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FRAGLANTÃO

Boca estourada no Vila Irene
estava bufando de xibaba e pó
Foto: Gefron/MT

Em mais uma incursão contra a criminalidade as forças de
segurança pública de Cáceres, Gefron, PM, Defron e Canilfron, estoraram
uma boca de fumo no Vila Irene, apreendendo porções de maconha,
cocaína, grana do tráfico e muamba receptada no escambo com as drogas.
Vários mulas foram presos no mocó e já estão chaveados no cadeião do
Nova Era, à disposição da justiça. Página 03

PILOTO DO CONTROLE

Assiduidade docente é debatida
em comissão na Unemat/Cáceres
Foto: Assessoria

No bote certo, os policiais desmontaram a arapuca do tráfico

ÚLTIMOS DETALHES

Mega festança Arraiá Corrêa
vai tremer Cáceres em julho

Assunto discutido será submetido pelo Conselho Universitário

Em reunião realizada na Unemat campus de Cáceres entre os
membros da Comissão, reitora Ana Di Renzo, e os pró-reitores de Gestão
Financeira, Alexandre Porto e de Administração, Gustavo Bisinoto foram
feitos os últimos encaminhamentos para a regulamentação e implantação
piloto do controle de assiduidade docente. Página 03

Foto: Arquivo

Faltando 20 dias para a
grande explosão festiva caipira
que caracteriza a tradicional
Festança julina do Arraia Corrêa,
(19ª edição) os organizadores do
evento, Capitalize Promoções e
Eventos e Associação de Cabos e
Soldados, ultimam os preparativos
para superar as expectativas na
primeira semana de julho.
Francisco Alves, presidente da
Capitalize e organizador do Arraiá
destaca as novidades para este ano
que estão demais.

BOLA CHEIA

Correio marca golaço de
placa na Copa da Rússia
O mundial 2018 aberto
ontem em Moscou na Rússia
estará sendo destacado pelo
Jornal Correio Cacerense
(assim como em Olimpíadas e
na Copa do Brasil/2014) com
noticiário de agencias direto
dos jogos, Nas edições, o leitor
encontrará na página CorreioEsportes a Tabela da Copa.

Página 03
Arraia Corrêa vai ferver durante quatro noites em Cáceres

VIOLÊNCIA URBANA

Página 07

Suspeito teria executado
ex-mulher com 5 balaços STF afasta o fantasma
TIRANIA DESARMADA

Foto: Reprodução

Um crime ocorrido na noite de anteontem
por volta das 22h00 na Rua Niterói, próximo ao
Cemitério de São José dos Quatro Marcos, tirou a
vida de Franciele Maria de Oliveira Arruda, 23. Ela
foi executada com vários tiros de revolver,
disparados, por um elemento que a priori, a policia
suspeita seja seu ex-marido Juliano Baratela
Rodrigues, 29, apontado pelos vizinhos como
bastante ciumento e que possivelmente teria algum
envolvimento com o crime.

