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O jornalista, advogado e musico Daniel 
Macedo, (nome artístico Lorde Dannyelvis) editor do 
Correio Cacerense, autor de dezenas de musicas no 
Canal Youtube, acaba de lançar Rei-Sol, uma 
composição dedicada ao padroeiro de Cáceres, São Luiz 
de França, composição, que em breve estará na 
plataforma da internet e já está sendo tocada nas rádios 
locais. 
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Assim como Campina Grande na 
Paraíba tem a maior festa  de São João, do 
país, em Cáceres, moradores da Rua 
Riachuelo no Cavalhada realizam anualmente 
a maior festança junina que se tem noticia no 
município. Sob o comando de Ana Maria 
Fontes, o evento, consolida a fraterna união 
dos moradores daquele perímetro festivo, cujo 
clima contagiou os presentes até as primeiras 
horas do domingo.  
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Já está de volta à sua cidade Paranaíba em Mato Grosso do Sul, o 
piloto Edmur Guimara Bernardes, que conseguiu escapar de dois 
criminosos do PCC, numa escala forçada em Cáceres, onde procurou a 
polícia. Edmur disse que foi rendido pelos criminosos enquanto estava em 
sua residência, em  Paranaíba (MS) e após a sorte de escapar com vida dos 
bandidos, já está de volta à sua casa e família. Página 04

Além da pesca embarcada e de barranco, o Festival Internacional 
de Pesca de Cáceres, mescla várias atividades, da artística (shows, 
artesanato e gastronomia) aos desportos, Beach Soccer, vôlei de praia, 
Handebol de praia, futevôlei, basquete 3x3 e caiaque, cujas inscrições já 
estão abertas desde ontem, na  da Secretaria de Esporte. O 38º FIPe 
acontece de 10 a 14 de julho na Sicmatur. Página 03

A sociedade Cacerense consternada se despediu de Dona Antônia Liberato 
Rostey, cujo desenlace se deu no domingo, 23, aos 76 anos, ocorrendo o 
féretro ontem na Necrópole Parque dos Ipês.  A extinta, tia da vice-prefeita 
de Cáceres Antônia Eliene Liberato Dias, era casada com o médico Renato 
Roberto Freire Rostey e deixa dois filhos, Renato e Déborah. À família 
enlutada, as condolências da Família Correio Cacerense.

Nota de Pesar

BOLA NA AREIA

Temporada esportiva do
38º FIPe abre inscrições

Nas ondas de alegria do quinquídio festivo, atividades desportivas rolam nas areias da Praça Daveron, com disputas em diversas modalidades, do infantil ao sênior

Das águas, a festa rola com a bola na Praia do Daveron durante o FIPe  

Foto: Arquivo

ARRAIÁ RIACHUELO

Cavalhada ferveu na maior
festança junina de Cáceres

Arraiá abriu alas pra inesquecível 
festa regada a alegria e fraternidade   

Fotos: JCC e Wilson Kishi

SÃO LUIZ

Músico jornalista homenageia
padroeiro Rei Sol de Cáceres

Daniel Macedo, o Lorde Dannyelvis
 levou 3 meses pesquisando Rei Luiz IX   

Foto: Divulgação

VOANDO BAIXO

Fugindo do PCC piloto faz
escala forçada em Cáceres

Ao aterrizar na Bolívia, Edmur conseguiu decolar aeronave até Cáceres  

Foto: Arquivo CG-News
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Na briga entre cachaceiros
catador de sucata é morto
com vários golpes de faca
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Paredão policial cruza
os braços hoje contra a
reforma da previdência
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Processo seletivo abre
inscrições para vagas

no exército em Cáceres
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Peixes recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Marte em Câncer, indicando 
um dia de movimento 
p o s i t i v o  e m  p r o j e t o s  
profissionais e planos de 

negócios. O momento é ótimo para 
apresentação de projetos e pedido de 
promoção. Sua determinação em alcançar 
suas metas aumenta sensivelmente.

A Lua em Peixes recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
M a r t e  e m  s e u  s i g n o ,  
indicando um dia de maior 
e q u i l í b r i o  m e n t a l  e  

emocional, depois de alguns altos e baixos 
existenciais. O momento é ótimo para 
organizar metas e objetivos na vida pessoal 
ou profissional, pois você está determinado 
a alcançá-las.

A Lua em Peixes recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Marte em Câncer ,indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com seu 
mundo emocional, que passa 

por um momento de maior equilíbrio. Você 
tem estado mais calmo, depois de precisar 
enfrentar algumas dificuldades familiares. 
A tendência é de melhora efetiva no astral.

A Lua em Peixes recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Marte em Câncer, indicando 
um dia em que o movimento 
na vida social continua e as 
amizades são renovadas. O 

momento é ótimo para organizar novos 
contatos comerciais com grandes 
empresas, pois algumas mudanças estão a 
caminho.

A Lua em Peixes recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Marte em Câncer, indicando 
um dia de interiorização e 
maior envolvimento com 

emoções mais profundas. Você estará 
mais sensual e priorizando a intimidade, 
tanto com quem ama, quanto com os 
amigos. Bom momento para um novo 
investimento.

A Lua em Peixes recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Marte em Câncer, indicando 
um dia de movimento na 
v i d a  s o c i a l  e  n o s  

r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais. Você estará mais aberto e 
comunicativo, mais voltado para os 
amigos. Um romance pode começar a 
qualquer momento.

A Lua em Peixes recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Marte em Câncer, indicando 
um dia de interiorização e 

necessidade de distanciar-se da vida 
social. Você vai priorizar a intimidade, 
especialmente com os seus. O dia é ótimo 
também para começar uma negociação 
envolvendo a compra ou venda de um 
imóvel.

A Lua em Peixes recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Marte em Câncer, indicando 
um dia de boa comunicação e 

necessidade de arejar a mente, depois de 
dias de complicações na vida pessoal 
e/ou profissional. O momento é ótimo 
para fazer uma viagem, mesmo que seja 
rápida.

A Lua em Peixes recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Marte em Câncer, indicando 
um dia de boas novidades 
relacionadas às suas finanças. 

O momento pode envolver a aprovação 
de um projeto ou contrato que envolva o 
aumento de sua renda. Dia ótimo para um 
novo investimento.

A Lua em Peixes recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Marte em Câncer indicando 
um dia de movimento positivo 
e  n o v a s  i n i c i a t i v a s ,  

especialmente no trabalho. Você estará 
mais próximo de colegas e aberto a novas 
amizades no trabalho. Dia ótimo para 
cuidar de sua saúde.

A Lua em Peixes recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Marte em Câncer, indicando 
um dia de movimento positivo 
na vida social e aproximação 

de amigos. Você estará mais aberto e 
conectado às emoções e, por esse motivo, 
um romance pode começar a qualquer 
momento.

