeira partida

Para o coordenador Cabo Pinheiro, o primeiro jogo atendeu as expectativas, em 
harmonia, sem registro de problemas e com o povo participando e prestigiando

Assessoria

Não faltaram os locutores retransmitindo as jogadas na geral    

Foto: Ronivon Barros

BRIGA NO PELADÃO

Equipes são suspensas e prêmio
será para pagar danos na Arena
O.D c/ Redação

Campo de guerra complica situação de campeão e vice do Peladão  

 Foto: Reprodução
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Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

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

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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ma desavença violenta 
entre um casal e um Ucunhado do marido,  

resultou no abandono material de 
dois irmãos, de 1 e 3 anos, que, 
felizmente,  foram resgatados na 
manhã de anteontem, (20) depois 
de ficarem 8 horas perdidos em 
uma região de mata na zona rural 
de Nova Lacerda, na área de 
fronteira. Segundo informações da 
Polícia Militar e da Gerência de 
Operações Especiais (GOE), as 

crianças foram deixadas no local 
depois que o pai delas brigou com 
a mulher e o cunhado dele.

As buscas pelas crianças 
começaram por volta de 21h00 da 
segunda-feira (19), culminando 
por encontrar o menino, de 1 ano, e 
a menina, de 3 anos, por volta de 
6h00 do dia seguinte. 

Os policiais chamavam as 
crianças pelo nome e segundo 
registraram, o menino estava 
deitado no matagal e a menina foi 

encontrada em pé.
Sobre o caso, os policiais 

conseguiram localizar também e 
desta feita, prender O suspeito, 
Sidnei Nogueira de Pádua, 24, foi 
preso ainda na segunda-feira, mas 
só disse onde as crianças estavam 
no começo da manhã do outro dia. 

A polícia foi chamada na 
casa da família depois que recebeu 
uma ligação sobre violência 
doméstica. 

A mãe das crianças contou 
que chamou o irmão dela, cunhado 
do suspeito, para comer bolo e 
refrigerante na residência.

A briga entre começou 
depois que o cunhado foi recebido 
por Sidnei. Eles e a mulher teriam 
se agredido com pedaços de 
madeira e pedra. Em seguida, 
Sidnei correu, pegou as crianças e 
correu para um matagal perto da 
casa. 

As crianças foram levadas 
para o hospital da cidade, onde 
receberam alimento, pois estavam 
com fome e debilitadas e foram 
medicadas. Conforme o GOE, o 
pai das crianças tem várias 
passagens, inclusive pelo crime de 
homicídio.

 rinta e sete pessoas ficaram 
feridas e uma morreu nas Testradas federais que 

cortam o Estado, durante o feriado 
prolongado, segundo balanço da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
na operação Proclamação da 
República. Este ano, a Operação 
foi iniciada à zero hora da última 
quarta feira, (14) e encerrada em 
Mato Grosso, ao final do feriado 
estadual da terça (20), totalizando 
sete dias de trabalho intensificado 
nas rodovias federais.  

No ano passado, com o 
feriado caindo em uma quarta-
feira, as ações foram realizadas 
também entre os dias 14 e 20 de 
novembro, e a PRF contabilizou 
um total de 93 acidentes, que 
resultaram em 61 feridos e três 
óbitos. O comparativo indica uma 
redução de mais de 60% no 
número de acidentes nas rodovias 
que cortam o Mato Grosso. O 
único óbito registrado ocorreu por 
volta das 11h50 da terça (20), no 
km 287 da BR-364, sentido sul, em 
Jaciara.

U m  h o m e m  n ã o  
identificado foi atropelado por um 
veículo Fiat/Palio e morreu no 
local. O condutor do automóvel foi 
submetido ao teste do etilômetro, 
que não apontou o consumo de 
álcool .  Além do condutor  
envolvido no acidente, os policiais 

rodoviários federais na 
batalha contra a embriaguez ao 
volante realizaram 1.104 testes de 
alcoolemia; destes, 27 motoristas 
foram reprovados.

No geral, a PRF retirou de 
c i r c u l a ç ã o  2 7  c o n d u t o r e s  
embriagados, que poderiam causar 
acidentes graves e sete deles foram 
encaminhados para a Polícia 
Judiciária Civil, após os aparelhos 
indicarem concentração superior a 
0,34 mg/l de álcool, o que é 
considerado crime pelo Código de 

Trânsito Brasileiro e 1.734 
imagens de veículos circulando 
acima da velocidade máxima 
permitida na via foram capturadas 
pelos radares portáteis.

