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atuava em estelionatos ocorridos 
na fronteira.
 Segundo informações da 
Polícia Judiciária  Civil ,  o 
suspeito foi descoberto durante 
di l igências ,  que apuravam 
informações de que um homem, 
conhecido por “Grande”, estaria 
desde o início da ocupação da 
Serra do Caldeirão, liderando um 
grupo de garimpeiros armados 
vindo do Estado de Rondônia.
 Conforme investigação, 
os envolvidos têm participação 
diretamente nos confrontos 
ocorridos no local com as forças 
d e  s e g u r a n ç a  p ú b l i c a  d o 
município. Essa pessoa intitulada 
por “Grande”, seria o autor dos 
disparos de arma de fogo contra 
as viaturas policiais.
 O s  i n v e s t i g a d o r e s 
m o n t a r a m  v i g i l â n c i a  n a s 
proximidades de imóvel, onde 
supostamente o suspeito estaria 
morando, quando conseguiram 
av i s t a r  o  momen to  que  o 
morador, na companhia de uma 
mulher e de uma criança, saíram 
da casa em um veículo Gol verde.
 O s  p o l i c i a i s 
acompanharam o automóvel, que 

m homem foragido da UJustiça de Rondônia com 
dois mandados de prisão 

em aberto foi preso pela Polícia 
Judiciária Civil de Pontes e 
Lacerda na ultima terça-feira 
(11), durante investigação de 
combate a exploração do garimpo 
ilegal na região da Serra do 
Caldeirão.
 J o s i e l  P e r e i r a  d e 

Menezes, 33, foragido da Justiça 
de Rondônia com dois mandados 
de prisão em aberto foi preso pela 
Polícia Judiciária Civil, no 
município de Pontes e Lacerda .
 O suspeito foi autuado em 
flagrante pelo crime de uso de 
documento falso. De acordo com 
a  p o l í c i a ,  e l e  t a m b é m  é 
investigado por integrar uma 
quadrilha desarticulada, que 

foi parado alguns quarteirões à 
frente. Na abordagem, o condutor 
do carro entregou uma identidade 
com nome de Fábio Cardoso 
Barão Filho, porém, o documento 
a p r e s e n t a v a  i n d í c i o s  d e 
falsificação. 
 Diante das suspeitas, o 
motorista foi conduzido até a 
Delegacia de Polícia de Pontes e 
Lacerda para averiguações. 
Depois de colhida a impressão 
digital do detido foi constatada 
que era diferente da impressão do 
documento apresentado.
 Os policiais mantiveram 
contato Polícia Civil de Rondônia 
e na troca de informações ficou 
apurado que a impressão digital 
do RG entregue pelo suspeito, 
pertence a pessoa de Maria Lima 
dos Santos. A mulher já foi 

investigada em Pontes e Lacerda 
por fazer parte de um grupo de 
estelionatários.
 Após o flagrante, os 
investigadores realizaram buscas 
na residência de Josiel e na casa 
fo ram apreend idos  ou t ros 
documentos em nome de Fábio 
Cardoso Barão Filho, pessoa que 
Josiel disse não conhecer.
 Em ato contínuo,  os 
policiais confirmaram que a 
pessoa conhecida por “Grande” é 
na verdade Josiel Pereira de 
Menezes, que estava usando 
documento falso em nome de 
Fábio Cardoso Barão Filho. No 
sistema nacional de mandados de 
prisão, os policiais localizaram 
duas ordens de prisão, em 
abertas, pelos crimes de roubo e 
estupro ocorridos em Rondônia.

ol ic ia is  mil i tares  do PCent ro  In tegrado  de 
Operações  (Ciopaer) 

recuperaram, na manhã de 
anteontem, (12), no Trevo do 
Lagarto, uma caminhonete Hilux 
roubada na cidade de Várzea 
Grande. Na ação, um homem 
também foi preso suspeito de ter 
roubado o veículo. 
 A prisão aconteceu por 
volta das 10 horas. De acordo 
com informações, policiais 
m i l i t a r e s  d o  4 º  B a t a l h ã o 
receberam a denúncia de que uma 
caminhonete havia sido roubada 
em Várzea Grande e estaria sendo 
levada pelos ladrões para a cidade 
de Cáceres, na fronteira com a 
Bolívia.
 A camionete que já estava 
com novas placas, estava sendo 
dirigida pelo “mula” Allan 
Pacheco da Costa. Preso, que 
teria confessado ter recebido R$ 3 
mil para levar a Hilux até Cáceres 
e de lá o carro seria levado para a 
Bolívia.

 Segundo  a  po l i c ia i s 
militares comandados por um 
capital da Polícia Militar (PM), 
que dava cobertura aos policiais 
do helicóptero, junto com um 
delegado da Polícia Civil (PC)  
p o r  t e r r a ,  e  o  r o u b o  f o i 
comunicado, e imediatamente  
começou uma perseguição pelo 
ar.
 Os policiais do Ciopaer 
deram voz de prisão ao motorista, 
que parou no acostamento, e saiu 
do carro com as mãos para cima, 
sendo algema do por policiais 
militares e civis que estavam 
segundo por  ter ra .  Ao ser 
abordado, o suspeito Allan 
Pacheco da Costa confessou o 
crime e disse que receberia R$ 3 
mil para levar a caminhonete até a 
cidade de Cáceres. 
 Desta forma, o suspeito 
foi encaminhado para a delegacia 
de polícia de Cáceres, para serem 
t o m a d a s  a s  p r o v i d ê n c i a s 
cabíveis. O caso será investigado 
pela Polícia Civil.