da condução coercitiva
Página 06

Página 04
Franciele recebeu tiros fatais no tórax, face e pescoço
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Eutaná$ia sem Anestesia
PORTA DO INFERNO
A conselheira interina do Tribunal de Contas
do Estado de Mato Grosso Jaqueline Jacobsen,
votou para que os deputados estaduais
Romoaldo Junior e Mauro Savi restituam os
cofres públicos, de forma solidária, o valor de
R$ 16 milhões no prazo de 60 dias. Em seu
voto, a relatora apontou diversas
irregularidades, entre elas, pagamento de
serviços não prestados e várias lesões aos
cofres públicos, dentre eles, a compra de uma
simples porta por R$ 33,7 mil. Sinceramente,
nem que fosse a porta do céu, custaria tanto
assim.
GERAÇÃO NEM - NEM
Fim de mundo mesmo o que acontece, veja só,
o caso de um aluno da Escola Estadual
Raimundo Pinheiro da Silva, detido após
agredir o professor de Filosofia com um soco
no rosto esta semana no bairro Shangri-lá, em
Cuiabá. De acordo com informações, o aluno
teria reagido com agressividade ao ser
flagrado jogando baralho e ser retirado da sala
de aula. Levado para a coordenação da escola,
ao voltar passou a ameaçar o professor, que
reagiu dizendo que iria chamar a polícia,
momento em que o aluno o agrediu. Belo
futuro o desta geração Nem - Nem!
HARÉM OFICIAL
A gente paga com nosso imposto salários
gordos aos poderosos para discussões
aberrantes, veja o caso do Conselho Nacional
de Justiça, gastando tempo na discussão sobre
se cartórios de todo o país podem registrar
uniões poliafetivas, ou seja, que envolvem
mais de duas pessoas, nos mesmos moldes da
união estável. Trocando em miúdos, haréns
conjugais, cujo julgamento só foi
interrompido por um pedido de vista, feito por
um conselheiro. O placar estava em cinco
votos pela proibição total desse tipo de
escritura e três admitindo tal documento, mas
sem dar qualquer caráter de união estável ou de
família às relações. É brincadeira, com coisa
séria, gente!
SANTO ANTONIO
O Dia de Santo Antônio foi comemorado
anteontem, 13, em Cáceres, no Santuário
Santo Antônio na Avenida Talhamares, com
um terço a partir das 18h30 e o encerramento
da trezena, seguido da Santa Missa celebrada
pelo bispo Dom Jacy Diniz Rocha. O gostoso
mesmo aconteceu depois, com a noite fria e o
calor da
quermesse com pasteis, churrasquinho, arroz
carreteiro e doces, com renda auferida em prol
do santuário do padroeiro casamenteiro.
Saudades dos tempos do famoso e tradicional
Pão de Santo Antonio, que a gente usava como
remédio sagrado para curar doença!
POVO FORA!
Pesquisas de opinião pública divulgadas esta
semana em Cuiabá demonstram que a maioria
do eleitorado de Mato Grosso, mais de 50%
não se preocupa sequer em tentar saber quem
está na disputa pelo governo do Estado e
Senado da República por nosso estado e o
eleitor mediano não demonstra interesse em
votar para as candidaturas proporcionais:
Câmara dos Deputados e Assembléia
Legislativa. O resultado mostra que diante de
tantas denuncias e corrupções objeto de ações
judiciais, afasta o trabalhador sério e honesto
das hordas politiqueiras.
TABELA MUNDIAL
Ontem foi a fantástica abertura da Copa do
Mundo da Rússia, com a anfitriã jogando
contra a Arábia Saudita, domingo tem a
seleção do Tite que lascou o Coringão tirando
Cássio das metas alvinegras e complicando
ainda mais a situação do Timão no brasileiro.
O Correio Cacerense, único jornal diário da
região oeste de MT, apresenta com
exclusividade a Tabela do Mundial 2018 na
página de esportes a partir desta edição, um
presente aos distintos leitores.

A saúde pública no Brasil tem se
revelado um verdadeiro martírio para quem
paga caro por ela através da sangria diária
dos impostos e volta e meia vê parentes
mo r r en d o d ian te d o d es cas o d o s
governantes com o setor. Insuficiência de
profissionais, infra-estrutura precária e
superlotação são algumas das mazelas de
um sistema fragilizado pela corrupção, que
grassa todos os quadrantes dos encastelados
em seus gabinetes. Ironicamente, o artigo 6º
daquela que deveria ser nossa carta magna, a
estropiada constituição federal, estabelece
dentre os nossos direitos sociais
fundamentais, a saúde.
E não deveria ser jogado na UTI do
descaso, o Art. 196, do mesmo códex
constitucional, que reconhece a saúde como
direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Para quem precisa de um
atendimento em postos de saúde, sabe muito
bem que o acesso igualitário é falácia, num
hospital então, o bicho pega, são muitos, os
que além do CNJP, tem o CPF (traduzindo:
Comissão Por Fora) e mesmo com plano de
saúde, chegam a exigir o cartão do SUS e
algun$ por fora, em casos de internação e
cirurgias.
Concluindo, recebem dos três
canais, para apenas um procedimento e
quem já entrou nessa, para sair vivo, sabe
muito bem que não exageramos, nem
usamos de fake-news. Aliás, falando em
plano de saúde, a constituição também
assegura a oferta de serviços de assistência à
saúde pela iniciativa privada, sob o controle
do Estado; e em 1998, a lei (9.656) definiu as
regras para o funcionamento do setor de
saúde suplementar, dando algumas

garantias aos usuários, como proibir a
rescisão unilateral de contratos e submeter
ao governo os índices de reajuste anuais.
No ano seguinte, 1999, a ANS,
Agência Nacional de Saúde Suplementar foi
criada, ainda com o objetivo de colaborar
com a regulamentação do setor e o que
aconteceu, foi uma verdadeira lástima para
os pacientes destes planos, que
ultimamente, reféns de reajustes agiotas,
andam impacientes. Enquanto os
gananciosos donos de planos reajustam as
anuidades até pelo quíntuplo da inflação, o
Instituto de Defesa do Consumidor (Idec)
consegue liminarmente na justiça o índice
de 5,72% de reajuste, o que já é muito; a
Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), briga para um aumento de 10%,
numa inflação de 2,9% no ano.

Ressalte-se que a ANS como
entidade estatal, do governo, vem de três
anos com reajustes de 13,5% nas
mensalidades dos planos de saúde
individuais, num lapso temporal que o
próprio governo não registrou um quarto
deste percentual como inflação. Veja
também o leitor que se a Justiça fixou em
5,72% o teto para o aumento desses
contratos, únicos com correção regulada
pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar, o percentual corresponde ao
índice da inflação de saúde no país, medido
pelo IPCA, apurado pelo IBGE. Então, o
Idec nem pleiteou a inflação comum e sim
ao índice medido pelo IPCA, básico da
saúde suplementar, mas a usura dos planos
quer mais, o dobro, uma eutanásia dos
assistidos, assim, não dá, né, Mané?