E m  r e l a ç ã o  à s  
ultrapassagens indevidas, um dos 
comportamentos mais perigosos 
percebidos nas rodovias, 70 
condutores foram flagrados e 
punidos. Quanto à falta do uso do 
cinto de segurança por parte do 
motorista ou passageiro, a PRF 
registrou 41 casos.

BRIGA DE MARMANJOS

Policiais do GOE resgatam
crianças jogadas no matagal
PM/MT c/ Redação

 PM Adilson de Figueiredo, do GOE, ampara uma das crianças    

PRF/MT c/ Redação

SALDO POSITIVO

Feriadão registra redução
em acidentes nas rodovias

Alguns pé de cana foram detidos e levados à delegacia    

Foto: Ilustrativa

Foto:  GOE/PM
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 fiscalização do trânsito em 
Cáceres passará em breve   a Acontar com um reforço a mais 

para inibir o excesso de velocidade nas 
ruas e avenidas do município, com a 
utilização do medidor de velocidade 
veicular estático/portátil  (radar 
móvel),por parte do setor de trânsito que 
adquiriu recentemente  2  (dois), 
aparelhos com recurso próprio do 
município.

A prefeitura está fixando faixas 
com os dizeres " Atenção: Via 
fiscalizada por Radar Móvel". Segundo 
as informações obtidas, as faixas já 
foram colocadas nas Avenidas Tancredo 
N e v e s ,  D o s  E s t a d o s , C a s t e l o  
Branco,Getúlio Vargas, 7 de Setembro e 
Rua da Maravilha. Inicialmente, nessa 
primeira etapa, a ação será educativa, 
alertando os condutores de veículos para 
o excesso de velocidade nesses locais.

A previsão é de que essa ação, 
tenha uma duração de aproximadamente 
30 dias. Após, esse prazo, os 6 

(seis),agentes de trânsito irá 
começar o trabalho de atuação dos 
condutores infratores. Esses agentes, 
segundo informação,já passaram por 
uma capacitação, e estão preparados 
para manusear os equipamentos.
 "Nosso principal objetivo é a 
promoção de um trânsito mais seguro 
com a redução de acidentes, já que a 
presença do equipamento tende a deixar 
os motoristas mais alertas e prudentes 
minimizando os excessos. O que 
queremos é reduzir ocorrências de 
trânsito, com vítimas", enfatizou o 
Coordenador Municipal de Trânsito, 
Cristiano Barros.

As Avenidas da Feb, Filinto 
Muller e 31 de Março, que estão sendo 
monitoradas por radar móvel eletrônico 
desde o último dia 14, estão com faixas 
informativas em toda a extensão, com os 
alertas sobre a operacionalização do 
equipamento móvel. A aplicação de 
multas estará em vigor no município de 
Várzea Grande a partir do dia 1º de 

disseram que os ladrões após o 
arrastão, fugiram em uma motocicleta, 
desaparecendo na noite, não sendo 
localizados, apesar das rondas policiais 
na captura deles. 

Para a policia, o crime deixou 
pistas importantes através de imagens 
do circuito interno de segurança e que 
serão muito úteis para a identificação 
pelo menos do bandido que estava sem 

capacete e teve sua cara 
gravada.

As vitimas adiantaram aos 
policiais que um dos ladrões tinha 
estatura media, cor parda, cabelos 
cacheados, rosto fino e mancava de uma 
perna, batendo a descrição facial com a 
gravada nas imagens em poder dos 
policiais, que esperam localizar e 
prender a dupla criminosa. 

TAXASPRAZO
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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

 violência contra pessoa e 
patrimônio em Cáceres continua Aalta e preocupante, com vários 

registros de furtos e roubos contra 
transeuntes nas ruas e moradias, bem 
como estabelecimentos comerciais. 

Na noite da última segunda 
feira, mais um caso foi registrado 
somando-se aos demais, apenas com a 
novidade diferenciada tipo arrastão, 
comum nas grandes cidades.

Conforme registro policial, 
dois  indivíduos desconhecidos 
adentraram a lanchonete Arabi's 
Esfiharia, de rede de fast food, na Rua 
Coronel José Dulce, na noite da 
segunda, véspera de feriado, fazendo 
r e f é m  o s  f u n c i o n á r i o s  d o  
estabelecimento, bem como os clientes e 
segundo o comerciante vitima, o local 
estava cheio de clientes, quando um dos 
estranhos se passando por consumidor, 
sacou uma arma de fogo e intimidou a 
todos, dizendo que era um assalto.

