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UCS-PANTANAL
O ICMBIO apresentou a proposta de criação da Reserva de Fauna do Pantanal com 165 mil hectares e produtores alertam por impactos sociais e econômicos

Produtores e ambientalistas
divergem sobre conservação
Foto: Assessoria

Produtores rurais de Cáceres e Poconé estão apreensivos com a
possibilidade de criação e ampliação de 523.369 hectares de Unidades de
Conservação (UCs) no Pantanal Mato-Grossense. A proposta apresentada
em Consulta Pública pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBIO), segundo produtores, irá impactar inicialmente
103 produtores dos municípios. Página 03

UNAMINIDADE

Senador Medeiros é cassado
suspeito de fraudes em ata
Foto: Arquivo

Reunião em Cáceres entre as partes não chegou a um consenso

PLANO OUSADO

Narcotráfico tenta resgatar
aeronave do pó em Cáceres

Senador Medeiros contesta cassação e diz que vai recorrer

O senador José Medeiros (Podemos-MT) teve o mandato cassado por
unanimidade pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral durante sessão
realizada anteontem, (31) e na mesma decisão, o pleno tornou Medeiros
inelegível por oito anos. A cassação do mandato de Medeiros deu-se por
entendimento de que houve fraude na ata da convenção de 2010, que
compôs a ordem dos suplentes. Página 06

Foto: Arquivo

Uma quadrilha invadiu o
aeroporto de Cáceres e tentou
resgatar um avião que estava
apreendido naquele local, desde o
mês de junho, quando duas
pessoas foram presas com 250 kg
de cocaína. Para frustrar o plano,.
Os meliantes levaram a aeronave
até a cabeceira da pista do
aeroporto, mas a parte mecânica
do avião fora alterada para não
conseguir levantar vôo.

ESCAMOU O LANCE

Tatu sai da toca e volta pro
pote rebocado após assalto
Foto: PM/MT

Página 03

Aeronave fora apreendida com mais de 16 arrobas de cocaína

MORTE NO CARAMUJO

Desviou de Uno na BR e morreu
ao bater o caminhão em árvore

Foto: PRF/MT

Amarildo Godoy, 40, morreu vítima
de um acidente na MT-174, registrado na
noite de anteontem (31), nas imediações do
Distrito do Caramujo, zona rural Cáceres. A
vítima conduzia um caminhão quando
tentou desviar de um Fiat Uno que acabava
de adentrar a pista e colidiu com uma árvore
as margens da rodovia. Um bebê de 3 meses
jogado fora da cabine sobreviveu.

Marcos Antônio Delgado, o Tatu, já está na chave

O ladrão Marcos Antônio da Cruz Delgado, Vulgo Tatu, foi preso
após o assalto na farmácia localizada na Avenida Aníbal de Toledo em
Poconé. Mesmo não tendo nada que o vinculasse com o roubo, (armas) ele
acabou confessando o crime e foi detido e encaminhado para a delegacia,
trocando a toca pelo xilindró, onde deverá passar uma boa temporada.
Página 04

Violento impacto destruiu
caminhão, matando condutor
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Dois chutes e uma Rolha
SELEÇÃO/PSICÓLOGO
A juíza diretora do Foro da Comarca de
Mirassol D'Oeste autorizou a divulgação do
Edital nº. 6/2018-CA, disponibilizado no
Diário da Justiça Eletrônico desta segundafeira (30 de julho), que traz a abertura do
Processo Seletivo para Credenciamento de
Pessoa Física para cadastro de reserva na
área de Psicologia. A inscrição é gratuita e
deverá ser realizada de 1º a 10 de agosto, das
13h às 18h, na Diretoria do Foro da
Comarca.
SELEÇÃO/PSICÓLOGO II
Dentre os requisitos para o credenciamento
estão: ter sido selecionado no processo
seletivo; ter mais de 21 anos; não possuir
antecedentes criminais e ser bacharel em
Psicologia, por instituição devidamente
reconhecida pelo Ministério da Educação e
com registro no Conselho Regional da
respectiva área profissional. A seleção dos
candidatos inscritos será feita por meio de
análise de currículo e efetuada pela
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo do
Fórum de Mirassol D'Oeste.
FRIAGEM DE AGOSTO
Nova frente fria chega em algumas regiões
de Mato Grosso, com a previsão de
temperaturas mínimas até 15º C, segundo
previsões do Clima Tempo. Conforme
informações do instituto, Cáceres não
escapa da friagem e nesta quinta-feira (2) as
mínimas previstas são de 15º C e 16º C,
respectivamente, com máxima para estes 2
dias deve ser de 31º C. Mas não se deve
assustar, nem apelar pra banho feijoada,
(orelha, pés e rabo), que as máximas
compensam.
LADO AVESSO
Desta vez, a banana comeu o macaco, senão
vejamos: ao monitorar criminosos que
estariam planejando um ataque a banco no
município de Juruena, (noroeste), quem
acabou surpreendido foi um grupo de
policiais do Grupo Armado de Resposta
Rápida que foi rendido, ficou na mira dos
bandidos e ainda teve 3 armas roubadas
pelos ladrões na noite do último sábado (28).
Depois das ameaças, os ladrões fugiram
levando duas pistolas e uma carabina
Taurus, espécie de submetralhadora, todas
pertencentes aos policiais civis.
EXEMPLO VICINAL
A Secretaria de Obras de Figueirópolis
D'Oeste, em conjunto com o Consórcio
Nascentes do Pantanal finalizaram a
recuperação das estradas vicinais do
município para melhorar ainda mais as
condições de tráfego e facilitar escoamento
da produção rural. As estradas rurais de
Figueirópolis D'Oeste se tornaram
referência em toda a região sendo muito
elogiadas por quem as utiliza. Muitos
trabalhos de drenagem foram realizados
para impedir que na estação de chuvas as
estradas se deteriorem rapidamente. Com o
auxílio dos equipamentos do Consórcio
Nascentes do Pantanal praticamente todas
as estradas estão em ótimas condições de
uso.

