ANO 56 - Nº 10.380
CÁCERES-MT, TERÇA-FEIRA 09 DE OUTUBRO DE 2018

ESMAGADORA
O candidato de Cáceres mais votado à uma vaga na AL-MT não conseguiu somar 10 mil votos e salvo suplências, a cidade corre risco de ficar sem representante

Vitória de Mauro Mendes
foi na base do três por um
Foto: Rogério Florentino

O ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes confirmando as pesquisas
das ultimas semanas, ganhou de lavada, numa vitória arrasadora sobre seus
adversários, tipo 3 por 1, com 58,69% dos votos contra 19,56% de
Wellington Fagundes e 19% de Pedro Taques. Na câmara federal, Cáceres
e região elegeu Dr. Leonardo, com mais de 51 mil votos, enquanto que na
AL-MT, nenhum candidato local conseguiu o cociente necessário. Confira
a lista nesta edição. Página 06

AULA PRÁTICA

Acadêmicos da Fapan
realizaram testes grátis
Foto: JCC

Governador eleito Mauro Mendes acena ao povo após votar

CLIMA & AMBIENTE

Cáceres recebe hoje comitiva
da Ascending South América

Trabalho pratico serviu como aula de campo aos alunos

No final de semana, alunos dos cursos de biomedicina, fisioterapia
e farmácia, da Faculdade do Pantanal, (Fapan) realizaram atendimentos
populares no hall do estacionamento do Juba Supermercados, com testes
de glicemia, aferição de pressão e tipagem sanguínea. Os serviços foram
supervisionados pela coordenadora de biomedicina da Fapan Kátia
Tichota, com dezenas de atendimentos. Página 03

Foto: Divulgação

A Expedição Internacional
“Ascending South America”, que
está percorrendo 6.500
quilômetros do continente para
salientar as ameaças ambientais e
as mudanças climáticas, chega
hoje, em Cáceres, composta por 15
profissionais, (cientistas,
passageiros e jornalistas) e ficará
por três dias em nossa cidade. A
Redescobrindo América do Sul,
conta com o apoio do Projeto
Bichos do Pantanal, que é
patrocinado pela Petrobras.

NA CHAVE

Rondas da PM nas quebradas
leva 5 marginais pro xilindró

Fotos: PM/MT

Página 03
Expedicionários chegam logo mais ao pantanal de Cáceres

FRONTEIRA DO PÓ

Na trombada com policiais
mulas abandonam cocaína

Meliantes cheios de bronca estão chaveados no Nova Era

Mais cinco marginais foram tirados de circulação, graças ao
trabalho preventivo/ostensivo da policia militar, com a prisão de Antonio
Etevaldo de Jesus Passos, Erick dos Santos Deluke, Carlos Augusto
Gomes, Genilson da Silva Assunção e André Pascoal da Costa, no final da
última semana, pelos mais diversos crimes; sobretudo, tráfico de drogas,
porte de armas e munição, Lei Maria da Penha, falta de habilitação e
roubos. Página 03

Foto: Assessoria

Aconteceu no final de semana, mais
uma apreensão de carregamento de droga na
região da Fronteira de Cáceres com a
Bolívia, através da ação do 6º BPM/ Cáceres
juntamente com Policiais da Delegacia
Especial de Fronteira Defron. Os trabalhos
lograram apreender 27 kg de pasta base de
cocaína, mas os traficantes (mulas)
conseguiram escapar pela mata fronteiriça.
Página 04
Droga foi abandonada pelos mulas que sumiram na mata
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Folga pro enterro dos Ossos
Hoje seria o dia da tchurma roer
os ossos,... ou, seria o dia do enterro dos
ossos? Depois do carnaval é assim que se
chama o dia útil após a quarta feira de
cinzas e nas eleições, uma festa de
oportunistas, caça-votos e níqueis,
promessas e conversa fiada, engodos ao
cubo, o abre alas para a terça feira,
deveria ser o Dia do Enterro-dos-Ossos.
Sabiam que esta é uma expressão usada
para indicar um prato feito com os restos
do dia anterior ou simplesmente a
refeição preparada com as sobras?
Pois é amigos, a merreca que o
cabo eleitoral recebeu, (quem não
recebeu antes das eleições, babau!) só
deve ter dado mesmo pro rancho da
semana que se foi, daí os ossos que
sobraram, se é que o vira latas não roeu,
vai pro buraco, enterrado.Mas valei-nos
São João Leonardo, (nome de cantor de
sertanejo universitário), o santo deste
dia, que em vida foi farmacêutico,
prepara aí um coquetel de epocler com
sal de frutas e boldo, que a farra eleitoral
foi pra deixar folião de carnaval roxo de
inveja.
O que tem de gente hoje com
aquela cara de santinho no tacho, não tá
no gibi, mas é assim mesmo, alegria de
uns, tristezas de outros, quem brigou por
causa de política, fica com aquela cara
de bunda, porque eles, os políticos, com
certeza, estão tomando cafezinho juntos,
numa boa. A pesquisa furou? Ela sempre
fura prá quem perde, aliás, se fulano
encomendou pesquisa no instituto de
sicrano e divulgou a danada, é porque
estava na ponta, no máximo em segundo
lugar lambendo o calcanhar do primeiro
na margem de erro, caso contrário,
gaveta e truco.
Político, amigos, é tudo farinha