A Lua em seu signo recebe um 
ótimo aspecto de Mercúrio e 
Marte em Câncer, indicando 
um dia de abertura do coração 

e necessidade de dividir a vida com 
alguém especial. Se for comprometido, 
aproveite este dia para estar junto de seu 
amor. Se ainda estiver só, um romance 
pode começar.

Sob o lema “O Rotary 
Conecta o Mundo”, o Rotary Club 
de Cáceres, em cerimonial festivo, 
realizou a solenidade de posse de 
sua nova diretoria para o ano 
Rotário 2019/2020. No mesmo ato 
foi empossada a diretoria da 
Associação de Senhoras de 
Rotarianos – A.S.R.  A solenidade 
considerada pelos presentes como 
uma noite maravilhosa foi marcada 
por  homenagens ,  d iscursos  
carregados de emoção e  embalada 
ao som dos anos Dourados, sendo 
servido ao final um delicioso jantar. 
Confira os melhores momentos nas 
lentes do JCC.

Presidentes Severino Sobrinho (19/20) e Jorge Rodrigues (18/19)

Presidente Severino  sendo empossado

Mesa de autoridades

Diretoria da ASR
Diretoria 19/20 e Rotarianos 
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Neneca fez uma boa defesa. 
Na sequência, mais  uma grande 
oportunidade dos donos da casa 
ampliarem a vantagem. Junior 
Capixaba arrancou e fez lançamento 
para Elcarlos que acabou chutando 
para fora. 

Aos 19 minutos, Iporá tocou 
passes, foi avançando até o 
lançamento de para Otacildo, que de 
cabeça mandou para o fundo da rede 
e fez Iporá, 2 a 0.

Goteira fez a finta, tocou 
para Gilberto que mandou de cabeça, 
mas goleiro Everton saltou para 
fazer a defesa. 

O União melhorou o nível 
técnico, partiu para cima e passou a 
ser melhor em campo.

A chance do Iporá veio aos 
17, em cobrança de falta na entrada 
da área, Danilo cobrou por cima da 
barreira direto para o gol, a bola foi 
no cantinho direito, mas o goleiro 

O Colorado insistiu com 
Léo Ávila, que também arriscou de 
fora da área, apesar chutar forte, saiu 
sem direção. E mais uma tentativa, 
Everton roubou a bola na saída do 
Iporá, mas Danilo tirou para 
escanteio. Gilberto cobrou, Goteira 
pegou de primeira e mandou para 
fora. Já nos acréscimos, Geovani, de 
fora da área, arriscou de perna 
esquerda, mas acabou saindo.

Logo nos primeiros minutos 
do segundo tempo o Iporá abusou do 
excesso de confiança e, por muito 
pouco, não levou o empate. Em uma 
bobeada de Danilo Ribeiro dentro 
seu mando de campo, Leonardo 
Kalil agiu rápido, tomou a bola e 
chutou muito perto do gol e aos 10 
minutos, novamente o Colorado 
voltou a assustar o Lobo Guará, 

ogando na tarde de anteontem, 
23, no Estádio Ferreirão em JIporá, Goiás, o O União de 

Rondonópolis, perdeu por 2 a 0 para 
o time da casa, em jogo de volta de 
Goiás, e foi eliminado da Série D do 
Campeonato Brasileiro. No jogo de 
ida o Colorado havia sido derrotado 
por 3 a 2, jogando no estádio Luthero 
Lopes, em Rondonópolis.

União começou atacando, 
trabalhando a bola, mas acabou 
deixando a defensiva aberta e, aos 5 
minutos, em troca de passes, Junior 
Capixaba abriu o placar e fez Iporá 1 
a 0. O colorado teve sua primeira 
grande chance com Geovani, que 
chutou forte, de longe, o goleiro 
espalmou para fora.

Na sequencia, o União 
cobrou escanteio, mas a sobra ficou 

com time goiano, que fez um 
contra-ataque rápido, e acabou 
desperdiçando. Em cobrança de 
lateral a zaga do União deu bobeira e 
Danilo Ribeiro arriscou chute para o 
Iporá, de pé esquerda, mas a bola 
acabou subindo muito.

Em seguida, numa roubada 
de bola Renato Iporá, ficou cara a 
cara com Neneca, quase ampliando o 
placar, mas Neneca fez bela defesa 
evitando o gol. Aos 27, Danilo 
Ribeiro cobrou escanteio, teve 
desvio do Colorado, na nova 
cobrança ele cobrou rasteiro, foi 
desviado, na cobrança de lateral a 
zaga do União tratou de afastar o 
perigo. A resposta do União veio aos 
34, com Leonardo Kalil recebeu e 
chutou de fora da área, mas o goleiro 
fez a defesa.

pós, três anos sem ser realizado, 
o comando da 2ª Companhia AIndependente de Bombeiros 

Militar, com sede em Cáceres, decidiu 
pela retomada do torneio Master de 
Futebol Society,este ano, que será 
realizado nos dias 4,5,6 e 7 de Julho, no 
campo da própria unidade .

Além, da categoria principal 
masculina, (o quarentinha), o evento 
deste ano, traz ainda as categorias 
cinquentinha e feminino. Uma extensa 
programação foi planejada para o 
evento esportivo, que também 

comemora a data de 2 de Julho, 
Dia Nacional do Corpo de Bombeiro. 
As inscrições para as três categorias, 
estão abertas e podem ser feitas na 
própria sede da 2ª CIA, localizada á Via 
dos Bandeirantes, no bairro DNER.
Confira as premiações: Feminino - 1º 
lugar – R$ 800,00 e troféu, 2º lugar -  R$ 
400,00 e troféu; Masculino 40 - 1º lugar  
-  R$ 2.000,00 e troféu, 2º lugar  -  R$ 
1.000,00 e troféu; Masculino 50 - 1º 
lugar  -  R$ 1.400,00 e troféu, 2º lugar   - 
R$ 800,00 e troféu. Na programação 
festiva, dia 6/7 á partir das 17h00, 

Banda de pagode e sertamix e no dia 
7/7, as finais com almoço dançante, ao 
preço de R$ 20,00, por pessoa; Á partir 
das 12h, tem baile com Só no Swing; 
Nilson Guedes e Santos e Amarildo

“ Nós já vinhamos sendo 
cob rado  cons t an t emen te  pe l a  
reativação do torneio, e por isso, 
tomamos a decisão da realiza-lo 
novamente. Esse mais uma ótima 
oportunidade para estreitarmos ainda 
mais a nossa boa relação com a 
população cacerense. 

As portas da companhia está 
de portas abertas para receber á todos no 
nosso evento. Quero também agradecer 
aos nossos parceiros que estão nos 
apoiando no evento.”, finalizou o 
Capitão Castro, comandante da 2ª 
CIBM.