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

Nesses dias de convenção dos
partidos para escolher os candidatos à
Presidência da República e
conseqüentemente, o seu vice, um fato
tem chamado a atenção: a resposta
negativa daqueles que são convidados
para compor a vaga de vice nas diversas
chapas.
Nunca se viu algo parecido, com
o tal sou, não sou, vou, não vou, fica,
sai, entra, vaza, renuncia, pula fora,
égua, que o fenômeno vai entrar para os
anais da política.
Anais ficou bem na fita, né,
Mané? Tudo bem que vice era coisa de
vaquinha de presépio, de rolha,...ôpa,
era uma vez uma rolha, amigo, a
história desmonta a fábula, a tal
evoluiu, sabe que assim como a prima
da garrafa de champanha se sair não
entra mais, então resolveu ficar.
E na queda do presidente,
governador, prefeito, a vaga de vice é
automática, então, que o titular contraia
a síndrome de Neymar Jr. e caia, que prá
ocupar a vacância, que rima com
ganância, vale tudo, até comprar votos
do legislativo e controlar o resto.
Nem precisa ter voto pra ser
vice, basta encostar-se ao titular da
chapa nas convenções, se eleito,
continuar ali na rabeira, grudado como
chiclete, fazendo que gosta do tal e
pronto, pronto pra assumir o cargo e
vantagens, na falta do bagual, seja
numa viagem, provisoriamente ou se
preciso, na rasteira mesmo.
Pesquisamos e não encontramos
a origem do vice na parafernália
política dita democrática patropi, mas
com certeza, ela deve remontar ao
cargo de vice-rei, cargo bastante antigo,
com poucas mudanças.
Lá nos tempos que se amarrava
cachorro com lingüiça, já o malandrão
era o representante único e direto do Rei
nos Estados ou Províncias, onde devido

às distâncias, o manda chuva não podia
estar e lá estava o vice, com poderes
quase iguais ao coroado, tapava o
buraco.
Naqueles tempos de Janio e
Adhemar, o vice realmente era um bobo
da corte, assim, como a gente, nem
aparecia na mídia, muitos deles
bancavam a campanha do cabeça de
chapa e ficava ali pelas beiradas,
comendo o resto da mesa grande.
Até mesmo, porque o titular não
tirava a bunda da cadeira, os tempos
eram outros, ninguém questionava os
poderes, aliás, naqueles idos, eles se
respeitavam, não é como ultimamente,
que o cacique joga a indiarada na roda e
se dane o mundo do Raimundo.
Nesta barafunda democretina,
ser vice é saber dar um pé na bunda do
titular e outro na sua cadeira, sem essa
de vaquinha de presépio ou rolha, é só,
saber usar os esquemas que não dá
chabu.
Vejam os casos de vices que
travestidos de Judas, chegaram no topo

da montanha tupiniquim: Café Filho
com o dito suicídio de Vargas em agosto
de 1954 assumiu a vaga e ao conspirar
contra a posse de Juscelino, o JK, foi
deposto pelo General Lott; em 1961,
Jânio Quadros renunciou alegando
forças ocultas e João Goulart assumiu,
mas foi deposto pelo golpe militar de
1964; Depois Tancredo morreu e
assumiu Sarney, que era Ribamar do
bigode: em 1992 o Fernandinho
Collorido sofreu impeachment e Itamar
Franco vestiu a faixa presidencial e
neste mandato, com a queda de Dilma,
o vice Temer vai toureando os poderes,
sabendo que rolha de champanha
quando sai, não volta mais pro mesmo
lugar, então, vale quem paga mais.
Como se pode ver, o vice precisa
mesmo ser esperto e malandro, pois dos
24 vices desde Floriano Peixoto até
ontem, apenas cinco chegaram a
esquentar o trono pra fazer na coisa
pública, o que fazia na privada,
sacaram?