PIOLHO DE CADEIA

Bandido fugitivo de Rondônia
escorrega em Pontes e Lacerda

Conforme investigação, foragido capturado integrava quadrilha com participação em 
confrontos com policiais inclusive com disparos de arma de fogo contra as viaturas

Da Redação

ROUBADA EM VG

Josiel Pereira Meneses, piolho de cadeia em Rondônia   

Foto:  PM- RO

Mula preso ao transportar
camioneta Cáceres/Bolívia

Redação c/ Assessoria

Suspeito foi detido por policiais do Ciopaer com o “cabrtito”   

Foto:  PJC-MT

ao mundial, 8 atletas e além do ouro 
de Nivaldo, trouxe três medalhas de 
prata e uma de bronze. Nivaldo que 
será homenageado amanhã pelas 
rua s  de  Cáce re s  em ca r ro   
aberto, pratica o jiujitsu há quatro 
anos.
O mundial de jiu-jítsu foi realizado 
este ano em São Paulo, no ginásio do 
Ibirapuera, com mais de 4 mil 
atletas, destacando-se como o 
evento principal,  o campeonato da 
modalidade e do calendário 
nacional.
 O Mundial é reconhecido 
principalmente por revelar os 
maiores talentos mundiais. A disputa 
foi representada por inúmeros 

estrangeiros e, sobretudo, atletas da 
América Latina, que tem acentuado 
crescimento, além de competidores 
norte-americanos e europeus que 
lu taram representando suas  
respectivas academias.
 Das 280 equipes presentes, 
todas as categorias, de Pré-Mirim à 
Master 6 (de 4 à superior aos 56 anos 
de idade), masculino e feminino, 
estavam em disputa. O brilho das 
lutas este ano foi, principalmente, 
das categorias infantis que contaram 
também com inúmeros atletas 
“especiais” que, pelo amor e 
dedicação ao esporte, muitos 
chegaram ao pódio.
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 garoto atleta campeão de Ojiu-jítsu (faixa laranja) e 
caratê (faixa verde) Nivaldo 

Martins de Oliveira,  com apenas 9 
anos de idade e representando a 
AssociaçãoW-Kan de Cáceres 
coleciona várias vitórias no tatami e 
participações em eventos locais, 
regionais, interestadual e nacional. 
 Sua última proeza, e claro, 
com vitória, aconteceu na primeira 
semana deste mês em São Paulo, no 
ginásio do Ibirapuera, nos dias 6, 7, 8 
e 9 de Julho,quando da realização do 
Campeonato Mundial Esportivo de 
Jiu-jítsu, em sua 10ª edição.   
 Nivaldo ficou em 1º lugar 
infantil A, (até 41 kg/700g.) neste 
mundial, superando participação em 
ano anterior, quando se classificou 
em 3º lugar. A W-Kan, levou este ano 
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adquirirem suas cartelas. Nesta edição a 
premiação está irresistível, serão 
sorteados: 01 Fiat Mobi 0 km; 02 
Hondas CG Fan 0 km; 02 TVs LCD 21  
e 01 TV LCD 32.
 Francisco Alves, presidente da 
Capitalize e organizador do Arraiá disse 
que haverá bailão todas as noites, 
animados pelas Bandas Ellus,  
Lucianinho dos Teclados, Forró 
Esquenta e Ases do Forró.
 Ele ainda destacou que os 
ingressos para o bailão serão vendidos 
na portaria a preços bem populares, já 
para curtir a festa a entrada é gratuita. 
 O grandioso Arraiá terá ainda 
comidas típicas, área de diversão 
infantil, apresentações culturais, entre 
outras atrações. O  Arraiá Corrêa é 
realizado na praça da 7 de setembro, em 
um espaço destinado a diversão da 
família,  afirmou Chico da Capitalize.
 Sobre o grandioso show de 
prêmios, o presidente da capitalize 
produções e eventos, garante que será a 
melhor premiação de toda a história da 
festa, lembrando que o festejo conta 
com segurança total do 6º Batalhão de 
Policia Militar. 
 F i n a l i z a n d o ,  F r a n c i s c o  
convidou toda população a prestigiar a 
tradicional festa, reforçando que as 
cartelas encontram-se a vendas na 
Capitalize e no 6º Batalhão de Policia 
Militar. 
 Neste ano toda renda será 
destinada para as melhorias na 
Associação do 6º Batalhão da Policia 
Militar, alguns reparos no anexo do 
Comando do 6º BPM-MT, para o 
Abrigo dos idosos “Lar Serva de Maria” 
e APAE de Cáceres.

 Associação de Cabos e ASoldados do 6º Batalhão de 
Policia Militar e a Capitalize 

Promoções e Eventos realizam neste 
fim de semana a tradicional Festa 

Julina, o “Arraiá Corrêa”, este ano em 
sua 18ª edição.
 O evento começa hoje e vai até 
domingo.   A programação conta com 
um festival de prêmios para aqueles que 

contece hoje, na Casa de Artes A"Dulce Regina Curvo", no 
espaço da SICMATUR, a 

inauguração da Mostra Permanente de 
Arte e Artesanatos da Associação 
Pantaneira dos Artesãos de Cáceres.
 A Associação Pantaneira dos 
Artesãos de Cáceres - APAC foi criada 
no ano de 2006, e hoje conta com 22 
artesãos associados. De acordo com 
Suely Tocantins, presidente da APAC, 
essa Mostra funcionará como um local 
fixo de comercialização dos produtos 
artesanais. 
 Para Suely a mostra será um 
pon to  de  incen t ivo ,  onde  os  
profissionais do artesanato poderão 
aprimorar seu trabalho, expor e colocar 
suas mercadorias à venda, realizar 
oficinas e cursos de capacitação, além 
de trocar conhecimentos e abrir um 
leque de oportunidades para todos os 

