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Anos!

Este ano, a campanha do Natal Solidário para todos os municípios 
de Mato Grosso, promovido pelo Instituto Cometa de Cáceres, foi lançada 
anteontem, (21) na Assembleia Legislativa, criou o tema: “Fazer o bem é o 
melhor caminho.” A campanha conta com a parceria da Associação Mato-
grossense dos Municípios, Associação para o Desenvolvimento Social dos 
Municípios, Rotary Club, Lions, OAB/MT, etc. Página 03

Um futuro bandido, (apenas 18 
anos) e seu comparsa um menor de idade 
(16) porém já perigosos no submundo do 
crime tomaram de assalto uma moradora 
de 63 anos no Cidade Alta em Cáceres, 
roubando o Fiat-Argo da vitima que foi 
mantida em cárcere privado. Na fuga, um 
deles bateu o carro e ambos foram presos 
pela Força Tática da PM. 

Página 03

Página 06

Para tentar melhoras as condições do 
sistema prisional de Mato Grosso, o Poder 
Judiciário deve começar a fazer um mutirão 
carcerário no estado. O objetivo é analisar a 
situação de cada reeducando, seja provisória ou 
definitiva e assim, minimizar a crise prisional 
existente. Cerca de 12.400 mil presos compõem 
a população carcerária do Estado em pouco 
mais de 6.350 vagas.  

Polícias de Mato Grosso e Rondônia prenderam na fronteira 
(Comodoro), Rogério Favarato, envolvido em crimes de homicídios no 
estado de Rondônia. O suspeito é acusado de matar a tiros o advogado 
Sidnei Soteli, que era procurador da Câmara dos Vereadores de Cacoal. 
Contra ele ainda pesam as mortes de Antônio Franciele Pivetta, e Sérgio 
Gomes Araújo, em Castalheiras. Página 04

Irregularidade apontada em Auditoria de Conformidade realizada 
na Secid para verificar contrato de cobrança da apresentação de seguro 
garantia da execução da obra de implantação da ZPE de Cáceres foi 
considerada saneada pelo Pleno do TCE/MT. O contrato entre a Secid e a 
empresa Primus no valor inicial de R$ 15.392.234,14, teve como objeto a 
execução de obra, paralisada. Página 05

LANÇAMENTO

Natal Solidário Cometa
abrangerá todo o Estado

Expectativa é que prefeitos façam parcerias com empresas locais, entidades de classe, supermercados, fazendeiros e lideranças, em se engajar na campanha

Parceiros no lançamento da campanha ante vêem o sucesso   

CADEIA NELES

Pivete e truta assaltam
sexagenária em Cáceres

Foto: Assessoria

Ladrão maior de idade foi 
alcaguetado pelo comparsa pivete  

Foto: PM/MT

FLEXIBILIZAÇÃO

Judiciário agiliza mutirão
para 12.400 presos de MT

Transição na faxina geral suspendeu 
provisoriamente as visitas   

Foto: Reprodução

TRIPLO-HOMICIDA

Operação policial grampeia
pistoleiro fujão na fronteira

Rogério Favarato: profissão, matador, endereço atual, cadeia   

Foto: PJC-MT

SEGURO GARANTIA

Processo do TCE saneou
falha em contrato da ZPE

Novela da ZPE de Cáceres continua há mais de 30 anos, sem sair do papel   

Foto: JCC
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SOCIAL

By Rosane Michels

Energias positivas a Márcia Elizabeth 
Sedlacek que passou por mais um 
procedimento cirúrgico nesta semana. Que 
Deus esteja sempre no comando do seu 
tratamento e que sua recuperação seja o mais 
breve possível.

Mais uma ação digna de registro a parceria firmada entre a 
prefeitura de Cáceres através das secretarias municipal de 
Educação, Saúde e Assistência social com o Instituto Aliança, o 
acordo de cooperação técnica visa ações de enfrentamento a 
violência sexual contra crianças e adolescentes no município. 
Nossos aplausos.

Noite ímpar marcou o lançamento de 2 documentários do 
cineastra cacerense Leandro Peska, que lotou a sala de sessão do 
Cine Xin com a presença de autoridades, professores da Unemat e 
amantes da arte. Conhecedores do seu talento e trabalho o 
resultado só poderia ser SUCESSO. Parabéns!!!

Buscando despertar nas crianças o amor e a 
valorização da nossa cultura, a equipe do 
Colégio Salesiano Santa Maria recebeu o 
Grupo Igarapé que por algumas horas 
ensinaram os alunos da Educação Infantil, 
passos de danças típicas de Mato Grosso. 
Uma verdadeira aula que foi regida pelo 
amor e  alegria. Parabéns a toda equipe 
pedagógica do colégio pelo brilhante 
trabalho no resgate da nossa cultura.

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

Esotérico
A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um ótimo aspecto 
de Marte e Vênus em Virgem, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
inter ior ização,  ref lexão e  
necessidade de solitude. Você vai 
preferir a intimidade a qualquer 

atividade social. O momento é ótimo para o 
planejamento de projetos criativos.

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um ótimo aspecto 
de Marte e Vênus em Virgem, 
indicando um dia de movimento 
na vida social e aproximação de 
amigos. O momento é ótimo para 

toda atividade em grupo. Um bom contato 
comercial pode ser feito hoje ou nos próximos 
dias.

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um ótimo aspecto 
de Marte e Vênus em Virgem, 
indicando um dia de boas 
novidades para suas finanças. O 
m o m e n t o  e n v o l v e  r i s c o s  
calculados, portanto, é um bom 

dia para novos investimentos. Um projeto pode 
ser firmado e aprovado.

A Lua entra em seu signo, se une a 
Urano e recebe um ótimo aspecto 
de Marte e Vênus em Virgem, 
indicando um dia de movimento 
positivo e boas novidades, que 
podem envolver a vida pessoal e 
profissional. O período pode estar 

relacionado à aprovação de um projeto criativo 
ou início de namoro.