Ainda segundo relato policial, 
os funcionários foram levados para a 
cozinha e forçados a se deitarem no 
chão, mediante ameaça do bandido 
armado, enquanto seu comparsa que 
usava capacete de moto, dava cobertura.

Antes da fuga, a dupla levou 
joias, celulares e dinheiros dos clientes, 
além de uma quantia do caixa do 
estabelecimento.

As vitimas e testemunhas 

d e z e m b r o .  N e s t a s  t r ê s  
Avenidas a velocidade permitida é de 60 

autuado.motorista que for flagrado 
acima da média de velocidade permitida 

OLHO VIVO

Vias centrais de Cáceres serão
fiscalizadas por radar móvel

Em primeira etapa prevista para 30 dias, ação será educativa e após, esse prazo, 
os agentes de trânsito irá começar o trabalho de atuação dos condutores infratores

Assessoria

Movimentada artéria central de Cáceres será monitorada por radar móvel 

Foto: JCC

ARRASTÃO CENTRAL

Dupla ataca fast food e câmera
grava cara de um dos bandidos
Da Redação

Esfiharia Arabi's, palco do arrastão na noite da segunda feira 19 

Foto: JCC
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) deixou a residência em 
Mirassol D'Oeste, em uma pick-
up Fiat Strada placas OAV-3796 
na noite da sexta 16, informando 
sua esposa Suelen Lemes  que 
desde então não teve mais 
noticiais do companheiro. 

Na manhã desde domingo 
(18), o irmão da vítima encontrou 
o corpo, na região do Cacho, 
município em D'Oeste.

O Delegado da Polícia 
Judiciária Civil de Mirassol, 
Gutemberg de Lucena

que Penino foi encontrado 
morto, alegando também tinham 
entrado em contato com a referida 
professora que supostamente 
precisava de ajuda e ela lhes 
informou que não havia entrado 
em contato com ele, daí, a priori, a 
policia descartar esta ligação com 
relação à socorro a terceiros. As 
primeiras suspeitas batem num 
anuncio na internet feita pelo 
professor em rede social, 
anunciando a venda do Strada.

Penino Moraes e Silva (48 

 corpo do professor 
Penino Moraes da Silva, Oque lecionava biologia na 

Escola Estadual Professor João 
Florentino Silva Neto no Distrito 
do Caramujo em Cáceres. foi 
encontrado sem vida nas 
proximidades do Trevo do Cacho, 
no sentido a Glória d'Oeste, na 
manhã do último domingo (18), 
no município de Mirassol 
d'Oeste. 

Ele estava desaparecido 
desde a sexta-feira (16), quando 
teria ido ao distrito de Caramujo, 
em Cáceres, supostamente para 
ajudar uma colega, que teria 
ligado em seu celular.

A s  i n f o r m a ç õ e s  
preliminares que investigam a 
morte do professor, apuram esta 
ligação da sexta-feira para que a 
vitima ajudasse uma amiga sua, 
também professora, no distrito de 
Caramujo, mas não confirmam a 
procedência.

Que Penino foi  em 
socorro à colega com seu Fiat 
Strada preto, as evidencias 
apontam, mas que ela teria ligado 
para ele, são suspeitas, pois a 
p r o f e s s o r a  o u v i d a  
posteriormente, negou ter feito 
alguma ligação. De acordo com a 
Polícia Civil, um familiar da 
vítima os procurou para informar 

Gente e necessitava de 
uma carona até o local.

Segundo os relatos da 
vítima aos policiais do 18º BPM, 
o mesmo prontamente deu a 
carona ao rapaz, e que em 
determinado momento os mesmo 
teria desferido um golpe de faca 
em sua garganta, os dois teriam 
entrado em luta corporal dentro 
do veículo, e que o suspeito teria 
fugido após a luta.

Em seguida, pegou o 
celular e acionou a Policia 
Militar, mas o suspeito retornou 
ao local com uma pedra no intuito 
de matar a vítima, e que a pedra 
atingiu o para-brisas do veículo.

No local os policiais 
encontraram a vítima bastante 
ensanguentada e resolveram 
c o l o c á - l o  n a  v i a t u r a  e  
encaminharam ao Hospital Vale 
do Guaporé. Sendo depois 
encaminhado a cidade de Cuiabá. 