Cara de Santo
No domingo passado escrevi
uma crônica/confissão para meu anjoda-guarda, dizendo de sua grande
paciência em ouvir e me compreender.
Ouço sempre histórias autênticas de
pessoas salvas sob as asas protetoras
desses nossos amigos invisíveis. Hoje,
leitoras e leitores, gostaria mais ainda de
escrever que choveram anjos na sua
horta depois da crônica. Anjo-da-guarda
é papo quente.
Se bem que alguns são meio
vadios e nem sempre cumprem horário
integral. Não resisto à angelical tentação
de descrever o perfil de Caio Fernando
Abreu, uma imagem meio epifânica.
Quando ele esteve em Presidente
Prudente convidado para participar da
bienal do livro, conversamos um pouco

numa mesa tomando “água mineral”.
Depois teve um show instrumental com
todas aquelas luzes.
Falou mais sobre a sua adaptação
de “O Marinheiro”, de Fernando Pessoa,
para o teatro, do que olhar os
acontecimentos da feira de livros.
Lembro-me dizer que adorava Virginia
Woolf. Olha como um estranho
estrangeiro que chega na terra
desconhecida. Era um “mutante” na
linda definição de Lygia Fagundes
Telles, amiga e companheira dele há
tantos anos.
Discutíamos o nada e o tudo.
Fiquei na completa intradução. Aliás,
poucas pessoas tornavam-se amigas do
Caio F. As pessoas ficavam curiosas em
decifrar aquela sua aura de mistério. Que

EXPEDIENTE

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

55

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

coisa interessante! Que cabeça! E
aqueles olhos ternos e enigmáticos?
Nada mais único.
O Caio tinha cara de santo, de
anjo, de Dom Quixote. Não foi a doença
que o deixou tão magro. Quando ela
chegou, ele já não tinha mais o que
e m a g r e c e r. N o m e i o d e l u z e s
entrecortadas, vi o Caio sair do salão e
passar por mim pela última vez,
iluminado de branco, com uns lampejos
de luz em torno da sua cabeça. Sumiu
como um anjo sem trombeta. Sabia que
nunca mais o veria.
***___Rubens Shirassu Júnior:
Designer artístico, jornalista e autor
entre outros de Religar às Origens
(Ensaios, 2003) e Oriente-se: Manual de
Procedimentos no Japão, 1999.
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PANTANATUREZA

Reserva tem causado polemica entre ambientalistas e produtores, uns defendendo
ampliação de área e outros, que se criada a unidade irá impactar a economia

Vasta área de Cáceres e Poconé na
mira de Unidades de Conservação
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

P

rodutores rurais de
Cáceres e Poconé estão
apreensivos com a
possibilidade de criação e
ampliação de 523.369 hectares de
Unidades de Conservação (UCs)
no Pantanal Mato-Grossense.
A proposta apresentada
esta semana em Consulta Pública
pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBIO), uma autarquia
vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA), irá impactar
inicialmente 103 produtores
desses municípios.
As consultas públicas
aconteceram em Cáceres e
Poconé e tiveram a participação
de mais de 400 produtores rurais,
lideranças do agro,
representantes da sociedade civil,
do comércio e turismo da região.
O ICMBIO apresentou a
proposta de criação da Reserva de
Fauna do Pantanal que ocupará
165 mil hectares entre a Estação
Ecológica Taiamã e o Parque
Nacional do Pantanal Matogrossense; e a criação do Refúgio
de Vida Silvestre da Onçapintada que somará 270 mil
hectares entre o mesmo parque e
o Parque Estadual Encontro das

silvicultura (287,9 mil hectares).
O presidente do Sindicato
Rural de Cáceres, Jeremias
Pereira Leite, alerta que os
impactos sociais e econômicos na
região são imensuráveis, com a
desvalorização das áreas
produtoras do Pantanal e que o
produtor zela pelo bioma há mais

de 300 anos.
Sobre o polemico
assunto, André Baby secretário
de Meio Ambiente e José Luiz
Fidelis, da Famato, se disseram
contra a pretensa UCs, alegando
que 83% do bioma Pantanal estão
preservados.