A 2ª Companhia Independente 
de Bombeiros Militar foi criada pelo 
Decreto nº 5.428 de 1º de dezembro de 
1.994,  é Comandada pelo Capitão 
Bombeiro Militar Raul Castro de 
Oliveira; atendendo a a mesorregião 
Centro-Sul e Sudoeste do estado e na 
microrregião do Alto Pantanal, com 
u m a  p o p u l a ç ã o  e s t i m a d a  d e  
aproximadamente 190 mil habitantes, 
cobrindo uma área de mais de 40.000 
Km², distribuídos em 11 municípios 
(Cáce res ,  Curve lând ia ,  Po r to  
Esperidião, Lambari D'Oeste, Mirassol 
D'Oeste, Araputanga, Rio Branco, Salto 
do Céu, Reserva do Cabaçal, Glória 
D'Oeste e São José dos Quatro Marcos). 
Tem atualmente um efetivo de 45 
Bombeiros militares.

UNIÃO E FORÇA

Lobo Guará despachou o
Colorado de Rondonópolis

Empate já era do Iporá que chegou a levar voleios do União, mas se segurou e após  o 1º gol usou da retranca e da cabeça para sacramentar 2 a 0, eliminando rival

S.N c/ Redação

Jogo foi bem disputado mas desigual para o União que foi eliminado   

BOMBEIROS/CÁCERES

Torneio de futebol society volta
a acontecer depois de três anos

F&N c/ Redação

Este ano, novidades são as categorias cinquentinha e feminino 

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 Exército Brasileiro abriu 
inscrições do processo Oseletivo para a contratação 

de militares temporários na área da 
9ª Região Militar, que compreende 
os estados de Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso e Aragarças (GO). As 
oportunidades são para diversos 
cargos de nível superior, mas o 
número de vagas não foi divulgado. 

Os salários podem chegar a 
quase R$ 7 mil, mais benefícios, 
segundo a tabela do Ministério da 
Defesa. As inscrições devem ser 
feitas no período de 2 a 10 de julho. 
Há vagas paras as cidades de Campo 
Grande (MS), Aquidauana (MS), 
Nioaque (MS), Porto Murtinho 
(MS), Ladário (MS), Cáceres (MT) e 
Cuiabá (MT).

O número de vagas não é 
divulgado no início do processo, 
devido à movimentação de oficiais 
de carreira, sendo montado, assim, 
um cadastro reserva para as áreas.  A 
seleção será composta de inscrição 
eletrônica, entrega da documentação 
para os candidatos inscritos e pré-

exigências previstas nos 
Avisos de Convocação.
 A primeira seleção é para 
Oficial Farmacêutico, Dentista e 
Veterinário Temporário. Há vagas 
para graduados e também para quem 
tem pós-graduação. A segunda 

selecionados para a 2ª etapa, 
entrevista e avaliação curricular, 
presencial e apenas para os 
candidatos que entregaram a 
documentação, inspeção de saúde e 
exame de aptidão física. Os 
candidatos devem cumprir todas as 

seleção é para Oficial Técnico 
Temporário. 

Há vagas para os graduados 
com ensino superior nas áreas do 
M a g i s t é r i o ,  A r q u i t e t u r a  e  
Urbanismo,  Serviço Socia l ,  
F i s i o t e r a p i a ,  E n f e r m a g e m ,  
Nutrição, Engenharia Eletrônica, 
Engenharia Civil, Administração, 
Ciências Contábeis, Psicologia, 
Comunicação Social, Direito e 
Informática. As localidades com 
previsão de abertura de vagas são 
Campo Grande (MS), Dourados 
(MS) e Cuiabá (MT).

A terceira seleção é para 
Sargento Temporário. Há vagas para 
Campo Grande (MS), Corumbá 
(MS), Dourados (MS), Ponta Porã 
(MS),  Amambai(MS),  Porto  
Murtinho (MS), Cáceres (MT), 
Cuiabá (MT) e Aragarças (GO).

As vagas são para as áreas 

d e  C o n t a b i l i d a d e ,  
A d m i n i s t r a ç ã o ,  L o g í s t i c a ,  
Enfermagem, Nutrição e Dietética, 
Radiologia, Análises Clínicas, 
Farmácia, Informática, Manutenção 
A u t o m o t i v a ,  M e c â n i c a ,  
Manutenção em Aeronaves ,  
Edificações, Infraestrutura Escolar e 
Multimeios Didáticos, na qual o 
candidato deve possuir curso técnico 
na área que vier concorrer.

A última seleção é para 
Cabo Especialista Temporário. A 
inscrição é para possuidores de 
Ensino Fundamental completo e 
Curso Profissionalizante para 
C o z i n h e i r o ,  A u x i l i a r  d e  
Refrigeração, Auxiliar de Solda, 
Ajudante de Eletricista Predial e 
Motorista Categoria “D” ou “E”. 

A previsão de vagas é para 
Campo Grande (MS), Ponta Porã 
(MS), Jardim (MS), Cáceres (MT) e 
Cuiabá (MT).

presidente do Sinpol-MT, 
Gláucio de Abreu Castañon, o 
movimento visa mostrar ao Governo 
F e d e r a l  a  i n s a t i s f a ç ã o  n a  
diferenciação do tratamento dado a 
policiais militares e às outras 
polícias. 

O objetivo segundo Abreu, é 
manifestar a insatisfação da 
categoria policial não militar (PC, 
PF, PRF) com essa PEC [Proposta de 
Emenda à Constituição] em relação 
ao tratamento desigualitário e 
desproporcional dispensado aos 
militares.

A PEC mencionada por ele é 
a n. 06/2019, que pretende reformar 
todo o sistema previdenciário do 
país, cujo teor é alvo de críticas e 
protestos pela classe trabalhadora 
organizada, por conceder benefícios 
e regalias aos militares que serão 
negadas a outras classes da 
segurança pública.

A classe está diante de duas 
paralisações, ambas à beira de 
g r e v e s .  A  p r i m e i r a  t e m  
e n v o l v i m e n t o  n a c i o n a l ,  
mencionada acima, contra as 
propostas do Governo Federal. 

A segunda, por sua vez, é 
contra ações do Governo do Estado, 
que não concedeu RGA (Revisão 
Geral Anual) este ano, em 
decorrência de um suposto caos 
econômico.

s policiais civis de Mato 
Grosso realiza paralisação Ohoje 25, após o movimento 

ser aprovado durante Assembleia-
Geral Extraordinária do Sindicato 
dos Investigadores de Polícia do 
Estado Mato Grosso (Sinpol-MT), 
onde participaram cerca de 200 
policiais.

