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É CAMPEÃ!
Domingas Leonor, presidente do grupo, destacou a religiosidade que envolve o
trabalho agradecendo a Deus, N.Sra. Aparecida e ao seu padroeiro São Gonçalo

Flor Ribeirinha vence
o mundial de folclore
Foto: Salih Yildirim

A boa nova do final de semana ecoou no pantanal com a
alvíssara noticia que cruzou do estreito do Bósforo, entre a Europa
da Ásia e chegou até a cidade do sol presente, Cuiabá, festejando a
vitória do Flor Ribeirinha no Festival de Folclore da Turquia. O
grupo de São Gonçalo que nasceu na comunidade de São Gonçalo
Beira Rio, foi, viu, dançou e venceu o festival internacional
realizado em bűyűkçekmece. Página 05

LUTA DE VIDA

Projeto de judoca reflete
sua infância em Cáceres
Foto: PJC-MT

Em Istambul, nosso Flor Ribeirinha sagrou campeã

FREUNDE TOURISTEN

Alemães visitam Cáceres
via “Projeto Gonçalinho”

Foto: Assessoria

A equipe da
Secretaria Municipal de
Indústria, Comercio Meio
Ambiente e Turismo, da
Prefeitura de Cáceres,
recebeu na última sexta feira,
(4), 23 alemães, que vieram
passar uma temporada em
Cáceres, através de
intercambio do projeto social
Gonçalinho do Cavalhada
III. Eles ficaram encantados
com a beleza Rio Paraguai, a
mata no centro, fizeram a
trilha ecológica, jogaram
bola, brincaram na areia,
tomaram banho de rio e
experimentaram as delicias da
culinária mato-grossense.
Página 03

Grupo se divertiu na trilha paradisíaca de Cáceres

SALVO PELAS TOSSES

Preso espancado no cadeião
forçado a se enforcar na cela

Á esquerda, o policial Hélio, sempre alerta com alunos

Helio Garcia Silva Júnior, investigador de polícia judiciária
civil do estado de Mato Groso, desenvolve o projeto social Judô e
Vida, em Pontes e Lacerda, como prevenção ao crime através do
esporte que pratica desde a infância quando residia em Cáceres e já
participava de eventos voltados às crianças e adolescentes da
comunidade. Recentemente a Justiça do Trabalho reconheceu a
importância do projeto e beneficiou o projeto com diversos materiais
necessários para prática do esporte. Página 03

ROLÊ DO GAP

Flagrante em boca de fumo
acaba com festa dos vagaus
Página 04

INSCRIÇÕES ABERTAS

Mais de 5.700 vagas em
concurso da Seduc-MT
Página 05

SANGUE NA PISTA

Foto: Arquivo

O detento José Carlos Lopes
Teixeira Junior, 21, recolhido no
cadeião de Cáceres, foi salvo da
morte na noite de domingo, pelo
excesso de tosses provocadas pelos
demais detentos, que o haviam
espancado e tentavam abafar seus
gemidos. O fato estranho chamou a
atenção dos agentes prisionais que
encontraram a vitima sangrando e
com uma corda no pescoço no
banheiro da cela. Página 04
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Colisão com duas magrelas
mata motociclista na avenida
Página 04

Pronta ação dos agentes salvou a vida do detento
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Brésil n'est pas Serieux
“Le Brésil n'est pas un pays
serieux”, traduzindo: O Brasil não é um
país sério, frase popularmente atribuída ao
ex-primeiro ministro da França, Charles de
Gaulle, mas que na realidade foi proferida
pelo diplomata brasileiro Carlos Alves de
Souza Filho, genro do presidente Artur
Bernardes e embaixador do Brasil na
França entre 1956 e 1964, e que se mantém
atual, acreditamos, para sempre, ou pelo
menos, enquanto tiver esta corja de
políticos em seu comando.
Preocupados com seus interesses
particulares, a maioria vende a mãe avista e
não entrega, prova maior disso, a pizzaria
da votação semana passada na Casa dos
fora da lei, (dezenas acusados de corrupção
e réus em processos) sob. o manto de uma
justiça inerte, amordaçada e de mãos
atadas, por leis criadas pelos
parlamentares.
Fala-se tanto em reformas, a
previdenciária, para sepultar direitos dos
trabalhadores sessentões, trabalhistas,
rasgando a CLT e política, para oficializar o
parlamentarismo praticamente já existente,
com respaldo ao seu títere, que sobrevive à
sombra de um congresso, que vive e se
refestela nababescamente, do escambo
votos/emendas, trocando em miúdos,
pagou, levou.
Curiosamente, ninguém fala em
uma reforma jurídica, obviamente, por não
interessar mudar o andar da carruagem,
enquanto leis anacrônicas manietar este
poder, ótimo, afinal, nunca é demais citar
que o voto de um deputado federal ou
senador semi-analfabeto, tem mais força
que o de vários ministros do Supremo
Tribunal Federal. Explicando, para julgar
um parlamentar do congresso nacional, o
SFT precisa do aval de 2/3 dos ditos eleitos
e faltando um, a denuncia vai para o
arquivo e os mui-ínclitos doutos ministros,
doutores em leis, nada podem fazer, porque
o voto 343 foi o decisivo para obstar