NO CARAMUJO

Caminhoneiro morre ao desviar
de Uno na BR e bater em árvore

Da Redação

A

Para Jeremias Leite do Sindicato Rural, produtor cuida da área

Águas, incluindo a Reserva
Particular do Patrimônio Natural
Dorochê e propriedades privadas.
As ampliações irão atingir
33 mil hectares do Parque
Nacional do Pantanal Matogrossense e 51 mil hectares da
Estação Ecológica de Taiamã,
ambas englobam propriedades
rurais limítrofes a essas unidades.
O Instituto argumenta que

as áreas sugeridas são alagadas e
improdutivas. No entanto, um
estudo do Instituto Matogrossense de Economia
Agropecuária (Imea) identificou
que 57% dessas áreas são
propriedades rurais.
Além disso, 30% têm
aptidão regular para pastagem
plantada, somando pouco mais de
281,8 mil hectares, e aptidão para

NO AEROPORTO

Tráfico tenta resgatar
aeronave em Cáceres

marildo Godoy, 40,
morreu vítima de um
acidente na MT-174,
registrado na noite de anteontem
(31), nas imediações do Distrito
do Caramujo, zona rural Cáceres.
A vítima conduzia um caminhão
Volkswagen VW 24250, placas
AGB 0270, quando tentou
desviar de um veículo Fiat Uno,
de cor branca, placas FEX 9486,
que acabava de adentrar a pista
vindo de uma estrada vicinal, e
colidiu com uma árvore as
margens da rodovia.
Conforme militares do
Corpo de Bombeiros que
atenderam a ocorrência,
no
caminhão além do condutor
estava a esposa dele, um
adolescente e um bebê de 3 meses
de vida, que receberam
ferimentos sem maiores
conseqüências e família foram

levados ao Hospital Regional de
Cáceres.
A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) também presente
ao local fatídico, informou que
Amarildo residia na cidade de
Mirassol D'Oeste e que seguia
viagem com a família para aquela
localidade, quando aconteceu a
tragédia e que o condutor do Fiat
Uno Mille, com algumas lesões,
foi conduzido ao Hospital
Regional de Cáceres.
Além dos bombeiros e
PRF, estiveram no local, a Polícia
Judiciária Civil, Instituto Médico
Legal – IML de Cáceres e a
Perícia Oficial e Identificação
Técnica – POLITEC, cuidando
dos demais detalhes,
levantamento do local, a remoção
do cadáver ao IML para necropsia
e elaboração dos fatos no boletim
de ocorrências.
Foto: PRF/MT

G1-MT c/ Redação

U

ma quadrilha invadiu na
noite de anteontem, (31)
o aeroporto de Cáceres e
tentou resgatar um avião que
estava apreendido naquele local.
De acordo com a Polícia
Federal, a aeronave foi
apreendida no mês de junho,
quando duas pessoas foram
presas com 250 kg de cocaína.
Naquela ocasião, a
aeronave, que transportava
cocaína da Bolívia foi
interceptada por pilotos da Força
Aérea Brasileira na região da
Serra Tapirapuã, próximo a

Tangará da Serra.
Os policiais federais já
investigavam o grupo e
descobriram que a organização
criminosa envolvida naquela
situação tentaria resgatar o avião
no aeroporto de Cáceres.
Para frustrar o plano, os
policiais alteraram a parte
mecânica do avião para que os
suspeitos não conseguissem
levantar vôo.
“Eles conseguiram levar a
aeronave até a cabeceira da pista
do aeroporto, mas ela não teve
potência para voar”, explicou um
Foto: Arquivo

policial
Quando os bandidos
perceberam que não
conseguiriam levar a aeronave,
desistiram da empreitada
criminosa. O vigilante do
aeroporto disse à PF que não viu
nenhuma movimentação estranha
e como o local não conta com
câmeras de segurança, fica difícil
pistas sobre o bando.
A aeronave foi novamente
apreendida e passa por perícia
feita pela Polícia Federal de
Cáceres.
O grupo fugiu com o
combustível e não foi encontrado
pelos agentes federais.
Cabine do caminhão ficou semi-destruida na colisão

Aeronave foi apreendida em junho com 250 kg de cocaína
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PÓLIO E SARAMPO

Meta é vacinar, pelo menos, 95% das crianças para diminuir a possibilidade de retorno da pólio e reemergência do sarampo, doenças já eliminadas no país

Expectativa é que vacinação
atinja mais 200 mil crianças
A
Tatu é preso pela policia

SES-MT c/ Redação

Foto: Divulgação

nova Campanha
Nacional de Vacinação
Contra a poliomielite e
sarampo começa na próxima
segunda-feira, 6 de agosto, e vai
até o dia 31/8. No Mato Grosso, o
público-alvo da campanha é de
aproximadamente 202,2 mil
pessoas. Em todo o país, 11,2
milhões de crianças devem ser
vacinadas.
Todas as crianças de um
ano a menores de cinco do país
devem se vacinar contra a pólio e
sarampo, independente da
situação vacinal. O dia D de
mobilização nacional será
sábado, 18 de agosto, quando os
mais de 36 mil postos de
vacinação no país estarão abertos
ofertando as vacinas. A meta é
vacinar, pelo menos, 95% das
crianças para diminuir a
possibilidade de retorno da pólio
e reemergência do sarampo,
doenças já eliminadas no país. A
madrinha da campanha deste ano
é a Xuxa, eterna rainha dos
baixinhos.
A prioridade da campanha
são as crianças de um até menores
de cinco anos, público mais
suscetíveis às doenças e suas
complicações. Para atender a esse
público, foram adquiridas 28,3
milhões doses das vacinas, um
total de R$ 160,7 milhões. Todos