A Polícia Militar realizou 
rondas pela região, mas não 
localizou o suspeito. 

O caso será investigado 
pela Delegacia da Policia 
Judiciaria Civil de Pontes e 
Lacerda.

aconteceu por volta das 4h00, na 
estrada que dá acesso ao 
Assentamento Nossa Terra Nossa 
Gente nos arredores de Lacerda.

A vítima Uvanderson, 
estava trafegando pela rua 
quando teria sido interceptado 
pelo suspeito que lhe pediu uma 
carona. 

De acordo com os relatos 
da vítima, o suspeito teria dito 
que sua esposa estaria em 
t r a b a l h o  d e  p a r t o  n o  
Assentamento Nossa Terra Nossa 

vanderson José Inácio 
Gonçalves, 33, levou Uvárias facadas após dar 

carona a um desconhecido na 
madrugada do último domingo 
(18) em Pontes e Lacerda. 

Depois de golpeá-lo, o 
suspeito tentou roubar o veículo 
da vítima e os dois teriam entrado 
em luta corporal e mesmo ferido, 
Uvanderson conseguiu escapar 
com vida. 

Conforme o boletim de 
ocorrência do caso, o fato 

Porto Esperidião. 
Durante a checagem os 

policiais notaram que a placa do 
veículo não batia com o chassi, 
primeira suspeita de carro 
roubado e apurando melhor,ficou 
constatado na verificação do 
chassi original no veículo, que se 
tratava de um veículo produto de 
roubo conforme registrado no 
b.o. nº 2018.349938. 

O veículo e o suspeito 
foram encaminhados para a 
Delegacia de Porto Esperidião 
para as devidas providencias 
legais, sendo o Toyota Hilux 
mant ido  apreendido  para  
devolução posterior à vitima e o 
suspeito, autuado em flagrante.

 Grupamento Especial de 
Fronteira (GEFRON) Arealizava rondas  no final 

da última semana na área de 
fronteira com a Bolívia e logrou 
recuperar  um carro roubado na 
região da Fazenda Papagaio, zona 
rural do município de Cáceres. 

Os integrantes da equipe 
avistaram o veículo Toyota 
Hillux placa QCZ-5647 em 
circulação suspeita e ao tentar 
abordar  o  condutor,  es te  
e m p r e e n d e u  f u g a ,  s e n d o  
capturado alguns km adiante 
pelos policiais, sem esboçar 
reação.

O elemento detido foi 
identificado como Luciano Alves 
da Cruz, 33, natural da cidade de 

EMBOSCADA FATAL

Professor é assassinado a tiros
após anunciar carro na internet

Vitima havia anunciado venda de seu Strada em rede social e teria sido alvo de um
 golpe por latrocidas, executado a tiros no trevo do Cacho, sentido Glória D'Oeste

Da Redação

Professor Pepino Moraes, foi alvo de uma cilada armada por ladrões   

CÂO DE BANDIDO

Deu carona pra estranho
e levou facada no pescoço
P.L c/ Redação

Uvanderson escapou por milagre, da fúria do ladrão assassino    

Foto: PM/MT

TRANCA DO GEFRON

Suspeito detido na fronteira
com Toyota Hilux roubada

Da Redação

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  
começaram e seguem a linha de 
latrocínio devido ao veículo de 
propriedade do professor não ter 
sido encontrado no local.

Almeida, afirmou que o corpo da 
vítima foi encontrado acerca de 
pouco mais de 3 km da localidade 
do Cacho, com perfurações de 
disparos de arma de fogo. 

Foto: Facebook
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de Lucas do Rio Verde, foi 
encontrado no final da tarde de 
domingo último, (18). O rapaz se 
afogou enquanto tomava banho com 
os amigos dele.

Os bombeiros alertam 
cons t an t emen te  ace r ca  dos  
eventuais perigos que representa 
entrar em rios, córregos e lagoas, 
mesmo piscinas durante esta 
temporada de calor, os rios, mais 
perigosos, mesmo para quem 
conhece os locais de mergulho, que 
mudam com as chuvas e correntezas.