ECLIPSE SOLAR
O eclipse solar previsto para o próximo
21 de agosto e que deve ocorrer entre
16h30 e 17 horas, no horário de Brasília,
será visto parcialmente por quem mora
nos estados do norte e do nordeste do
País, (Amapá, Roraima e norte de
Amazonas, Pará, Piauí, Ceará,
Maranhão e Rio Grande do Norte).
Nessas regiões, o fenômeno pode durar
até meia hora. Já quem estiver abaixo de
Brasília, caso do sul, leste e oeste de MT,
não verá nada.
CESTA BÁSICA
Cuiabá tem a nona cesta básica mais cara
entre as capitais do país, segundo
levantamento nacional do Dieese. Os
dados levam em conta os dados do mês
de julho. O preço médio de R$ 395,04 da
cesta básica de Cuiabá, segundo o
levantamento, só foi superado pelos das
cestas básicas de Porto Alegre, de São
Paulo, Rio de Janeiro, Vitória,
Florianópolis, Brasília, Curitiba e
Fortaleza. Podem acreditar que a de
Cáceres não fica atrás, Santo Deus,como
a vida tá braba aqui!
SICREDI/VAGAS
O Sicredi Sudoeste que atende Cáceres,
Curvelândia e Porto Esperidiãoo, está
contratando Auxiliar Administrativo,
portadores de deficiência, de ambos os
sexos. Conforme o gerente Élson Alves
Ribeiro, os interessados devem deixar
currículos na agência Cáceres localizada
na Praça Barão do Rio Branco. A
Cooperativa possui cerca de 45 mil
associados, dentre eles, 4.100 de
Cáceres.
BOLSO-MALA
A gente ouve especialmente jovens
analfabetos politicamente, dizendo que
vai votar no Jair Bolsonaro pra
presidente em 2018.Uma lástima, já que
em poucos anos, o tal Bolsonaro já filiou
em 7 partidos,sinal que poucos aceitam
sua má fama. Pra encurtar o papo, ele é
recordista em representações no
Conselho de Ética da Câmara, com
quatro processos, registrando ainda em
seu patuá, seis punições por causa de
pronunciamentos agressivos e
entrevistas polêmicas, três censuras
verbais e duas por escrito. Não é de um
tipo como este que o Brasil precisa, nem
nosso povo.
ÉPOCA DA VERGONHA
A revista Época publica, na última sextafeira, as imagens da propina de R$ 2
milhões paga pela JBS ao senador Aécio
Neves, que perdeu as eleições de 2014,
mas assaltou o poder ao liderar o golpe
de 2016, em parceria com Eduardo
Cunha e Michel Temer; foram três
pagamentos de R$ 500 mil para Aécio,
entregues pelo ex-diretor da JBS
Ricardo Saud ao primo de Aécio,
Frederico Pacheco; Aécio, na prática,
hoje governa o Brasil, pois indicou
quatro ministros e o presidente da
Petrobras, Pedro Parente; foi também
ele quem orientou um aliado, o deputado
Paulo Abi-Ackel a produzir o parecer
que salvou Temer.

seguimento da ação até aquela colenda
corte.
Então, muitas vezes, quando
alguém ironiza os juízes, desembargadores
e ministros, mister se faz, esclarecer, que
salvo uma minoria relapsa que mescla
hermenêutica com Law-fare, a maioria leva
a sério os decisórios, apesar do júris
sperniandis de alguns políticos.
O que não pode continuar no país é
o jugo do parlamentarismo simulado, o
absoluto poder de deputados e senadores, o
poder legislativo manipulando os outros
dois poderes da nação, debochando do
judiciário enquanto mama nas tetas do
erário, (nosso dinheiro) sob. as bênçãos
malditas do clown mambembe. Neste
clima de absolutismo parlamentar, às favas,
a Teoria da Divisão de Poderes, consagrada
pelo pensador francês Montesquieu.
Em sua ótica, o poder Legislativo
tem a função típica de legislar e fiscalizar; o
Executivo, administrar a coisa pública e o

Judiciário, julgar, aplicar a lei a um caso
concreto que lhe é posto, resultante de um
conflito de interesses. Na sistemática de
Montesquieu,
o sistema de freios e
contrapesos significava conter os abusos
dos outros poderes para manter certo
equilíbrio, exemplo, o judiciário, ao
declarar inconstitucionalidade de uma Lei é
um freio ao ato Legislativo que poderia
conter uma arbitrariedade, ao ponto que o
contrapeso é que todos os poderes possuem
funções distintas, fazendo assim com que
não haja uma hierarquia entre eles,
tornando-os poderes harmônicos e
independentes.
Sopra ilustrar, Montesquieu nasceu
no período do absolutismo francês,
governado pelo rei Luis XIV, que tinha
poderes absolutos, pouca diferença deste
século XXI, de absoluto poder parlamentar,
ou prá - lamentar e um Rei temerário pau
mandado dos centuriões das cortes
palacianas candangas, à deriva de Thêmis.

Mais dia, menos dia!
Infelizmente, não posso, na
condição de magistrado, emitir qualquer
“juízo depreciativo sobre despachos,
votos ou sentenças, de órgãos judiciais,
ressalvada a crítica nos autos e em obras
técnicas ou no exercício do magistério”,
conforme determina o anacrônico e
ditatorial art. 36, inc. III, da LOMAN
(Lei Orgânica da Magistratura
Nacional).
Portanto, sem emitir qualquer
“juízo depreciativo”, selecionei uma
decisão que, na minha ótica de professor
de direitos fundamentais, está
descompassada com os valores
constitucionais, nem tanto pelo
resultado, mas especialmente pelos
argumentos utilizados pelos
magistrados na sua fundamentação.
Vejamos: Direito à saúde: decisão que
indeferiu pedido de antecipação de
tutela para portadores do HIV que
pretendia obter a medicação
gratuitamente. Na decisão, o juiz

fundamentou que não estava presente o
perigo na demora, afinal “todos somos
mortais. Mais dia, menos dia, não
sabemos quando, estaremos partindo,
alguns, por seu mérito, para ver a face de
Deus. Isto não pode ser tido por dano”.
Veja a decisão: Poder Judiciário Sétima Vara da Fazenda Pública
Comarca de São Paulo. Proc. n. 968/01Indefiro a antecipação de tutela. Embora
os autores aleguem ser portadores de
AIDS e objetivem medicação nva que
minore as seqüelas da moléstia, o pedido
deve ser indeferido, pois não há
fundamento legal que ampare a
pretensão de realizar às expensas do
Estado o exame de genotipagem e a
aquisição de medicamentos que,
segundo os autores, não estão sendo
fornecidos pelo SUS. A Lei 9.313/96
assegura aos portadores de HIV e
doentes de AIDS toda a medicação
necessária a seu tratamento.
Mas estabelece que os gestores

