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PESCADOR DE ALEGRIA
Comemorações do Dia oficial de São Pedro, 29 de junho, foi transferida para 29 de
outubro, dia de São Judas, devido a folga de pescadores e família com a Piracema

Cururu, almoço e chuva na festa
de São Pedro da Z-2 em Cáceres
Foto: JCC

Reza de cururu, ladainhas de N. Sra. e São Pedro, almoço da
família ribeirinha e convidados, som ambiente da Forró Brasil e uma chuva
para completar, assim foi a festança da Colônia Z-2 de Cáceres no último
sábado. A comemoração do padroeiro no dia de São Judas, foi justificada
pela Presidenta e vereadora Dona Elza Basto Pereira, coordenadora da
festa que foi um sucesso absoluto, e não é conversa de pescador. Página 03

ALFABETIZAÇÃO

Rotary de Cáceres e parceiros
lançam projeto para adultos
Foto: JCC

Presidenta Dona Elza Basto durante a reza do cururu

ROLÊ COM FOX

PM flagra suspeito com
carro de placas clonadas

Sonho de ler e escrever torna-se uma realidade para os adultos

Partindo do princípio básico que todo cidadão tem direito a
educação, o Rotary Club de Cáceres está desenvolvendo o Projeto de
Alfabetização de adultos como forma de viabilizar e garantir este direito
aos que não tiveram oportunidade de freqüentar uma escola, buscando
parcerias com a FAPAN; Contatos Papelaria e Presente e Associação
Remanso Fraterno João Gabriel, dando início as aulas no dia 8 de agosto.
Página 03

Foto: PM-MT

Policiais Militares
do 17° Batalhão de
Mirassol D'Oeste
prenderam na tarde da
última sexta-feira (27)
Antônio Carlos Venturoli
(38), dirigindo um VW Fox
de cor preta placa NPO3036, clonado pela rua São
Judas Tadeu em Mirassol
D'Oeste na região de
Cáceres. durante a
checagem do número do
chassi através do aplicativo
Ciosp Web, confirmou-se
que o veículo era produto de
roubo/furto. Página 04

Antônio Carlos Venturoli era manjado na fronteira

CAVALEIRO SALVO

Cabo de alta tensão desaba
e mata cavalo em Cáceres
Página 04
MT-175

Morte na colisão de motoca
com boi na pista da rodovia

INSCRIÇÕES ABERTAS

Página 05

Praticas de linguagem é tema de
seminário na Unemat em Cáceres

PROCURADO

Suspeito preso pela PM
estava usando nome falso

Foto: Reprodução

Estão abertas as inscrições
para o 1º Seminário de Práticas de
Linguagem (Sepralin) promovido pelo
Programa de Mestrado Profissional
em Letras (ProfLetras/Cáceres) a ser
realizado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro
de 2017, na Universidade do Estado de
Mato Grosso Campus Universitário de
Cáceres. As inscrições com
apresentação de trabalho se encerram
no dia 15 de novembro. Página 03

Página 05

Interessados devem se inscrever no campus de Cáceres
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Chega de Violência!
Tudo vai bem na pacata Cáceres,
cidade que acaba de ganhar um setor de
vídeo monitoramento tipo Ciosp, já dizia
Pinóquio que por estas bandas, a segurança é
mil, o perigo e a violência, zero, só se for a
esquerda, porque a direita, as claras e sem
escamoteação, ultimamente a cidade vem se
tornando perigosíssima, mesmo durante o
dia, ficando critica, com o anoitecer.
Quem tem um pouco de juízo, não
sai descuidado a noite, o perigo está em cada
esquina e basta acessar o site do nosso amigo
Pedro Miguel, o Ripa nos Malandros, para
ter uma idéia dos bastidores do real
panorama visto da ponte e depois dela. Só
pra se situar, que longe do pessimismo,
importante ser realista, neste final de
semana, foram vários roubos, não se fala
aqui em furtos não, é mão armada mesmo,
compadre, trabuco na cara do freguês e ou dá
ou desce, reagir, claro, nem pensar.
Veja: na sexta feira, um jovem
baleado no Jardim Universitário e uma
vitima de roubo de celular, no Santa Izabel;
no sábado, três mulheres assaltadas na
COHAB Velha e vão ficar uns dias
incomunicáveis sem celulares; sábado a
noite, assalto na avenida Tancredo Neves,
ladrões levam moto da vitima; na mesma
noite, um casal é vitima de roubo no bairro
São Luis ficando sem os telefones celular;
domingo de madrugada, na conhecida faixa
de Gaza, avenida São Luis, um senhor foi
roubado ficando sem grana, jóias e um
celular... Este é apenas um resumo, haja
vista que alguns furtos e roubos não são
registrados pelas vitimas na polícia, devido
as vitimas estarem desacreditadas nas leis
anacrônicas do patropi. Se maior de idade, o
bandido não fica muito tempo atrás das
grades, isto em caso de prisão em flagrante,
quando se cabe a custódia; se menor,
flagrante ou não, o pivete sai da delegacia
antes da vitima, que muitas vezes passa a ser
alvo de represálias do meliante, por tê-lo
reconhecido na Del Pol.