A paralisação será realizada 
em escala nacional e contará com a 
adesão de todos os servidores da 
segurança não-militares do país em 
defesa dos direitos das polícias 

brasileiras. 
Participarão do movimento 

policiais que compõem a Polícia 
Judiciária Civil, Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, agentes 
do sistema penitenciário e guardas 
municipais. 

A decisão de paralisar as 
atividades recebeu aprovação 
unân ime  dos  po l i c i a i s  que  
participaram da assembleia. O grupo 
foi composto por investigadores e 
escrivães.

De acordo com o vice-

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Exército abre processo seletivo
superior com vagas em Cáceres

Número de vagas não é divulgado no início do processo, devido à movimentação  de oficiais de carreira, sendo montado, assim, um cadastro reserva para as áreas

Assessoria

Primeira seleção é para oficial farmacêutico, dentista e veterinário temporário   

Foto: Assessoria

BRAÇOS CRUZADOS

Polícia civil paralisa ações hoje
contra reforma da previdência

Assessoria c/ Redação

 Policiais batem o martelo contra a PEC da previdência   

os quatro dias de Operação 
Corpus Christi, entre a zero Nhora de quinta-feira (20) e a 

meia noite de domingo (23), a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
realizou, nas rodovias federais em 
Mato Grosso, 1.348 testes de 
alcoolemia, 30 pessoas foram 
autuadas por embriaguez ao volante 
e 13 foram presas, um número 25% 
maior de prisões em relação à 
operação de 2018.

Houve ainda a autuação de 
seis pessoas por dirigirem sob a 
influência de substância psicoativa – 
drogas ilícitas, 96 por estarem sem 
cinto de segurança, 227 por 
ultrapassagem irregular. 

Na área da criminalidade, 

meia tonelada de maconha 
foi apreendida, além de 141 quilos 
de agrotóxico e 204 mil maços de 
cigarros, três veículos roubados 
f o r a m  r e c u p e r a d o s .  F o r a m  
registrados 25 acidentes em que 26 
pessoas ficaram feridas e duas 
morreram. Na operação de 2018 
foram 17 acidentes com 18 pessoas 
feridas e 2 mortas. 

O balanço foi divulgado 
pela Polícia Rodoviária Federal 
ontem, (24) e como se pode observar 
foi uma operação exitosa, tanto na 
fo rma  p reven t iva  como na  
repressiva, evitando que mais 
desgraças acontecessem, um 
trabalho sério da PRF que se 
desdobra nos feriadões.

OPERAÇÃO CORPS CHRISTI

PRF/MT c/ Redação

Aumento de 25% de bebuns
presos no feriadão religioso

Abasteceu a cuca com água do capeta, vai curtir no xilindró   

Foto: PRF/MT

Foto: Arquivo

Cáceres-MT, terça-feira 25 de junho de 2019

05
www.jornalcorreiocacerense.com.br

Técnico em Informática, 
David Martins ressaltou a 
experiência. “Esse tipo de ação 
contribui muito para nossa 
formação de caráter, como 
i n d i v í d u o s  c i d a d ã o s .  
Conhecemos como é mantida 
essa entidade e isso ajuda a 
desenvolvermos o lado social, 
ajudar quem precisa, dar atenção 
a outras entidades carentes,” 
disse Ranzula.

R e p r e s e n t a n t e  
administrativa do LAC, Nayara 
Duarte agradeceu aos alunos e 
ressaltou a sensibilidade deles. 
“Vimos pessoas de coração bom. 

lunos do Ensino Médio 
Integrado do Instituto AFederal de Mato Grosso 

Campus Pontes e Lacerda-
Fronteira Oeste oficializaram a 
doação de aproximadamente 695 
kg de alimentos, na manhã da 
última quarta-feira (19), ao Lar de 
Apoio à Criança (LAC).

Também foram entregues 
64 litros de leite, 115 litros de 
óleo de cozinha e materiais de 
higiene pessoal. Tudo foi 
arrecadado pelos próprios 
discentes na gincana promovida 
entre as turmas, na 3ª Semana de 
Tecnologia e Meio Ambiente 

(Setecma), realizada de 6 
a 8 de junho.

Membro da comissão 
organizadora da Setecma, o 
professor Gilson Pedro Ranzula 
destacou o cunho social da ação. 
Os próprios alunos arrecadaram 
os alimentos, então, nada mais 
justo do que eles mesmos fazerem 
a doação, a entrega ao LAC. Eles 
interagiram com as crianças, 
comovidos, agradecidos por 
terem essa experiência e saberem 
que estão ajudando a sociedade 
de alguma forma.

Aluno do 3º Ano do 
Ensino Médio Integrado ao Curso 

importando com o futuro 
d e  c r i a n ç a s  q u e  e s t ã o  
desamparadas. Ficamos muito 
contentes, a doação vai ajudar. 

H á  p r o d u t o s  q u e  
chegaram e que no estoque não 

tínhamos mais. 
Agrademos de coração,” 

concluiu Nayara.  O LAC 
funciona de segunda a sexta-
feira, das 15h às 18h, e recebe 
visitas.

SOLIDARIEDADE

Alunos do IFMT de Lacerda
doam alimentos para o LAC

Foram arrecadados e entregues à entidade pelos alunos, 695 kg de alimentos, 64 litros de leite, 115 litros de óleo de cozinha e materiais de higiene pessoal

Assessoria c/ Redação

á está de volta à sua cidade 
Paranaíba em Mato Grosso do JSul, o piloto Edmur Guimara 

Bernardes, 78, que conseguiu escapar 
de dois criminosos identificados como 
membros do Primeiro Comando da 
Capital (PCC),e pousar por volta das 
17h00 da última quarta feira  em 
Cáceres, onde procurou a polícia.

Edmur disse que foi rendido 
pelos criminosos enquanto estava em 
sua residência, em  Paranaíba no Mato 
Grosso do Sul. Os meliantes segundo 
relato do piloto, pediram a chave de um 
hangar e obrigaram ele a pilotar por 8 
horas até fazendas no Paraguai e na 
Bolívia, alegando que precisavam de 
um avião para ir até uma fazenda no 
Paraguai.

Lá, ainda conforme Edmur, os 
meliantes pegaram outra pessoa e foram 
rumo à Bolívia, sendo que em um 
momento de distração dos criminosos, 
ele conseguiu dar partida no avião e 
depois de quase duas horas, pousou no 
aeroporto de Cáceres.

Conforme apurou a Polícia 
Civil, a aeronave Cessna 182 Skylane 
foi furtada de um hangar em Paranaíba, 
por 3 assaltantes, que renderam o vigia 
do Aeroporto Municipal, obrigando a 
vitima a levar até a casa do piloto Edmur 
Bernardes, que foi sequestrado para o 
grupo conseguir retirar o monomotor do 
hangar.