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um ótimo aspecto 
de Marte e Vênus em Virgem, 
indicando um dia de notícias 
i n e s p e r a d a s  e m  p r o j e t o s  
profissionais e planos de 
negócios. O momento pode estar 

relacionado com o surgimento de um projeto 
inovador, que vai envolvê-lo totalmente.

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um ótimo aspecto 
de Marte e Vênus em Virgem, 
indicando um dia de movimento 
mental criativo, de contato com 
pessoas estrangeiras e do 

planejamento de viagens, especialmente as 
internacionais. Uma nova filosofia de vida 
começa a desenhar-se.

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um ótimo aspecto 
de Marte e Vênus em Virgem, 
indicando um dia de boas 

negociações e acordos relacionadas a seus 
projetos de trabalho. O momento pode trazer 
uma notícia inesperada sobre um novo 
projeto. Dia ótimo para começar uma dieta.

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um ótimo aspecto 
de Marte e Vênus em Virgem, 
indicando um dia de movimento 
na vida social e aproximação de 

pessoas interessantes. Um romance 
inesperado pode começar a qualquer 
momento. Dia ótimo para divertir-se com os 
filhos.

A Lua entra em Touro, se une a Urano 
e recebe um ótimo aspecto de Marte e 
Vênus em Virgem, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  m a i o r  
envolvimento com a vida doméstica 
e familiar. O momento pode estar 

relacionado com a negociação de compra ou 
venda de um imóvel. Dia ótimo para estar com os 
seus.

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um ótimo aspecto 
de Marte e Vênus em Virgem, 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  
inter ior ização,  ref lexão e  

aprofundamento emocional. O momento 
pode também indicar a inovação de um 
projeto já em andamento. Chegam boas 
notícias sobre sua vida financeira. 

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um ótimo aspecto 
de Marte e Vênus em Virgem, 
indicando um dia de movimento 
nos relacionamentos, pessoais e 

profissionais. A vida social ganha força e 
novas amizades podem ser feitas. Uma 
sociedade comercial pode começar a ser 
negociada.

A Lua entra em Touro, se une a 
Urano e recebe um ótimo aspecto 
de Marte e Vênus em Virgem, 
indicando um dia de movimento 
na vida social e melhora na 

comunicação que se torna mais intensa. O 
dia é ótimo para os estudos e viagens. Um 
novo contrato pode começar a ser negociado.

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

*********************************
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U n i ã o .  T o d o s  s e  
enfrentam em turno único, com 
os quatro primeiros colocados se 
classif icando para a fase 
semifinal. 
A competição conta com atletas 
sub-21, mas permite cinco 
jogadores por partida nascidos 
até 1996, completando 23 anos 
em 2019. O time campeão 
garante vaga direta na Copa do 
Brasil de 2020.

compromissos com outras 
competições, Copa Verde e Série 
C. Na estreia na competição, que 
foi na segunda rodada, o Leão da 
Colina perdeu para o Cuiabá por 1 
a 0, no CT do Dourado, sob 
comando do auxiliar-técnico 
Tingo.

A Copa FMF é disputada 
por oito equipes, Araguaia, 
Cuiabá, Dom Bosco, Luverdense, 
Mixto, Sinop, Operário Ltda e 

s  j o g a d o r e s  d o  
Figueirense cumpriram a Oameaça e não entraram 

em campo para enfrentar o 
Cuiabá na noite da última terça-
feira, na Arena Pantanal, em jogo 
válido pela 17ª rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro. O 
motivo, o protesto pelos salários 
atrasados. Com isso, o Cuiabá 
venceu por W.O (placar de 3 a 0), 
ficando com os três pontos da 
partida. 

S e g u n d o  C r i s t i a n o  
Dresch, vice-presidente do 
Cuiabá, os torcedores que 
pagaram pelo ingresso poderão 
fazer a troca para o jogo seguinte 
do time como mandante na Arena 
Pantanal, contra o Botafogo-SP, 

na sexta-feira.
O W.já estava ensaiado 

pelos jogadores do Figueira, que  
por volta das 20h20, com 50 
minutos de atraso em relação ao 
cronograma inicial, deixaram o 
hotel em direção à Arena 
Pantanal. 

N o  v e s t i á r i o ,  
permaneceram por 40 minutos e 
na sequência, voltaram ao veículo 
e foram embora, sem dar 
entrevistas.

O árbitro da partida, 
Pathrice Wallace Corrêa Maia, 
seguiu o protocolo e aguardou 30 
minutos, mas os jogadores da 
equipe catarinense não foram ao 
g r a m a d o .  M a i a ,  e n t ã o ,  
determinou o fim da partida. O 

caso será relatado na 
súmula.

O Figueirense agora fica 
sujeito a punições em duas 
frentes: pela CBF e pelo STJD. 
Como foi o primeiro W.O. do 
time, a punição será a derrota na 
tabela (por 3 a 0) e multas. Em 
caso de reincidência, o clube fica 
sujeito a ser excluído da 
competição. 

No caso atual, vai pra 
tabela derrotatado por 3 a 0 na 
partida, recebe mult de R$ 5 mil e 
conforme o artigo 58 do RGC, a 
estas punições se somam outras 
previstas pelo CBJD (Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva), 
que são aplicadas pelo STJD 
(Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva).