TEMPORAL NA CITY
Na tarde de sábado ultimo, um temporal sacudiu
parte da cidade de Cáceres, mais nas zonas lesteoeste e o forte vendaval com chuva de granizo,
causou muitos danos à rede de distribuição de
energia, conseqüência de quedas árvores sobre a
rede elétrica, danificando estruturas e cabos,
deixando cerca de 11 mil clientes sem
fornecimento de energia por algumas horas. Pra
variar, a TV Centro América afiliada da Rede
Globo, saiu do ar e continuava sem imagens e som
no domingo.
CHUVÃO/TRANSTORNOS
Com certeza de bocas de lobo entupidas por lixo,
mais uma vez vários pontos de alagamentos em
ruas e avenidas do centro e da periferia de Cáceres
foram notados durante e após a chuvarada da tarde
de sábado, causando transtornos em pedestres,
motoristas e comerciantes, alvos de princípios de
inundações. Como sempre, ruas da COHAB
Velha, Santa Efigênia e Vila Mariana, registraram
alagamentos. E as chuvas apenas começaram,
portanto, muita água ainda vai rolar por baixo da
ponte e por cima das ruas, se preparem!
FESTÃO DE S. PEDRO
Quando se quer, se faz, quando se organiza bem,
as coisas saem nos conformes, exemplo claro da
festa de São Pedro realizada no último sábado na
Colônia Z-2 de Cáceres pela equipe da eficiente
Presidenta da instituição Dona Elza Basto Pereira,
que também é vereadora do legislativo cacerense
pelo PSD, comprovando no dia a dia o lema da
coligação que a elegeu: Trabalho, Transparência e
Resultado, presentes no evento que promoveu
com apoio de todos os ribeirinhos. Uma festa
tipicamente pantaneira, em louvor à São Pedro. o
Padroeiro dos pescadores, e olha, que não é
conversa de pescador, pura realidade, a festa
esteve impecável. (matéria nesta edição).
$O$ - ALELUIA!
Entidades religiosas de todo o Brasil devem R$
920 milhões em impostos e tributos à União, valor
que inclui dívidas atrasadas que ainda estão sendo
cobradas pela Receita Federal e débitos já
incluídos na Dívida Ativa da União. Estas dívidas
ganharam os holofotes no início do mês passado
depois que a Câmara dos Deputados aprovou, no
início de outubro, a inclusão das igrejas no Refis
proposto pela PGFN.Entre as instituições
religiosas que mais devem tributos e impostos à
União, segundo o órgão, estão a Igreja
Internacional da Graça de Deus, ligada ao pastor
R.R Soares, que deve R$ 14,3 milhões e Igreja
Assembléia de Deus de Belo Horizonte, com um
rombo de R$ 5,7 milhões.
COISA DE LOUCO
Como nem sempre o jornalismo é feito de boas
noticias, cabe informar que em Cuiabá, durante
uma inspeção no Hospital Psiquiátrico Centro
Integrado de Assistência Psicossocial (CIAPS)
Adauto Botelho, foram encontrados pacientes
amarrados, dopados, total falta de estrutura e
banheiros sem porta. A vistoria foi feita por
peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura (MNPCT), ligado ao
Ministério dos Direitos Humanos, entre os dias 13
e 21 de julho de 2017, e liberada a nota no ultimo
final de semana. Para o MNPCT, o local
'funciona, em outras palavras, como um grande
depósito de pessoas, classificando o tratamento
oferecido no local como cruel, desumano e
degradante. Se isso é assistência psicossocial, os
campos de concentração seriam resorts! E onde
estão os nossos políticos? Com certeza em resorts
reais, gastando nosso dinheiro.
PALMEIRAS/VLT
Com o plantio de mais de 400 palmeiras imperiais
nos canteiros das avenidas por onde deveriam
passar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), fica
praticamente descartada a instalação e
funcionamento do tal Vai Levar Tempo, não é
mesmo? Constatamos que equipes contratadas
pela prefeitura de Cuiabá, já estão realizando a
limpeza dos locais e plantando grama. Só na
Avenida do CPA devem ser plantadas cerca de 400
palmeiras imperiais, com 15 metros de altura e
que se no futuro as obras do VLT forem
concluídas, Égua, que gente inocente!, a retirada
dessas árvores será feita. Só pra ilustrar, mais de
R$ 1 bilhão foram gastos na construção dos trilhos
do VLT, cadê os trilhos?

Enquanto isso, os políticos em sua
grande maioria estão se lixando para o povo,
um exemplo claro é que a PEC 33/2012,
criando um incidente de desconsideração de
inimputabilidade penal, a ser ajuizado pelo
Ministério Público da Infância e Juventude
em casos de infrações graves atribuídas a
jovens acima de 16 anos, está parada há
cinco anos numa gaveta do congresso
nacional.
A gente não quer aqui fazer uma
apologia da prisão, que provado está nas
circunstancias, atuais é uma escola do crime,
nem defender que pequenos infratores se
tornem alunos de bandidões, longe disso. O
que precisa e com urgência no país é uma
discussão séria acerca de punições para
jovens acima de 17 anos, reincidentes
useiros e vezeiros contumazes do submundo
do crime, comprovadamente violentos,

sejam retirados de circulação.
Digamos, que 16 anos é extremo,
mas com 17anos e um dia, o menor violento,
com várias passagens, já deveria pagar pelos
seus delitos, oras; aliás, com um ano a
menos, ele já pode eleger um presidente da
república, que deveria usar o expediente da
medida provisória e resolver o problema,
que sendo de interesse do povo, não lhe diz
respeito, pelo visto.
Pra finalizar, ano que vem tem
eleições, pense na sua segurança, na dos
seus familiares, naqueles que usam de seu
voto pra barganhar o poder de quem
esqueceu deste seu direito de segurança,
dentre outros, e casse os pilantras nas urnas,
quiçá possa estar editando uma medida
definitiva contra as mazelas dos
politiqueiros que provaram não merecer a
nossa consideração.

Problema de segregação espacial
O quadro pintado sobre o problema
da segregação espacial conforme renda per
capita do cidadão, uma pesquisa dos alunos de
geografia da UNESP, alerta sobre as
conseqüências psíquicas, sociais e
econômicas que demonstram a falta de
acompanhamento sobre o problema urbano
das cidades, e a passividade dos
representantes do povo, de organizações não
governamentais, enfim, da sociedade em
geral. Sim, realmente, acredito ser uma forma
de violência pela imposição destas grandes
lojas de departamento, além da visível
discriminação, tanto da área imobiliária como
das empresas.
Um dos grandes desafios brasileiros,
no momento, é criar um modelo político
urbano próprio, de tal forma que, nessa
corrida em defesa do homem a cidade não
chegue a esmagá-lo. Hoje, felizmente ainda
existem cidades interioranas bem arborizadas.
Mas, onde paira a desconfiança do homem
diante do outro, desconhecido, é a tônica mais
visível e palpável nas relações sociais da
população, em conseqüência das culturas do
medo da invasão de privacidade, da perda
material e da divisão social.
O maior espetáculo, ao longo de uma
rua, avenida, central ou de bairro, precisa