Na ocorrencia do furto, consta 
que no aeroporto, foi encontrada uma 
camionete Frontier, abandonada, que 
seria do piloto Ednur e o dono da 
aeronave, empresário Samuel Alonso, 
de Paranaíba, alegou ter sofrido um 
prejuízo de R$ 1,2 milhão, claro, que 
ressarcido, com a devolução do Cessna, 
um avião de pequeno porte com 
capacidade para carga de cerca de 500 
quilos e transporte de piloto e outros três 
passageiros em rotas domésticas, com 
autonomia de voo de 1.695 quilômetros.

Edmur Guimara Bernardes, 
seria conhecido dos bandidos do PCC, 
haja vista constar seu envolvimento em 
casos de tráfico de drogas, além de 
contrabando e  descaminho de 
mercadorias. Em um dos casos mais 
recentes, de 2017, um avião de pequeno 
porte em nome de Edmur foi encontrado 
abandonado em uma lavoura de milho 
às margens da rodovia BR-163, no 
município de Mundo Novo, sul do 
Estado.

Dois anos antes, em 2015, 
Edmur respondeu processo por pegar 
um avião sem autorização e nem mesmo 
plano de voo, com objetivo de 
atravessar a fronteira com o Paraguai. 
Na época, ele confessou que a intenção 
da viagem era pegar produtos de 
descaminho. 

A ação foi evitada após a 
aeronave ser interceptada pela FAB.

ens públicos do município de 
Figueirópolis D'Oeste estão Bsendo alvo de sabotagem nos 

últimos tempos. Na última segunda-
feira (17), mecânicos encontraram brita, 
parafusos e alguns pedaços de madeira 
no reservatório de óleo (carter) do motor 
de um ônibus do transporte escolar.

O prefeito municipal Eduardo 
Vilela demonstrou indignação diante do 
fato ocorrido. 

“Os responsáveis por essa 
sabotagem pensam que vão prejudicar a 
nossa administração, mas estão 
prejudicando diretamente os nossos 

estudantes que dependem do 
transporte escolar e o cidadão de bem 
que paga seus impostos e vê seu dinheiro 
ser gasto em uma situação desta. É 
inadmissível conviver com isso em 
pleno século 21”, lamentou ele.

De acordo com o gestor, o 
crime contra o patrimônio público já foi 
comunicado ás autoridades policiais que 
passam a investigar o caso,  e por 
prevenção, a Secretaria Municipal de 
Educação determinou que os demais 
veículos que formam a frota escolar 
fossem submetidos a uma verificação 
para saber se também foram afetados.

Alunos do IFMT interagiram com as crianças durante a entrega   

VOLTA PRO MS

Piloto que aterrisou em Cáceres
fugindo do PCC já está em casa
C.G-News c/ Redação

Piloto Edmur passou maus bocados,  mas se safou do bando do PCC     

VANDALISMO

Ônibus escolar de Figueirópolis 
D'Oeste foi alvo de sabotagem

Assessoria c/ Redação

Foto: Weverton Correa

Foto: Arq. /CG-News
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De acordo com boletim de 
ocorrência registrado pela Polícia 
Militar, a vítima estava caída no 
chão, do lado de fora da casa, com 
vár ios  fer imentos  e  toda 
ensanguentada. 

Enquanto os policiais 

municipal, na BR-174, chegando 
a ser socorrido até o Hospital 
Regional de Cáceres, mas não 
resistiu aos ferimentos e morreu 
d u r a n t e  o  t r a j e t o  n a s  
proximidades do Posto São 
Francisco.

m andarilho identificado 
até o momento, pelo Uapel ido  de  Manoel  

Pernambucano, foi atingido por 
golpes de faca numa residência 
próxima ao trevo de Glória 
D'Oeste, ao lado do lixão 

Justiça no ano de 2016, referente 
a processo que responde pela 
prática de crime em 2011.

Levado à Delegacia da 
Polícia Civil, em consulta nos 
sistemas de segurança, foram 
encontrados ao menos dez 
passagens policiais, por crimes 
como ameaça, furto, apropriação 
indébita, corrupção ativa e outras 
de naturezas diversas.

Com um patuá pesado, 
cheio de broncas, o suspeito que é 
natural de Nova Brasilândia, MS, 
rodou meio mundo, já tendo 
circulado por vários municípios 
de Mato Grosso, como Barra do 
Bugres, Tangará da Serra, 
Rondonópolis e Araputanga, 
locais onde vinha praticando 
delitos. 

A g o r a ,  t á  b e m  
guardadinho lá na cheirosa, a 
disposição da justiça.

sexta-feira (21), em Araputanga, 
por crime praticado na cidade de 
Juína, localidade em que teve a 
ordem de prisão expedida pela 

edro de Oliveira da Silva, 
3 7  a n o s ,  t e v e  u m a  Pm a n d a d o  d e  p r i s ã o  

preventiva cumprido, na última  

disse ter pego uma faca, 
desferindo vários golpes no 
desafeto.

Diante dos fatos, Abílio 
juntamente com a faca usada no 
crime, foi encaminhado para 
delegacia de Polícia Civil de 
Porto Esperidião, sendo autuado 
em flagrante delito pelo crime de 
homicídio, artigo 121 do CP e 
recolhido a uma das celas a 
disposição da justiça.  Por meio 
do boletim de ocorrência, a 
polícia informa que apesar de 
Manoel ser conhecido por este 
nome, ainda não foi possível 
identificar seu corpo porque 
estava sem documentos pessoais. 

A Perícia Oficial de 
Identificação Técnica (Politec) 
foi acionada para tomar as 
devidas providências.

buscavam pelo suspeito 
do crime no interior da casa, do 
m e s m o  i d e n t i f i c a d o  
posteriormente pelo nome de 
Abílio Silva dos Santos, 38, que 
havia corrido após sangrar seu 
desafeto, saiu do meio da mata e 
resolver se entregar.

Conforme Abílio, dois 
dias antes, foi procurado por 
Manoel Pernambucano, um 
andarilho, que lhe pediu emprego 
na coleta de materiais reciclados 
e, naquele dia, teria ingerido 
bebidas alcoólicas e o cobrou 
pelos dois dias de trabalho, 
querendo grana para tomar 
outras. 

Esta conversa originou 
uma discussão e o tal Mané havia 
pegado uma foice para agredi-lo. 
Para se defender, o homicida 

cidade, sem precisar se 
identificar, por meio do disque-
denúncia 0800.65.3939. 

Nesse número, sem custo 
de ligação, qualquer cidadão 
pode informar situações suspeitas 
ou crimes. Exemplos: a presença 
de foragidos da Justiça com 
mandado de prisão em aberto e 
ponto de venda de droga.

vendas.
A busca foi acompanhada 

por conselheiras tutelares e os 
menores acompanhados pelos 
pais e responsáveis.encaminhado 
à delegacia para registrar o ato 
infracional.  Conforme as 
autoridades, a sociedade pode 
contribuir com as ações da 
Polícia Militar de qualquer 

oliciais militares de 
C u r v e l â n d i a ,  Pa p r e e n d e r a m  u m  

adolescente de 16 anos por 
organizar festas em casa com 
consumo de bebida alcoólica na 
semana passada. 