A CBF também considera 
cumpridas todas as suspensões 
automáticas e outras penas 
impostas pelo STJD ao rival do 
Figueirense no jogo do W.O. Ou 
seja: se um jogador do Cuiabá 
acumulou três cartões amarelos e 
não enfrentou o Figueirense, a 
CBF considera a punição 
cumprida.
Quanto ao Dourado que nada 
tem a ver com a questão, subiu 
dois pontos na tabela, segue 
normal em seus compromissos 
na série B e pega nesta sexta feira 
o Botafogo de Ribeirão Preto na 
Arena Pantanal em busca de uma 
revanche aos 3 a 0 da derrota 
sofrida na 1ª etapa na cada do 

uatro jogadores além do 
técnico que até uma Q
semana atras defendiam as 

cores do cacerense, migraram 
para Cuiabá, após o alvicelesteda 
fronteira ser eliminado nas 
penalidades máximas pelo Nova 
Mutum em pleno Geraldão e 
amargar mais um ano na 
segundona. Eles foram reforçar o 
Dom-Bosco para a sequência da 
disputa da Copa FMF 2019.

O técnico Odil Soares 
assumiu o comando do Azulão na 
t e r ça - f e i r a (20 ) ,  após  s e r  
a p r e s e n t a d o  a o  e l e n c o ,  
juntamente com quatro reforços, 
que deixaram a Fera, o goleiro 
Elias, o volante Passarinho, o 
meia Igor Vieira e o atacante 
Eduardo Romarinho. Todos os 
quatro já foram registrados no 
BID da CBF, estando aptos para 
estrear na próxima rodada, que 

será contra o União de 
Rondonópolis amanhã (24) às 15 
horas, no CT do Brasil Central. 
Havia a expectativa do Dom-
Bosco contar com o zagueiro 
Lucão, porém o atleta precisa da 
liberação do Cuiabá para poder 
defender o Azulão na Copa FMF.

A equipe do Dom Bosco 
folgou na primeira rodada, por 
conta de jogo adiado contra o 
Luverdense, que tem 

PULANDO DO BARCO

Técnico vaza do Cacerense
levando quatro pro Azulão

Tendencia da situação na Fera após não conseguir a vaga para disputar a elite em 2020,  é evasão de atletas para outros clubes, em busca de melhores dias

O.E c/ Redação

Assim como chegaram, eles se foram no naufrágio do alviceleste   

Foto: Arquivo

BOLA ROLANDO

Após faturar W.O do Figueira
Dourado encara hoje o Fogão

G.O c/ Redação

Cuia encara logo mais na Arena, o Pantera de Ribeirão Preto   

Foto: D.Goias
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em abril último, acusada de 
integrar uma quadrilha que desviava 
recursos públicos a partir de fraude 
em processo licitatório envolvendo 
recursos direcionados à obra de 
saneamento básico no município de 
Ministro Andreazza. Também na 
esteira das investigações, uma 
guerra política nas redes sociais com 
o presidente do DER de Cacoal, Alex 
Brasilino Reis.

Civil de Cacoal (RO).
Favarato era morador de 

Cacoal, mas estava escondido há 
cerca de 2 meses na região de 
Comodoro, com a mulher e duas 
crianças, fugindo da acusação de 
assassinar no dia 8 de maio deste ano 
a tiros o advogado Sidnei Soteli, que 
era procurador da Câmara dos 
Vereadores de Cacoal (RO).

A vitima, havia sido presa 

stão abertas inscrições para 
instrutores de bateria, Eclarinete, flauta, saxofone, 

trombone, trompa, trompete, tuba, 
violão, violino e violoncelo para 
atuarem no “Projeto Sinfonia”, da 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat), em Cáceres. A 
Unemat oferece 11 bolsas na 
Modalidade Cultura.  As inscrições 
serão realizadas até esta sexta-feira 
(23) e os interessados devem se 
inscrever diretamente com a 
coordenadora do Projeto Sinfonia, a 
professora Maria do Socorro Araújo 
ou com a servidora Nádia Silva 
Moreno Gomes, na Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura (Proec), à 
Avenida Tancredo Neves, 1095, das 
14h às 17h.

Para atuar no projeto os 
interessados devem ter, entre outros 
r equ i s i tos ,  conhec imen to  e  
experiência em conhecimento 
musical e leitura de partitura. 
Professores e técnicos do quadro 
efetivo da Unemat não podem 
concorrer a Bolsa Cultura. O Projeto 
Sintonia ensina música aos 
acadêmicos e a comunidade em 
geral com o propósito de preparar 

ma operação conjunta das 
Polícias Civis de Mato UGrosso e Rondônia prendeu 

um indivíduo investigado por 
integrar um grupo criminoso 
envolvido em crimes de homicídios 
no estado de Rondônia. O suspeito 
Rogério Favarato, 48, teve a prisão 
preventiva cumprida na fronteira, 
em Comodoro, em uma ação 
integrada com a Delegacia de Polícia 

quem tiver mestrado ou 
doutorado.

Os candidatos às bolsas 
passarão por análise de currículo, 
e n t r e v i s t a  e  p r o v a  p r á t i c a  
instrumental. A vigência da bolsa é 
de 1º de setembro a 31 de dezembro 
deste ano. A divulgação do resultado 
final será realizada pela Proec por 
meio do endereço eletrônico 

músicos para integrar a 
Banda Sinfônica da Unemat.

O valor da Bolsa Cultura, 
para o cumprimento de 20 horas 
semanais,  varia conforme a 
escolaridade do candidato, sendo de 
R$ 400,00 para ensino médio e 
graduação incompleta, R$ 1.100,00 
para graduados, R$ 1.200,00 com 
especialização e R$ 1.300,00 para 

Soteli morreu na frente da 
casa legislativa, quando dois 
suspeitos chegaram em um carro, 
desceram e passaram a atirar várias 
vezes contra ele. O primeiro a ser 
preso acusado de participar da 
execução foi Wilhasmar Ventraneli, 
com a pistola calibre.40 e agora, 
Rogério Favarato, em Comodoro.