Caos no transporte rodoviário de cargas
Nas extremidades de todos os
modais haverá necessidade do TRC para
alimentar as cadeias de suprimentos. O
principal modal de transportes continua
sendo o rodoviário: Todos os que se
interessam pelo assunto há pelo menos
20 anos e até aqueles “palpiteiros de
última hora” tem alertado sobre o risco e
o custo que representam os
aproximadamente 60% das cargas sendo
transportadas pelo modal rodoviário.
Acompanhamos sistematicamente todas
as notícias e seminários sobre o tema e
desde a muito persistem as
promessas/projeções que tal cenário
mudaria.
Assistimos a casos hilários, cerca
de dois anos em uma palestra
apresentada pela recém empossada
equipe/diretoria da ANTT - Agência
Nacional Transportes Terrestres,
apresentou “orgulhosamente” o plano de
expansão da malha ferroviária, e a
plateia caiu na risada, porque o mesmo já
plano havia sido anteriormente
apresentado e absolutamente nada havia
evoluído, salvo alguns casos desastrosos

com a ferrovia Norte-Sul envolvida em
inúmeros escândalos e que não opera até
hoje. Bem, além das críticas ao modal
ferroviário devemos citar a cabotagem
que deveria ter papel preponderante em
um país com quase 8.000 quilômetros de
custa, que evolui muito vagarosamente.
Voltado ao tema TRC devemos
ainda ressaltar alguns dos temas
(tratados em artigos que o IMAM
publicou nos últimos quinze anos) que
descrevem, além do desequilíbrio da
nossa matriz de transportes, problemas
de infraestrutura das rodovias, boa parte
da frota obsoleta, segurança, conflito de
interesse entre transportadores (que
facilitam demais a entrada ...) e de
embarcadores (que salvo exceções
praticam leilões de preços, independente
da qualidade), etc.
Devemos ainda lembrar que as
dificuldades relatadas dizem respeito as
distâncias maiores que 300 km para as
quais os modais ferroviário e cabotagem
são mais adequados, entretanto para
curtas distancias inevitavelmente será
necessária a utilização do TRC, ai
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alterando o porte/capacidade dos
caminhões, inclusive considerando as
limitações de circulação nas áreas
urbanas.
E como chegamos ao caos: Além
dos problemas descritos acima,
obviamente houve um grave descuido
do governo, por tratar o tema apenas do
ponto de vista da macroeconomia e não
contar com o apoio técnico de agências
técnicas, reguladoras, como a ANTT,
por exemplo, ou órgãos privados como a
Confederação Nacional do Transporte
(CNT) e sindicatos; obviamente levando
em consideração os aspectos macro e
microeconômicos, além dos políticos,
que são os mais delicados,
principalmente em época de eleições.
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OPERAÇÃO INTEGRADA

Conforme investigações dos policiais, a mulher do traficante era responsável pelo depósito de dinheiro em conta-corrente de terceiro, após venda do entorpecente

Forças policiais estouram
boca de fumo no Vila Irene
E

PJC c/ Redação

Foto: Gefron/MT

m verificação de
denúncia anônima
recebida, a Delegacia
Especial de Fronteira (Defron),
em trabalho integrado com a
Polícia Militar e CanilFron do
Gefron, desarticularam
anteontem, mais um ponto de
traficância (“Boca de Fumo”)
na cidade de Cáceres.
O alvo foi uma
residência monitorada no bairro
Vi l a I r e n e ( R u a S a n t o
Expedito). Por volta das 14h00
os policiais observaram que um
homem pilotando uma
motocicleta (J.S.R, 23) entrou
na casa acompanhado do
morador E.C.C, 26, e que
ambos saíram do local
carregando consigo porções de
maconha.
A abordagem dos
suspeitos foi realizada com
ordem de parada, contudo os
jovens não obedeceram vindo a
empreender fuga pelas ruas do
bairro. Os suspeitos acabaram
presos após reforço policial.

sabia das atividades ilícitas do
marido e participava do tráfico.
Restou apurado que ela era
responsável pelo depósito de
dinheiro em conta-corrente de
terceiro, após venda do
entorpecente.
Os presos foram
conduzidos para Delegacia
Especial de Fronteira, onde foi
realizado o Auto de Prisão em
Flagrante pela delegada da
Polícia Civil Cinthia Gomes da
Rocha Cupido.
Os conduzidos

CORPO DOCENTE

Comissão se reúne para discutir
encaminhamentos da assiduidade

Muamba apreendida pelos policiais no estouro da boca de fumo

Foram apreendidos na
residência duas porções de
pasta base de cocaína, 2
cartuchos de munição calibre
38, 1 tablete de maconha, 1
estojo calibre 28, uma sacola
contendo ácido bórico, R$
144,00 em moeda nacional em