Os  mi l i t a res  fo ram 
acionado por conselheiros 
tutelares que denunciaram D.S.A, 
que é emancipado, de promover 
eventos frequentes, geralmente 
no período da tarde, cujos 
elementos  frequentadores 
seriam estudantes e menores de 
idade que curtiam o ambiente no 
período de aula.

A denúncia acrescenta 
que os eventos eram regados a 
consumo de bebida alcoólica, uso 
de narguilé e prática de relações 
sexuais, sendo que durante a 
abordagem quatro menores entre 
13 e 16 anos, estavam no local e 
confirmaram ter faltado aula.

Foram apreendidos 11 
garrafas de bebida alcoólica, 
materiais para uso de narguilé, 
caixas de som, objetos de 
iluminação, máquina de cartão e 
caderno com anotações de 

PINGÃO E MORTE

Andarilho é morto a facadas
numa briga ao lado do lixão

Desavença começou por discussão sobre dinheiro entre assassino e andarilho que  estava bêbado e teria se armado com uma foice, mas levou pontaços fatais de faca

Da Redação

Golpes de faca geralmente sangram muito e rápido levando à morte   

Foto: Ilustrativa

BOTECO DO PIVETE

Adolescente promovia festa com
bebidas alcoólicas para menores
PM/MT c/ Redação

Alunos gazeteavam aulas para beber na festinha do pivete   

CHAVEADO NO POTE

Polícia grampeia marginal
premiado cheio de broncas
PM/MT c/ Redação

Com direito a carona no camburão, meliante vai passar boas férias na tranca    

Foto: Ilustrativa

Foto: PM/MT
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ssim como Campina 
Grande na Paraíba tem a Amaior festa  de São João, 

do país, em Cáceres, moradores da 
Rua  R iachue lo  no  ba i r ro  
Cavalhada realizam anualmente a 
maior festança junina que se tem 
noticia no município, uma tradição 
que remonta mais de uma década a 
cada ano mais animada que a 
anterior, como a do último sábado, 
22.

Conforme o morador 
Antonio Alves Rodrigues Neto, o 
Seu Tonico, 65 anos de bairro, 
praticamente nasceu ali, a festa é 
uma organização dos moradores, 
todos contribuem na medida do 
possível durante o ano, rifas são 
promovidas, livro de ouro passado, 
doações coletadas, enfim, tudo é 
pensado criteriosamente sob a 
supervisão de Ana Maria Fontes, a 
coordenadora dos festejos.

Dona Jerusa Rodrigues, 
75, se entusiasma ao falar da festa, 
que curte com a família, aliás, 
como ela bem disse, ali todos são 
uma família e não falta vontade de 

Pedaço, é só na novela, 
vivemos fraternalmente, pode 
perguntar prá Maria  Helena (sua 
esposa),” conclui.   

Tirando o pé do chão no 
Arraiá Riachuelo, quem foi, viu, 
curtiu e gostou, com show de 
Santos &Amarildo, Thiago Nusa e 
b a n d a ,  m u s i c a s  j u n i n a s ,  
guloseimas tipicas, a precinho de 

participação, lembrando 
que além da festa caipira junina, 
também o Dia das Mães e dos Pais, 
são lembrados, com o café da 
m a n h ã  n a  r u a  p a r a  o s  
homenageados do dia. O jornaleiro 
Daud, se orgulha daquele pedaço 
de rua, que não tem dono, é de 
todos os que ali moram em clima 
de paz e fraternidade. “Aqui, Dona 

Lorde Dannyelvis no 
repertório animado. 

C o n c l u i n d o ,  u m a  
organização impecável,com 
ampla segurança e inclusive com 
banheiros químicos.

São João, Santo Antonio e 
São Pedro, nas barraquinhas dos 
feirantes (sem ônus de aluguel, que 
eles contribuem durante o ano em 
eventos) e a dança da quadrilha, 
não faltando Saudades Juninas de 

Sou mais Brasil, leva o 
ouvinte a imaginar um folguedo de 
Momo e em Saudades Juninas, o 
ouvinte se transporta para um 
arraiá de festa caipira,” pontua 
Dannyelvis.

T r a d u z i n d o - s e  
paulistaneiro, mesmo sem ter 
comido cabeça de pacu, Lorde 
Dannyelvis, um pau-rodado 
moderno, está em Cáceres há 11 
anos, somados aos 41 de imprensa, 
mesclados em 35 de musica, 
(estágios com Elis Regina, Moraes 
Moreira, Accioly Neto, dentre 
outros e festivais em Sampa) e 12 
que advogou em São Paulo.

Mas agora, só quer mesmo 
é sossego, editar o diário Correio 
Cacerense e, grato ao recanto 
adotivo Cáceres, curtir seu amigo 
fiel, o violão, parceiro inspirador 
de sempre em suas  musicas. 
(Curta o Canal Lorde Dannyelvis 
no Youtube).

 jornalista, advogado e 
musico Daniel Macedo, Oe d i t o r  d o  C o r r e i o  

Cacerense, paulista de Álvares 
Machado, SP, (nome artístico 
Lorde Dannyelvis) autor de 
dezenas de musicas no Canal 
Youtube, acaba de lançar Rei-Sol, 
uma composição dedicada ao 
padroeiro de Cáceres, São Luiz de 
França e que em breve estará na 
plataforma da internet e nas rádios 
locais.

Compositor da musica dos 
240 anos de Cáceres, do Fipe, Fipe  
Hurra, do Festival Internacional de 
Pesca, do Avante Cacerense ao 
time de futebol da cidade, do Frevo 
da Copa em Cuiabá em 2014 e 
tantas outras, Dannyelvis traduz 
suas musicas em cênicas, 

esmerando-se nas letras 
sincronizadas com as melodias, 
arranjos e efeitos especiais.

Na marcha Rei-Sol, o 
a r t i s t a  l e v o u  t r ê s  m e s e s  
pesquisando a história do Rei Luiz 
IX, as cruzadas, a vida medieval do 
berço em Poyssi, à morte em Tunes 
na França, vinculando a presença 
do Santo Rei-Sol, ao padroado de 
Cáceres no sacrário da réplica de 
Notre Dame, na Praça Barão em 
Cáceres. 