continuar sendo o homem. Deve-se priorizar a
formação e preservação de praças públicas
com bancos, parquinhos e academias da
Terceira Idade, ladeadas por árvores e jardim,
que servem às crianças, às mães, aos
moradores em geral. Os pais ou responsáveis
têm onde levá-las, para que desfrutem da
paisagem bucólica e saudável que tão bem
enriquece a imaginação infantil.
Qual a criança que não gosta de
descobrir, com seu próprio corpinho, os
bancos, correr e tocar no tronco de uma árvore
que traz uma boa sensação agradável de
pureza e de vida? E elas então brincam,
desenham, correm, dançam, gritam, sorriem,
interagem, sonham e aprendem. Saem de si.
Em termos de Brasil, as cidades estão sendo
construídas e muitas vezes reconstruídas sem
propósitos humanos, mas atendendo somente
às exigências tecnológicas e imobiliárias.
Não surpreende, portanto, o caráter
desumano visível. Descompassadas em seu
aspecto arquitetônico, poluídas, auditiva e
visualmente enredadas em suas próprias
contradições. Será que um dia, firmaremos
um pacto para evitar o risco de deteriorar o
ambiente, em que se desenvolve a única coisa
realmente insubstituível, que é a nossa vida?
Em muitas regiões o estado
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estrangulou a região metropolitana e, no
momento atual, a especulação imobiliária no
Brasil sufoca a população mais carente nos
condomínios populares, criando uma linha
divisória separatista, entre os de luxo e os
mais pobres. Planejamento começa com a
prática, e não com seminários, congressos,
encontros que se prestam para viagens de
recreio, mordomias e pouca ação concreta.
Quando o administrador entra no
esquema de maquiar o alto índice
demográfico construindo moradias sem
pesquisa e projeto, servindo aos interesses
financeiros de incorporadoras, torna-se
evidente que o homem foi derrotado pela
máquina e pelo capital. As cidades são o que
os administradores e as grandes corporações
querem. Tendência não é destino.
O município nessa luta contra a falta
de um plano diretor, ou planejamento urbano,
tem que agir com urgência. Não é demais
repetir: o maior espetáculo de uma rua ou de
um bairro ainda é o homem. Vamos, portanto,
revitalizar a área urbana. ***___Rubens
Shirassu Júnior, escritor, poeta e pedagogo, de
Presidente Prudente, São Paulo, Autor, entre
outros, de Religar às Origens (1980-2010,
ensaios e artigos) e Sombras da Teia (contos,
2016)
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Anos

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, terça-feira 31 de outubro de 2017

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

TEMPORAL DE AMOR

Dia de São Judas Tadeu deu lugar também à de São Pedro aproveitando-se a piracema, livre para família de pescadores, com direito a chuva do padroeiro

Chuva não atrapalhou festa
de S. Pedro na Colônia Z-2
Da Reportagem Local

Foto: JCC

U

m dia especial para
comemorar mesmo que
tardiamente, o santo
padroeiro dos pescadores,
São Pedro, no último
sábado na Colônia Z-2 de
Cáceres, cuja presidenta Dona
Elza Basto Pereira, justificou a
mudança de data, alegando que
no dia oficial de São Pedro, 29 de
junho, os pescadores estavam na
labuta, ao longo do rio,
aproveitando, a maré boa. “Com a
piracema, todos de folga, ficou
mais fácil reunir a família
ribeirinha”, complementou.
A festa começou com a
reza do cururu no oratório da
colônia, musica tradicional
pantaneira com violas de cocho e
ganzá, seguida da ladainha de N.
Sra. Aparecida e reza de São
Pedro. Na barraca externa,
centenas de pessoas espantando o
calor com cervejas e as comadres
colocando as conversas em dia,
enfim, a família reunida, sob o
clima de musica ambiente com a
Banda Forró Brasil.
Logo após o meio dia foi
servido um suculento almoço aos
presentes, que mesmo com a
chuva pesada que caiu, (atribuía

INCLUSÃO SOCIAL

Rotary de Cáceres realiza projeto de
alfabetização de adultos em parceria
Da Reportagem Local

P

Colônia Z-2, palco a festa de São Pedro sábado último

por alguns mais supersticiosos,
uma forma de São Pedro
agradecer a festa) não atrapalhou
o brilho do evento, graças a
impecável organização.
Parceira da festa, a
Cometa Moto-Center sorteou
entre os pescadores profissionais,
uma rabeta 13, logo depois do
almoço e da chuva e antes do
inicio do bailão que rolou no
salão da colônia.
A Colônia Z-2 de Pesca
abrange 16 municípios da região,

de Cáceres até a Vila Bela da
Santíssima Trindade, sob a
presidência em terceiro mandato,
de Elza Basto Pereira.
São mais de 800
pescadores cadastrados como
associados e que estarão segundo
disse Dona Elza, recebendo o no
dia 10 de novembro próximo, a
primeira parcela do seguro
defeso, um benefício pago
anualmente pelo governo federal
aos pescadores profissionais no
período da Piracema.