do SUS deverão adquirir apenas os
medicamentos que o Ministério da
Saúde indicar para cada estado evolutivo
da infecção ou da doença. Não há
possibilidade de fornecimento de
medicamentos que não tenham sido
indicados pela autoridade federal.Por
outro lado, não há fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação.
Todos somos mortais. Mais dia, menos
dia, não sabemos quando, estaremos
partindo, alguns, por seu mérito, para ver
a face de Deus. Isto não pode ser tido por
dano. Daí o indeferimento da
antecipação de tutela.
Cite-se a Fazenda do Estado.
Defiro gratuidade judiciária em favor
dos autores. Intimem-se.São Paulo,
quinta-feira, 28 de julho de 2001.
Antonio Carlos Ferraz Muller - Juiz de
Direito. Caso relatado
***___George Marmelstein
Lima – Juiz Federal e Professor de
Direito Constitucional.
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WUNDERBAR

Grupo ficou encantado com a beleza do majestoso Rio Paraguai e com a mata, no
centro, fez a trilha ecológica, jogou bola, brincou na areia e tomou banho de rio

Alemães se encantam com
as belezas do Rio Paraguai
Assessoria c/ Redação

Foto: divulgação

A

equipe da Secretaria Municipal
de Indústria, Comercio Meio
Ambiente e Turismo
(SICMATUR), da Prefeitura de
Cáceres, recebeu na última sexta feira,
4, 23 alemães, que vieram passar uma
temporada em Cáceres, através de
intercambio do projeto social
Gonçalinho, que tem sua sede na Rua
Dos Desenhistas, bairro Cavalhada III.
O Grupo de alemães ficou
encantado com a beleza do majestoso
Rio Paraguai e com a mata, bem no
centro de da cidade. Eles fizeram a
trilha ecológica que começa na
SICMATUR e termina no SESI Clube,
jogaram bola, brincaram na areia e
tomaram banho de rio, além de
experimentar as delicias da culinária
mato-grossense.
O Prefeito de Cáceres, Francis
Maris Cruz, diz que “A Prefeitura está

Turminha animada, alemães curtiram a trilha ecológica

de portas abertas para receber os
turistas, a SICMATUR, o nosso Rio
Paraguai, a praia do Daveron são
lugares acessíveis, temos diversas
opções de lazer em nossa cidade.
Espero que vocês desfrutem de todos,
conheçam a nossa história e voltem
sempre.”
O Projeto Gonçalinho, existe
em Cáceres, desde 2001, com o intuito
de desenvolver e auxiliar as crianças
carentes do Cavalhada III, um dos
bairros mais pobres de Cáceres. O
projeto, que conta com subsídios da
SECIBA (Sociedade Educadora e
Cultural de Integração
Brasil/Alemanha) consiste não somente
em tirar as crianças da rua.
Ele agrega aprendizados,
exemplos e experiências que servirão
para toda a vida, através de um modelo
diferente de convivência, descobrindo

JUDÔ E VIDA

novas formas de aprender, em
atividades como música, discussões,
pinturas, jogos, colagem, cozinhando e
etc, e também oferece alimentação
gratuita diariamente, pois muitas vezes
as crianças saem de casa sem ter com o
que se alimentar.
Em 2008, foi construído um
espaço próprio para o Gonçalinho, e a
nova estrutura proporcionou mais
qualidade e um maior número de
crianças atendidas. Atualmente o
Projeto Gonçalinho funciona com uma
média diária de 60 crianças entre 3 e 12
anos, dividas entre os turnos da manhã e
da tarde.
Já passados mais de 10 anos
desde quando tudo começou as
primeiras crianças já cresceram e
funcionam como multiplicadores na
comunidade, que cada vez vem se
tornando mais forte, social e segura.

VISTORIAS

Projeto social do policial Hélio Corregedoria do MPF-MT
iniciou na infância em Cáceres visita Cáceres nesta terça

Da Redação
elio Garcia Silva Júnior, investigador
de polícia judiciária civil do estado de
Mato Groso é o que se pode chamar
de um profissional responsável, sério e voltado
à prevenção contra o crime através do judô,

H

Redação c/ PGR/MT

esporte que pratica desde a infância quando
residia em Cáceres e participava de projetos
sociais voltados às crianças e adolescentes da
comunidade.
Adulto, optou pela carreira policial,