envolvidos.
 Quatorze stands apresentarão 
os mais diferenciados artesanatos 
confeccionados com madeiras,  
sementes, penas, tecidos, biscuit, 
bordados, palhas de buriti, macramê, 
customização de chinelos e camisetas 
em patch apliqué, roupas de camas e de 
bebês, entre outros. Além dos 
artesanatos o artista plástico Carlinhos 
Viana exporá seus trabalhos.
 P a r a  J u n i o r  Tr i n d a d e ,  
Secretário da SICMATUR, o maior 
objetivo é a valorização dos artesãos e 
do artesanato Pantaneiro ligados 
diretamente à história da cidade. O 
evento marcado para as 18 horas reúne 
artesãos e artistas plásticos de Cáceres e 
Cuiabá, além da apresentação do Grupo 
Chalana, degustação de petiscos de 
jacaré oferecidos pela Crocrijapan e 
sucos naturais da Pura Polpa.

Fera da W-Kan conquista
ouro no tatami do mundial 

A disputa reconhecida por revelar os maiores talentos mundiais,  foi representada por 
inúmeros estrangeiros e  atletas da América Latina, que tem acentuado crescimento

JIU-JÍTSU ESPORTIVO

Da Redação

Nivaldo M. Oliveira, fera da W-Kan, colecionando títulos  

Foto: divulgação

Começa hoje a festança do
Arraiá Corrêa em Cáceres

CURTIÇÃO JULINA

Da Redação

Francisco Alves - Presidente da Capitalize e organizador do Arraia  

Foto: JCC

ARTESANATOS

Inaugura-se hoje na Sicmatur
Mostra permanente de Cáceres 
Da Redação

Artesãs Suely Tocantins e Luci Gomes  

Foto: APAC

DE PAPO PRO AR
A noite de quarta-feira (12) marcou o 
início do “recesso branco” dos 
deputados estaduais de Mato Grosso. 
Em um cenário pouco visto na 
Assembléia Legislativa, de plenário 
p ra t i camente  lo tado ,  os  v in te  
parlamentares presentes na última 
sessão do 1º semestre de 2017 votaram 
apressados aos projetos e mensagens 
pendentes, a fim de limpar a pauta. Pauta 
limpa, o presidente da Casa de Leis, 
deputado Eduardo Botelho (PSB), 
finalizou a sessão com as seguintes 
palavras: “Não havendo mais nada, 
convoco a próxima sessão para primeiro 
de agosto. Recesso de duas semanas para 
que os deputados possam esfriar a 
cabeça”, disse aos risos. 

REDUÇÃO DE ICM
Foi aprovado pela Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso a redução de 
9% para 4% do ICMS cobrado pela saída 
interestadual do boi em pé. A redução 
atende ao pedido do setor produtivo rural 
que, desde o início do ano, tem se 
reunido com o Governo do Estado para 
tratar do assunto. Antes a alíquota era de 
7%. Com os diversos fatores políticos e 
econômicos que estão afetando o 
mercado da carne mato-grossense esse 
p e r c e n t u a l  i n v i a b i l i z a  a  
comercialização. Agora a Lei segue para 
sanção do Executivo que, se aprovada, 
terá efeito retroativo a 1º de julho de 
2017 até o dia 30 de setembro de 2017. 
Após este período, a alíquota volta a ser 
de 7%.

PIRES NAS MÃOS
Prefeitos e vereadores apresentaram as 
principais demandas dos municípios 
durante sessão especial da Assembléia 
Legislativa, nesta terça-feira (11). A 
sessão integrou a programação da 1ª 
Marcha a Cuiabá – Prefeitos e 
Vereadores em Defesa dos Municípios 
Mato-grossenses, realizada pela 
Associação Mato-grossense dos 
Municípios – AMM, União das Câmaras 
Municipais de Mato Grosso – 
UCMMAT, com o apoio da Assembléia. 
É sempre mesma carne com mandioca, a 
prefeitada de pires nas mãos, atrás de 
migalhas. 

RAIVA DE LAVA-JATO
Cuidado aí, Moro, não é só político 
delatado que tem Raiva de Lava-Jato, 
em MT pelo menos dois motoristas 
provaram isso, uma mulher foi presa  
após bater em um lava-jato e tentar fugir 
de dentro da viatura da PM, no início da 
noite de quarta-feira (12), no bairro 
Cristo Rei, em Várzea Grande . Logo em 
seguida, os policiais foram informados 
que um Uno teria batido em um lava-jato 
e o condutor além de atingir a estrutura 
do estabelecimento, um veículo ônix 
também atingiu um Ônix.  