Na capivara de Favarato, 
acusações das mortes de Antônio 
Franciele Pivetta, em 11 de abril e 
Sérgio Gomes Araújo, em 15 de abril 
deste ano em Castalheiras (RO), 
conforme o delegado Gilson 
Silveira, titular da Delegacia de 
Comodoro. Sobre o assassinato de 
Soteli, o crime foi registrada por 
câmeras de seguranças, sendo 
possível ver o procurador saindo de 

dentro da Câmara de 
Vereadores, acompanhado de 
Gideão Francisco e de um terceiro 
homem. Quando Soteli está de frente 
para a porta do carro dele, um 
veículo branco estaciona no meio da 
rua e dois homens descem armados e 
correm na direção do procurador.

Ele ainda tenta fugir, mas é 
cercado pelos dois suspeitos, que o 
atingem com vários disparos de 
pistola calibre .40. Soteli então cai 
no gramado em frente à Câmara. No 
momento em que ia fugir do local, 
um dos suspeitos retorna e atira mais 
vezes contra Sidnei. Só depois que a 
dupla entra no carro e foge. No 
momento do ataque, Gideão 
Francisco também foi atingido por 
um tiro.

os vereadores conversaram com 
alguns populares que falaram dos 
benefícios que o asfalto trará para o 
bairro.

Vale destacar que este 
projeto é um empenho de toda a 
Câmara de Vereadores juntamente 
com a Prefeitura Municipal. 

P o r  v á r i o s  a n o s  o s  
moradores do bairro Alvorada, 
centro de Pontes e Lacerda 
aguardavam ansiosos pelo início da 
pavimentação, e hoje este sonho 
começa a se concretizar.

A Rua Antônio Bento Neto 
já está sendo preparada para receber 
o asfalto. Maquinários da prefeitura 
estão trabalhando no local para que 
o asfalto se conclua o mais rápido 
possível. 

Os moradores esperam que 
isso aconteça antes da chegada das 
chuvas, quando tudo fica mais 
difícil.

Maxsuel Guimarães, estiveram no 
bairro Alvorada acompanhando o 
início das obras de pavimentação 
asfáltica no bairro. Na oportunidade 

s vereadores Anderson 
B a r b o s a ,  A n t ô n i o  d a  ODengue, Pedro da Pecuária, 

Márcia Ponte, Natalícia Inácia e 

PROFISSÃO: MATAR

Pistoleiro foge pra fronteira
mas cai nas mãos da polícia

Além da morte de procurador pesam nos costados do homicida, as mortes de  Antônio Franciele Pivetta, e Sérgio Gomes Araújo na cidade de Castanheira

Assessoria c/ Redação

Matador de aluguel Rogério Favarato teria várias mortes nas costas  

OBRAS VIÁRIAS

Alvorada recebe pavimentação
antes da temporada das chuvas
Assessoria

Máquinas trabalham ininterruptamente na restauração viária  

Foto: Assessoria

PROJETO SINFONIA

Inscrições para instrutores
musicais encerram-se hoje

Assessoria c/ Redação

Projeto Sintonia ensina música aos acadêmicos e a comunidade em geral  

Foto: Divulgação

Foto: PJC-MT
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Há 55 anos, desde agosto de 1965 
portanto, o decreto 56.747, oficializou o 
dia 22 de agosto como o Dia do Folclore, 
numa justa homenagem à cultura popular 
brasileira, formada pela mistura de 
elementos indígenas, portugueses e 
africanos, numa miscelânea que vai das 
danças, a culinária, das lendas ao 
artesanato e por aí, mesclando povos e 
costumes, num riquíssimo cabedal 
histórico de tradições. 

A palavra folclore tem origem no 
inglês antigo: "folk" significa povo e 
"lore," conhecimento, cultura. Mas na 
verdade, esse termo esse termo vem de 
longe, do tempo de Zagai, quando se 
amarrava cachorro com linguiça, 
plantado pelo arqueólogo William John 
Thoms, ao enviar uma carta ao jornal 
inglês Athenaeum, em 22 de agosto de 
1846, na qual sugeria que todo o conjunto 
de tradições ou antiguidades populares 
poderia ser definido pela palavra folklore. 
Brasileiramente falando, o nosso folclore 
se define pela cultura deste povo 
tradicional, não havendo nada mais 
nacional do que ele, afinal, é o tal Folclore 
tupiniquim, o conjunto das tradições 
culturais dos conhecimentos, crenças, 
costumes, danças, canções e lendas dos 
brasileiros de norte a sul. 

Com certeza na era digital, 
perguntar a um jovem se ele conhece os 
personagens de nosso folclore, seria perda 
de tempo, já que para esta geração sem a 
disciplina de artes na grade curricular, a 
saida pela tangente,  é formada 
emnotebook, enredados na internet e Luiz 
da Câmara Cascudo (O Papa do Folclore), 
não diz nada. Em Vez de caçar Saci, Cuca, 
a Bruxa do Capoeirão, Curupira, Caapora, 
Boitatá, Mula sem Cabeça, Sereia, 
Lobisomem, Minhocão e demais 
personagens de crendices nas antologias 
de Lobato, Suassuna, a onda é caçar 
Pókemon; dançar siriri e cururu, o 

c h o r a d o ,  S ã o  G o n ç a l o  e  
rasqueado, é coisa de velho, o barato é o 
funk, o falso sertanejo universitário 
reprovado na clave de sol; Saborear Maria 
Isabel, Pacu assado com farofa de couve, 
carne seca com banana-da-terra verde, 
acelerar a potencia no guaraná ralado, 
saborear o Furrundu, molhar a goela com 
licor de pequi, nem pensar, um subway 
desce melhor com Coca-Cola, não é 
mesmo? Graças à Deus, a geração baby-
bommer ainda não arriou os costados e o 
Folclore continua vivo, nos bailados do 
Chalana, (Alô Tolotti); na viola de cocho 
de Seu Lourenço da Guia; no bolo de arroz 
das Bike-Food's; no rasqueado de 
Pescuma, no canjinjin da Praça da Feira, 
made on Vila Bela; Nas conversas ao pé 
do ouvido com os pescadores veteranos 
das Z-2 e demais pérolas do folclore 
pantaneiro cantado em prosa e versos 
registrados no Pantanal em Aquarela de 
Lorde Dannyelvis. 