DA TOCA PRO POTE

após assaltar a farmácia
Da redação

O

O dia D de mobilização nacional será o 18 de agosto

os estados do país já estão
abastecidos com 871,3 mil doses
da Vacina Inativada Poliomielite
(VIP), 14 milhões da Vacina Oral
Poliomielite (VOP) e 13,4
milhões da Tríplice viral, que
protege contra sarampo, rubéola e
caxumba. Para o estado de Mato
Grosso foram distribuídas 511,4
mil doses das três vacinas.
A campanha de vacinação
deste ano é indiscriminada, ou
seja, pretende vacinar todas as
crianças dessa faixa etária no país

e para manter coberturas
homogêneas de vacinação. Para a
poliomielite, as que não tomaram
nenhuma dose durante a vida
receberão a VIP. Já os menores de
cinco anos que já tiverem tomado
uma ou mais doses da vacina,
receberão a VOP, a gotinha.
Em relação ao sarampo,
todas as crianças receberão uma
dose da vacina Tríplice viral,
independente da situação vacinal,
desde que não tenham sido
vacinadas nos últimos trinta dias.

ladrão folgado Marcos
Antônio da Cruz
Delgado, Vulgo Tatu de
22, foi preso na noite da última
sexta-feira (27), após o assalto na
farmácia localizada na Avenida
Aníbal de Toledo em Poconé.
De acordo com uma das
vitimas, dois criminosos
chegaram na farmácia
anunciando assalto e após o
roubo no estabelecimento
comercial, os dois fugiram
sentido região central da cidade.
Tão logo os meliantes
desapareceram na rua, as vitimas
se comunicaram com a policia
que foi na captura da dupla,
segundo as características, um
deles seria o ladrão conhecido
pelo apelido de
Tatu, que

resolvera sair da toca pra ameaçar
e roubar no centro da cidade.
Nas diligencias realizadas
pela barca dos fardados não foi
muito difícil encontrar pelo
menos um dos meliantes,
segundo os PMS, exatamente o
tal Tatu, que foi abordado e
revistado pelos militares da Força
Tática e mesmo nada sendo
encontrado com o suspeito que o
vinculasse com o roubo, ele
acabou confessando o crime.
Identificado formalmente
como Marcos Antônio da Cruz
Delgado, o danado do Tatu, foi
detido e encaminhado para a
delegacia de Polícia no
município, trocando a toca pelo
xilindró.
Foto: PM/MT

EMBOSCADA

Foi ajudar amigos no escuro
e acabou sendo morto a tiros

PM/MT c/ Redação

W

adson Marques de
Brito, 29, vulgo
“Borracha”, foi
encontrado morto na madrugada
de ontem, (1º/8) em Reserva do
Cabaçal, região fronteiriça de
Cáceres, por policiais militares,
que atendiam a um comunicado
acerca de um crime de homicídio.
Eram por volta de 30 minutos da

quarta feira, quando populares
foram até o Núcleo de Polícia da
cidade, relatando do homicídio de
um homem na Rua Bandeirantes,
região central da cidade.
Os policiais também
acionaram a presença de uma
ambulância, cuja equipe
constatou que a vítima já estava
em óbito, caída decúbito dorsal.,
Foto: Ilustrativa

Vitima morta a tiro teria caído numa emboscada de rivais

apresentando ferimento na nuca,
proveniente de arma de fogo,
possivelmente calibre 22,
conforme a PM. Ainda segundo
se apurou, a vitima estava numa
moto ao ser assassinada, pois o
veículo e seu capacete estavam no
local.
De mediato foi
comunicada a Perícia, iniciandose assim os trabalhos de
investigação e coleta de possíveis
vestígios que identifiquem o
assassino. A vítima estava
próximo padrão de energia de
uma residência, onde havia ido
socorrer um casal de amigos, que
teria sido vítimas de um
desligamento da energia de sua
residência, coisa de algum
delinqüente.
As primeiras pistas
apontam para um veículo Saveiro
de cor branca em cujo interior
estariam duas pessoas estava a
cerca de 30 metros da casa com o
relógio desligado em cuja calçada
Wadson foi executado. A policia
tenta ligar o fato do relógio de luz
desligado a dupla da Saveiro e
uma possível emboscada.
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PROMOTORIAS
Dentre outras, nova sede conta com salas de recepção, atendimento ao público, reunião, sanitários para deficientes, copa, arquivo, gabinetes e auditório, etc