COMPRA DE VOTOS
Que candidatos compram votos não é
segredo prá ninguém, o difícil é provar com
P maiúsculo, mesmo porque simples
apreensões de dinheiro como no último final
de semana, R$ 23 mil com um casal
Rondonópolis, R$ 90 mil com indivíduos
num Gol prata abordado no km 560 da BR070, mesmo com santinhos de um
candidato, levantam claras suspeitas do
crime eleitoral, mas provas robustas contra o
candidato, mesmo diante das evidencias,
não ensejam ao final uma sentença
condenatória ao tal vaselina. Se nem
vaquinha com CPFs de desempregados
colou, imagine dinheiro, cuja série é só dele
e de mais ninguém.
CALOTE GRANDE
Falando em bereré, os calotes em
campanhas também são notórios, veja o caso
do diretório estadual de um partido em Cuia,
que não repassou valores prometidos às
campanhas de dois candidatos deputados
estaduais, denuncia feita na justiça,
alegando os cabos eleitorais, um preju de R$
95 mil por serviços prestados no período
eleitoral. Quando a bomba estourou, o
presidente estadual do partido cabeça de
chapa, informou que a sigla mestra só era
responsável pelos financiamentos das
campanhas majoritária e proporcionais
daquele partido, coligados fora.
SEM BORRACHUDOS
Pelo que ficamos sabendo, o buraco é
grande, 1.200 coordenadores, líderes e
apoiadores de campanha teriam trabalhado
desde o dia 2 de setembro sem receber pelos
serviços e agora querem, e, claro, têm todo o
direito de receber, numa boa ou na frente do
homem da capa preta. De preferência, nota
sobre nota, prá evitar mais calote em
borrachudos, como vimos há anos atrás em
Sinop, filas em frente ao comitê de um
candidato, com orelhas de jegue nas mãos e
no ora-veja, este editor mesmo, que
assessorava o tal candidato, só recebeu na
pressão e antes das eleições.
ESTÁGIO/FÓRUM
A Comarca de Rio Branco divulgou a lista de
candidatos que tiveram as inscrições
deferidas, bem como a data, horário e local
da prova do Processo Seletivo para Estágio
Curricular Remunerado de Nível Médio
(cadastro de reserva). As disposições estão
no documento assinado pela juíza e diretora
do Foro, Daiene Vaz Carvalho Goulart,
disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico de 4 de outubro. O teste será
aplicado no dia 21 de outubro, das 8h00 às
12h00, na sede do Fórum de Rio Branco, a
todos os candidatos que tiveram sua
inscrição deferida. Os candidatos deverão se
apresentar munidos de documento original,
comprovante de inscrição e caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, com
antecedência de 30 minutos do início da
prova.
DESAFIO TAQUARAL
O site do nosso amigo Gonzaga Junior,
Jornal Oeste, informando que os alimentos
não perecíveis arrecadados no 3º Desafio
Taquaral foram doados a APAE de Cáceres e
que a entrega foi feita por Willian Abutakka
de Moraes, Alexandre Vieira e Roosevelt
Ramsay Torres Júnior que junto com a I9
Academia e a Bike Cáceres, organizaram as
provas que reuniram 250 atletas.
Patrocinado pelo Juba Supermercados,
Posto Carretão e Bike Mato Grosso, o
evento foi um sucesso, inclusive com
visitantes de outras cidades, movimentando
todos os elos da cadeia do turismo.