 O tema tem despertado a atenção 
da sociedade em geral porque o jogo 
denominado Baleia Azul tem como 
"prêmio" final o cometimento de 
suicídio pelo "vencedor", o que choca 
por si só quando se fala que a morte seria 
um prêmio ao último desafio vencido.
 Deixando de lado as questões 
psicológicas do jogo, ou o que leva um 
adolescente a querer participar de um 
jogo bizarro como este, deve-se analisar 
as questões jurídicas, porque os 
instigadores ou promotores do jogo 
cometem crimes que devem ser 
averiguados pelas autoridades.
 O primeiro deles está tipificado 
no artigo 122 do Código Penal, que trata 
do crime de indução ou instigação ao 
suicídio, com penas de dois a seis anos 
de reclusão. Não há dúvida de que os 
promotores do jogo incidem nessa 
conduta criminosa, pois, se o jogo tem 
como etapa final o jogador se matar 
como "prêmio", há uma clara indução ao 
suicídio, o que tem previsão legal em 
nosso ordenamento jurídico.
 De outro lado, também há relatos 
de que se o jogador/adolescente não 
cumpre as etapas até o final, os 
promotores do jogo alertam que a 
famíl ia  sofrerá  conseqüências ,  
relatando-se casos de que os pais ou 
irmãos dos jogadores poderão ser 
mortos.
 Novamente os incentivadores do 
jogo incidem em outro crime, que é o de 
ameaça, igualmente previsto em nossa 
legislação penal, no artigo 147 do 
Código Penal, pois há uma promessa dos 
promotores do jogo de causar mal 
injusto ou grave aos familiares do 
jogador caso ele descumpra as regras 
desse triste espetáculo denominado 
Baleia Azul.
 Por fim, se os promotores do jogo 
estiverem associados de maneira estável 
em três ou mais pessoas, o que 
provavelmente deve acontecer, haverá 
ainda o crime de formação de quadrilha 
ou bando, previsto no artigo 288 do 
Código Penal, que prevê penas de um a 
três anos. A persecução penal desses 
crimes praticados pela internet ou pelas 
redes sociais é de difícil investigação, 
mas já possuímos tecnologia para isso, 
a i n d a  q u e  s e  t r a t e  d e  r e d e s  
internacionais, pois a Justiça avançou 
muito em material de cooperação 
jurídica internacional.
 Vamos mostrar aos adolescentes 
que não há nenhum jogo bonito nessa 
Baleia Azul,  mas tão somente 
criminosos associados aproveitando-se 
d de jovens que, por um problema ou 
outro, submetem-se a essa prática 
delitiva.  
ANDRÉ LUÍS  CALLEGARI :  
Advogado, doutor em Direito Penal pela 
Universidade Autônoma de Madri.
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 A p e s a r  d a s  c o i s a s  
ultimamente não andarem lá tão 
fáceis, reacendeu-se no reino 
tupiniquim, a máxima oficial de que 
meter a mão grande no que não se 
pertence gera status, traduzindo 
singelamente e sem meios termos, 
que isso não faz nosso gênero, no 
Brasil de Cabral à Cabral, ser ladrão 
dá moral. 
 Do boteco da esquina que 
vende a manguaça de corotinho ao 
preço de boa idéia, (só se for de 
bandido), ao remédio dito similar, 
mas que não passa de um placebo, da 
passagem gratuita do idoso que e lei 
mas está sempre em falta, assim como 
a própria lei, quando o lesado é o 
pobre, aqui,quem pode, manda e 
quem se lasca de verde e amarelo é 
mesmo nós, a gente, o povão. Eita 
sofrimento patriota, Égua! 
 Na hermenêutica plebéia, 
quem comanda a interpretação de 
nosso comportamento cidadão, tido 
peão pela burguesia empoderada, são 
eles, inclusive desrespeitando o nosso 
mais sagrado direito, senão, o único, o 
de escolher nas urnas nossos 
representantes, diga-se de passagem, 
escolhidos nas coxas. 
 Não fosse a pena que temos 
pela maioria patropi analfabeta 
politicamente, que se vende por 
mixarias, até que poderíamos sugerir 
à Lava-Jato, o indiciamento coletivo 
de milhões de eleitores,responsáveis 
via-voto, pelas desgraças que 
assolam a gentil pátria  amada Brasil.  
 Criminalmente porém, os 
robocop's do camburão cuida de 
alguns deles, quando furta bagatelas, 
ratificando que cadeia foi mesmo 

criada para os três pês, pobre, puta e 
preto, pois aos bandidos poderosos, 
sempre de plantão está o mercado do 
deixa-prá-lá, o cara é  gente fina, 
culpa se existir, é da mala! 
 E os malas com batom na 
cueca, vão se desestressar do trauma 
de terem sido delatados por um Judas 
do século XXI, numa mansão a beira-
mar, na fazenda, num tripléx cinco 
estrelas, etc. 
 Por falar em tripléx, foi através 
dele, que um tal Miguelito pegou a 
batuta da opera bufa, montado num 
golpe montado, entre mercado, mídia 
e o lixo parlamentar que temos no 
país. 
Com o mercado agiota, a mídia, 
sobretudo, a dita grande, tendenciosa 
e movida a dinheiro suspeito, senão 
sujo mesmo e o fétido lixão da 
Brasília amarela, pouco ou quase 
nada mesmo a gente pode almejar na 
atual conjuntura, consolando-nos a 
catarse,como dizem os filósofos, este 
estado de libertação psíquica que o 
ser humano vivencia quando 
consegue superar algum trauma, o 
nosso, de ser testemunha do 
apocalipse político brasileiro. 
 A o s  q u e  c o m u n g a m  a  
desgraça, que festejam com dinheiro 
do povo, que se sujeitam a ser porta 
voz dos vampiros de Black-tie, nossa 
resposta, temos um mercado 
midiático sério e acessível à 
realidade,; não nos curvamos ao vil 
metal do mercado explorador e não 
temos patrões políticos a reger nossa 
linha editorial, este é o nosso tripléx 
cidadão, diferente do seu, né mesmo, 
Miguelito? Vai nessa onda, jacaré que 
a lagoa seca.

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, no 
entanto, começa a ser 
pressionado por Urano 
indicando dias de mudanças 
inesperadas em sua vida 

doméstica ou em um relacionamento 
familiar. Procure manter a calma diante do 
imprevisto. Seja racional e pense antes de 
agir. Controle a impulsividade.

Esotérico

Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, 
no entanto, começa a ser 
pressionado por Urano 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento  in tenso  e  

impulsividade acima da média. Respire 20 
vezes antes de agir ou reagir e cuide da 
ansiedade, que pode estar mais intensa. 
Seja racional diante de imprevistos.

Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, no 
entanto,  começa a ser  
pressionado por Urano 
indicando dias de imprevistos 
e situações inusitadas em sua 

vida material e financeira. Um contrato 
pode ser rompido inesperadamente. 
Mantenha a calma, pois essa energia dura 
apenas alguns dias.

Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, 
no entanto, começa a ser 
pressionado por Urano 
indicando dias de situações 

inesperadas e necessidade de manter o 
auto controle. O momento pode envolver 
rompimentos na vida pessoal e/ou 
profissional. Não tome nenhuma decisão 
definitiva.

Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, no 
entanto, começa a ser 
pressionado por Urano 
indicando alguns dias de 
intensidade emocional e 

necessidade de equilíbrio. O momento 
pode indicar aumento de ansiedade e 
necessidade de mudanças efetivas. Procure 
respirar profundamente e meditar.

Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, no 
entanto, começa a ser 
pressionado por Urano 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso em sua 

rotina, especialmente a de trabalho. Um 
novo projeto pode surgir e trazer um 
sentimento de libertação, depois de dias de 
enfrentamento de dificuldades.

Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, 
no entanto, começa a ser 
pressionado por Urano 
indicando dias de situações 
inesperadas e inusitadas em 

seus projetos profissionais e planos de 
carreira. Um projeto inesperado pode cair 
em seu colo e trazer repentinamente, o 
novo à sua carreira.

Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, 
no entanto, começa a ser 
pressionado por Urano 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
m o v i m e n t o  i n t e n s o ,  

especialmente em seu mundo mental. O 
momento é ótimo para os estudos e a 
criação de um projeto de médio prazo. O 
contato com estrangeiros é intensificado.

Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, 
no entanto, começa a ser 
pressionado por Urano 
indicando uma vida social 

intensa, com inúmeros compromissos e 
aproximação dos amigos. Você estará 
aberto, simpático, mas bastante agitado. 
Portanto, procure manter certo equilíbrio 
emocional.

Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, 
no entanto, começa a ser 
pressionado por Urano 
indicando dias de abertura 

e intensidade nos relacionamentos, que 
podem passar por momento de 
libertação e até rompimentos, mas que 
não envolvem dor nem ressentimentos.

Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, no 
entanto, começa a ser 
pressionado por Urano 
indicando dias de mudanças 

e libertação repentina em suas emoções, 
depois de um processo de interiorização 
profunda e solidão. O momento pode ser 
libertador. Mantenha o discernimento 
diante do inesperado.

Marte começa a caminhar 
livre da pressão de Plutão, 
no entanto, começa a ser 
pressionado por Urano 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso em sua 

vida social e aproximação dos amigos. 
Um romance, que vem trazendo 
problemas, pode terminar. Tome cuidado 
com as brigas e discussões inesperadas.

Um dia abençoado ao casal Luis Carneiro 
Junior e Taisa Campos Fontes, que estão sempre 
curtindo os melhores momentos em companhia 
dos filhos. Grande abraço.

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

Nossos parabéns ao garotão Luan Rondon Bueno 
Camargo, que recebeu os amiguinhos para o tradicional 
parabéns. Muitos anos de vida regados de saúde é o que 
lhes desejamos. Feliz Aniversário!

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

Festejou seu primeiro aninho de vida a gatinha 
Luiza, xodó do bisavô Luizmar Faquini. Luiza 
que Deus lhe conceda muita saúde, paz, amor e 
felicidades.

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

Hoje não é um dia qualquer. É um dia muito especial pois você Mayara Michels Cunha comemora mais um 
aniversário.  E nós da familia do JCC enviamos votos de sucessos, que sua vida seja constantemente 
presenteada com bons e felizes momentos. Parabéns! Na foto com o maridão Thiago.

************************
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m reunião realizada no Eestádio Presidente Dutra, 
na manhã da última 

quarta-feira (12), o presidente da 
Federação Matogrossense de 
Futebol, Aron Dresch, o prefeito 
de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o 
presidente do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso, Rui Ramos, se 
encontraram para resolver o 
impasse que, há mais de dois 
anos, mantém fechada a praça 
esportiva municipal. 
 Também participaram da 
reunião o secretário de Cultura, 
Esportes e Turismo da Capital, 
Francisco Vuolo, e a juíza Patrícia 
Ceni, magistrada responsável 
pelo Juizado Especial  do 
Torcedor (JET).

 Na oportunidade, as 
autoridades buscaram uma 
solução para liberar o estádio 
municipal, o que viabilizaria a 
r e a l i z a ç ã o  n o  l o c a l  d o s  
Campeonatos Mato-grossenses 
Sub-19, da 2º Divisão e a Copa 
FMF, esses dois últimos previstos 
para iniciar em setembro deste 
ano. A falta de segurança é o 
principal entrave apontado para 
que o público volte a frequentar o 
Dutra.
 C o n f o r m e  D r e s c h ,  
durante a reunião foram avaliadas 
medidas para a desinterdição do 
local.  “Estamos buscando 
soluções imediatas e futuras para 
que as agremiações possam 
mandar no estádio suas partidas 

pelas competições da FMF. 
Acredito que em breve a 
população possa voltar  a 
frequentar a praça esportiva” – 
comentou o presidente da FMF.
 Foi acertado, ainda, que a 
Federação deve apresentar ao 
JET um cronograma de jogos das 
próximas competições para que 
seja estudada a possibilidade das 
partidas acontecerem com a 
p resença  dos  to rcedores .  
Inicialmente, por cautela, elas 
podem ocorrer com os portões 
fechados.
 Para o presidente do TJ-
MT, Rui Ramos, o espaço 
pertence à população cuiabana e 
precisa voltar a receber grandes 
eventos.  “Sabemos que a 

s e g u r a n ç a  d e  t o d o s  é  
fundamental, ainda mais em um 
ambiente social e esportivo. 
 Para tanto, buscamos 
viabilizar o uso do estádio e 
equacionar os problemas ao 
intermediar a conversa junto à 
Prefeitura e a FMF” – disse Rui 
Ramos.