Concluindo, a gente não poderia 
encerrar o papo diário resumido, sem 
relacionar o folclore com o turismo, 
mesmo porque Cáceres é um dos mais 
importantes nichos deste setor nacional. 
Na real, o folclore funciona como um 
pano de fundo ao turismo, pela histórica 
tradição dos folguedos, musica, dança, 
culinária, etc,  atuando os visitantes, 
como divulgadores do folclore e como 
fonte de recursos para o crescimento da 
economia local, o que pode significar 
melhoria da qualidade de vida das 
camadas populares. Esta relação, porém, 
precisa ser avaliada no sentido de 
resguardar os agentes da cultura popular 
das pressões econômicas e políticas. 

A única política que se admite na 
cultura de um povo, é cultural, do resgate 
dos valores históricos, algo difícil nos 
últimos tempos, mas o Folclore reage, 
resiste e se depender da gente será eterno, 
Bom Dia!

Nosso editor aproveitou o 
gancho hoje para abordar o tema folclore 
devido ontem (22) o calendário registrar 
esta data comemorativa e como as lendas 
representam o conjunto de estórias e 
contos narrados pelo povo, transmitidas 
de geração em geração, lembro-me de 
uma especial aqui em Cáceres, que meus 
pais contavam quando eu era criança, a 
Lenda do Minhocão, a historia da cobra 
gigante da cidade. Pois bem, reza a lenda 
que o minhocão é uma cobra gigante 
capaz de sugar em poucos minutos o 
sangue de uma pessoa. 

Há alguns anos começaram a 
desaparecer alguns animais da região 
próxima a uma usina de açúcar e álcool. 
Galinhas, porcos, bezerros e cachorros 
eram encontrados muito tempo depois, 
totalmente estraçalhados. Foi então que 
os moradores descobriram que por ali  
circulava uma serpente gigante.

Os boatos e o medo tomavam 
conta. O dono da usina já não sabia mais 
o que fazer e chamou um padre para 
orientá-lo. Toda a região foi benzida. A 
serpente respingada por um pouco 
daquela água benta, mergulhou no rio 
Paraguai e fugiu, até um esconderijo em 
frente ao local no qual uma igreja estava 
sendo construída.  Porém, não pode ficar 
muito tempo lá, já que muitas mulheres 
vinham até o rio para lavar suas roupas 
ou tomar banho. Diante disso a serpente 
foi rastejando embaixo da terra e se 
acomodou justamente na área em que a 
igreja seria construída.

Quando a obra ficou pronta, 
houve uma missa em comemoração. Ao 
perceber os passos e vozes em cima dela, 
a cobra se mexeu e tremeu tanto que a 
obra começou a desabar. Primeiro foi o 
teto que caiu ferindo fiéis e depois as 
paredes. Algumas pessoas pensaram até 

EXPEDIENTE

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA 
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME

CNPJ 24.823.041/0001-46

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores www.jornalcorreiocacerense.com.br

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Administração, Redação e Oficina

Anos

02020202020202020202

Café
daManhã

SACROSSANTO

SÓ APARÊNCIA

AGIOTAGEM OFICIAL

É, FOGO, MANÉ!

PROVA DE VIDA

ZERADOS MESMO!

Apareceu Aparecida, maior loja de artigos 
religiosos católicos da região, situada num 
amplo e arejado espaço de 120 metros 
quadrados na Rua Padre Cassemiro, 767, 
no centro de Cáceres. O titular Nilson 
Chaves, abre oficialmente as portas no 
sábado, (24) com aquele café da manhã 
especial de inauguração aos presentes. 
Servo da Paroquia Nossa Senhora 
Aparecida, Nilson anuncia também para 
breve, uma Cafeteria no local.

A redução na taxa para 6% ao ano levou os 
juros no Brasil para o menor patamar das 
últimas desde 1986, certo? Se você pensar 
na maioria dos tomadores de crédito, a 
classe média que volta e meia entra no 
cheque especial e os que dependem do 
CDC, Crédito Direto ao Consumidor, a 
taxa de juros cobrada, paradoxalmente, é a 
maior da história, 322,23% ao ano.

Em dinheirês: quem pegar R$ 1 mil e pagar 
um ano depois terá de desembolsar R$ 
4.223, 23. Coisa de achar agiota um tipo 
generoso. Mas não é só a gula dos bancos, é 
a cumplicidade do governo, que deixou de 
usar os bancos oficiais como alavanca para 
reduzir o custo do dinheiro no mercado 
bancário. E você, ainda acredita em 
milagre de banqueiros apaniguados do 
governo?

Agora não dá para reclamar que o Instituto 
de Pesquisas Espacial está dominado por 
“maus brasileiros”, que querem “queimar ” 
a imagem do Brasil no exterior. O número 
de focos de queimadas cresceu 70% este 
ano (até o dia 18 de agosto) na comparação 
com o mesmo período de 2018. Ao todo, o 
Brasil registrou 66,9 mil pontos, segundo a 
medição do Programa Queimadas do Inpe 
(Insti tuto Nacional de Pesquisas 
Espaciais). Os dados apontam que as 
queimadas atingiram maior índice desde 
2013, primeiro ano em que há dados 
informados de período similar. É fogo, 
moçada e não adianta INPEdir (impedir) 
que se divulgue a verdade.

O deputado estadual Faissal Calil 
apresentou na Assembleia  Legislativa de 
Mato Grosso, projeto de lei que obriga 
instituições bancárias a destinarem 
funcionários  para comparecer até o local 
onde se encontra o idoso, mas para isso os 
familiares ou responsável devem 
apresentar o atestado médico ao banco para 
comprovar  a  impossibi l idade de 
locomoção da pessoa que precisa realizar a 
averiguação. Até que enfim, uma boa 
noticia, oxalá os demais pares aprovem o 
PL.