do mesmo saco, hoje um chama o outro
de ladrão, safado, corrupto, amanhã,
estão amarrando acordos, nepotismo
cruzado que não é crime, gambiarra de
suplência, cargos em escalões, um balaio
de gatos e trouxa é quem fica nas
esquinas se engalfinhando em defesa
deste ou daquele.
Se não tiver ensino médio ou
superior, fizer um concurso, nem vaga
de gari consegue, ao passo que na
corriola política de gabinete, aspones
semi-analfabetos, afilhados dos eleitos
tem vaga garantida, mesmo que seja
num terceiro escalão, e lá vai grana
nossa pras despesas dos bacanas.
Deixa prá lá, que hoje ainda é
folga da companhia, não tem espetáculo,
o picadeiro está vazio, domadores de
votos repousam, os palhaços desceram
das arquibancadas e o Circo Brasil vai
embora, pra estréia daqui a dois anos,

mesmo porque essa coisa de 2º turno prá
presidente, é briga de cachorro grande.
Negócio agora é o seguinte, cuidar prá
não escorregar na lama, porque São
Pedro saiu da greve e abriu as torneiras,
haja toró e barro pra sujar barra de calça
e botina; se for chinelo ou magrela, a
bunda do jeans do peão fica uma beleza,
mais manchada que ficha de político,
que andou na periferia antes da chuva
pedindo votos e prometendo asfalto
mais uma vez.
E o pobre trabalhador honesto,
Pedro Pedreiro, como dizia o mestre
Chico da Banda, vai ficar esperando
desde o ano passado para o ano que vem,
que no dia de São Nunca, alguma das
promessas tenha sido cumprida, antes
do Zé ou da Maria enterrar os ossos,
antes da volta do Circo Brasil, enquanto
a gente continua aqui na cobrança, pois
promessa não é duvida, é divida.

Gregos, Baianos e Cacerense
Como dito por Arquimedes de
Siracusa, lá pelo menos anos 250 antes de
Cristo, Eureka, que bacana, buscava com uma
lanterna plagiando Diógenes uma luz no fim
do túnel e agradando Gregos e Baianos, (ou
seriam Troianos), achei um tema pro nosso
bate papo semanal desta terça feira. Pra
satisfazer a curiosidade geral, o vocábulo
eureka, do pretérito perfeito do indicativo do
verbo grego “heuriskéin” é uma interjeição
que significa, encontrei, descobri, tornada
famosa pelo cientista ao medir o volume da
banheira com água, de seu amigo Rei Hierão.
Não apenas este pitagórico
personagem real, que descobri viajando nos
livros de história, mas outros da civilização
grega nos legaram uma herança cultural muito
rica, que influenciou toda a nossa civilização
ocidental. Vejam o equilíbrio e a harmonia
clássica das concepções de beleza,
imortalizadas nas obras de escultura, pintura, e
arquitetura da civilização grega; se a gente
vibra hoje nas novelas da Globo, é preciso
voltar ao teatro grego, dividido em tragédia e
comédia, o berço da arte de representar,
naquela época, já interferindo na educação dos
jovens.
As encenações eram ao ar livre, os

atores, Ésquilo, Sófocles, Aristófanes e
Eurípedes, dentre outros, abriram as cortinas
das artes cênicas para a posteridade. Então, a
gente faz um tour pela CVC e em algumas
capitais se encanta com obras de Niemeyer,
lindas não? Sim, mas carece de mergulhar na
arquitetura grega caracterizada pelos estilos
dos capitéis das colunas, diferenciada nos
estilos dórico, jônico e coríntio, com certeza,
lastro para arquitetos do século XX.
Neste contexto, a escultura, do cinzel
de Fídias e Miron, de característica natural e a
harmônica em suas formas. Não houvesse tudo
registrado em alfarrábios, diriam que não
passava de histórias, mas diga lá, dá pra se falar
em história, sem citar Heródoto, Xenofontes e
Tucídides? Impossível, não é? Pois bem, na
história, os gregos foram os primeiros a tratá-la
com espírito científico, separando a lenda dos
fatos, as fake-news das true-news, abrindo o
campo da filosofia, para explicar o cosmos e as
coisas da vida humana, com destaques para
Sócrates, Platão e Aristóteles.
Trocando em miúdos, a gente só pode
brincar com este termo, devido a terrível
matemática que martelava e ainda martela a
cuca dos estudantes, quiçá um mal, porém,
necessária esta herança de Tales de Mileto e