Inaugurada ampliação da
sede do MPE em Poconé
Assessoria

Foto: Jana Pinheiro

Descerramento da placa marcou inauguração da nova sede

N

a última segunda feira,
(30/7) foi inauguração a
nova sede das Promotorias
de Justiça de Poconé, que após
ampliação e reformas do novo
espaço, conta agora com um
confortável auditório, que segue
todas as normas de acessibilidade,
para receber a comunidade e debater
suas principais demandas.
Durante a inauguração, o
procurador-geral de Justiça, Mauro
Benedito Pouso Curvo, destacou que
ampliação da sede das promotorias

faz parte de um projeto maior do
Ministério Público do Estado, que é
de abrir cada vez mais as portas da
instituição para a sociedade.
Curvo destacou que a
reforma e ampliação do espaço teve
início na gestão do procurador Paulo
Prado e que a mesma não foi
concluída antes por questões
burocráticas envolvendo a empresa
responsável pelo trabalho. A placa de
inauguração da reforma e ampliação
leva o nome de Paulo Prado,
homenageando Paulo Prado, um

poconeano de nascimento e coração.
Ele ressaltou, ainda, que o
MPE de Mato Grosso está entre os
MPE´s mais bem estruturados do
país. “Já fui visitar o Ministério
Público de estados ricos e não
encontrei a estrutura que temos aqui
em Mato Grosso. Nós acreditamos
que só oferecendo condições dignas
de trabalho podemos avançar a vida
da sociedade,” enfatizou.
O procurador de Justiça,
Paulo Prado, afirmou que O
Ministério Público Estadual tem um
compromisso grande com o
município de Poconé, o qual tem 237
anos de fundação e está entre as
cinco cidades mais antigas de Mato
Grosso e que foi uma satisfação estar
ali com o procurador-geral Mauro
Curvo, expandindo as portas da
instituição para a comunidade deste
município. Ele explica que o
trabalho de construção das sedes
próprias do Ministério Público em
todo Estado se deu para propiciar ao
cidadão um espaço onde ele pudesse
ser melhor atendido. O promotor de
Justiça e coordenador da sede das
Promotorias de Poconé, Alexandre
Balas, reafirmou que o auditório
recém-inaugurado representa o
Ministério Público aberto para a
comunidade e a juíza e diretora do
Fórum da Comarca de Poconé, Kátia
Rodrigues Oliveira, afirmou que
com grande alegria, participava da
inauguração.

SANTA BÁRBARA

Depois de 11 dias incêndio está
controlado no Parque Estadual

F.M c/ Redação

U

m incêndio iniciado no dia
IBAMA trabalharam para conter o
22 de julho no Parque
incêndio e um sobrevôo realizado
Estadual Serra de Santa
pelo Grupo de Aviação (GAV-BM),
Bárbara, entre Pontes e Lacerda e
na manhã de terça-feira, constatou
Porto Espiridião, foi controlado na
apenas um pequeno foco de
terça-feira (31), período em que o
incêndio, que passou a ser
fogo consumiu 10 mil hectares do
combatido pela equipe no local.
parque.
O grupo apoiou a equipe
terrestre no combate com o uso de
O incêndio foi controlado
uma aeronave com capacidade de
graças a uma força-tarefa formada
lançamento de 3 mil litros de água.
por equipes do Corpo de Bombeiros,
Segundo a Sema, o local do incêndio
Secretaria de Meio Ambiente
é de difícil acesso devido ao relevo
(Sema) e Instituto Brasileiro do
acidentado. Estima-se que
Meio Ambiente e dos Recursos
aproximadamente 10 mil hectares do
Naturais Renováveis (IBAMA),
parque foram queimados, o que
com apoio do Centro Integrado de
equivale a 8% do parque.
Operações Aéreas (Ciopaer).
Foto: Reprodução
De acordo com
a Sema, o incêndio foi
constatado durante
sobrevôo feito pelo
B a t a l h ã o d e
E m e r g ê n c i a s
Ambientais (BEA), que
conseguiu identificar
quatro linhas de fogo
distintas, sendo duas
descendo o paredão e
duas no alto da serra.
T r e z e
bombeiros militares e
oito brigadistas do Sinistro foi debelado graças a ação de forças brigadistas
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FRAUDES EM ATAS

Decisão extrema se deu por entendimento de que houve fraude na ata da convenção que compôs a ordem dos suplentes, pois o primeiro seria Paulo Fiúza

Por unanimidade TRE cassou
mandato do senador Medeiros

TRE/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

Cassado, Senador Medeiros pode ficar inelegível por 8 anos

O

senador José Medeiros
(Podemos-MT) teve o
mandato cassado por

unanimidade pelo Pleno do na noite de anteontem, (31) e na
Tribunal Regional Eleitoral mesma decisão, o pleno tornou
(TRE) durante sessão realizada Medeiros inelegível por oito