certo de que poderia avançar seus
conhecimentos com o milenar judô como arma
para afastar crianças do crime, já que
geralmente os infantes são alvo fácil de
aliciamento dos criminosos, se não bem
preparados para evitar os assédios.
Na policia civil, Hélio se engajou
nos projetos da entidade se segurança pública e
com mais facilidade pelo cargo de
investigador, entrou ativamente no Judô e Vida
(desenvolvido em Pontes e Lacerda), que vem
enriquecendo os trabalhos sociais da Polícia
Judiciária Civil na região de fronteira.
O projeto tem como objetivo,
estimular e introduzir cada vez mais crianças e
adolescentes no mundo do esporte, destacando
Hélio, que recentemente a Justiça do Trabalho
reconheceu a importância do trabalho e
beneficiou o projeto com diversos materiais
necessários para prática do esporte. Conforme
ele, que desenvolve o projeto e ministra as
aulas no auditório do prédio da delegacia de
polícia lacerdense, atualmente, trinta e cinco
crianças carentes participam do projeto. Em
busca de parceira e apoio, no mês de maio deste
ano Hélio protocolou o projeto “Judô e Vida”
junto a Justiça do Trabalho, e através do
despacho da Juíza de Direito, foi agraciado
com materiais necessários para a prática do
judô.
Dessa forma, o projeto será
beneficiado com aquisição de 78 tatames, 60
camisetas, 40 medalhas, 10 jogos de kimono, 4
troféus, 2 bicicletas e 1 banner. Os itens
avaliados em quase R$ 10 mil serão custeados
com recurso do Poder Judiciário. Os treinos,
que iniciaram em janeiro deste ano com apenas
quatro alunos, acontecem três vezes por
semana, nas terças e quintas-feiras e aos
sábados, e atualmente contam com trinta de
cinco participantes entre 6 a 14 anos.
De acordo Hélio Junior, o
idealizador do projeto, o judô é uma atividade
que estimula a criança a adquirir mais
confiança em si mesmo, e isso a tornará um
adulto convicto e de sucesso. Além da certeza
que o esporte ajuda muito a afastar crianças das
drogas e da criminalidade, assim favorecendo
para um futuro melhor, finalizou o
investigador.

Foto: PJC-MT

Mestre Hélio (esq. de pé) salvando vidas com o judô

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

A

Corregedoria do Ministério
Público Federal em
Matogrosso iniciou uma
correição nas cinco unidades da
instituição no interior do estado,
trabalho este que prossegue até a
próxima amanhã, (9). Ontem, os
trabalhos foram realizados em
Rondonópolis (14h30/15h30) e
Sinop, (14h00/15h00) visitando hoje
as comarcas de Cáceres e Juína,
9h00/10h00). Barra do Garças,
também hoje, mas no horário
(14h30/15h30). Amanhã, a correição
será em Cuiabá, (9h00/10h00.
A comissão foi designada
pelo corregedor-geral do MPF,
subprocurador-geral da República
Hindemburgo Chateaubriand Filho
por meio da Portaria CMPF nº 50 de

2017.
O objetivo do trabalho é
verificar a regularidade do serviço, a
eficiência e a pontualidade do
membro do MPF no exercício de
suas funções, o cumprimento das
obrigações legais (art. 236 da LC
75/93), bem como levantar as
dificuldades e as necessidades das
unidades. As sugestões resultantes
das correições serão encaminhadas
aos órgãos superiores do MPF.
A comissão responsável
pelo procedimento será presidida
pelo corregedor-geral, Hindemburgo
Chateaubriand, e formada pelos
procuradores regionais da República
Márcio Domene Cabrini, Paulo
Taubemblatt e Uendel Domingues
Ugatti.
Foto: Folha-Uol

Procurador Uendel Ugatti, compõe comissão da PGR

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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Preso escapa da morte
no cadeião de Cáceres
Rolê do GAP nas quebradas
grampeia dupla numa boca
caiu num tráfico de arrepiar as
orelhas. Se dissesse que era
viciado, a trouxinha do trouxa era
mixara mesmo, tava tranqüilo,
tava liberado, mas segurou o pau
da bandeira e se revelou. Disse
que tinha pago R$ 50 mangos
pela cocaína e iria revender por
R$80, ou seja, R$ 10 paus cada
uma paradinha.
No papo reto com os
fardados, Talles fez aquela
delação nem tão assim premiada
e vomitou que tinha pego a
porcaria com Wellington de
Arruda (26), o tal Dentinho,
figurinha carimbada na delega.
Daí, foi dois palitos, os homens
da lei bateram na boca do
Dentinho e em um dos cômodos,
piaram mais quatro porções,estas
da erva do capeta, a xibaba
também conhecida como
maconha, jasco e Maria Joana.
Encurtando o papo, a
dupla, Dentinho e Talles, ganhou
carona de barca até o Cisc,
tocaram piano e foram pro
xilindró, autuados por tráfico de
entorpecentes, devendo passar
umas boas férias atrás das grades.
Participaram da ocorrência além
do GAP, a guarnição da Força
Tática e outras viaturas.
(Da Redação e Foto: RM)

Boca era frequentada por malacos atrás de erva e “farinha.”

M

ais uma boca de fumo
foi estourada pela
policia militar de
Cáceres, oportunidade em que
quatro pessoas, numa cachanga
da Rua dos Morangueiros, no
Residencial Grande Paraíso.
O banzé aconteceu na
madrugada de sábado último,
quando as pessoas honestas
dormiam e a malandragem sai na
correria atrás da desgraçada e
maldita droga, marcando
presença nas tais bocas, para
abastecimento.
Desta vez, os vagaus

marcaram foi touca, porque o
GAP, (Grupamento de Apoio
Policial) tava de antena ligada e
naquele role pelas quebradas do
bairro, avistou um sujeito em
atitudes suspeitas. Sinal de
parada, mão na cabeça, baculejo
de responsa, os homens da lei,
localizaram com o dito-cujo
Talles Renan Soares da Silva
(23), oito trouxinhas de
substância análoga a pasta base
de cocaína.
Vacilão, ele disse que
tinha comprado o bagulho
(entorpecente) para revender e