EXPEDIENTE

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

55

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Pitágoras, com seus cálculos e leis
geométricas. Parece coisa de louco mesmo, a
tal matemática, que a gente finge estudar prá
não zerar no vestibular de humanas e que pesa
nas exatas e biológicas, chega a doer e nesta
hora, saúde é o que interessa; graças, claro, ao
estudioso Hipócrates, que deu os primeiros
passos para a compreensão das doenças
através dos sintomas, abandonando os
tratamentos baseados em crenças e
superstições, evoluindo a medicina nestes
milênios, até chegar às especialidades atuais.
E sob o lume da lanterna de Diógenes,
nesta viagem com fundo musical do aulo de
Dionísio e da cítara de Apolo, ciceroneada pela
musa Euterpe, fiz uma pausa na Timbalada do
axé no Ilê Aiyê de Mãe Hilda Jitolú em
Salvador, cujo balanço veio dos bons ventos
do Olimpo, via Athenas. Prá não desagradar
Gregos, Baianos e Cacerenses, afinal, Eureka,
pode apagar a luz, Diógenes, que o Siriri e o
Cururu, não devem ter vindos da Grécia, é raiz
pantaneira mesmo, de chiquitanos e xaraés.
Esperando não ter falado grego com vocês,
aquele abraço demásss de bão.
***___
Rosane Michelis, jornalista,
pesquisadora, bacharel em geografia e pós em
turismo.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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EXPEDIÇÃO

Conforme diretora do Bichos, a viagem visa mostrar a beleza natural única dos rios e a fascinante diversidade de tradições culturais escondidas nas suas margens

Redescobrindo a América do
Sul chegará hoje em Cáceres
Assessoria

Foto: Assessoria

A

estudantes de escolas públicas para que
possam visitar as três embarcações
infláveis que compõem a expedição.
Essa é uma viagem também destinada a
mostrar a beleza natural única dos rios e
a fascinante diversidade de tradições
culturais escondidas nas suas margens”,
afirma a diretora.
Ela conta que na programação
os estudantes participarão de uma
entrevista com os membros da
expedição onde vão relatar, entre outros,
os impactos da mudança no clima nas
comunidades onde moram. A entrevista
terá transmissão via satélite para outros
países.
Outro ponto de destaque do

Expedição Internacional
“Redescobrindo a América do
Sul” (“Ascending South
America”), que está percorrendo 6.500
quilômetros do continente para salientar
as ameaças ambientais e as mudanças
climáticas, chega nesta terça feira, 9 em
Cáceres. A equipe, composta por 15
profissionais entre cientistas,
passageiros e jornalistas, ficará por três
dias em nossa cidade, antes de seguir
novamente com destino a Manaus
(AM), onde será finalizada.
A “Redescobrindo América do
Sul” conta com o apoio do Projeto
Bichos do Pantanal, que é patrocinado
pela Petrobras por meio do Programa
Petrobras Socioambiental e realizado
pelo Instituto Sustentar de
Responsabilidade Socioambiental.
O itinerário teve início no Rio
de la Plata, em Buenos Aires, continuou
pelo Rio Paraná até a junção ao Rio
Paraguai e agora vem seguindo todo o
caminho até Mato Grosso, que abriga o
Pantanal, maior planície pantaneira do
mundo e habitat natural para quase mil
espécies de animais.
Em Cáceres, a equipe
completará 3.400 quilômetros, quando
os barcos serão transportados pela
estrada até o Rio Guaporé, no município
de Vila Bela da Santíssima. Serão 280

término da expedição será a
“esterilização” dos barcos. Isso para que
não haja riscos de contaminação, por
meio de moluscos, entre as bacias
hidrográficas visitadas pela equipe.
O Projeto Bichos do Pantanal é
patrocinado pela Petrobras, por meio do
Programa Petrobras Socioambiental, e
realizado pelo Instituto Sustentar de
Responsabilidade Socioambiental. O
Projeto Bichos do Pantanal atua desde
agosto de 2013 em Mato Grosso, com
foco em três pilares de ação: a
conservação da biodiversidade, a
educação ambiental e o
desenvolvimento local. Para saber mais,
acesse: www.bichosdopantanal.org