Assessoria

notas miúdas, 10 trouxinhas de
pasta base de cocaína e 1
bicicleta.
Além das duas prisões,
uma terceira detenção ocorreu
na tarde da terça-feira.
M.A.S.A, 20, esposa de E.S.N
foi autuada após verificação que

ARRAIÁ CORREA

Capitalize agiliza grandiosa
festança julina em Cáceres
Da Redação

A

Capitalize Promoções e
Eventos e Associação de
Cabos e Soldados
realizarão na primeira semana de
Julho, a 19ª edição da maior e
melhor festa julina da região, o
tradicional o “Arraiá Corrêa”.
Em mais esta edição, o
ARRAIÁ CORRÊA realiza o
grandioso Festival de Prêmios,
quando serão sorteados
2
televisores LCD 32”, 1 geladeira,
1 celular Samsung Galaxy J7, 1
moto Honda CG Fan 125 CC e 1
Fiat Mobi.

responderão pelos crimes de
tráfico de drogas e associação
para o tráfico.
A delegada destaca a
importância da cooperação da
sociedade ao repassar
informações à Polícia. “toda
denúncia que chega na
Delegacia de Fronteira é
investigada, principalmente as
referentes a “Boca de Fumo”,
em razão do tráfico doméstico
de drogas promover e aumentar
consideravelmente crimes
contra o patrimônio", afirma.

Francisco Alves,
presidente da Capitalize e
organizador do Arraia, destacou
ao JCC que esse ano a festa
ganhará espaço bem mais amplo
com uma programação bem
diversificada com apresentações
culturais, concurso de quadrilha,
comidas típicas, barracas de
doces e o grandioso baile até o sol
raiar. Já as atrações musicais
ficam a cargo de Thiago Nusa,
Forró Brasil, Erre Som,
Lucianinho dos Teclados, Forró
Esquenta e Azes do Forró.
Foto: JCC/Arquivo

Chico ressaltou que as
cartelas para o Festival de
Prêmios já estão sendo
comercializadas. O Arraiá
Corrêa, é realizado
tradicionalmente na praça da 7
de setembro e este ano acontece
nos dias 5, 6,7 e 8 de Julho.
Francisco Alves, garante
que será a melhor premiação de
toda a história da festa, e que o
bingo está previsto para
acontecer a partir das 22 horas, na
sexta, sábado e domingo.
“A realização deste
evento é organizada com a mais
ampla segurança e dedicado às
famílias cacerenses e de toda
região que sempre acreditaram no
nosso trabalho”, finalizou.

E

m reunião realizada na
última quarta-feira (13),
na Unemat campus de
Cáceres entre os membros da
Comissão instituída pela portaria
707/2018, a reitora Ana Di
Renzo, e os pró-reitores de
Gestão Financeira, Alexandre
Porto e de Administração,
Gustavo Bisinoto foram feitos os
últimos encaminhamentos para a
regulamentação e implantação
piloto do controle de assiduidade
docente.
A Instrução Normativa
será socializada com diretores
dos campus, coordenadores de
curso e diretores de faculdades e,

após os ajustes de implantação,
será submetida ao Conselho
Universitário (Consuni) para
homologação.
A exigência do controle
da assiduidade docente por meio
eletrônico partiu de ação do
Ministério Público Estadual que
firmou com a Universidade um
Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) determinando
prazos. Em razão disso, a gestão
da universidade, após
deliberação do Consuni,
constituiu uma comissão para
elaboração da Instrução
Normativa que orientará os
procedimentos.
Foto: Assessoria

Reunião discutiu implantação piloto do controle

Chico Capitalize promete Arraiá quente nas noites de julho em Cáceres
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EM FAMÍLIA

Suspeita acusada de vender drogas com a ﬁlha adolescente e o genro,estava segundo apurou a policia dando cobertura num roubo no Jardim Favo de Mel

Investigada por tráco pode
responder por apoiar roubos
Da Redação

Fotos: Arquivo

Mel, em Mirassol D'Oeste,
quando uma família foi mantida
em cárcere privado.
Na ocasião, foram presos
os ladrões Diego Francisco de
Oliveira e Francisco Willame
Dourado, pelo roubo numa
residência da Rua Miguel
Botelho de Carvalho, quando
carregavam os objetos das
vítimas para dentro de uma
picape.

Nas proximidades, um
veículo Uno preto, conduzido por
Silvana Maria Alves, que omitira
sua participação dizendo que
esperava uma amiga, quando na
verdade, dava cobertura à ação
criminosa, mas se evadiu a pé
abandonando o Uno, dentro do
qual foram encontrados objetos
das vitimas. Agora, ela está presa
e pode responder tambem pelo
roubo, além do tráfico flagrante.