Motociclista morre ao
colidir com 2 magrelas

U

m motociclista de 31
anos morreu após bater
em uma bicicleta, na
Avenida Tancredo Neves em
Cáceres, na noite da última sextafeira (4). De acordo com a Polícia
Militar, o condutor da
motocicleta teria colidido com a
bicicleta no momento em a
mesma adentrou a pista e devido
ao fator surpresa, mesmo
tentando evitar o choque com a
magrela, não conseguiu, vindo a
cair com o cavalo de aço na pista.
Uma das vitimas, Matilde
da Silva Santos (62), disse aos
policiais, que o motociclista
seguia no sentido centro ao bairro
Jardim Aeroporto, mesmo
sentido de direção da bicicleta,
que ela empurrava ao lado de sua
colega Valdenice Ribeiro da
Silva, (38), que também
empurrava uma bicicleta.
Na queda com a moto
após a colisão com a bicicleta,
provavelmente no impacto com a

pista asfáltica, o motociclista
Valter Vieira de Menezas, (31)
não resistiu aos graves ferimentos
e quando a viatura dos bombeiros
acionada chegou ao local para
prestar socorros às vitimas, já
estava morto.
Matilde e Valdenice,
sofreram ferimentos

generalizados, uma delas, com
mais gravidade, mas sem perigo
de morte, foram encaminhadas ao
Hospital Regional de
Cáceres,para as devidas
providencias e o motociclista
Valter, removido ao IML para
necropsia. (Redação com CN e
Foto: Reprodução)

Detento José Carlos, com tarjas para evitar represálias

D

omingo é um dia comum
p a r a m u i t o s ,
especialmente para
aqueles que estão privados de sua
liberdade, atrás das grades numa
cela de presídio, pagando pelos
seus erros, menos para o detento
José Carlos Lopes Teixeira
Junior, 21, recolhido no cadeião
de Cáceres. ele poderia ter sido
sua última noite, não fosse o
providencial socorro de agentes
prisionais, que realizavam o
tradicional “bate-grades”, no
bloco II,ala C, e suspeitaram de
um acesso de tosse de vários
presos simultaneamente.
Suspeitando de que algo
de anormal estava acontecendo e
que as tosses seriam um meio de
abafar a coisa errada,resolveram
averiguar e não deu outra.
Realmente os presos tossiam para
abafar os gemidos de José Carlos
que trancado no banheiro (boi) da
cela, clamava por socorros, pois
estava morrendo.
No estarro, os agentes
invadiram a cela e no sanitário

depararam com a vitima que
estava com uma corda no pescoço
e a camisa ensangüentada, prova
que havia sido espancado por
alguns dos detentos e obrigado a
se enforcar, para dissimular a
tentativa de homicídio.
Retirado do local e levado
para uma dependência livre do
cadeião, José Carlos disse que
desde a tarde estava sendo
agredido pelos demais presos,
afirmando que levou pontaços de
chuços. No momento do resgate
do preso agredido, os agentes
precisaram efetuar dois disparos
de arma de fogo para o alto, a fim
de intimidar os agressores, que
estariam decididos a matar a
vitima.Sanado o problema,
agentes, vitima e agressores
foram ouvidos pela autoridade
competente, sendo tomadas as
devidas providencias, devendo os
presos agressores responder pelo
crime de tentativa de homicídio e
complicar ainda mais suas
situações perante a justiça. (Da
Redação e Foto: Pedro Miguel)

Vitima fatal, motociclista Valter Vieira de Menezes

Cáceres-MT, terça-feira 08 de 2017
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É CAMPEÃ!

Carro chefe do grupo, o Siriri traz o ritmo contagiante, harmonizado e marcado pela batida da viola de cocho, do mocho e do ganzá, característico do Cururu

Flor Ribeirinha vence
o mundial de folclore

Assessoria

Foto: Salih Yildirim

Orgulho tchapa & cruz, fez a turcada dançar

O

grupo Flor Ribeirinha é
o campeão do festival
mundial de folclore
realizado em bűyűkçekmece na

Turquia, evento considerado o
maior do Planeta. O anúncio
chegou neste sábado, 5, a
Cuiabá e ganhou muita

repercussão na mídia e entre os
admiradores do grupo, que
nasceu na comunidade de São
Gonçalo Beira Rio, na Capital.

CONCURSO PÚBLICO

O festival que começou
em 26 de julho e segue até terça
(8) e tem a participação de 97
grupos de vários países.
O anúncio foi feito pelo
secretário municipal de Cultura,
Esporte e Turismo Francisco
Vuolo, que parabenizou a
comunidade ribeirinha do São
Gonçalo Beira Rio que levou o
Siriri e a história da tradição
mato-grossense o mundo.
“Uma linda história e exemplo
de determinação, crença e
vontade de vencer que, com
certeza, servirá como referência
para quem acredita nas
tradições tricentenária do povo
Cuiabano,” ressaltou o
secretário.
O grupo apresentou
também o Boi Bumbá, uma
manifestação nascida em
Parintins, que mostra a disputa
entre os bois Garantido e
Caprichoso, representação esta,
feita por meio de uma
celebração indígena, com a
presença dos bois, da
sinhazinha da fazenda, a rainha
do folclore cunhã poranga e o
pajé. No final do espetáculo, o

grupo dançou no ritmo do
samba, oriundo do Rio de
Janeiro, considerado uma das
principais manifestações
culturais brasileira.
Para Jeferson Guimarães
Rosa, diretor executivo do
grupo Flor Ribeirinha, a vitória
é fruto de uma longa jornada
que começou na comunidade
São Gonçalo Beira Rio, com o
trabalho de Domingas Leonor e
sua família.
D o m i n g a s L e o n o r,
presidente do grupo Flor
Ribeirinha, muito emocionada,
destacou a religiosidade que
envolve o trabalho do grupo.
“Eu só quero agradecer a Deus e
nossa senhora Aparecida, meu
padroeiro São Gonçalo que
acompanha nosso grupo e
agradecer a todo o grupo Flor
Ribeirinha, músicos,
dançarinos, apoio, vocês que
vieram com a gente, agradecer a
toda a minha família.
Eu quero mandar um
abraço a todo o povo matogrossense, cuiabano ,
brasileiro,", finalizou
emocionada.