Também são advertidos os 
banhistas de entrar n'água após 
ingestão de bebidas alcoólicas ou 
remédios, com o estomago cheio e se 
portar algum tipo de doença, como 
epilepsia, labirintite e similares, pois 
qualquer descuido na água pode ser 
f a t a l ,  mesmo para  pessoas  
experientes.

 oi sepultado em Cáceres 
domingo último, o morador Fdo Jardim das Oliveiras, 

Antonio Élson Ventura, 31, que 
havia se afogado na tarde do dia 
anterior no Rio Paraguai, após ter 
conseguido salvar sua esposa 
Rosilene Cardoso de Souza que se 
debatia nas águas, prestes a 
submergir. 

Ele salvou-a, mas ao tentar 
voltar a margem do rio, teve 
problemas e seu corpo se afundou, 
sendo resgatado sem vida, horas 
após pelos bombeiros.

C o n f o r m e  i n f o r m o u  
Rosilene, esposa do afogado, sua 
família mora ali pertinho do rio no 
Oliveiras e devido ao calor 

decidiram todos se banhar 
naquele braço do Paraguai e quando 
Antonio a viu em perigo, foi socorrê-
la e deve ter se descontrolado nas 
águas por dois possíveis motivos, 
além de ser epilético, ele havia 
ingerido bebida alcoólica antes de 
entrar na água.

O corpo da vitima fatal foi 
resgatado pelos bombeiros (equipe 
dos Sgtos Leite e Sena) com apoio da 
Marinha, por volta das 18h00 do 
sábado a poucos metros do local do 
afogamento, próximo ao Empa. 
Também no local, a Polícia 
Judiciária Civil e a Politec, para as 
providencias de praxe.

Ainda nos últimos dias, o 
corpo de Matheus Felipe, 18, que 

comprar mais drogas,  
momento em que a levou para o local 
ermo e a matou. Após ser preso logo 
após o crime, Hélio confessou o 
crime e mostrou o local onde havia 
escondido as roupas e outros 
pertences da vítima.

A última sessão periódica do 
Tribunal do Juri de 2018 da Comarca 
de Cáceres será aberta hoje, com o 
julgamento do réu preso Hélio 
Felipe Lopes Flores, 31, acusado de 
ter assassinado no dia 21 de março de 
2017, a usuária de drogas Danielli 
Aquelina Rodrigues Daleffi, 36, 
cujo cadáver sem roupas, foi 
encontrado no dia seguinte em meio 
a um matagal perto de uma igreja, no 
assentamento Bom Jardim, zona 
rural de Cáceres.

Conforme consta dos autos, 
o corpo da vitima apresentava 
diversos ferimentos no rosto e no 
corpo, consequencias de golpes de 
pedra efetuados pelo assassino, 
segundo relatos da Polícia no 
atendimento da ocorrencia, na época 
dos fatos. Segundo as investigações, 
a vítima estava em um bar e pediu 
dinheiro ao suspeito para comprar 
entorpecente.

Ainda segundo os autos, 
com a intenção de ter relações 
sexuais com a vítima, o acusado deu 
o dinheiro e levou-a para comprar 
pasta base de cocaína. Após o 

consumo da droga, a vítima 
passou a ter alucinações e não 
aceitou transar com o suspeito.

Diante da recusa, Hélio se 
ofendeu por ter gasto a quantia de R$ 
40 e decidiu se vingar da vítima, 
convencendo Danielli a sair para 

periódica final de 2018 na 
próxima segunda feira, 26, quando 
estará no banco dos réus, Natanael 
Pereira dos santos, acusado de ter 
assassinado Fabricio da Silva 

A sessão será presidida pela 
Juiza presidente do juri Elitia Vitti 
Lourenço, atuando na acusação a 
promtora de justiça Ana Luiza 
Barbosa da Cunha, prosseguindo a 

pássaro Asa Branca. Um 
solo de teatro/dança protagonizado 
pelo ator Ismael Diniz. O trabalho 
recebeu no Velha Joana 5 prêmios: 
sonoplastia, figurino, direção, ator e 
o prêmio de melhor espetáculo.

No festival de Cenas Curtas 
o grupo apresentou cinco trabalhos e 
recebeu 18 destaques em diferentes 
categorias: ator, cenário, pesquisa de 
trilha sonora, dramaturgia, direção, 
atriz, figurino, produção de 
audiovisual e efeitos visuais.