EM CÁCERES

Unemat realiza Seminário
de Práticas de Linguagem

Assessoria

E

stão abertas as inscrições
para o 1º Seminário de
Práticas de Linguagem
(Sepralin) promovido pelo
Programa de Mestrado
Profissional em Letras
(ProfLetras/Cáceres) a ser
realizado nos dias 4, 5 e 6 de
dezembro de 2017, na
Universidade do Estado de Mato
Grosso Campus Universitário de
Cáceres.
O objetivo do 1º
Seminário de Práticas de
Linguagem é instituir um espaço

de discussão sobre o ensino de
língua portuguesa e literatura nas
escolas do Estado de Mato
Grosso, a partir das experiências
oriundas dos trabalhos
desenvolvidos e em
desenvolvimento no
ProfLetras/Cáceres, que tem por
meta qualificar, em nível de
Mestrado, professores efetivos de
Língua Portuguesa do Ensino
Fundamental da rede pública.
As inscrições estão
abertas a professores e gestores
da educação básica e superior,
Foto: Assessoria

alunos de programas de pósgraduação, servidores técnicoadministrativos e alunos de
graduação, somente por meio do
Sistema de Inscrição de Cursos e
Eventos da Unemat (SIEC), no
e n d e r e ç o :
http://siec.unemat.br/eventos/1se
pralin/
As inscrições com
apresentação de trabalho se
encerram no dia 15 de novembro
e devem gravitar em torno de
trabalhos voltados ao ensino de
Língua Portuguesa e Literatura e
formação de professores. Já as
inscrições de participação
seguem até a data de 4 de
dezembro.

artindo do princípio básico
que todo cidadão tem
direito a educação, o
Rotary Club de Cáceres está
desenvolvendo o Projeto de
Alfabetização de adultos como
forma de viabilizar e garantir este
direito aos que não tiveram
oportunidade de freqüentar uma
escola. Para Gilmar Marostega,
presidente do Rotary, o projeto
vem de encontro a missão do
clube, sendo um processo de
inclusão, socialização e
democratização do ensino.
"Existe um percentual
representativo de adultos na
comunidade com mais de 50 anos
cujo sonho é saber ler e escrever.
Dentre das expectativas
levantadas pelo Rotary Club de
Cáceres na comunidade, relativas
às ações que melhoria a qualidade
de vida de seus habitantes, foi
prioridade o projeto de
alfabetização", enfatiza Gilmar.
Buscando colocar em
prática o projeto, o Rotary buscou
parcerias com a FAPAN, Contatos
Papelaria e Presente e Associação
Remanso Fraterno João Gabriel e
deu início as aulas no dia 8 de
agosto.
Para a aluna Irani
Malaquias de Andrade, 64, o
projeto é uma descoberta, e a fez
enxergar que é tão importante
como qualquer outra pessoa. Com

as aulas ela destaca que alem de
conhecer seus direitos não será
mais discriminada por não ser
alfabetizada.
Mario Valentin da Silva,
75, disse que as aulas têm
colaborado para descobrir o
mundo e as novas tecnologias. Por
seu lado, Ivonete Boa Morte, 62,
manifestou a alegria de não ser
dependente de outras pessoas para
ler e escrever é o que destaca.
A professora Duda,
contratada para o atendimento dos
26 alunos, informou a reportagem
do Correio Cacerense que a maior
dificuldade encontrada é o
problema de visão e que alguns
alunos já foram encaminhados
para exames e outros ainda
necessitam desse atendimento.
Mas ressaltou que a força de
vontade deles, supera as
dificuldades.
Duda e os alunos
aproveitaram a reportagem para
pedir a sociedade apoio com
materiais de limpeza, rodo,
vassoura e uma prateleira para
guardar os materiais escolares.
Também, se possível,
cortinas para as janelas, porque as
aulas acontecem na parte da tarde e
o sol avança por dentro da sala. As
doações podem ser encaminhadas
até a Associação Remanso
Fraterno João Gabriel no Rotary
Club, sito a Rua 13 de Junho. Foto: JCC

Grupo de melhor idade sente-se gratificada com o projeto

Inscrições com trabalho se encerram dia 15 de novembro
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BACANA DE CARRÃO

Suspeita levou a checagem do número do chassi através do aplicativo Ciosp Web, conﬁrmando-se que o veículo era como se suspeitava, produto de roubo/furto

Suspeito curtia rolê com
Fox dublê e foi encanado
P
PM-MT c/ Redação

Foto: PM-MT

oliciais Militares do 17°
Batalhão de Mirassol
D'Oeste prenderam na
tarde da última sexta-feira (27)
Antônio Carlos Venturoli (38),
que estava dirigindo um VW Fox
de cor preta placa NPO-3036,
clonado pela rua São Judas Tadeu
em Mirassol D'Oeste na região de
Cáceres.
A prisão aconteceu
durante uma abordagem, quando
os PMS realizavam rondas pela
Av e n i d a A m a d e u Te l e s
Tamandaré, suspeitando do
veículo e das placas, quando
deram um caráter geral no
condutor e no carro.
R e a l i z a d o s o s
procedimentos de praxe, como
busca pessoal e veicular, não se
encontrando nada de ilícito,
resolveram averiguar a placa,
primeira suspeita, verificando-se
que apesar do emplacamento ser
de um veículo sem restrição, a
placa não era condizente com o
número de chassi gravado no
veículo.

o veículo era realmente, como se
suspeitava, produto de
roubo/furto.
De acordo com os
policiais o suspeito já havia sido
visto pela manhã conversando
com outro suspeito bastante
conhecido dos fardados, com
várias passagens pelo art.180 do
código penal, (receptação) e que
recentemente foi preso tentando

ALTA-TENSÃO

Cavaleiro sobreviveu a queda
de cabo que matou seu cavalo
O.D c/ Redação

N

Antônio Carlos Venturoli detido com cabrito dublê

Diante da suspeita, foi do chassi através do aplicativo
realizada checagem do número Ciosp Web, confirmando-se que

VALENTE DE ARAQUE

Vitima segue ladrão
e agarra ele num bar
PL c/ Redação

N

a madrugada deste
sábado (28) por volta das
1h40 mais um assalto
aconteceu em Pontes e Lacerda
nas proximidades da Escola 6 de
Agosto, mas desta vez, um dos

atravessar um veículo roubado na
fronteira com a Bolívia.
Diante do comprovado,
foi dada a voz de prisão ao tal
A n t ô n i o C a r l o s Ve n t u r o l i ,
guinchado juntamente com o Fox
para a delegacia de policia, cuja
autoridade de serviço manteve o
carro apreendido e encaminhou o
distinto para uma das celas do
cadeião.

ladrões se deu mal, pois a vítima
depois de sacar que os pilantras
não estavam armados de verdade,
reagiu e ao dar um carreirão de
responsa nos bandidinhos
safados, logrou agarrar um.
Foto: Ilustrativa