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

anos. Medeiros ocupa a vaga no
Senado desde janeiro de 2015,
após o então senador Pedro
Taques (PSDB) renunciar ao
mandato para assumir o governo
de Mato Grosso.
A cassação do mandato de
Medeiros deu-se por
entendimento de que houve
fraude na ata da convenção de
2010, que compôs a ordem dos
suplentes. Em primeiro lugar na
suplência estaria o nome do
empresário Paulo Fiúza e, em
segundo lugar, o nome de
Medeiros e com a fraude, houve a
inversão da ordem. Por meio de
assessoria, Medeiros disse que
vai recorrer da decisão e que deve
se manifestar sobre o assunto no
momento oportuno. A decisão do
TRE não atinge o ex-senador e
governador Pedro Taques, uma
vez que, pelo entendimento dos
juízes, não há provas no processo
de que ele soubesse da fraude.
Fiúza também não é atingido pela
sentença, uma vez que ele foi o
principal prejudicado. Na mesma
sessão, por maioria de votos, o

Pleno do TRE também entendeu
que o empresário Paulo Fiúza,
que na ata fraudada constava
como segundo suplente, deverá
assumir o cargo.
O segundo suplente Paulo
Fiúza (PV) apontou indícios de
fraude na ata de convenção da
coligação Mato Grosso Melhor
Pra Você (PDT / PPS / PSB / PV)
em 2010 no que se refere à
suplência do então candidato
Pedro Taques.
À época, Fiúza
reivindicou que a Justiça anulasse
a ata e anulasse também o registro
de candidatura de Medeiros.
Desta forma, Fiúza seria
automaticamente elevado ao
posto de primeiro suplente, com
perspectiva de assumir a cadeira
no Senado após a renúncia de
Taques, mas a ação de Fiúza foi
extinta pelo Pleno do TRE sem
julgamento do mérito em 2014.
Entre os motivos
apontados pelo juiz-relator era o
fato de que a ação havia sido
interposta três anos após as
eleições.

VENDE-SE

VENDE-SE
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DEODORO – ESCRITURADO
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NA COHAB NOVA

O Campeonato Cacerense de Futebol de Areia é realizado desde 2009, no bairro da COHAB nova

Campeonato de Futebol de Areia
de Cáceres terá festival de prêmios
C

Assessoria Acice

Foto: Divulgação

om a realização do
torneio início, no
próximo sábado (4 de
agosto), na COHAB Nova, a
bola vai rolar para a 10ª edição
do Campeonato Cacerense de
Futebol de Areia, que este ano
irá homenagear o senhor Hélio
Aguiar, um grande desportista
que foi um dos responsáveis
pela criação da equipe do
Comercial, nos anos 80.
De acordo com o sorteio

realizado com os dirigentes das
dez equipes no auditório da
Radio Difusora, os jogos da
primeira fase do torneio, são os
seguintes; às 17h - Arsenal x
COHAB nova; 17h30 - Massa
Barro x 13 de Maio; 18h00 Santa Cruz x Óptica Júnior;
18h30 - Jardim União x Claro
TV e as 19h00 - Estância
Mariana x vila Irene.
As dez equipes foram
divididas, em sorteio, em dois

grupos. Grupo A - Arsenal,
Massa Barro, Santa Cruz,
Jardim União e Estância
Mariana.
Grupo B - COHAB nova,13 de
Maio,Óptica Júnior,Claro TV e
Vila Irene.
No dia 22 de setembro,
a ACICE realizará na Praça do
bairro COHAB Nova, um
festival de prêmios, que tem
como finalidade ajudar as
equipes com as despesas que as

RUBRO NEGRO

Operário troca de nome e
vira Mengo tchapa & cruz

Gazeta c/ Redação

D

e volta à elite do
futebol matogrossense ao faturar o
Estadual da Segunda Divisão,
o Operário Futebol Clube já
começa a se articular para a
mudança de nomenclatura.
Gestor do clubeempresa e treinador Parma de
Oliveira afirmou que irá até à

Confederação Brasileira de
Futebol para trocar o nome de
Operário para Flamengo de
Mato Grosso. De acordo com
ele, para a mudança, é preciso
pagar um valor de R$ 30 mil na
CBF.
“Já para o Estadual da
Primeira Divisão de 2019,
iremos competir com o nome
Foto: Assessoria