ZONA RURAL

Recuperada em assentamento
moto afanada no m de semana
Da Redação

A

Trutas da traﬁcante, Diego F. de Oliveira e Francisco W. Dourado

S

ilvana Maria Alves, 35,
investigada no comércio de
drogas, junto com a filha
investigada no comércio de
drogas juntamente com a filha
J.V.A.C.M, de 15 anos e o genro
Cleiton Barbosa da Silva, 28,
acusados de praticar roubos, foi
presa em cumprimento de
mandado de prisão por tráfico de
drogas na cidade de Mirassol
D'Oeste, na última terça-feira

A suspeita foi presa,
depois que o delegado
Gutemberg de Lucena
representou por sua prisão diante
de vários indícios colhidos na
investigação. Ela estava em sua
residência, no Distrito Sonho
Azul, em Mirassol D'Oeste,
quando recebeu a visita dos
policiais com o mandado.
No local os policiais
encontraram uma porção de

maconha e alguns documentos
pertencentes a vítimas de furtos e
roubos. Na semana anterior, sua
filha menor foi apreendida e seu
genro Cleiton preso pela prática
dos crimes de tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de fogo.
Segundo os policiais, os três
integram uma associação
criminosa que atuou no roubo
ocorrido no dia 20 de maio de
2018, no bairro Jardim Favo de

COVARDIA FATAL

Vitima foi executada em
sua casa com vários tiros

recuperação da
motocicleta Honda de cor
vermelha com placas NPJ
4979 subtraída no município de
Mirassol D'Oeste na tarde de
anteontem, 12, por Policiais
Militares daquela cidade,
aconteceu após os PMS
receberem uma denúncia, da
vítima W.C,S, que relatou ter
recebido informação de um
amigo que sua motocicleta
encontrava-se em um sítio no
assentamento São Saturnino em
Curvelândia.
O mesmo relatou ainda ter
sido vítima de furto ocorrido no
final da semana passada, noite de
sábado, 9, levando os policiais até

a cidade de Curvelândia, seguido
até a via de acesso ao
assentamento São Saturnino,
sentido Rodovia MT-170 para o
Assentamento, onde localizaram
o cavalo de aço. Na primeira
propriedade à esquerda, uma
idosa de 85 anos, que relatou que
seu neto teria aparecido ali com a
motocicleta, mas que ele não se
encontrava no local, tendo este
saído no período da manhã e não
retornado até aquele horário. A
moto foi levada até a delegacia,
para devolução à vitima e como o
neto da idosa não voltou pra casa,
deverá ser intimado a passar na
delegacia para dar sua versão
sobre a posse da res furtiva.
Foto: PM/MT

Da Redação

U

m crime ocorrido na
noite de anteontem por
volta das 22h00 na Rua
Niterói, próximo ao Cemitério de
São José dos Quatro Marcos,
tirou a vida de Franciele Maria de
Oliveira Arruda, 23, que residia e
foi executada com vários tiros de
revolver, disparados, por um
elemento que a priori, a policia
suspeita seja seu
ex-marido

Juliano Baratela Rodrigues, 29,
apontado pelos vizinhos como
bastante ciumento e que
possivelmente teria algum
envolvimento com o crime.
A Polícia Militar,
vizinhos chamados como
testemunhas, disseram não terem
presenciado o crime, mas
ouviram os disparos, cerca de
inço tiros e um dos vizinhos disse
Foto: Reprodução

Franciele Arruda foi assassinada com vários tiros em sua casa

ter visto dois indivíduos de
roupas escuras deixando a
residência e empreendendo fuga
em alta velocidade com uma
motocicleta.
No local, a policia
encontrou a vítima caída na sala
da casa, ao lado do sofá, com
ferimentos de tiros na região da
face, pescoço, tórax disparados
aparentemente pela frente, e
ainda um outro possivelmente
disparado pelas costas quando a
mesma já estava caída.
Posteriormente a
liberação do corpo à perícia e
IML, policiais passaram a
realizar diligências e uma equipe
da Polícia Civil localizou Juliano,
no bar "Di Cascão", sendo ele
conduzido à Delegacia de Polícia
Civil, devido as suspeitas de seu
envolvimento, para que o mesmo
prestasse esclarecimentos a
respeito do fato, e conforme a
autoridade de plantão, o suspeito
negou a participação no crime e
encontra-se ainda naquela
unidade policial para prestar
outros esclarecimentos, onde
será apurada a sua participação ou
não neste brutal assassinato.
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Motoca estava intrujada na casa da avó do suspeito de furto

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

META NO ALVO

O governo tem pressa em reforçar as medidas de prevenção, pois as estatísticas apontam um aumento de casos de gripe e de óbitos em decorrência da infecção

Prorrogada mais uma vez
a vacinação contra gripe
A/E c/ Redação

Foto: Divulgação

Prorrogação de vacinação visa atingir a meta proposta

D

iante das baixas
coberturas, sobretudo
entre gestantes e
crianças com menos de cinco
anos, o Ministério da Saúde
prorrogou até o dia 22 de junho a
Campanha de Vacinação contra

Gripe. Desde o dia 23 de abril,
quando a iniciativa teve início, foi
imunizado o equivalente a 77,6%
da população prioritária. A
expectativa da pasta é que, com
prorrogação, mais 11,8 milhões
de pessoas sejam vacinadas.