PECUÁRIA LEITEIRA

Seduc-MT recebe até dia 15 Produtores de leite se reúnem na
inscrições para 5.748 vagas sexta feira em Pontes e Lacerda

Seduc-MT c/ Redação

O

s interessados em prestar
o concurso público para
profissionais da
educação básica de Mato Grosso
têm até 15 de agosto para se
inscrever.
As inscrições, que
começaram no dia 10 de julho,
devem ser feitas somente pela
internet, pagando uma taxa de R$
43 (nível fundamental), R$ 63
(nível médio) ou R$ 91 (nível
superior).
Ao todo, são 5.748 vagas

disponíveis, sendo 3.324 para o
cargo de Professor da Educação
Básica, 1.496 para Apoio
Administrativo Educacional
(AAE) e 928 para Técnico
Administrativo Educacional
(TAE), além de cadastro de
reserva de 50% do total de vagas.
As provas serão aplicadas
nos dias 17 e 24 de setembro, pelo
Instituto Brasileiro de Formação
e Capacitação (IBFC), em Alta
Floresta, Barra do Garças,
Cáceres, Confresa, Cuiabá,
Foto Arquivo

Provas serão nos dias 17 e 24/09 e tem vagas em Cáceres

Diamantino, Juara, Juína Matupá,
Pontes e Lacerda, Primavera do
Leste, Rondonópolis, São Félix
do Araguaia, Sinop e Tangará da
Serra, em locais que serão
divulgados em breve.
Com salários iniciais de
R$ 3.640,34 (professor), R$
1.456,11 (TAE) e R$ 1.167,12
(AAE), todos para 30 horas
semanais, o concurso público traz
uma iniciativa inédita no país,
que é um processo seletivo com
quatro fases eliminatórias para
professores da educação básica.
No caso de professores,
em uma dessas etapas o candidato
terá que preparar e ministrar uma
aula perante uma banca de
examinadores. Além disso,
haverá nota de corte de 5,0
pontos. “A proposta inovadora
faz parte do Pró-Escolas, maior
programa de investimentos em
educação já lançado no Estado, e
que visa à melhoria da qualidade
do ensino nas escolas estaduais”,
repassou a Seduc.
A intenção, conforme o
secretário de Estado de
Educação, Esporte e Lazer,
Marco Marrafon, é continuar
selecionando os melhores
profissionais que a educação
pública merece, além da
valorização dos profissionais.

Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

A ordenha mecânica tem agilizada a produção

A

contece na próxima
sexta-feira (11), no
parque de Exposições de
Pontes e Lacerda, o 2º Workshop
Senar Tec Leite – Consultoria e
Inovação no Campo. Uma das
palestras será com a coach
vocacional e analista
comportamental Meire Dias,
graduada em marketing de varejo
e especialista em gestão
estratégica. Meire atua faz mais
de 20 anos com comunicação e
desenvolvimento de pessoas e é a
criadora e facilitadora do Projeto
Despertar e Empreender –
Escolhas para a Vida.
“Uma vida com mais

propósito produzindo leite” é o
assunto que será abordado pela
palestrante. O fator decisivo para
o sucesso da pecuária leiteira é
outro assunto que estará em pauta
no evento. Além deste, outros,
como manejo correto da ordenha
e qualidade do leite, boas práticas
na indústria, transporte de leite in
natura, avanços, desafios e
tendências também estão na pauta
do evento.
O SENAR Tec Leite é um
programa do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural de Mato
Grosso (SENAR-MT)
implantado em 2015. Desde
então atende cerca de 120

Cáceres-MT, terça-feira 08 de agosto de 2017

GERAL

ENFRENTAMENTO
Para Dr. Leonardo, objetivo é fazer um estudo, buscando soluções que possam
auxiliar a encontrar medidas de combate as doenças sexualmente transmissíveis

Frente Parlamentar deverá
combater AIDS/DST em MT
Assessoria

Foto: Lis Ramalho

Situação preocupa o deputado Dr.Leonardo na AL-MT

O

Brasil ainda apresenta alto
índice de pessoas com
Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST's). Com a
extensão da Internet nos dias de hoje,
o volume de informações é
considerável. Contudo, o tabu
existente sobre o assunto faz com que
as pessoas deixem o tema de lado e as
campanhas por parte do poder
público estão aquém do esperado.
Foi pensando no desafio da
implementação de políticas
assistenciais, a integração de ações, o
fortalecimento dos espaços
institucionais e a construção de uma
política de combate ao DST/AIDS
que envolva outros setores da área
governamental e não governamental,
que o deputado Dr. Leonardo (PSD)

requereu na Assembléia Legislativa,
a instalação de uma Frente
Parlamentar de Enfrentamento às
DST/AIDS.
Entre os jovens brasileiros,
houve um aumento de 16,2 casos por
100 mil habitantes, em 2005, para
33,1 casos em 2015, segundo dados
do Ministério da Saúde. Algumas
dessas doenças como a sífilis têm
infectado mães e, conseqüentemente,
crianças, em nosso país.
Segundo dados da Secretaria
Estadual de Saúde (SES), em Mato
Grosso houve um aumento de 20%,
da sífilis, onde os casos passaram de
418 para 502 entre os anos de 2014 e
2015. Só no primeiro trimestre de
2016, foram diagnosticados 74 novos
casos.