O grupo que é apadrinhado e 
parceiro da APAE Cáceres,  
desenvolve atividades de estudo em 
teatro e produção teatral de forma 
gratuita, não tem fins lucrativos e 
sobrevive de apoios e de suas 
produções. “Só foi possível nossa 
participação nos festivais porque 
tivemos um patrocinador e o apoio 
logístico da Unemat”, comenta 
Luciano Paullo. “Os apoiadores do 
projeto são sempre bem-vindos. 
Toda e qualquer contribuição serve 
para manutenção das oficinas e 
construção de novos espetáculos. 
Valorize a arte da nossa cidade!”, 
concluiu Paullo que é ator e diretor 
na companhia.

 Teatro Plenilúnio participou 
este mês de dois festivais de Oteatro: O XII Festival Velha 

Joana, na cidade de Primavera do 
Leste e o Festival IFMT de Cenas 
Curtas, em Cáceres.

O primeiro é uma realização 
da  Prefe i tura  munic ipal  de  
Primavera do Leste, um dos poucos 
eventos dessa natureza que ainda 
resistem no estado de Mato Grosso, e 
é considerado um dos mais 
importantes do Brasil, entrando na 
ro t a  do s  g r and es  f e s t i v a i s  
brasileiros. Já o festival realizado 
pelo Instituto Federal é um projeto 
de extensão desenvolvido na 
instituição que em 2018 está na sua 
2ª edição. No festival Velha Joana o 
Teatro Plenilúnio apresentou 
Bastiana quer casar e Retirante Asa 
B r a n c a ,  d o i s  t r a b a l h o s  
desenvolvidos pelo grupo em 2017 e 
2018. Bastiana quer casar recebeu 
desataques nas categorias cenário e 
Luciano Paullo ganhou como ator. 
Retirantes Asa Branca é baseado na 
obra de Luiz Gonzaga, tem direção 
de Luciano Paullo e conta a história 
de  um re t i rante  nordes t ino  
zoomorfizado com a figura do 

JÚRI POPULAR

Réu que matou vítima por
R$ 40,00 será julgado hoje

Acusado levou vitima para comprar cocaína, deu dinheiro para a droga e quando ela não aceitou transar com o suspeitom ele se ofendeu pelo gasto decidiu se vingar

Da Redação

Helio Felipe Lopes Flores matou Danielli a pedradas    

FATALIDADE

Salvou mulher e morreu
afogado no Rio Paraguai
Da Redação

Vitima fatal Antonio Élson sofria de epilepsia segundo familiares   

 Foto: Família

PALCOS DA VIDA

Grupo Plenilúnio de Cáceres
conquista prêmios em festivais
Assessoria

Em várias modalidades, o grupo se destaca nos festivais regionais    

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo
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Um instante Maestro Dr. Erizane 
Nunes Mota, nosso André Rieu 
pantaneiro, hoje a gente bate bumbo, 
porque o dia é nosso, graças à Santa 
Cecília, que nos legou esta data 
consagrada aos músicos, distinta 
categoria à qual nos inserimos. Então, dá 
um sol maior, limpa a goela e manda ver 
aquela de sempre, que na junção de 
cordas, percussão e metais, as cortinas 
do Olimpo se abrem para saudar 
Euterpe, cria da prole de Zeus e 
Mnemosina, numa ária, Bravos! 

Falar  de musica é  meio 
complexo, por ser ela uma ciência que 
envolve vários elementos, por exemplo, 
musica é física, quando acústica, que 
estuda os fenômenos à ela, relacionado e 
utilizados para investigar como a 
energia sonora se propaga através dos 
meios materiais, uma vez que o som é 
uma onda mecânica e precisa de um 
meio material para ser transmitida. É 
química, através da relação entre a 
qualidade do som dos famosos violinos 
Stradivarius. O seu som inimitável 
parece estar ligado ao tratamento 
químico da madeira e, sobretudo às 
características do verniz utilizado no 
acabamento. É gramática, analisando-se 
as letras com conteúdo e variações 
lingüísticas, suprimindo-se os dígrafos, 
claro, servindo como ponte providencial 
entre a música e o estudo da linguagem. 
Sendo rítmica, a musica está diretamente 
ligada a matemática, partindo dos 
acordes, que podem ser consonantes ou 
dissonantes, os primeiros, normalmente 
são aprendidos antes de tudo, e os 
segundos, usados por instrumentistas 
que já possuem mais prática e técnicas 
mais avançadas. 

Numa composição, arranjos e 
acordes, é impossível escapar da 
matemática na música, a teoria dos 

conjuntos, a álgebra abstrata e a 
teoria dos números, estão ali marcantes e 
presentes no pentagrama, como uma 
exigência nas escalas musicais, assim 
como a proporção áurea e o número de 
Fibonacci.