A meta do governo é
atingir uma cobertura de, pelo
menos, 90% de integrantes de
grupos considerados de maior
risco: gestantes, idosos a partir de
60 anos, crianças maiores de seis
meses e menores de cinco anos,
trabalhadores de saúde,
professores da rede pública e
privada, povos indígenas,
mulheres até 45 dias depois do
parto e pessoas privadas de
liberdade.
Terminado o prazo, a
partir de 25 de julho, caso haja
disponibilidade, a vacina poderá
ser tomada por pessoas de 50 a 59
anos e crianças de cinco a nove
anos. "Nossa maior preocupação
é a heterogeneidade. Há alguns
grupos que já ultrapassaram a
meta. Mas outros ainda estão
suscetíveis, com indicadores bem
abaixo do que seria considerado
ideal", afirmou a coordenadora
do Programa de Imunização do

Ministério da Saúde, Carla
Domingues.
O ministro da Saúde,
Gilberto Occhi, também criticou
as diferenças. "O que explica o
fato de um Estado, na mesma
região, apresentar uma boa
cobertura e outro não?",
questionou. A baixa adesão da
vacinação de crianças é mais
preocupante no Sudeste. Menos
de 50% já foram imunizadas. "O

ideal é que tenhamos 100% desse
público alvo. Trabalhamos para
isso", disse Carla.
Em outras regiões, o
desempenho também não é
animador. No Norte, por
exemplo, 61,62% dos menores de
cinco anos já estão protegidos.
No Sul, são 62,12% e no
Nordeste, 72,12%.
O maior índice está no
Centro-Oeste, 76,29%.

DIA DOS NAMORADOS

Covarde ripou o cacete de
presente pra cara metade
Da Redação

Foto: PM/MT

Emerson arriou o cacete na namorada e foi pro xilindró
amor é lindo, menos para
atrás do jovem, mas populares
foram em defesa do garoto,
o casal Emerson e sua
colocando o agressor para correr.
companheira em Mirassol
O suspeito levou com ele
D'Oeste no Dia 12 último, o Dia
um aparelho celular da vitima, que
dos Namorados, marcado por uma
arrancado a força de suas mãos e
surra que ela levou do amado e
tomou rumo ignorado. Policiais
depois de tapas e beijos, foi à
Militares ao tomarem
policia se queixar do agressor.
conhecimento do fato rumaram ao
Segundo ela, Emerson por
local, onde foram informados pela
volta das 20h00, chegou em casa
vítima do fato ocorrido e passaram
no bairro Jardim São Paulo,
a realizar diligências, para
exaltado e por ciúmes trancou o
localizar o indivíduo.
portão para impedir que a mesma
Algum tempo depois a
saísse, começando então uma
vítima alertou aos policiais que o
sessão de pancadaria com murros e
agressor estaria num bar nas
tapas. O agressor ainda se apossou
proximidades e os PMS o
de uma faca passando agredi-la
abordaram encontrando o celular
batendo com a lateral da lâmina
da vítima. O suspeito estava muito
contra a vítima.
exaltado e durante o embarque no
Segundo ela, em dado
camburão ainda tentou fuga,
momento seu filho, um
saindo correndo sentido COHAB
adolescente de 14 anos bateu no
Parque da Serra, adentrando
portão e o agressor a ameaçou de
quintal de uma casa, mas,
morte, caso ela contasse ao filho
perseguido e capturado pelos
que tinha apanhado. Aproveitando
policiais.
a chance de abrir o portão para o
A vítima apresentava dores
filho, ela vazou e contou ao filho
pelo corpo, com hematomas no
sobre a agressão, tendo o menino
braço esquerdo e pescoço,
se apossado de uma pedra,
alegando ainda estava com
arremessando contra o individuo,
ferimentos na língua devido às
sem acertar. Segundo ela, Emerson
agressões sofridas.
de faca em punho, saiu correndo

O

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

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

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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ARMA DOS TIRANOS

Ministros contrários à condução coercitiva apontaram abusos na aplicação do instrumento, criticando a “espetacularização” das operações nas quais é usado

Maioria do Supremo sepulta
pavor da condução coercitiva
G-1 c/ Redação
Foto: Arquivo

Briga ficou feia mas prevaleceu a constituição federal

O

Supremo Tribunal
Federal decidiu na de
ontem, (14), por 6 votos a
5, proibir a condução coercitiva,
ato no qual um juiz manda a
polícia levar um investigado ou
réu para depor num
interrogatório. A medida estava
suspensa desde o ano passado,
após decisão liminar (provisória)
proferida pelo ministro Gilmar
Mendes.
O assunto foi levado a
julgamento pelo plenário do STF

na semana passada e, na quinta,
alcançou-se 6 votos entre os 11
ministros para declarar o
instrumento inconstitucional.
Na sessão, foram
analisadas duas ações, propostas
pelo Partido dos Trabalhadores
(PT) e pela Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
para proibir as conduções. A
alegação é de ofensa à
Constituição, por supostamente
ferir o direito da pessoa de não se
auto-incriminar.