 O prefeito Emanuel 
Pinheiro e o secretário municipal 
Francisco Vuolo sinalizaram 
positivamente para a solução dos 
entraves e consideraram como 
certa a reabertura do estádio para 
o Campeonato Mato-grossense 
de 2018.

 Cuiabá não foi brincar no ORei Pelé. Encaixou a 
marcação, dificultou as 

ações ofensivas do CSA neste 
domingo e irritou a torcida. 
Arrancou o quinto empate fora de 
casa nesta Série C. O sétimo no 
campeonato. E foi justamente 
contra o líder do Grupo A. O 
Azulão se mandou para o ataque, 
teve mais chances no segundo 
tempo, mas não tirou o zero do 
placar.
 O CSA se mantém na 
liderança da chave, agora com 18 
pontos. Com dez, o Cuiabá ocupa 
a sexta colocação, mas ainda 
pode perder posições nesta 9ª 
rodada. Amanhã, o Azulão 
disputa o clássico com o ASA, às 
21h, em Arapiraca. O Dourado 
recebe o Botafogo-PB no 
próximo domingo, na Arena 
Pantanal, às 19h.
 O Cuiabá foi até mais 
ousado no primeiro tempo. 
Trocou ataques com o CSA. 
Cristiano e Estevam assustaram o 
goleiro Cajuru, antes dos dez 
minutos. Depois, o Azulão 
acelerou e teve chances com 
Daniel Costa, de falta, e numa 

cabeçada de Jorge Fellipe. Aos 42 
minutos, Dawhan arriscou da 
entrada da área, e o goleiro 
Douglas fez uma bela defesa.
 No segundo tempo, o 
Cuiabá intensificou a marcação e 
bloqueou o CSA. Trancou tudo, 
mas também contra-atacou. Aos 
sete minutos, Rodrigo Lobão 
marcou para o time alagoano, 
mas não valeu. Estava impedido. 

Aos 18 minutos saiu o lance de 
maior perigo da partida. Marcos 
Antônio bateu escanteio, Dawhan 
cabeceou e Lobão acabou tirando 
a bola sem querer. 
 Tava entrando, para 
desespero da torcida. Aos 37, 
Fábio Souza chutou com muito 
veneno de longe e o goleiro do 
CSA defendeu em dois tempos, 
com muita dificuldade.

OFERTA CARNES - JUBA SUPERMERCADOS - Dias 14, 15 e  16-07-2016 - Ou enquanto durarem nossos estoques!!!

CARNE BOV MUSCULO KG   DE R$ 11,79 PARA R$ 8,99  
CARNE BOV ACEM KG  DE R$ 11,99 PARA R$  9,99  
CARNE BOV PALETINHA KG DE R$ 13,99 PARA  R$ 10,99  
CARNE BOV COSTELA KG  DE R$  9,99 PARA R$  8,99  
CARNE BOV PONTA PEITO KG  DE R$  13,99 PARA R$ 12,99  
CARNE BOV COXAO DUR KG  DE R$   16,99 PARA R$ 15,99

CAMPO ABERTO

Autoridades batem bola
para liberar o Dutrinha

Na oportunidade buscaram solução para liberar o estádio municipal, o que viabilizaria 
realização dos Campeonatos Mato-grossenses Sub-19, da 2º Divisão e  Copa FMF

Redação c/ GE

BOLA QUADRADA

Cartolagem do bem, busca solucionar o impasse do Dutra  

Foto: GE/MT  

Dourado embaça e emplaca 
o quinto empate no grupo A 
Redação c/ GE

Linha de ataque do Cuia não acerta o pé nas finalizações  

Foto: Ailton Cruz
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 inquér i to  que  i rá  Oesclarecer a morte do 
f a z e n d e i r o  E l i z e u  

Estevam de Lacerda, de 58 anos, 
ocorrido em Araputanga no dia 25 
d e  j u n h o ,  c a m i n h a  p a r a  
comprovar a participação dos 
irmãos Rones da Silva Ribeiro, 
19 anos, e Andro Ferreira da 
Silva, de 28.
 O Delegado responsável 
pelo caso, Miguel Macário 
Lopes, deve ouvir Rones nas 

p r ó x i m a s  s e m a n a s  p a r a  
esclarecer a motivação do crime.
 Além disso, seu irmão 
Andro, que foi detido um dia após 
o crime com vestígios de sangue 
na camisa e uma faca, foi solto 
por falta de provas. 
 Apenas uma pericia que 
ainda não foi concluída poderá 
c o n f i r m a r  a  s u p o s t a  a  
participação dele no crime.
 “O inquérito está quase 
concluído, e as investigações 