Ladrão de bagatela geralmente passa a noite no corro e é liberado

Conforme a vitima
R.V.C.M, 20, ele estava com sua
namorada A.R.P.O, quando dois
suspeitos chegaram em uma
motocicleta anunciando o assalto
em frente uma residência.
Um dos meliantes com a
mão na cintura dizia estar armado
e de imediato, nem o rapaz nem
sua namorada reagiram, tendo a
dupla roubado deles um celular
LG K10 e duas correntes.
Acontece, que na
seqüência o jovem percebeu que
os bandidos não estavam
armados coisíssima nenhuma e os
seguiram até o bar do Silvano na
BR 174b.
Ali chegando, encarou os
ladrões e entrou em luta corporal,
conseguindo segurar o larápio
E.O.R até que a Polícia chegasse,
enquanto que o outro fugiu do
local.
A Polícia rapidamente
chegou e conduziu o suspeito
para o CISC de Pontes e Lacerda
para as providencias cabíveis.
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ão foram apenas quedas
de galhos de árvores,
casas destelhadas, ruas
inundadas etc., causadas pelas
chuvas com vendaval registrados
na tarde de sábado último em
Cáceres.
A queda de um cabo de
alta tensão da Energisa no bairro
Santo Antonio também, quase
causa uma tragédia ao
sexagenário Virginio Rosa dos
Santos, 63, atingido pelo fio de
alta tensão que se rompeu com os
ventos.
Ele cavalgava pelas ruas
do bairro, quando aconteceu o
incidente, que matou seu cavalo,
aparentemente bem mais forte
que o cavaleiro, mas deve ter
segurado o efeito solo. Já
Virginio, foi encaminhado com
dores no peito para o Hospital
Regional, para os devidos

procedimentos. O animal que não
resistiu a descarga elétrica e
morreu no local, foi recolhido
para posteriores providencias.
Após o susto, Virginio
contou que era proprietário do
animal e transitava com ele na
região do bairro Santo Antônio,
em Cáceres, quando o cabo de
energia se rompeu e caiu sobre
ele.
Testemunhas disseram
que houve um clarão no momento
da descarga elétrica, que deixou
os moradores da região sem
energia.
Em nota, a Energisa
informou que após o temporal do
último sábado, mais de 11 mil
clientes ficaram sem energia
elétrica nos municípios de
Cáceres e Mirassol D'Oeste,
prosseguindo o transtorno na
região até o dia seguinte.
Foto: Joner Campos

Cavalo não resistiu a forte descarga elétrica
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PLANO INTEGRADO

Taques disse que mesmo em meio à crise Mato Grosso tem conseguido reduzir os índices de criminalidade, mas que precisa-se de menos discurso e mais recurso

Governador cobra recursos
para segurança na fronteira
Secom c/ Redação
Foto: Maike Toscano

O

governador Pedro
Taques cobrou mais
empenho do Governo
Federal no auxílio aos Estados
brasileiros em ações de combate à
criminalidade e aumento da
segurança na região de fronteira.
Taques participou na
manhã da última sexta-feira (27),
em Rio Branco (AC), do
Encontro de Governadores do
Brasil pela Segurança Pública e
Controle das Fronteiras:
Narcotráfico, uma emergência
nacional, com a presença de
quatro ministros de Estado e
outros 19 governadores.
"Nós estamos vivendo
uma situação de emergência.
Precisamos da criação de um
fundo, precisamos de dinheiro.
Só os Estados não têm
condições de bancar a
segurança", disse o governador
de Mato Grosso. Ele sugeriu,
ainda, que o BNDES crie uma
linha de crédito para que os
Estados possam aparelhar melhor
suas forças policiais.
"Leis e projetos não vão
resolver nossos problemas.

ser discutidas e implementadas
futuramente.
Entre elas está a
construção de soluções em
conjunto para enfrentar o
narcotráfico e o tráfico de armas e
munições.
" A c o r d a m o s a
necessidade de unir esforços
entre o Governo Federal e os
Estados da Federação em ações
planejadas, estruturadas e
integradas entre as Forças de

Segurança e Inteligência em
todos os níveis", diz um trecho da
carta.
Entre as ações estão a
criação de um plano nacional
integrado de Segurança Pública,
integração de ações de
Inteligência, fortalecimento da
cooperação internacional na faixa
de fronteira e a liberação de
recursos para o fortalecimento do
sistema prisional.

FUGIDO DE RONDÔNIA

PM prende ladrão procurado
pela justiça usando nome falso
No final do encontro foi assinada a Carta do Acre

Precisamos de menos discurso e
mais recurso. A longo prazo,
precisamos de mudanças
constitucionais que possam trazer
para a União mais
responsabilidade na segurança
pública".
O governador Pedro
Taques, em seu discurso no
evento, disse que mesmo em
meio à crise Mato Grosso tem

PM c/ Redação

conseguido reduzir os índices de
criminalidade. Ele citou a queda
de 12% no número de homicídios
em Mato Grosso, além da
redução nos números de roubos e
furtos.
Ao final do encontro, os
ministros e governadores
assinaram um documento, a Carta
do Acre, com uma série de
sugestões de medidas que devem

FATALIDADE

Motociclista morre ao
colidir com boi na pista

B

andido procurado pela
policia e justiça de
Rondônia, Jonas Alves de
Oliveira Filho, com ficha
criminal por roubo, foi preso no
final de semana (madrugada de
sábado) pela policia militar de
Pontes e Lacerda e conduzido à
Delegacia da Polícia Civil de
Pontes e Lacerda. Até então o
suspeito se identificava pelo
nome falso de foi identificado
Emilson Oliveira da Rocha.
Acontece, que na
Delegacia, os policiais
plantonistas desconfiaram que o

preso havia fornecido nome falso
e em buscas e durante as trocas de
informações com o Sistema
Prisional de Porto Velho, apurouse tratar de Jonas Alves de
Oliveira Filho,
com ficha
criminal e procurado por roubo
que estava com nome falso e era
foragido da Justiça de Rondônia.
O suspeito foi autuado
pelos crimes de roubo majorado e
falsidade ideológica. Ele teve o
mandado de prisão cumprido e
posteriormente encaminhado ao
Centro de Detenção Provisória
(CDP) local.
Foto: PM-MT