Segundo o Código de
Processo Penal, a condução
coercitiva pode ser decretada
pelo juiz quando o suspeito “não
atender à intimação para o
interrogatório, reconhecimento
ou qualquer outro ato que, sem
ele, não possa ser realizado”.
Usado com freqüência na
Operação Lava Jato, o
instrumento foi usado, por
exemplo, para ouvir o expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva, em 2016.
No julgamento,
prevaleceu a posição do relator do
caso, ministro Gilmar Mendes.
Para ele, a condução coercitiva
implica exposição e coação
arbitrárias, que interfere no
direito de locomoção, na
liberdade, dignidade da pessoa
humana, defesa e de garantia de
não auto-incriminação.
Votaram pela proibição das
conduções coercitivas: Gilmar
Mendes
Rosa Weber; Dias Toffoli;
Ricardo Lewandowski; Marco
Aurélio Mello e Celso de Mello.
Votaram a favor de permitir

conduções coercitivas:
Alexandre de Moraes; Edson

Fachin; Luis Roberto Barroso;
Luiz Fux; Cármen Lúcia.

SOB O BANCO

Gefron e Polícia Federal apreende
cocaína dentro de caminhonete
Gefron c/ Redação

A

ação aconteceu na
madrugada de quintafeira (14/06), na região de
Reserva do Cabaçal MT-175, um
homem foi preso por tráfico de
drogas.
Foi realizado abordagem
a uma caminhonete S10 de cor
branca, conduzida por L.D.S.A,
após busca no interior do veículo
a polícia localizou embaixo do
assento do passageiro traseiro um

compartimento contendo 22
invólucros de substancia análoga
a pasta base de cocaína, cerca de
22 kg de drogas.
Foi dado voz de prisão ao
suspeito que foi encaminhado
para a Delegacia de Polícia
Federal de Cáceres para as
providencias cabíveis. O Gefron
orienta que qualquer
movimentação suspeita denuncie
pelo 08006461402.
Foto: Gefron/MT

Droga estava mocozada debaixo do banco do passageiro
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PARTIU/COPA

Presente em campeonatos regionais de MT, brasileiros com clubes do estado e participações em olimpíadas e mundiais, JCC viaja nos lances da Copa da Rússia

Mundial 2018 abre com goleada
da Rússia sobre Arábia Saudita

Redação c/ Agencias

Foto: Mladen Antonov-AFP

A

ssim como no mundial de
2014, também nesta Copa do
Mundo, sediada pela Rússia,
a editoria de esportes do Jornal
Correio Cacerense, o único
periódico diário da região oeste de
Mato Grosso, mais de meio século
de circulação, entra em campo para
retratar os detalhes do evento,
assessorado pelas mais destacadas
agencias de noticias do país.

Conforme a critica da revista veja, a
Copa da Rússia esteve mais modesta
que mundiais de futebol em edições
anteriores, iniciando-se a cerimônia
de abertura às 11h30 (horário de
Brasília), com duração de cerca de
treze minutos no estádio Lujniki, em
Moscou, capital da Rússia.
A festa contou com a
condução do ex-jogador Ronaldo,
bicampeão com o Brasil em 1994 e

2002, do cantor britânico Robbie
Williams e da soprano russa Aida
Garifullina. O presidente do país
sede, Vladimir Putin, esteve presente
acompanhado de líderes
internacionais e fez a inauguração
oficial ao lado do presidente da Fifa,
Gianni Infantino.
Na abertura, a seleção
anfitriã abriu a seqüência de jogos,
com uma vitória por 5 a 0 sobre a

Estádio Lujniki, em Moscou, palco da abertura da Copa 2018

Arábia Saudita e, diante de sua
torcida, marcando os três pontos,
liderando provisoriamente o Grupo
A da Copa do Mundo. No outro jogo
da chave, previsto para as 9 horas (de
Brasília) desta sexta-feira, o Uruguai
encara o Egito, em Ecaterimburgo.
A Rússia volta a campo pela
segunda rodada da Copa, às 15 horas
da próxima terça-feira, 19, para
enfrentar o Egito, em São
Petersburgo.
A Arábia Saudita, por sua
vez, buscará a reabilitação no
campeonato a partir das 12 horas de

Cáceres-MT, sexta-feira 15 de junho de 2018

quarta, 20, contra o Uruguai, na
Rostov Arena, em Rostov on Don.
Neste mesmo estádio, os
torcedores do Brasil terão no
domingo, 17, a chance de torcer e
vibrar pela seleção na estréia contra a
Suíça, às 15h00. O Brasil compõe o
Grupo E, junto com a Sérvia, Costa
Rica e Suíça e caso se classifique
como primeiro do grupo E,
enfrentará o segundo colocado do
Grupo F. Já se ficar em segundo,
disputará as oitavas com o primeiro
colocado do Grupo F. (Veja, AFP,
Gazeta Esportiva e Terra)
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*********************
Festejaram o Dia dos Namorados curtindo as
belezas de Maceió com direito a muita praia e
jantar romântico o casalsinho Demis
Rogério e Frankielli Alline. É isso aí o amor é
o sentimento mais sublime e merece ser
celebrado. Grande beijo aos enamorados.