Em 2015, mais de uma
pessoa por dia foi notificada com
vírus HIV positivo em Mato Grosso.
Segundo o levantamento da SES, a
taxa de pessoas diagnosticadas com o
vírus foi de 1,4 por dia. Em relação a
2016, os dados apontam que somente
nos três primeiros meses, 70 pessoas
foram infectadas pelo vírus HIV. Nos
últimos três anos, o número de
infectados aumentou quase seis vezes
em todo o estado.
Médico por profissão, Dr.
Leonardo destacou que o objetivo da
Frente Parlamentar é fazer um
estudo, junto aos órgãos
competentes, buscando soluções que
possam auxiliar o poder público a
encontrar medidas de combate as
doenças sexualmente transmissíveis.
“O surgimento dos
chamados 'coquetéis' trouxe certa
liberdade para aqueles que convivem
com o vírus HIV, mas mascarou outra
situação que tem se tornado cada vez
mais grave. Isso porque quando a
epidemia deixou de ser uma
“ameaça”, ela perdeu sua visibilidade
e as escolas diminuíram o espaço para
a discussão de sexualidade, gravidez,
doenças transmissíveis e gênero.
Neste momento epidêmico, com o
surgimento de novas doenças
atingindo cada vez mais pessoas, e
muitas das quais enfrentam situação
de pobreza, é importante pensarmos
como serão formuladas e
implementadas as políticas públicas
levando em conta essa realidade”,
destacou o deputado Dr. Leonardo.
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CASA DO TIMBÚ

Na defesa, o Luverdense saiu pouco ao ataque, tendo apenas momentos ofensivos
quando arriscou chutes de fora da área e o Timbu faturou com gol de pênalti

Luverdense fecha o turno com
derrota na Arena Pernambuco
N

UOL c/ Redação

Foto: Ricardo Fernandes

a última rodada do primeiro
turno da Série B, o Náutico
enfim conseguiu a sua
primeira vitória em casa na Série B.
Com gol de pênalti convertido por
Erik, o Timbu venceu pelo placar
mínimo na Arena Pernambuco.
O Verdão deLucas, que
podia encostar no Santa, perdeu uma
chance clara de se colocar na briga
contra o rebaixamento e continua em
17º.
Com apenas 18 segundos de
jogo, o Náutico já buscava o ataque e
por pouco, Gilmar não tirou o zero o
placar. Ocupando mais espaços no
campo de ataque, o Timbu ia criando
as melhores chances no jogo.
Erik, teve duas belas
oportunidades para abrir o placar, na
mais clara, o atacante ficou sozinho

dentro da pequena área e perdeu um
gol inacreditável.
Bem postado na defesa, o
Luverdense saiu pouco ao ataque e
teve apenas momentos ofensivos
quando arriscou chutes de fora da
área. Na melhor tentativa, Douglas
Baggio chutou de longe e Jefferson
espalmou sem jeito e mandou para
escanteio. Sem conseguir sair com a
bola nos pés.
O time mato-grossense
passou boa parte da etapa inicial se
defendendo. Coube ao Náutico ir
para cima e continuar pressionando.
Bruno Mota deixou o meia deixa
Vinícius na cara do gol, mas na hora
do chute, o meio campista chutou em
cima de Diogo Silva,
No rebote, Iago deu uma
bomba e Diogo executou um

verdadeiro milagre. Com pelo
menos três oportunidades de tirar o
zero do placar, faltou pouco pro
Timbu virar o primeiro tempo
vencendo.
Na volta para o segundo
tempo, Roberto Fernandes optou por
reforçar o meio de campo para a
segunda etapa e abriu mão do
centroavante Vinícius para dar lugar
ao meio campo William Schuster. O
meia alvirrubro provocou a expulsão
do volante Ricardo, que levou o
segundo amarelo após falta por trás
em Schuster.
O Timbu chegou a perder a
terceira chance clara de gol na
partida, quando Erick deixou Iago na
cara de Diogo Silva, mas o atacante
não caprichou e chutou de qualquer
jeito e a bola ficou com o goleiro.

DUELOS SUB-19

Colorado e Verdão vencem
fora de casa nas semifinais

Redação

N

a tarde deste sábado último,
(5) jogando no estádio
Luthero Lopes, o União
venceu o Dom Bosco por 1 a 0, em
jogo válido pela primeira partida da
semi final do campeonato estadual
sub 19. O gol foi marcado no
segundo tempo pelo atacante Victor
Hugo e com resultado o Colorado
joga pelo empate em Cuiabá no
próximo fim de semana, para
avançar para a final pela segunda vez
consecutiva. A partida começou bem
estudada, com União tentando furar
a defesa Dom Bosquina, que veio

novamente com a proposta de jogar
no contra ataque e por uma bola. O
União apostou no primeiro tempo
em muitos cruzamentos na área do
Azulão da Colina, mas com pouco
sucesso, com o goleiro Yves sempre
bem posicionado fazia seu trabalho.
No segundo tempo, o Dom
Bosco saiu um pouco e deu mais
espaço para o União. E em mais uma
jogada pela direita, o lateral Willian
entortou o seu marcador duas vezes e
cruzou na cabeça do centro avante
Victor Hugo, que mandou no cantou
esquerdo de Yves e abriu o placar. O
Foto: Emerson Dourado

Em casa, juniores do Colorado faturaram o Azulinho

União ainda tentou ampliar, mas caiu
muito o ritmo e o placar foi 1 a 0 para
o Colorado. Na outra partida do final
de semana, válida pelo primeiro
confronto das semifinais do
Campeonato Mato-grossense sub19, o Luverdense Esporte Clube
venceu o Sinop Futebol Clube por 2
a 1, no estádio Gigante do Norte. O
time sinopense criou boas
oportunidades, mas não foi
suficiente para vencer a equipe de
Lucas do Rio Verde.
O primeiro gol foi marcado
aos 44 do primeiro tempo. Kenedy
do Luverdense dominou e abriu o
marcador. O Sinop conseguiu
empatar no segundo tempo, aos 15
minutos. Juninho chutou forte e
marcou. O time de Lucas do Rio
Verde ampliou o resultado com um
golaço de Michael, que mandou de
bicicleta aos 33 minutos.
Para avançar direto às finais,
o Sinop precisará vencer por dois
gols de diferença, no próximo
sábado(13), no estádio Passos das
Emas, em Lucas do Rio Verde. Caso
devolva o placar do primeiro jogo, a
decisão será nas cobranças de
pênaltis. Já a situação do Luverdense
é mais confortável. Com apenas um
empate se garante da final da
competição.
Os finalistas ganham as duas
vagas para a Copa São Paulo de
Futebol Junior de 2018.
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Erick comemora o gol de pênalti contra o Luverdense

Quatro minutos depois, foi a vez do
atacante Alfredo perder um gol feito
na cara do goleiro Jefferson, que já
estava batido no lance.
Aos 16, Aderlan derrubou
Iago na quina da grande área.
Pênalti. Com muita categoria, Erick
cobrou firme e não deu chances para
Diogo Silva, que ainda acertou o
canto, mas não a bola. Um minuto
depois, o mesmo Alfredo tentou
mandar de peixinho para o gol, mas
mandou por cima.