Falar em prova de vida, em banco, uma 
pesquisa realizada pelo Instituto 
Locomotiva revela a existência no Brasil 
de 45 milhões de desbancarizados, ou seja, 
brasileiros que não movimentam a conta 
bancária há mais de seis meses ou que 
optaram por não ter conta em banco. Isso 
significa que de cada três brasileiros, um 
não possui conta bancária, mas também, 
pra quê conta se não tem bereré?

EDITORIA

que era um terremoto. 
Sem saber o que fazer, o povo 

começou a rezar, sendo que Nossa 
Senhora ficou com pena dos pobres fieis 
e decidiu ajudá-los. Mesmo que eles 
conseguissem construir a igreja de novo, 
a santa sabia que o problema não estaria 
resolvido, já que a serpente poderia 
voltar a se mexer a qualquer momento e 
todos estariam em risco. Resolveu, 
então, amarrar a enorme cobra. 

Pegou três fios do seu próprio 
cabelo e deu um nó em cada parte da 
cobra, que já não podia mais se mexer. 
Só depois de dezesseis anos, a catedral 
pode ser reconstruída e até hoje o povo 
de Cáceres acredita que a cobra ainda 
está lá embaixo, mas que não há perigo, 
pois ela esta presa pelo fio de cabelo de 
ouro de nossa senhora.
***___Compilado por Rosane 
Michelis

O Folclore Resiste

O Minhocão de Cáceres
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 ste ano, a campanha do 
Natal Solidário para todos os Emunicípios de Mato Grosso, 

promovido pelo Instituto Cometa de 
Cáceres, foi lançada na última 
quarta-feira (21), às 14h na 
Assembleia Legislativa, criou o 
tema: “Fazer o bem é o melhor 
caminho”.

A campanha é destinada à 
arrecadação de alimentos para 
atender as comunidades em situação 
de vulnerabilidade de todas as 
regiões do Estado. O Instituto conta 
com a parceria da Associação Mato-
g r o s s e n s e  d o s  M u n i c í p i o s ,  
Associação para o Desenvolvimento 
Social dos Municípios, Rotary 
Clube, Lions, OAB/MT e outros.

Conforme explica o prefeito 
de Cáceres, Francis Maris, o 
Instituto Cometa doará os prêmios: 
uma HB 20, uma moto, uma 
geladeira, um fogão e uma televisão. 
Para concorrer aos prêmios, os 
participantes podem trocar 3 quilos 
de alimentos não perecíveis por 
cupons. O sorteio está marcado para 
o dia 10 de dezembro e a meta da 
campanha é arrecadar cerca de 600 
toneladas de alimentos, com 200 mil 
cupons.

A participação das 

outros interessados em se 
engajar na campanha. Além de 
alimentos, podem doar também 
brinquedos para as crianças”, disse o 
prefeito de Cáceres.

Cada prefeito pode realizar a 
campanha no município da maneira 
que achar conveniente, seja em um 
evento em praça pública, com 
atrações musicais ou em outros 
ambientes. “O importante é 

prefeituras será através das 
s e c r e t a r i a s  m u n i c i p a i s  d e  
Assistência Social e outras indicadas 
pelos gestores. Para isto, será feito 
um termo de parceria entre cada 
Prefeitura e o Instituto Cometa. “A 
nossa expectativa é que os prefeitos 
entrem nesta campanha e façam 
parcerias com as empresas locais, 
entidades de classe, supermercados, 
com os fazendeiros da região, e 

de cestas básicas, que serão 
distribuídas para as famílias em 
todos os municípios”, garantiu 
Francis. Para o lançamento da 
campanha Natal Solidário, já estão 
inscritos 60 municípios, que 
confirmaram adesão ao projeto.

mobilizar a população para 
participar deste momento tão 
importante e essencial, que visa 
oferecer um Natal com mais 
solidariedade. 

A  a r r e c a d a ç ã o  d o s  
alimentos vai resultar em milhares 

julho do ano passado, a 
Justiça de Mato Grosso, já havia 
condenado os médicos legistas 
Manoel Francisco de Campos Neto, 
Jorge Paulete Vanrell e a Editora 
Universitária de Direito Ltda, 
(Publicação no DOE) por usarem 
fotos de um morto no livro sobre 
perícia sem autorização da família 
dele. 

Ao todo, os réus foram 
sentenciados a pagar solidariamente 
uma indenização de R$ 80 mil a 
título de danos morais para a filha de 
um advogado, que havia se 
suicidado em 2013, em Cáceres.

Naquela oportunidade, o 
médico Manoel Francisco alegou 
que cabia à editora trabalhar as 
imagens para reduzir o grau de 
identificabilidade nelas, descartando 
a violação de imagem, mas a 
alegação não prosperou e agora ele 
corre o risco de ser exonerado da 
função.

 P e r í c i a  O f i c i a l  e  
Identificação Técnica de AMato Grosso (Politec) está 

investigando o médico perito 
Manoel Francisco de Campos Neto 
suspeito de fotografar e publicar 
imagens de cadáveres, apontadas 
como irregularidades, que teriam 
sido cometidas a partir de janeiro de 
2014, durante trabalho realizado 
pelo servidor em Cáceres. Conforme 
a Politec, o médico teria utilizado as 
imagens em dois livros escritos por 
ele.

A portaria do Processo 
Administrativo Disciplinar, assinada 
pelo diretor-geral da Politec, Rubens 
Sadao Okada, foi republicada no 
Diário Oficial que circulou 

anteontem (21) e conforme a 
publicação, o servidor utilizou as 
fotografias sem autorização da 
Politec e dos familiares ou 
responsáveis legais (no caso de 
menores de idade) dos cadáveres.