estão caminhando para confirmar 
a participação dele [o irmão que 
foi solto] no crime. 
 Tudo indica que sim, 
porém não podemos prender sem 
provas.” disse o delegado.
 O delegado relatou que 
Andro foi encontrado com 
a l g u m a s  m a n c h a s  q u e  
aparentavam ser sangue e uma 
faca limpa, mas somente o laudo 
da pericia que deverá sair nos 
próximos dias irá confirmar se a 
faca apreendida foi a mesma 
utilizada no crime. 
 Rones, que foi detido após 
roubar duas motocicletas em 
Cáceres, continua preso. 
 Ele confessou o crime, 
porém inocentou o irmão. O 
delegado relatou que irá realizar 
uma nova oitiva para descobrir a 
motivação do crime.
 Conforme divulgado à 
época, o corpo do fazendeiro foi 
encontrado num domingo, 25 de 
junho último, carbonizado na 
fazenda de propriedade dele, que 
fica a 10 km da fronteira com a 
Bolívia, e pertencia ao pecuarista.
 Eliseu foi atacado por dois 
homens quando estava na sede de 
sua propriedade. Ele recebeu 

várias facadas pelo corpo. 
Segundo informações da PJC, 
dois bandidos chegaram à 
fazenda em uma motocicleta. 
Após o crime, os bandidos 
empregaram a gasolina que 
estava no tanque de combustíveis 
para atear fogo a casa.
 Ainda conforme a polícia, 
Rones da Silva Ribeiro, foi 
localizado pela P M e a suposta 
participação dele na morte do 
pecuarista foi informada pelo 
irmão dele, Andro Ferreira da 
Silva, que tinha sido preso na 
segunda-feira (26). 
 Apesar de ter sido pego 
com uma faca e os sapatos sujos 
de sangue, o jovem foi liberado na 

terça-feira (27), por falta de 
provas concretas que pudessem 
incriminá-lo, segundo a Polícia 
Civil.
 O suspeito foi preso pelo 
Gefron e pela Polícia Civil às 
margens da BR-174 e com ele, 
a p r e e n d i d a  u m a  f a c a ,  
supostamente usada para matar a 
vítima. O suspeito tinha vestígios 
de sangue nos sapatos.
 Um corpo carbonizado foi 
encontrado na propriedade e 
encaminhado ao Instituto Médico 
Legal (IML). 
 Um laudo confirmando a 
identidade da vítima deve ser 
emitido em 30 dias

 juiz Carlos José Rondon OL u z ,  d a  2 0 º  Z o n a  
eleitoral, manteve a 

cassação do mandato da prefeita 
de Várzea Grande, Lucimar 
Campos (DEM). 
 A defesa da chefe do 
Executivo Varzea-grandense 
tentou recurso para reverter a 
decisão, que foi proferida em 19 
de junho pelo mesmo magistrado 
da Justiça Eleitoral, mas o pedido 
foi negado.
 Rondon Luz afirmou em 
sua decisão, publicada na quarta-
feira (12) que não há motivo que 
justifique a reforma da sentença 
que atingiu Lucimar e seu vice 
José Hazama. 
 “ A n a l i s a n d o  
minudentemente os recursos e as 
respec t ivas  con t ra r razões  
apresentadas pelos recorridos, 
n o t a - s e  q u e  n ã o  f o r a m  
a p r e s e n t a d o s  q u a i s q u e r  
elementos que justifiquem 
q u a l q u e r  t i p o  d e  
reforma/anulação da r. sentença 
prolatada, nos termos do art. 267, 
§ 7º, do Código Eleitoral 
Brasileiro, razão pela qual ela 
deve ser mantida por seus 
próprios fundamentos de fato e de 
direito, pois bem analisou a 
controvérsia, ainda que sob 

enfoque diverso e contrário ao 
interesse dos recorrentes” diz 
trecho da decisão do magistrado.
 Esse é o segundo recurso 
perdido pela prefeita na tentativa 
de reverter a cassação. 
 O juiz decidiu pela 
anulação do diploma da prefeita 
com base  no parecer  do 
Ministério Público Estadual de 
Várzea Grande que resulta da 
representação eleitoral proposta 
pela Coligação Mudança com 
Segurança, do candidato Pery 
Taborelli (PSC), derrotado por 
Lucimar nas eleições do ano 

passado.
 D e  a c o r d o  c o m  o  
a d v o g a d o  d o  c a n d i d a t o  
derrotado, Pery Taborelli (PSC), 
a decisão cumpre o que foi 
detectado na campanha de 
Lucimar. "A decisão só vem 
cumprir o que a legislação diz. 
 A  c a m p a n h a  d e l a  
[Lucimar Campos] extrapolou 
em 600% o limite de gasto de 
campanha determinado pelo 
TRE. 
 O limite era de R$ 202 mil 
e foram gastos R$1,2 milhão", 
disse Rodrigo Cyrineu.

 erca  três quilos de Cm a c o n h a  f o r a m  
apreendidos com dois 

homens presos pela Polícia 
Judiciária Civil, na noite de terça-
feira (11), no município de Pontes 
e Lacerda. 
 Os suspeitos, Renan de 
Assis, 19, e Tiago Rosa Batista, 
23, foram autuados em flagrante 
por tráfico de drogas e associação 
para o tráfico.
 Os suspei tos  foram 
s u r p r e e n d i d o s  p e l o s  
investigadores de polícia em uma 
residência no bairro Cohab 
Miura, após denúncia anônima 
sobre certa quantidade droga que 
seria entregue no local, utilizado 
como ponto de venda de drogas.
 Durante monitoramento, 
os policiais civis avistaram o 
momento que o morador do 
imóvel se aproximou do portão, 
em atitude suspeita. 
 Passado alguns minutos 
um moto taxista estacionou em 
frente à residência com um 

homem na garupa carregando 
uma bolsa preta.
 Os policiais abordaram os 
suspeitos, mas o morador 
conseguiu fechar o portão da casa 
e fugir pulando o muro do imóvel. 
O rapaz da garupa foi identificado 
como Renan e também tentou 
escapar, mas acabou contido no 
cerco policial.
 Diante dos fatos foram 
feitas buscas na casa suspeita, e 
dentro dela,  Tiago Rosa foi 
localizado pelos policiais civis.
 Também foi apreendido 
onze porções de maconha prontas 
para a venda, quatro munições de 
calibre 38 e uma balança de 
precisão.
 Renan e Tiago foram 
conduzidos à Delegacia de 
Polícia e autuados pelo crime de 
tráfico de drogas e associação ao 
tráfico. 
 As diligências continuam 
para localizar o suspeito que 
conseguiu escapar do local.