“Geralmente quando me 
proponho a compor uma musica, 
faço uma pesquisa e busco vestir a 
letra com uma melodia que leva o 
ouvinte ao ambiente, por exemplo, 
no rasqueado Pantanal em 
Aquarela, o som vislumbra a fauna 
e a flora pantaneira, assim como 

Com uma área total de 
quase de um milhão de metros 
quadrados, o 38º Fipe além da 
pesca, oferece aos presentes, 
dentre eles, milhares de turistas, 
feira de artesanato, espaços 
esportivos, tendas ambientais, 
feira náutica, área gastronômica e 
show's artísticos nacionais e 
regionais.

Na abertura, dia 10 César 
Menotti abrem o evento, seguidos 
por Léo Santana no dia 11, Antony 
e Gabriel no dia 12,  o grupo 
Falamansa no dia 14 e encerrando 
dia 14 com o sambista Alexandre 
Pires. Para os religiosos, a direção 
do 38º FIPe adotou uma linha 
ecumênica e assim, no dia 11 sobe 
no palco o cantor gospelirlandês 
David Martin Quinlan e no 
domingo, 14, será a vez do 
carismático Thiago Brado. 

Durante todos os dias do 
Festival, serão realizadas palestras 
abo rdados  t emas  sob re  a  
preservação do Rio Paraguai e 
seus afluentes e a conscientização 
através da modalidade pesque e 
solte.

 prefeitura de Cáceres por 
meio da Secretaria de AEsporte, abriu ontem  as 

i n s c r i ç õ e s  p a r a  d i v e r s a s  
modalidades desportivas no 38º 
Festival Internacional de Pesca, o 
FIPe, que acontece de 10 a 14 de 
julho. As inscrições que já podem 
ser feitas na Secretaria de Esporte e 
Lazer, são para Beach Soccer, 
vôlei de praia, Handebol de praia, 
futevôlei, basquete 3x3 e caiaque. 
Os jogos já fazem parte da 
programação oficial do festival e a 
cada ano se torna mais atrativo e 
especial.

Ressalte-se que no que 
tange as pescarias, a organização 
do 38º FIPe, já havia oficializado a 
abertura das inscrições na primeira 
semana deste mês, para as 
c o m p e t i ç õ e s   d a  P e s c a  
Embarcada, Pesca de Canoas, 
Pesca Infanto-juvenil (6 a 12 
anos), Pesca Sênior (acima de 60 
a n o s )  e  P e s c a  P c D .  A s  
competições acontecerão no fim 
de semana do evento e devem levar 
ao Rio Paraguai centenas de 
amantes do esporte.

FESTANÇA JUNINA

Arraiá Riachuelo esquenta
o sabadão no Cavalhada

Festança foi até as 3 da madruga do domingo, com musica, dança da quadrilha, barraquinhas de guloseimas, e, o mais importante, a união fraterna dos moradores

Da Reportagem Local

A folia caipira esteve agitada no Arraiá familiar do Cavalhada   

REI-SOL

Jornalista compõe música
para São Luiz de Cáceres

Assessoria

Daniel Macedo, o Lorde Dannyelvis brinca Cáceres com hino ao padroeiro  

Foto: Divulgação

PARTIU 38º FIPe

Abertas inscrições para 
modalidades esportivas
Da Redação

Praticas desportivas esquentam as areias do Daveron no Festival   

 Foto: Wilson Kishi

Foto: Arquivo

Cáceres-MT, terça-feira 25 de junho de 2019
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Instituído no Brasil em 1957 
através da lei 30.128, o Dia do Imigrante 
é comemorado neste 25 de junho, 
quando se encerra a semana das 
festividades iniciadas em 18 de junho, 
com o Dia da Imigração Japonesa, 
assunto que abordamos na última terça 
feira, data dos 111 anos da imigração 
japonesa no Braisl. Em todo o mundo a 
imigração sempre aconteceu e 
continuará acontecendo, principalmente 
após a globalização, onde as pessoas 
podem se comunicar via Internet ou 
satélite, com outras pessoas de lugares 
distantes. 

Muita gente confunde imigrante 
com migrante e realmente existe uma 
diferença, por exemplo, o migrante é 
aquele que sai de um lugar para outro em 
seu próprio país, igual este editor que 
saiu de São Paulo em 2003 e veio para o 
Mato Grosso. 

Por outro lado, o imigrante é 
aquele muda de um país para o outro e 
que em seu país de origem recebe o 
nome de emigrante, sendo imigrante no 
país para onde se radicou, meio confuso, 
mas é assim mesmo. 

Curioso, que no Brasil, os 
naturais de alguns estados recebem uma 
denominação diversa da normal, 
exemplificando: o carioca fluminense é 
o Papa-Goiaba; o nascido em Santa 
Catarina além de Catarinense é Barriga-
Verde; Natural do Espírito Santo, o 
Espiritosantense é chamado de 
Capixaba; paranaenses de Londrina e 
Curitiba, são os Pés-Vermelhos,  e, 
quem nasceu no Rio Grande do Norte 
além de Riograndense do Norte é 
Potiguar. 

Aqui na terra dos Xo-manos, 
bicho de fora é Pau-Rodado mesmo e 
não tem trelelê, que se comer cabeça de 
pacu, pode até viajar, migrar pra outras 
plagas, passar férias, mas volta. E nesta 

idas e voltas, íamos nos 
esquecendo do personagem da data, o 
Imigrante, aquele cidadão que por vários 
motivos, dentre os quais a falta de 
perspectiva em sua própria nação, 
espírito de aventura, guerras, razões 
políticas, estudo etc, zarpa para um país 
estranho, e, claro, a principio passa por 
sufocos até se adequar aos costumes e 
língua da nova nação. 

No Brasil, a imigração se deu ao 
se tornar independente de Portugal, em 
1822, quando apesar de ser um país 
muito extenso, era pouco povoado, 
precisando ocupá-lo de fato, com sua 
própria gente, e dessa maneira garantir 
as fronteiras. Por esse motivo, uma das 
medidas do governo brasileiro foi 
incentivar a vinda de imigrantes 
europeus, que, verdade seja dita, 
contribuíram para o desenvolvimento de 
uma vasta área do país.

Embora, os portugueses tenham 
sido antes de tudo nossos colonizadores, 
eles vieram como imigrantes para o 

Brasil em 1853, se estabelecendo 
em São Paulo, principalmente, nas 
fazendas de café. Mas depois, 
ampliaram suas atividades no interior do 
país, abrindo pequenos negócios como 
padarias, mercearias e serralherias etc. 

Na região Sul,  i talianos, 
alemães, poloneses e ucranianos, entre 
outros, povoaram as áreas serranas e os 
vales dos rios. Entre 1884 e 1903, mais 
de um milhão de italianos chegaram ao 
nosso país. 