Da Redação

N

a madrugada de sábado
último, um grave
acidente aconteceu na
MT 175 entre Indiavaí e
Figueiropolis D'Oeste, na região
de Cáceres, quando Josinaldo
Rodrigues Especiato, 33,
morador em Figueirópolis,
morreu depois que a moto Honda
de cor azul que ele pilotava

co lid iu co m u m b o i q u e
atravessava a pista.
O garupeiro da moto,
identificado até o momento
apenas como Eduardo, sofreu
ferimentos generalizados e foi
socorrido ao HRC, ficando
internado.
Segundo uma gestante
que passava pelo local e viu o
Foto: Reprodução

Josinaldo Rodrigues Especiato, o Rochão Naldo

acidente, ao tentar desviar da
moto e dos corpos, saiu da pista
com seu Classic, não chegando a
colidir com nada, mas devido ao
estado, foi igualmente socorrida
ao HRC, assim com uma criança,
sua acompanhante.
Ela seguia sentido
Indiavaí e foi quem solicitou a
presença da policia ao local.
Conforme os policiais, a
moto estava tombada na pista e as
vitimas com ferimentos graves
próximo à Honda, Josinaldo, já
morto e Eduardo, com lesões pelo
corpo, removido ao regional,
onde continua sob cuidados
médicos. O condutor da moto
Josinaldo Rodrigues Especiato,
também conhecido como Rochão
Naldo, segundo apurou a Politec
presente no local, seguia em
sentido Indiavaí/Figueirópolis
D'Oeste, onde ele residia.
Também no final de
semana, sexta feira 28, Edilene
Francisca dos Santos, 25, morreu
após a motocicleta Yamaha
Factor na qual ela era passageira
bater contra uma vaca em
Guarantã do Norte (norte de MT).
O veículo era pilotado
pelo marido da vítima e um filho
do casal, de 4 anos, que
receberam ferimentos sem
gravidade, mas, Edilene, não
resistiu e foi a óbito.

Procurado pela Justiça Jonas Alves de Oliveira Filho
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PRELIMINAR

Os candidatos fizeram prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório, composta por 60 questões e, na segunda fase, uma redação e prova dissertativa

IBFC divulga resultados
de concurso da Seduc/MT
Assessoria c/ Redação

Foto: JCC

O

Instituto Brasileiro de
Formação e Capacitação
(IBFC) divulgou ontem, (30) o
resultado preliminar da prova objetiva
para o cargo de Técnico Administrativo
Educacional (TAE) do concurso da

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
(Seduc). A partir das 16h, os candidatos
poderão ter acesso às notas e a
classificação no endereço eletrônico do
Instituto Brasileiro de Formação e
Capacitação (IBFC), no submenu

Resultados.
O prazo para interposição do
recurso, previsto no item 13. 1 alíneas
“d” e “e” para o cargo será de dois dias
úteis, no horário das 9h do primeiro dia
às 16h do último dia, observado o

PEDIDO LIMINAR

Ministro Gilmar nega recurso
em defesa do deputado Gilmar

O

Ministro do Supremo Tribunal
Federal Gilmar Mendes indeferiu
pedido de liminar impetrado pela
Assembléia Legislativa de Mato Grosso em
favor do deputado Gilmar Fabris. A
procuradoria da ALMT ajuizou a

Reclamação 28786 com pedido de liminar no
dia 24 de outubro, data em que a Casa
publicou a Resolução 5.221, com força de
Alvará de Soltura para Gilmar Fabris. O
documento foi aceito, incontinenti, pela
autoridade carcerária, antes que TRF1 e STF
Foto: Arquivo

Para advogado Eduardo Mahon, ALMT foi longe demais

se manifestassem e Fabris deixou o CCC
após 40 dias de prisão decretada pelo
ministro do STF Luiz Fux.
No TRF1, a petição da defesa do
deputado Fabris, advogado Zaid Arbid, para
o desembargador Ney Bello, no Pedido de
Relaxamento de Prisão Preventiva só foi
juntada no dia 26 de outubro, depois da
libertação do parlamentar. A petição ainda
aguarda análise do desembargador. No dia 24
a ALMT analisou em plenário o decreto de
prisão, que foi revogado com aprovação de
19 deputados. Em seguida, a Mesa Diretora
publicou edição extraordinária do Diário
Eletrônico da Assembléia com a Resolução
5.221, assinada pelo presidente Eduardo
Botelho, o 1º secretário Guilherme Maluf e
2º secretário Nininho.
Desde então diversos advogados
se manifestaram sobre o caso, alertando que
a Mesa Diretora afrontou o Judiciário e
deverá arcar com as conseqüências. O
advogado Eduardo Mahon declarou que a
Assembléia 'foi longe demais de suas
atribuições. “O alvará tem que ser emitido,
necessariamente, pela mesma unidade
judiciária da qual partiu o mandado. Em caso
de teimosia, o que não é, a Assembléia
deveria comunicar a presidente do STF,
Cármen Lúcia”, disse Mahon.

Em Cáceres algumas escolas sediaram as provas do concurso

horário de Cuiabá, nos termos do item 13
do Edital de abertura. Conforme o IBFC,
93.318 pessoas se candidataram para as
928 vagas, que conta com um salário
inicial de R$ 1.456,11.
Os candidatos a TAE fizeram
uma prova objetiva de múltipla escolha
de caráter eliminatório, composta por 60
questões e, na segunda fase, uma
redação e prova dissertativa também
com quatro questões, sendo três da
disciplina específica a que concorre a
uma vaga, e uma relativa às políticas
públicas de educação.
Segundo o cronograma, a lista de
aprovados na prova discursiva para TAE

será divulgada no dia 29 de novembro.
Já o resultado da prova discursiva para o
cargo de professor será divulgado no dia
07 de novembro.
Ao todo, o certame conta com
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 TAE, além de cadastro de
reserva de 50% do total de vagas.
As avaliações foram aplicadas
nos municípios de Alta Floresta, Barra
do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá,
Diamantino, Juara, Juína, Matupá,
Pontes e Lacerda, Primavera do Leste,
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FERA-FORA

Alviceleste de Cáceres sabia da quase impossibilidade de se classificar para a fase semifinal, mas lutou contra o Cuiabá, não saindo do empate e um 6º lugar, fora!