Com a vantagem no placar e
um a mais em campo, o Náutico
recuou e chamou o Luverndense
para cima, Porém, os visitantes não
tiveram força para buscar uma
possível reação.
Ao som dos gritos de “eu
acredito” da torcida, o Timbu venceu
a primeira em casa.
O Luverdense joga na
próxima terça-feira, às 21h30,
quando recebe o Juventude no
Estádio Passo das Emas.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Flores multicoloridas a elegante Helen
Ferrareto Lindote, que ontem apagou velinha e
recebeu o carinho especial do maridão, filho e
amigos. Que esse novo ano seja repleto de
alegrias, realizações e prosperidades.

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

Festejou mais um aniversário Aparecida Maria
Garcia Pires, a quem enviamos votos de felicidades e
saúde. Na foto do o esposo Emilson Pires.

Parabenizamos pela passagem de mais um niver a simpática Grasiele
Constantino. Muitas felicidades, hoje e sempre! Que na sua vida nunca
faltem o amor, a amizade, a saúde, o sucesso e a paz.

***************************
Áries

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Cheia em Aquário, chega em tenso aspecto
com Marte e acompanhada de um eclipse
envolvendo mudanças relacionadas a
projetos e contratos. Sua vida social ganha
movimento e força e bons contatos podem
ser feitos nos próximos meses apontando
para o fechamento de um novo contrato de
trabalho.

Leão

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Cheia em Aquário, chega em tenso
aspecto com Marte e acompanhada de
um eclipse envolvendo mudanças nos
importantes nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. Uma nova
sociedade ou parceria comercial pode
ser firmada. Um namoro pode assumir
ares de seriedade.

aspecto com Marte e acompanhada de
um eclipse envolvendo mudanças
importantes relacionadas à
comunicação e tudo o que a envolve. O
momento pode envolver uma viagem
ou um novo contrato, como carro chefe
dessas mudanças.

*************************
A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Cheia em Aquário, chega em tenso
aspecto com Marte e acompanhada de
um eclipse envolvendo mudanças
significativas para os próximos seis
meses em sua vida profissional e planos
de carreira. Um novo projeto pode ser o
carro chefe dessas mudanças resultando
em um novo contrato.

Virgem

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Cheia em Aquário, chega em tenso
aspecto com Marte e acompanhada de
um eclipse envolvendo mudanças
importantes em sua rotina,
especialmente a de trabalho. Um novo
projeto pode ser o carro chefe dessas
mudanças. É possível que você decida
por um programa mais sério de manutenção de sua saúde.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Capricórnio
Sagitário Cheia
em Aquário, chega em tenso

Em contagem regressiva para o nascimento do
primeiro herdeiro, o casal Michell Tavares e
Sara Orro, que estão radiantes de felicidade
esperando o momento do nascimento do Davi.
Felicidades ao casal.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Cheia em Aquário, chega em tenso
aspecto com Marte e acompanhada de
um eclipse envolvendo mudanças
importantes relacionadas à sua vida
material e financeira. O período, que
dura alguns meses, promete trazer
maior estabilidade e estruturas
financeiras. O dinheiro chega com mais facilidade.

Gêmeos

Câncer

A Lua continua seu ciclo e entra na
fase Cheia em Aquário, chega em
tenso aspecto com Marte e
acompanhada de um eclipse
envolvendo mudanças importantes
em projetos de médio prazo
envolvendo pessoas e empresas
estrangeiras. O período é bastante
positivo para viagens e publicações.

A Lua continua seu ciclo e entra na
fase Cheia em Aquário, chega em
tenso aspecto com Marte e
acompanhada de um eclipse
envolvendo mudanças importantes
relacionadas a acordos e negociações
envolvendo uma sociedade ou
parceria financeira. O período é ótimo
para ganhos e empréstimos.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Cheia em Aquário, chega em tenso
aspecto com Marte e acompanhada de
um eclipse envolvendo mudanças
importantes para o seu coração. Se
estiver só, um romance, que chega para
ficar, pode começar a ser desenhado
pelo Universo. Se for comprometido,
sua relação passa por algumas mudanças positivas.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Escorpião Cheia
em Aquário, chega em tenso

Libra

Lua continua seu ciclo e entra na fase
Aquário ACheia
em Aquário, chega em tenso
aspecto com Marte e acompanhada de
um eclipse envolvendo mudanças
importantes em todos os setores de sua
vida, pessoais e profissionais. O
momento pode envolver a chegada de
um novo projeto, ou mesmo de um novo
amor.

aspecto com Marte e acompanhada de
um eclipse envolvendo mudanças
importantes relacionadas à sua casa,
vida doméstica e relacionamentos
familiares. A compra ou venda de um
imóvel, seguida de mudança, não está
descartada.

Peixes

terapia.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Cheia em Aquário, chega em tenso
aspecto com Marte e acompanhada de
um eclipse envolvendo mudanças
importantes para sua vida emocional e
espiritual. O período é ótimo para
aprofundar em seu consciente e auto
conhecimento, através de uma boa