Não, por acaso, que Pitágoras, 
Arquitas, Aristóxenes e Eratóstenes, 
grandes matemáticos, foram também 
teóricos musicais, responsáveis por 
g r a n d e s  a v a n ç o s  n o  e s t u d o  
musical.Viram só a complexidade da 
musica em seus desdobramentos até 
chegar aos seus ouvidos? Mesmo o 
musico de oreia, como se diz do 
aur icu la r,  aque le  que  compõe  
maravilhas sem conhecer notas e ou 
posições, toca e bem vários instrumentos 
como autodidata, inconscientemente, 
ele usa toda esta parafernália contida na 
ciência musical. 

Claro, que a gente está se 
referindo a musica com M maiúsculo, 

aquele samba sincopado, o 
chorinho primo do frevo, as marchinhas 
irrequietas, o sertanejo raiz batido na 
viola cebolão, aquele rasqueado 
ribeirinho, as canções românticas, 
boleros, tangos, MPB, deixando de lado 
manjericões, como funk, rap, o falso 
sertanejo batizado de universitário e 
demais drogas. Para aqueles que dizem 
ser uma questão de gosto, desafiamos 
algum M.C escrever sua aludida 
composição dita musical ,  num 
pentagrama, algo impossível, diante da 
inexistência de notas, no máximo, 
diríamos, uma poesia repente ou não, 
marcada por repetitivas e desconexas 
batidas percussionistas. Sem perder 
tempo com o que não vale a pena, 
afinamos os instrumentais para saudar 
os amigos músicos de Cáceres e região 
pela justa efeméride e pode descer mais 
uma que se a noite será uma criança, o 
dia é nosso, Salve Santa Cecília!

Neste dia especial, vou tentar 
contar a história de Cecília, a padroeira 
dos músicos, filha de uma família bem 
abastada no século II, foi prometida, 
mesmo à contra gosto, para um casamento 
arranjado com um rico cidadão de Roma, 
chamado Valeriano; na festa do casório, 
todos felizes, menos ela. Durante o 
casamento ela cantou (quer dizer louvou, 
segundo nossos amigos cristãos) a Deus 
de todo o seu coração.

Dizem que, graças a isso, 
conseguiu conservar seu celibato, mesmo 
casando com um pagão que não entendia o 
cristianismo e levar uma mensagem muito 
forte para os cidadãos do local onde 
residia. Essa mensagem perdurou por 
séculos e a canção fora tão forte para si 
mesma naquele dia, que durante sua vida 
conjugal, fez seu marido e cunhado se 
converterem ao cristianismo tempos 
depois.

O prefeito de Roma, na época, 
ficou sabendo dessa conversão e exigiu 
que eles se “desconvertessem” sob pena 
de morte. A intolerância religiosa era bem 

comum antigamente (será que só 
naquela época?). Eles não se converteram 
e o marido foi executado. Sozinha, Cecília 
foi chamada a depor, tendo que informar o 
paradeiro dos tesouros do marido 
(reconhecidamente um nobre romano). O 
prefeito perguntou onde ela os tinha 
guardado e a resposta foi “guardei com os 
pobres”.

Sim, ela doou o tesouro aos mais 
necessitados. Irado com a ação, o prefeito 
exigiu que ela fosse ao templo e cultuasse 
os deuses do panteão romano (Júpiter, 
Marte, Netuno e outros). Foi escoltada e 
no caminho convenceu os guardas a se 
converterem. Não satisfeito com a 
dificuldade em tornar Cecília uma pagã, 
Almachius (o prefeito), mandou 
trancafiá-la em uma câmara para morrer 
asfixiada por vapores quentes de água. Ela 
saiu ilesa, dias depois. Esgotadas suas 
tentativas de tortura cruéis, o prefeito 
emitiu a sentença de morte por 
decapitação, sua última e definitiva 
cartada.

No dia que foi marcada a sentença 

em praça pública, Cecília levou 
três golpes de machado de seu algoz. Para 
a surpresa de todos, nada de decapitação, 
porém, o ferimento era mortal. Mesmo 
assim, por três dias ela viveu. Como 
últimos desejos, ela pediu que distribuísse 
sua parte da riqueza e da família para os 
pobres e que transformasse sua antiga 
casa em uma igreja cristã, desejos 
prontamente atendidos. Que história, não 
é? 