O médico também teria 
descumprido protocolos éticos e 
utilizado as imagens como se fossem 
de seu acervo pessoal, constatando-
se que as fotografias chegaram a ser 
utilizadas em duas edições do "Atlas 
de Medicina Legal - Guia prático 
para médicos e operadores do 
direito", de autoria do servidor. 
Segundo consta na portaria, pela 
infração cometida, o servidor pode 
ser punido com a demissão do cargo.

Sobre o polêmico caso em 

CAMINHO DO BEM

ois indivíduos perigosos, 
um com 18 anos e outro Dmenor de idade, assaltaram 

uma senhora de 63 anos, moradora 
no Cidade Alta na noite da última 
terça feira, mediante ameaças com 
uma arma de fogo apontada para a 
cabeça da vitima, que passou 
momentos de terror e ficou sem seu 
automóvel, um Fiat-Argo.

Acionada por um vizinho 
que suspeitara da movimentação na 
casa ao lado, policiais da Força 
Tática da PM e das motos, foram 
informados também que o veículo 
estaria se deslocando pela Avenida 
Getúlio Vargas e logo foi avistado o 
Argo em alta velocidade, cujo 
condutor não atendeu as tentativas 
de ordem de paradas, acelerando na 
fuga até que veio a perder o controle 
da direção próximo à estação de 
energia no bairro Nova Era, naquela 
avenida, chocando contra barraco.

No desespero para não ser 
preso, o ladrão abandonou o Fiat 
Argo batido e  adentrou a estação de 
energia, quando finalmente foi 
detido, constatando-se tratar do 

pivete de iniciais M.F.G.C., 
16.

Numa verificação  no 
interior do carro roubado, os 
policiais encontraram um aparelho 
de TV de 32 polegadas. e um 
umidificador de ar portátil ,  
subtraídos da casa da vitima.

Interrogado pelos PMs, o 
pivete disse que havia praticado o 
assalto com um comparsa e que o 
combinado era de ambos se 
encontrar depois do roubo no Facão, 
e que com certeza seu colega ainda 
estaria no local do crime mantendo a 
sexagenária em cárcere privado, 
aguardando seu contato via fone 
sobre onde teria mocozado o carro.

Foi tudo muito rápido e os 
policiais conseguiram chegar em 
tempo de agarrar o outro assaltante, 
(nome não fornecido pela polícia a 
imprensa, embora maior de idade), 
de iniciais D.J.A.M., 18, portando 
um revólver calibre 32 sem 
munições, o qual ameaçou fugir, 
mas foi grampeado e com seu 
cúmplice pivete, encaminhado ao 

Cometa lança a campanha
Natal Solidário na AL-MT

A arrecadação dos alimentos vai resultar em milhares de cestas básicas, que serão  distribuídas para milhares de famílias em todos os municípios de MT

Assessoria c/ Redação

Importante é a mobilização para oferecer um Natal com mais solidariedade 

 Foto: Arquivo

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Politec investiga médico perito
de Cáceres por fotos de morto

Assessoria c/ Redação

Na edição do livro, o autor foi entrevistado na Globo pelo Jô Soares   

Foto: Arquivo

CÁRCERE PRIVADO

Policiais libertam sexagenária
vítima de ladrões em Cáceres

Da Redação

Ladrões foram detidos logo após o violento crime no Cidade Alta  

Foto: PM/MT
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apresentação da garantia, 
antes mesmo da expiração do 
prazo indicado no contrato e 
da nomeação do fiscal e 

continuou adotando medidas, 
as quais resultaram na 
apresentação da referida 
garantia. "Por essas razões, 

concluo pelo saneamento da 
irregularidade". 

O voto foi aprovado 
por unanimidade.

rregularidade apontada 
e m  A u d i t o r i a  d e  
Conformidade realizada I

na Secretaria de Estado de 
Cidades (Secid) para verificar 
contrato de cobrança da 
apresentação de seguro 
garantia da execução da obra 
de implantação da Zona de 
Processamento de Exportação 
( Z P E )  d e  C á c e r e s  f o i  
considerada saneada pelo 
Pleno do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso.  O processo foi 
relatado pela conselheira 
interina Jaqueline Jacobsen e 
levado a julgamento na sessão 
ordinária do último dia 20.

No relatório preliminar, 
a equipe técnica apontou que o 
f i s c a l  d o  C o n t r a t o  n º  
19/2017/Secid, Rodrigo Inri 
Pagot dos Reis, não foi 
e f i c i e n t e  a o  e x i g i r  
t e m p e s t i v a m e n t e  a  
apresentação do seguro 
garantia. 

O contrato entre a Secid 
e  a  e m p r e s a  P r i m u s  
Incorporação e Construção 
Ltda., no valor inicial de R$ 

15.392.234,14, teve 
como objeto a execução de 
obra de implantação da Zona 
d e  P r o c e s s a m e n t o  d e  
Exportação no Município de 
Cáceres e foi firmado em 
5/5/2017.

No entanto, a portaria 
de nomeação de Rodrigo Inri 
Pagot dos Reis, como fiscal de 
contrato, foi no dia 15 de maio 
de 2017, com publicação no 
dia seguinte. Já a assinatura do 
contrato ocorreu em 5 de maio 
de 2017. 

"Portanto, como o prazo 
para a apresentação da garantia 
era de 10 dias, entendo que, de 
fato, era impossível que o 
f iscal  tomasse  medidas  
proativas a fim de exigir o 
cumprimento do referido 
prazo, simplesmente pelo fato 
d e  s e q u e r  h a v i a  s i d o  
n o m e a d o " ,  c o n c l u i u  a  
conselhei ra  re la tora  do 
Processo nº 374288/2017.