Com vida nova e camisas rubro-negras, time pensa alto

de Flamengo de Mato Grosso.
Vamos nos desvincular
totalmente do Operário. A
partir de agora vida nova”,
disse o dirigente, ressaltando
que a diretoria do clube
presidida pelo empresário
Sebastião Viana investiu R$ 40
mil para obter o acesso de volta
à Primeira Divisão do Matogrossense.
No torneio de acesso, o
Operário fechou com 100% de
aproveitamento. Foram dois
jogos e duas vitórias
consecutivas em cima do
Juara, outro que subiu à
Primeira Divisão de 2019 e do
Cacerense.
Segundo Parma de
Oliveira, o Flamengo de Mato
Grosso virá forte para o
Estadual. O dirigente destaca
que a diretoria já conseguiu
parceiros fortes para manter a
equipe no Campeonato Matogrossense.
“Hoje o clube vive com
suas próprias pernas. Nossos
parceiros conseguiram nos
ajudar na Segunda Divisão e
nos ajudará para a próxima
temporada”, finalizou.
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Evento esportivo já se tornou tradição varzeana em Cáceres

mesmas terão durante o
transcorrer do campeonato.
O valor da cartela será
de R$ 10,00 com os seguintes
prêmios: Uma TV de 50
polegadas; Duas bicicletas;
Um ventilador
e um liquidificador.
O Campeonato
Cacerense de Futebol de Areia

é realizado desde 2009, no
bairro da COHAB nova.
A Associação
Cacerense de Inclusão a
Cultura e ao Esporte é a
realizadora do evento, em
parceria com a prefeitura
municipal, através das
secretarias de Obras e
Esportes.
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Esotérico
A Lua entra em seu signo, se
une a Quíron e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia de
introspecção e necessidade
de ficar calado, mais voltado
para si mesmo. O momento pode envolver
sentimentos de negatividade, que devem
ser evitados. Dia bom para organizar a
rotina.

A Lua entra em Áries, se une a
Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno, indicando
um dia de enfrentamento de
p r o b l e m a s n o s
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Procure não se deixar levar
por provocações; não se chateie com
dificuldades passageiras. Não assine
nenhum documento envolvendo parceria.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social e de conversas vazias. Não se deixe
levar pelo pessimismo que envolve as
energias do momento. Dia bom para
meditar.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia intenso,
com enfrentamento de
problemas, especialmente
no trabalho. O momento pode envolver
dificuldades com um projeto e diminuição
de sua energia vital. Se puder, tire este dia
para descansar.

A Lua entra em Áries, se une a
Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno indicando
um dia em que a necessidade
de estar com pessoas íntimas
fica mais aflorada. Uma
equipe de trabalho ou um projeto em equipe,
pode trazer alguns problemas. Não se deixe
envolver pelo negativismo, pois essa
energia é passageira.

A Lua entra em Áries, se
une a Quíron e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia de
enfrentamento de
problemas e dificuldades com a pessoa
amada ou um filho. Um romance pode
decepcionar e você começar a fazer um
balanço de sua validade. Cuide-se, pois
sua energia vital estará mais baixa.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de
enfrentamento de
problemas e dificuldades com seus
projetos profissionais e planos de
negócios, que devem esperar alguns dias
paras serem colocados em prática.
Procure não se expor demasiadamente.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno
indicando um dia de
interiorização e balanço de
sua vida, a começar pelo passado distante,
quando era criança. Um de seus pais pode
estar em uma fase mais difícil,
enfrentando um problema. Procure estar
ao seu lado.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de
problemas em projetos de
médio prazo que envolvem
publicações, pessoas e empresas
estrangeiras. Procure não se deixar levar
pelo pessimismo, que faz parte das
energias deste dia. Medite.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de
comunicação difícil e
necessidade de distanciar-se
da vida social. Você estará mais calado e
caso precise participar de uma negociação
ou reunião, ouça mais; é mais
conveniente.

A Lua entra em Áries, se
une a Quíron e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia de
interiorização e
necessidade de intimidade. Você pode
dar um mergulho em seu mundo
emocional e trazer à tona suas
verdadeiras necessidades. Não é hora de
se envolver em transações financeiras.

A Lua entra em Áries, se une
a Quíron e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia em que
você estará mais voltado
para sua vida material e
financeira. O momento pode envolver a
necessidade de economizar, de organizar
ganhos e gastos. Procure estar com os pés
bem firmes no chão.

By Rosane Michels

Tim tim ao casal Mario Mesquita Garcia e
Maria Aparecida Carvalho Garcia que
celebraram 42 anos de união. Felicidades e
que Deus conserve por muitos anos essa
união.

Embelezando nossa High Society a linda Aévelin Lima
Barbosa que trocou de idade e recebeu os abraços calorosos
do esposo Ricardo, dos amigos e familiares. Que essa data se
reproduza por muitos anos são os nosso desejos.
Parabenizamos
com ligeiro atraso,
mas em tempo de
desejar felicidades
a Fabiana Alvares
pela passagem de
mais um natalício.
Ela que recebeu o
carinho especial
dos familiares e
amigos. Muita luz e
sabedoria neste
novo ano de vida
são os nossos votos.
Feliz Niver!!!

E celebrando mais um ano de vida na
presença de amigos e familiares a linda
Mathsan Sales de Oliveira. Que esse novo
ano reserve muitas surpresas boas.
Felicidades!!!