A maioria deles se estabeleceu 
em São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Paraná e Santa Catarina. Os japoneses 
chegaram em 1908, quando o Japão 
e n f r e n t a v a  s é r i o s  p r o b l e m a s  
econômicos e sociais. Os alemães 
chegaram em 1924 e fundaram colônias, 
como as de São Leopoldo (RS), Rio 
Negro (PR) e São Pedro de Alcântara 
(SC).  Sem distinção, queremos nesta 
data,  à todos os imigrantes e 
descendentes, registrar a nossa saudação 
de Pau-Rodado, pela efeméride.

E s t e  t r a b a l h o  c o l o c a - s e  
definitivamente na linha das obras 
fundamentais para a compreensão dos 
fenômenos da formação brasileira, ao 
lado de livros como os de Gilberto Freyre, 
Oliveira Vianna, Sérgio Buarque de 
Hollanda, Fernando de Azevedo e Caio 
Prado Júnior. A tese que o sociólogo 
gaúcho propõe e cuja forma original 
amplia na presente edição, é das mais ricas 
e fecundas, especialmente pela explicação 
que sugere para o caso político e social 
brasileiro. 

Examinando interpretativamente 
certas fases decisivas de nossa História 
re lac ionando-as  às  suas  ra ízes  
portuguesas, Raymundo Faoro demonstra 
que as nossas crises, os conflitos e 
perturbações em que é farta a nossa 
crônica político-social, são em grande 
parte resíduos de uma organização 
defeituosa e artificial, de que ainda não 
nos libertamos de todo.

O ponto central da tese é o 
fenômeno que ele conceitua como 
estamento burocrático, realidade que não 
se confunde nem com a elite dirigente 
(“em todas as sociedades organizadas e 
em todas as épocas”, sustenta ele, “houve 
sempre o domínio das minorias”) nem 
com a burocracia. 

Para o autor, a burocracia é apenas 
o aparato da máquina governamental, ao 
passo que o estamento burocrático é o 
árbitro do país, de suas classes, regulando 
materialmente a economia, funcionando 
como o proprietário da soberania. As 
demais estratificações, classes ou 
estamentos, são por ele condicionados, 
carecendo de valor simbólico próprio.

As últimas eleições não foram 
decisivas para o futuro desses novos 
“donos do poder” e sua percepção 
atrasada e ultrapassada de Estado. Mas, 
seja qual for seu resultado, esta República 
se esgotou. É ingente um novo pacto que 
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HERANÇA MALDITA

PRÁ ESCANTEIO

BEZERRA FALOU!

NA DEFENSIVA

ADEUS ÀS ARMAS

ATESTADO DE POBREZA

Depois de 41 anos da divisão do estado e a 
criação de Mato Grosso do Sul, 696 
servidores aposentados e pensionistas que 
moram no estado vizinho recebem do 
governo de Mato Grosso, segundo dados do 
MT Prev. São 544 pensionistas e 152 
aposentados. Conforme o governo, a conta 
herdada em consequência da Lei  
Complementar nº 31, assinada no dia 11 de 
outubro de 1977 pelo então presidente 
Ernesto Geisel, somou R$ 60 milhões em 
2018. Atualmente, o MT Prev paga quase 28 
mil aposentadorias e quase sete mil pensões 
por morte.

A diretora das faculdades Fauc, Cândido 
Rondon e Faculdade Desembargador Sávio 
Brandão (Fausb) Maria Aparecida Enes 
Andrade, foi afastada do cargo, na semana 
passada. Ela é suspeita de participar de um 
esquema para fraudar as notas do Enade. 
Maria, apareceu em gravações combinando 
irregularidades com coordenadores de curso 
para que as instituições alcancem nota 
favorável na avaliação. O caso exibido em 
uma reportagem especial do Fantástico da 
Rede Globo.

Licenciado desde fevereiro para tratamento 
de saúde, o deputado federal Carlos Bezerra 
(MDB) afirmou que volta a Brasília no final 
deste mês para retomar suas atividades e 
deve, tão logo chegar a Capita Federal, 
articular junto ao seu partido o pedido de 
afastamento do ministro da Justiça Sérgio 
Moro, até que as mensagens que vêm sendo 
divulgadas pelo site The Intercept sejam 
esclarecidas. Em sua opinião, o então juiz e a 
força-tarefa da Lava Jato “montaram um 
esquema para tirar o Lula da candidatura da 
presidência”, nas eleições do ano passado.

Conforme nota do Diário Oficial, a 
Defensoria Pública do Estado de Mato 
Grosso gastará R$ 12,4 milhões/ano com 
vigilância armada para a sua sede no CPA, 
convenhamos, muita grana, mais de R$1 
milhão por mês e depois vem o governo falar 
em crise, que não tem caixa pra RGA e os 
cambaus; Saudades dos tempos em que a 
defensoria pública era feita por advogados 
nomeados pela PGE via OAB nos estados, 
numa t ransição dos ad-hoc 's  por  
profissionais do direito, especializando-se 
na pratica, fazendo jus aos seus honorários, 
sem maiores ônus ao erário.

Senadores Jayme Campos e Wellington 
Fagundes votaram contra a proposta que 
flexibiliza a compra e o porte de armas e 
depois da votação, viraram alvos das 
milícias virtuais do Governo. Nas redes 
sociais, os dois políticos de Mato Grosso são 
acusados de traição ao próprio Estado.  Pelo 
menos, restam-lhes na cuca, a certeza de que 
votaram conscientemente, pois chega de 
tanta violência!

Em todo estado de Mato Grosso, o Programa 
Bolsa Família (PBF) beneficiou, no mês de 
maio de 2019,  161.787 famíl ias ,  
representando uma cobertura de 87,4 % da 
estimativa de famílias pobres no estado, 
conforme estimativa do Censo 2010.  O 
valor total de recursos financeiros pagos às 
famílias beneficiárias foi de R$  27 milhões.  
Considerando-se 4 pessoas por beneficiário, 
teremos 647.148 habitantes de uma 
população de 3.442 mil habitantes, em MT, 
mais de 22% estão na linha da miséria. 

inaugure a próxima, em que o 
poder seja realmente partilhado com o 
soberano: o restante do povo brasileiro 
que  a  tudo ass is te  perplexo e  
desorientado. Uma imensa tarefa de 
reconstrução do Estado brasileiro é o que 
se espera, mas ainda não se percebe no 
discurso dos candidatos.

O principal mérito de Os donos do 
poder: acordar a história brasileira do seu 
sono secular, nostálgico e, muitas vezes, 
sem o saber, elogioso, da tradição 
portuguesa. Teríamos cumprido essa 
missão lançada por Faoro? Pela 
impor tância  e  a lcance  de  suas  
concepções, este livro torna-se leitura 
obrigatória para todos aqueles que se 
dedicam ao estudo sério de nossa História 
ou da Política nacional.
___***Rubens Shirassu Junior: 
Escritor, pesquisador, jornalista e 
pedagogo. Autor, entre outros, de Religar 
às Origens (1980-2011 – ensaios e artigos, 
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