CO-AUTORES

Investigações incriminam irmãos
na bárbara morte de fazendeiro 

Um dos acusados que foi detido após roubar duas motocicletas em Cáceres, continua preso, 
tendo confessado o crime e inocentado o irmão, mas delegado realizará nova oitiva
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Rones da Silva Ribeiro, assumiu morte de Elizeu (à direita)  

Foto: Florentino Pereira

VICE A REBOQUE

Justiça mantém cassação 
do mandato de Lucimar  

Prefeita Lucimar Campos continua sem mandato em VG  

Foto: Mídia-News

Assessoria

Denúncia anônima leva polícia a prender 
dois homens com 3 kg de maconha
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 Um perigoso mrginl foragido da Justiça de Rondônia com dois 
mandados de prisão em aberto foi preso pela Polícia Judiciária Civil de 
Pontes e Lacerda durante investigação de combate a exploração do 
garimpo ilegal na região da Serra do Caldeirão. Josiel Pereira de Menezes, 
33, foragido da Justiça de Rondônia com dois mandados de prisão em 
aberto foi preso pela Polícia Judiciária Civil, no município de Pontes e 
Lacerda. De acordo com a polícia, ele também é investigado por integrar 
uma quadrilha desarticulada, que atuava em estelionatos ocorridos na 
fronteira. Página 04

 O  g a r o t o  a t l e t a  
campeão de jiujitsu (faixa 
laranja) e caratê (faixa verde) 
Nivaldo Martins de Oliveira, 
com apenas 9 anos de idade, 
representando a Associação W-
Kan de Cáceres coleciona 
várias vitórias no tatami, a mais 
importante, quando ficou em 1º 
lugar infantil A, (até 41 
kg/700g.) no Campeonato 
Mundial Esportivo de Jiujitsu, 
em sua 10ª edição.   Realizado 
na primeira semana deste mês 
em São Paulo, no ginásio do 
Ibirapuera. Nivaldo que será 
homenageado amanhã pelas 
ruas de Cáceres em carro 
aberto, pratica o jiujitsu há 
quatro anos. Página 03

 Acontece hoje, na Casa de Artes "Dulce 
Regina Curvo", no espaço da SICMATUR, a 
inauguração da Mostra Permanente de Arte e 
Artesanatos da Associação Pantaneira dos Artesãos de 
Cáceres. De acordo com Suely Tocantins, presidente 
da APAC, essa Mostra funcionará como um local fixo 
de comercialização dos produtos artesanais. Para 
Suely a mostra será um ponto de incentivo, onde os 
profissionais do artesanato poderão aprimorar seu 
trabalho, expor e colocar suas mercadorias à venda, 
realizar oficinas e cursos de capacitação, além de 
trocar conhecimentos e abrir um leque de 
oportunidades para todos os envolvidos.  Página 03

 A Associação de Cabos e Soldados do 6º Batalhão de Policia Militar e a 
Capitalize Promoções e Eventos realizam neste fim de semana a tradicional Festa 
Julina, o “Arraiá Corrêa”, este ano em sua 18ª edição. O evento que começa hoje e 
vai até domingo, tem como especial atração, o festival de prêmios com sorteios de 
1 Fiat Mobi 0 km; 2 Hondas CG Fan 0 km; 2 TVs LCD 21  e 1 TV LCD 32. O  
Arraiá Corrêa é realizado na praça da 7 de setembro, em um espaço destinado a 
diversão da família,  afirmou Chico da Capitalize.  Página 03

Falsário da pesada capturado
no garimpo Serra do Caldeirão

AMOITADO DA LEI
No sistema nacional de mandados de prisão, os policiais localizaram duas ordens de prisão, em abertas, pelos crimes de roubo e estupro ocorridos em Rondônia

FERA NO TATAMI

Josiel, mão leve no 171 e pesada nos trabucos  

Foto: Rondônia ao Vivo

Cáceres é ouro no mundial de
jiujitsu com garoto da W-Kan 

Garoto de ouro, Nivaldo M. Oliveira, coleciona títulos   

Foto: divulgação

ESPAÇO

Artes abre hoje na Sicmatur a 
Mostra permanente de Cáceres 

Artistas empreendedoras, Suely Tocantins e Luci Gomes  

Foto: APAC

ARRAIÁ CORREA

Festança começa hoje e 
vai ferver até domingo

Chico da Capitalize, capitaneia o tríduo julino mais uma vez

MORTE DE FAZENDEIRO

Pericia poderá mostrar culpa
de irmãos em bárbaro crime

 O inquérito que irá esclarecer a morte do fazendeiro Elizeu Estevam de 
Lacerda, de 58 anos, ocorrido em Araputanga no dia 25 de junho, caminha para 
comprovar a participação dos irmãos Rones da Silva Ribeiro, 19 anos, e Andro 
Ferreira da Silva, de 28. IP mostra que na época do crime, dois bandidos chegaram 
à fazenda em uma motocicleta e após matar Elizeu, empregaram a gasolina que 
estava no tanque de combustíveis para atear fogo a casa. Página 05

Rones (esquerda) não teria matado Elizeu (esquerda), sozinho  

Foto: Florentino Pereira
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