Jaqueline disse ainda 
que a Secretaria do Estado de 
Cidades acompanhou a 
execução do contrato no 

SÓ NO PAPEL

Sanada irregularidade em contrato
para obra de implantação da ZPE

Contrato entre a Secid e a Primus Incorporação e Construção Ltda, no valor inicial de R$ 15.392.234,14, teve como objeto a execução de obra da Z.P.E

Assessoria

Saneamento do contrato não significa reativação das obras da ZPE  

Foto: Arquivo
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U n i ã o .  T o d o s  s e  
enfrentam em turno único, com 
os quatro primeiros colocados se 
classif icando para a fase 
semifinal. 
A competição conta com atletas 
sub-21, mas permite cinco 
jogadores por partida nascidos 
até 1996, completando 23 anos 
em 2019. O time campeão 
garante vaga direta na Copa do 
Brasil de 2020.

compromissos com outras 
competições, Copa Verde e Série 
C. Na estreia na competição, que 
foi na segunda rodada, o Leão da 
Colina perdeu para o Cuiabá por 1 
a 0, no CT do Dourado, sob 
comando do auxiliar-técnico 
Tingo.

A Copa FMF é disputada 
por oito equipes, Araguaia, 
Cuiabá, Dom Bosco, Luverdense, 
Mixto, Sinop, Operário Ltda e 

s  j o g a d o r e s  d o  
Figueirense cumpriram a Oameaça e não entraram 

em campo para enfrentar o 
Cuiabá na noite da última terça-
feira, na Arena Pantanal, em jogo 
válido pela 17ª rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro. O 
motivo, o protesto pelos salários 
atrasados. Com isso, o Cuiabá 
venceu por W.O (placar de 3 a 0), 
ficando com os três pontos da 
partida. 

S e g u n d o  C r i s t i a n o  
Dresch, vice-presidente do 
Cuiabá, os torcedores que 
pagaram pelo ingresso poderão 
fazer a troca para o jogo seguinte 
do time como mandante na Arena 
Pantanal, contra o Botafogo-SP, 

na sexta-feira.
O W.já estava ensaiado 

pelos jogadores do Figueira, que  
por volta das 20h20, com 50 
minutos de atraso em relação ao 
cronograma inicial, deixaram o 
hotel em direção à Arena 
Pantanal. 

N o  v e s t i á r i o ,  
permaneceram por 40 minutos e 
na sequência, voltaram ao veículo 
e foram embora, sem dar 
entrevistas.

O árbitro da partida, 
Pathrice Wallace Corrêa Maia, 
seguiu o protocolo e aguardou 30 
minutos, mas os jogadores da 
equipe catarinense não foram ao 
g r a m a d o .  M a i a ,  e n t ã o ,  
determinou o fim da partida. O 

caso será relatado na 
súmula.

O Figueirense agora fica 
sujeito a punições em duas 
frentes: pela CBF e pelo STJD. 
Como foi o primeiro W.O. do 
time, a punição será a derrota na 
tabela (por 3 a 0) e multas. Em 
caso de reincidência, o clube fica 
sujeito a ser excluído da 
competição. 

No caso atual, vai pra 
tabela derrotatado por 3 a 0 na 
partida, recebe mult de R$ 5 mil e 
conforme o artigo 58 do RGC, a 
estas punições se somam outras 
previstas pelo CBJD (Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva), 
que são aplicadas pelo STJD 
(Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva).

A CBF também considera 
cumpridas todas as suspensões 
automáticas e outras penas 
impostas pelo STJD ao rival do 
Figueirense no jogo do W.O. Ou 
seja: se um jogador do Cuiabá 
acumulou três cartões amarelos e 
não enfrentou o Figueirense, a 
CBF considera a punição 
cumprida.
Quanto ao Dourado que nada 
tem a ver com a questão, subiu 
dois pontos na tabela, segue 
normal em seus compromissos 
na série B e pega nesta sexta feira 
o Botafogo de Ribeirão Preto na 
Arena Pantanal em busca de uma 
revanche aos 3 a 0 da derrota 
sofrida na 1ª etapa na cada do 

uatro jogadores além do 
técnico que até uma Q
semana atras defendiam as 

cores do cacerense, migraram 
para Cuiabá, após o alvicelesteda 
fronteira ser eliminado nas 
penalidades máximas pelo Nova 
Mutum em pleno Geraldão e 
amargar mais um ano na 
segundona. Eles foram reforçar o 
Dom-Bosco para a sequência da 
disputa da Copa FMF 2019.

O técnico Odil Soares 
assumiu o comando do Azulão na 
t e r ça - f e i r a (20 ) ,  após  s e r  
a p r e s e n t a d o  a o  e l e n c o ,  
juntamente com quatro reforços, 
que deixaram a Fera, o goleiro 
Elias, o volante Passarinho, o 
meia Igor Vieira e o atacante 
Eduardo Romarinho. Todos os 
quatro já foram registrados no 
BID da CBF, estando aptos para 
estrear na próxima rodada, que 

será contra o União de 
Rondonópolis amanhã (24) às 15 
horas, no CT do Brasil Central. 
Havia a expectativa do Dom-
Bosco contar com o zagueiro 
Lucão, porém o atleta precisa da 
liberação do Cuiabá para poder 
defender o Azulão na Copa FMF.

A equipe do Dom Bosco 
folgou na primeira rodada, por 
conta de jogo adiado contra o 
Luverdense, que tem 

PULANDO DO BARCO

Técnico vaza do Cacerense
levando quatro pro Azulão

Tendencia da situação na Fera após não conseguir a vaga para disputar a elite em 2020,  é evasão de atletas para outros clubes, em busca de melhores dias

O.E c/ Redação

Assim como chegaram, eles se foram no naufrágio do alviceleste   

Foto: Arquivo

BOLA ROLANDO

Após faturar W.O do Figueira
Dourado encara hoje o Fogão

G.O c/ Redação

Cuia encara logo mais na Arena, o Pantera de Ribeirão Preto   

Foto: D.Goias
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