By Rosane Michels

Esotérico
Mercúrio entra em Câncer e
imediatamente começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, indicando dias de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus.
A vida doméstica e familiar é priorizada e
você distancia-se radicalmente da social. O
momento é ótimo para leituras e estudos
em geral.

Mercúrio entra em Câncer e
imediatamente começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, indicando dias de
maior seriedade e
responsabilidade,
especialmente se estiver envolvido com
mudanças em sua carreira. O momento pode
estar relacionado com seu envolvimento em
um novo e importante projeto.

Mercúrio entra em Câncer e
imediatamente começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, indicando dias de
importantes negociações de
acordos e projetos. O
momento pode envolver também a
necessidade de interiorização e reflexão.
Uma importante reunião de negócios pode
marcar um novo período.

Mercúrio entra em Câncer e
imediatamente começa a
receber um tenso aspecto
de Saturno, indicando dias
em que você será mais
exigido, especialmente se
estiver envolvido em estudos superiores,
como mestrados e doutorados. O
momento é ótimo para rever sua filosofia
de vida.

Mercúrio entra em Câncer e
imediatamente começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, indicando dias em
que a necessidade de
organizar suas finanças fica
mais intensa. O momento pode indicar um
atraso de pagamento. Procure refletir antes
de gastar, pois este deve ser um período de
economias.

Mercúrio entra em Câncer
e imediatamente começa a
receber um tenso aspecto
de Saturno, indicando dias
de interiorização e
necessidade de distanciar-se de
conversas e pessoas vazias. O momento
pode envolver a negociação de uma
parceria resultando em uma grande
soma de dinheiro.

Mercúrio entra em seu
signo e imediatamente
começa a receber um tenso
aspecto de Saturno,
indicando dias em que a
necessidade de organizar sua vida fica
mais intensa. Tanto seu mundo mental,
quanto a vida prática, devem ser revistos
neste período de interiorização e
pensamento profundo.

Mercúrio entra em Câncer e
imediatamente começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, indicando dias de
distanciamento da vida
social e de pessoas vazias.
Você estará mais reflexivo e seus
pensamentos mais profundos. É possível
que um amigo íntimo esteja em apuros e
precise de sua ajuda.

Mercúrio entra em Câncer e
imediatamente começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, indicando dias de
interiorização e necessidade
de reflexão. O momento
pode envolver uma forte necessidade de
distanciar-se de conversas vazias. Tome
cuidados redobrados com bactérias e vírus
oportunistas.

Mercúrio entra em Câncer e
imediatamente começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, indicando dias
intensos, especialmente no
trabalho. O período, que dura
alguns dias, pode envolver a necessidade de
estudar mais profundamente um novo
projeto. Procure cuidar com mais carinho
de sua saúde.

Mercúrio entra em Câncer e
imediatamente começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, indicando dias de
maior envolvimento com
pessoas de sua intimidade,
pois você estará mais fechado e distante da
vida social. Um novo projeto com uma
grande empresa, pode começar a ser
negociado.

Mercúrio entra em Câncer e
imediatamente começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, indicando dias de
interiorização e reflexão,
especialmente se estiver
envolvido em um romance. Podem ser dias
de decisões importantes. O momento pode
envolver também uma pequena dificuldade
com um filho.

*********************
Desejamos um ótimo dia ao simpático Alexandre
Vieira, Gerente do Jubão que atende a todos com
muita atenção e carinho. Grande Abraço!

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

*********************
Curtindo merecidas férias na
terrinha a linda Giovana Antunes,
estudante de medicina em Santa
Cruz de La Sierra, ela aproveita
os dias de descanso para rever os
familiares na Princesinha. Que
sua estada seja muito feliz e que
consiga matar as saudades. Seja
Bem Vinda.

*********************
Nossos aplausos aos alunos,
d i re ç ã o , c o o rd e n a ç ã o e
professora do Centro
Educacional Dom Máximo
Biennes pela criatividade na
elaboração do projeto
CaiaquePet que foi sucesso total
durante o Festival Internacional
de Pesca. O projeto foi abraçado
pelo vereador Cézare Pastorello
que vai buscar junto a autarquia
Águas do Pantanal a continuação
do projeto visando o lazer e
trabalhar a conscientização
a m b i e n t a l c o m o
reaproveitamento de garrafas
pets. Fica o nosso registro.
Parabéns!!!