Empate na Arena elimina
o Cacerense das semifinais

O.E c/ Redação

Foto: Pedro Rocha

C

omo já era de se esperar, o
Cuiabá jogou com o
regulamento debaixo do braço
e segurou para não ser surpreendido
pelo Cacerense na Arena Pantanal na
noite de sábado último, já que um
empate levaria o Dourado de Cuia
para a fase semifinal da Copinha da
federação. E foi assim que o time do
técnico Eduardo Henrique jogou para
o gasto e empatou por 1 a 1 com a Fera
da Fronteira, resultado suficiente para
a classificação do time da capital.
O tento da equipe cuiabana
saiu dos pés de Cleberson Tiarinha,
um artilheiro que não perdoa. O
Cacerense, por sua vez, terminou o
torneio na 6ª colocação, já eliminado.

O time encerrou a Copa FMF com seis
pontos, obtendo apenas uma vitória,
três empates e duas vitórias.
Na outra partida do sábado, a
vitória do Mixto por apenas por 1x0
contra o União, não bastou para
garantir a vaga do alvinegro de Cuia
nas semifinais da competição. A
situação não era fácil mesmo. O
Mixtão entrou em campo já sabendo
que precisava vencer por pelo menos
com dois gols de diferença e ainda
torcer por uma combinação de
resultados.Os dois gols não vieram.
Veio apenas um, Já nos acréscimos.
Bonito gol de David. Com o resultado
o Mixto alcançou o União e ambos
terminaram a primeira fase da Copa

FMF empatados com sete pontos. Só
que o Colorado teve menos 1 gol de
saldo e o Alvi-negro menos 3.
Com o resultado, somado ao
empate entre Cuiabá e Cacerense na
Arena Pantanal, o Mixto terminou
eliminado na 5ª posição e o União se
classificou em 4º, mas o time
conheceu a segunda derrota
consecutiva e agora vai enfrentar o
invicto Dom Bosco em um confronto
direto na semifinal valendo vaga para
a Copa do Brasil de 2018.
No terceiro jogo do sábado,
Luverdense x Sinop, os dois times já
sabiam seus destinos na Copa FMF:
Luverdense eliminado e Sinop já
garantido nas semifinais. O Verdão de

DESESPERADOS

Luverdense e Santa Cruz não
saíram do empate no Arruda
O.D c/ Redação

N

a luta para se afastar da zona
de perigo, o Luverdense
apenas empatou fora de casa.
Jogando em casa, no estádio do
Arruda, o Santa Cruz não conseguiu,
neste sábado, um resultado favorável
para ficar mais perto de sair da zona de
rebaixamento e empatou com o
Luverdense. A partida, que era válida
pela 32ª do Campeonato Brasileiro
Série B, terminou em 0 a 0.
A primeira etapa foi bem
fraca e a grande chance de gol foi aos
26 minutos. Marcos Aurélio lança
Rafael Ratão, que invadiu a área e
finalizou em cima de Anderson Salles.
Na sobra, Marcos Aurélio finalizou de
fora da área e a bola foi para fora.
Pouco antes do intervalo, aos
40 minutos, os visitantes voltaram a
criar uma chance de gol. Ricardo
puxou a jogada pela direita, entrou na
área e bateu cruzado. Júlio César
estava bem posicionado e fez a defesa.
O Santa Cruz teve sua
primeira oportunidade de gol na volta
do intervalo. Grafite fez o pivô para
Richardo Bueno chegar arrematando.
Diogo Silva foi bem e fez a defesa. A
resposta veio aos 13. Moacir fez uma
bela jogada pelo lado direito e
finalizou, contudo parou em Julio
Cesar. No rebote a bola foi para fora.
Os mandantes quase abriram
o placar aos 19. Anderson Salles
mandou uma bomba na cobrança de
falta e a bola explodiu na trave. Aos
30, Ricardo Bueno arriscou o chute de
fora da área e a bola passou perto do

gol defendido por Diogo Silva.
Talvez a grande chance da
partida foi aos 34 minutos. André Luís
arrancou pela direita e cruzou para a
área. A bola ia em direção a Halef
Pitbull, no entanto Diogo Silva saiu
bem do gol e conseguiu fazer o desvio.
Aos 38, Marcos Aurélio
bateu falta curta para Guly e
surpreendeu a defesa do time
pernambucano. O volante da
Luverdense invadiu a área e
arrematou, mas Guilherme Mattis
conseguiu desviar. No final da
segunda etapa, ambas as equipes de
cuidaram de não levar o gol.

Com o resultado, o time
pernambucano foi a 32 pontos e
permaneceu na 18ª colocação. Por sua
vez, o clube do Mato Grosso somou
um ponto, chegando em 36, e
permaneceu na 17ª posição, com dois
pontos a menos que a primeira equipe
fora da zona da degola.
Na próxima rodada, a Cobra
Coral irá enfrentar o Náutico no
sábado, dia 4 de novembro, às 17h30
(de Brasília), enquanto que o
Luverdense irá visitar o ABC, no
Frasqueirão, na sexta-feira, 3 de
novembro, às 21h30.