Ela foi considerada patrona dos 
músicos a partir do século XV e desde 
então, nomeia o dia 22 de novembro como 
dedicados aos músicos. Cada um retira a 
moral que bem entender dessa história, 
baseado em suas convicções e valores. Eu 
en tendo  que  Perseverança ,  Fé ,  
Convicção, Caráter, Solidariedade e 
Respeito são só algumas lições na vida de 
Santa Cecília. 

***___Dan Souza - blogueiro Santo 
Ângelo-  Guarulhos/SP – Brasil , 
Miami/FL – USA e Hong Kong/ China.
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ATÉ AMANHÃ

VELHOS INFORMAIS

CÁCERES, FORA!

TROPA DE ELITE

A Associação Comercial e Empresarial de 
Cáceres, convida a todos a participarem de uma 
palestra nesta quinta feira, 22, a partir das 
19:00hrs; com o tema:  5 Maneiras de 
Fortalecer o Seu Negócio. A entrada será 1Kg 
de alimento não perecível, ressaltrando que os 
alimentos arrecadados serão doados a uma 
instituição da cidade. A confirmação da 
inscrição ainda pode ser feita pelo e-mail: 
aceccaceres@gmail.com ou pelos telefones 
(065) 3223-0528/(065) 98464-0506

A Agência 27 lançará na próxima segunda 
feira, 26, o documentário "Travessia de Boiada 
Pantanal Cerrado," no Cine Xin em Cáceres e 
os ingressos poderão ser trocados  por 1 quilo 
de alimento não perecível na portaria do 
próprio cinema. O filme foi gravado entre o 
final de 2017 e começo deste ano, um 
documentário de 39 minutos, acompanhando 
pela 1ª vez, do começo ao fim, a travessia da 
Comitiva de boiadeiros pantaneiros, 
percorrendo 380 quilômetros transportando o 
gado da Fazenda Uberaba na região do 
Pantanal até a Fazenda Tanabi, já no Cerrado 
nas proximidades do município de Porto 
Esperidião.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação prorrogou até amanhã, 23, o prazo 
para renovação semestral dos contratos do 
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 
2º semestre de 2018. A portaria foi publicada na 
última sexta (16) no Diário Oficial da União e a 
nova regra vale para os contratos simplificados 
e não simplificados. Também foi prorrogado 
para 23 de novembro o prazo para a 
transferência integral de curso ou de instituição 
de ensino, e o prazo para soliticar a dilatação do 
período de utilização do financiamento 
referente ao 2º semestre de 2018. Os 
aditamentos dos contratos deverão ser feitos 
pelo sistema SisFies.

O interesse das empresas por trabalhadores da 
terceira idade nunca foi notável, mas já se 
percebe um olhar um pouco mais amigável 
para a diversidade etária e a convivência entre 
gerações dentro do ambiente corporativo. Esse 
movimento atende a uma crescente demanda 
de pessoas mais velhas que buscam um 
emprego. Ainda que o percentual de pessoas 
acima de 60 anos no mercado de trabalho venha 
crescendo, apenas 26% têm carteira assinada. 
A maior parte ainda está na informalidade ou 
em ocupações por conta própria.

Durante a campanha Novembro Azul no Poder 
Judiciário, os servidores se mobilizaram para 
promover a conscientização dos visitantes dos 
fóruns e também da própria equipe. As ações 
foram viabilizadas por meio de palestras, 
campanhas voltadas à saúde do homem, 
consultas e instruções de prevenção, prédios 
iluminados na cor azul e também servidores 
vestindo a cor da campanha que marca a luta 
contra a doença. Das 29 comarcas registradas 
com ações no portal da colenda instituição, 
ausente a de Cáceres, porque será?

O Supremo Tribunal Federal se prepara para 
licitar a compra de carros blindados para o 
transporte dos ministros da Corte. Sob 
orientação da área de segurança, o SRF decidiu 
adquirir 14 veículos blindados para uso dos 11 
ministros. O contrato deverá ter teto de R$ 
3,206 milhões e o edital, que deve ser lançado 
nesta semana, prevendo a compra de carros 
sedã de grande porte, sem especificar marca. 
Coincidencia ou não, o presidente do STF, Dias 
Toffoli tem como assessor da área de segurança 
de seu gabinete, o indicado pelo presidente 
eleito, Jair Bolsonaro, para o ministério da 
Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. A 
fila segue. 
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