Cacerense entrou em campo sabendo da parada dificílima

Lucas e o Galo do Norte fizeram um
jogo franco no Passo das Emas que
terminou com vitória do time de Lucas
do Rio Verde por 3 a 1.
Foram três gols na primeira
etapa, Erick, de fora da área, e Gabriel
cobrando pênalti fizeram 2 a 0 para o
Luverdense. Já perto do fim, um
pênalti pro Sinop e Lessinho
descontou. Na segunda etapa, o
goleiro sinopense Ted acabou errando
reposição de jogo e o Lec se
aproveitou em gol de Jonathas.
A única vitória do Verdão na
Copa FMF não foi suficiente para a

equipe sair da lanterna. O 3 a 1
encerrou de vez as esperanças do
Sinop de terminar em segundo lugar
na 1ª fase, mas se clasasificou, o que
importa. Antes do fim, o duelo ainda
teve um zagueiro expulso de cada
lado.
Agora, nas semifinais da
Copa FMF, o Cuiabá (2º colocado),
enfrentará o Sinop (3º). O jogo de ida
deve acontecer no próximo fim de
semana, no estádio Gigante do Norte;
e o Dom Bosco x União (primeira
partida em Rondonópolis e a volta e
Cuiabá).

Foto: Assessoria Luverdense

Verdão e Cobra Coral continuam abraçados na zona
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By Rosane Michels

***************************
Em ritmo de festa e muita alegria o garotão Davi Martins Santullo Benevides recebeu os parabéns dos amiguinhos na noite
de sábado na casa dos bisavós. O clima de felicidade tomou conta da noite ao som do tradicional parabéns, Davi apagou
velinha. Que Deus lhe presenteie com muita saúde. Beijinho no coração.
Hoje nossos votos de felicidades é endereçado a
aniversariante Gilda Moreira Assunção, que colhe
mais uma rosa no jardim de sua existência. Parabéns
pelo seu dia! Que esse aniversário seja especial e que
esse novo ano seja maravilhoso e repleto de
felicidades. Na foto com o maridão Gilmar.

Parabenizamos também a jovem Bruna Ramires que
ontem festejou data nova e recebeu o carinho especial
dos familiares e amigos. Felicidades e muitos anos de
vida.

Áries

A Lua em Peixes unida a Netuno, seu
regente, recebe um ótimo aspecto do Sol
unido a Júpiter indicando um dia de
interiorização e necessidade de
distanciamento da vida social e dos
amigos. Hoje você estará mais voltado
para suas emoções, que passam por um
momento de equilíbrio e vai priorizar a
intimidade.

Leão

A Lua em Peixes unida a Netuno, seu
regente, recebe um ótimo aspecto do
Sol unido a Júpiter indicando um dia de
maior envolvimento com seu mundo
emocional mais profundo, que passa
por um momento de equilíbrio. O dia
pode ser também bastante positivo
para a concretização de um
empréstimo ou parceria financeira.

A Lua em Peixes unida a Netuno, seu
regente, recebe um ótimo aspecto do
Sol unido a Júpiter indicando um dia
de movimento agradável em sua vida
social e aproximação dos amigos. Um
projeto em equipe, pode começar a
apresentar bons resultados. Um
contato comercial, pode resultar em
um novo contrato.

Virgem

A Lua em Peixes unida a Netuno, seu
Capricórnio
Sagitário regente,
recebe um ótimo aspecto do
Sol unido a Júpiter indicando um dia
de interiorização e necessidade de
distanciar-se da vida social. O melhor
que você tem a fazer hoje, é ficar em
casa, junto dos seus. Procure
promover um encontro em sua casa,
para boas conversas com os amigos.

Depois de um dia de trabalho, nada melhor que curtir
a Feira Cultural e Gastronômica da Praça da
Cavalhada e saborear deliciosa culinária pantaneira
e Oriental, além de espetinhos, crepes, hambúrguer,
crepes, salgados e doces e ainda muito artesanato e
espaço kids. Fica a dica, a pedida hoje é pracinha da
Cavalhada. Vale conferir.

A Lua em Peixes unida a Netuno, seu
regente, recebe um ótimo aspecto do
Sol unido a Júpiter indicando um dia de
movimento agradável em seus
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento é ótimo para
sair e divertir-se com amigos, pois você
estará mais aberto e comunicativo.

A Lua em Peixes unida a Netuno, seu
regente, recebe um ótimo aspecto do
Sol unido a Júpiter indicando um dia de
boa comunicação e maior contato com
as emoções. Você estará mais sensível e
com um cuidado maior com as
palavras, que saem de você,
acompanhadas de afeto. Dia ótimo para
assinar um documento importante.

Gêmeos

Libra

A Lua em Peixes unida a Netuno, seu
regente, recebe um ótimo aspecto do
Sol unido a Júpiter indicando um dia
de movimento interessante e
agradável em seus projetos
profissionais. O momento é ótimo
para apresentação de projetos e
planos de negócios. Uma promoção
pode ser aprovada.

A Lua em Peixes unida a Netuno, seu
regente, recebe um ótimo aspecto do
Sol unido a Júpiter indicando um dia
de movimento agradável em seus
projetos, especialmente os de
trabalho. O dia é ótimo para enviar
CVs, caso esteja procurando um novo
emprego. Bom também para começar
uma bom programa de exercícios.

Câncer

A Lua em Peixes unida a Netuno, seu
regente, recebe um ótimo aspecto do
Sol unido a Júpiter indicando um dia
de maior contato com seu mundo
espiritual e filosofia de vida. O
momento é altamente positivo para a
prática da meditação e rituais que promovam o
contato com o Sagrado, dentro e fora de você.

Escorpião A Lua em Peixes unida a Netuno, seu

regente, recebe um ótimo aspecto do
Sol unido a Júpiter indicando um dia
de movimento agradável em sua vida
social e aproximação dos amigos.
Um romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo. Dia ótimo
para sair e divertir-se com os filhos.

A Lua em Peixes unida a Netuno, seu

Peixes

Sol unido a Júpiter indicando um dia de
movimento interessante em suas
finanças. Procure não envolver-se em
um novo investimento neste momento,
espere dois dias. Um projeto ou
contrato envolvendo aumento de seus
rendimentos, pode ser aprovado.

pouco carente.

Aquário regente, recebe um ótimo aspecto do

A Lua em seu signo unida a Netuno,
seu regente, recebe um ótimo aspecto
do Sol unido a Júpiter indicando um
dia de maior envolvimento com seu
mundo emocional e abertura do
coração. O dia é ótimo para estar mais
perto de quem ama. Você estará
receptivo, afetuoso e até mesmo um