BIOMEDICINA

Alunos da Fapan realizaram testes
grátis para população em Cáceres

Comitiva expedicionária aporta logo mais em Cáceres

quilômetros até chegar próximo a
riachos que fluem para os rios Paraguai e
Paraná. Conforme o itinerário, saindo do
Rio Guaporé, a expedição seguirá pelo
Mamoré – rio compartilhado pela
Bolívia e Brasil, cruzando pelo Rio
Madeira, um dos maiores afluentes do
Rio Amazonas até chegar ao destino
final: Rio Amazonas.

Da Redação

De acordo com a diretora do
Projeto Bichos do Pantanal, Jussara
Utsch, está sendo preparado um evento
comemorativo para a chegada da equipe.
“Eles chegarão à praça central da cidade
onde teremos uma festa de boas-vindas
com apresentação musical.
Também faremos o sorteio de

A

lunos dos cursos de
biomedicina, fisioterapia e
farmácia, da Faculdade do
Pantanal, (Fapan) realizaram na última
sexta feira, atendimentos populares no
hall do estacionamento do Juba
Supermercados, da Rua Padre
Casemiro, 1299, centro, com testes de
glicemia, aferição de pressão e tipagem
sanguínea. Os serviços foram
supervisionados pela coordenadora de
biomedicina da Fapan Kátia Tichota, no
período das 8h00 às 11h00 e das 13h00
às 16h00.
Conforme Tichota, o objetivo
do evento, além de levar serviços de
saúde à comunidade para atentar a
população sobres os cuidados
necessários com a saúde, ajudou os
acadêmicos como uma aula pratica
acerca dos conteúdos adquiridos na sala
de aula. Até as 15h00 da sexta feira, 72
pessoas haviam sido atendidas pelos
alunos, em grande parte, idosos, mas
também jovens, procuraram os alunos
para a realização dos testes e aferições
de pressão.
A Ti p a g e m s a n g u í n e a ,

FORA DE CIRCULAÇÃO

Polícia faz um rapa e leva
cinco meliantes pra cadeia
Redação c/ PM/MT

N

a tarde da última quarta-feira,
dois suspeitos foram presos
pela Força Tática da PM em
Cáceres, na Avenida, no bairro
Talhamares, Marajoara, em ocorrências
diferentes, em questão de 10 minutos
uma da outra. Um deles, Antonio
Etevaldo de Jesus Passos, 28, com
quatro passagens criminais por roubo,
receptação, formação de quadrilha ou
bando e injúria, estava com mais de R$
4.500,00 em dinheiro no bolso e uma
porção de maconha na mochila. O outro,
Erick dos Santos Deluke, 22, uma
passagem por furto, foi detido com uma
munição calibre 22 intacta, porção de
maconha, e jóias. A Força Tática
realizava patrulhamento pela
Talhamares e percebeu quando Antônio
Etevaldo que estava em companhia de
outro rapaz, ficou nitidamente nervoso.
Em seu bolso os policiais encontraram o
dinheiro, a droga e um celular. Etevaldo
foi conduzido para a delegacia de polícia
judiciária civil e o outro rapaz foi

liberado, pois nada constava contra ele.
Já na trombada da barca com
Erick, ele foi detido numa van de uma
empresa, que foi abordada devido o
meio de transporte ser usado por pessoas
envolvidas com o tráfico de drogas.
Entre os passageiros, o suspeito que tem
passagem por furto, demonstrou
nervosismo com a presença policial. Ele
trazia na bagagem um dechavador com
maconha e na carteira uma munição
intacta de calibre 22 e com isso, sua
viagem acabou no Plantão da Polícia
Judiciária Civil, onde foi entregue
juntamente com o material apreendido,
incluindo pulseira, corrente e celular e
autuado por tráfico de drogas e posse
irregular de arma de fogo de uso
permitido.
As outras três prisões
envolvem suspeitos com passagens
criminais que estavam com mandado de
prisão em aberto. Foram realizadas por
policiais do 6º Batalhão no período da
noite. Às 20h30, no bairro Santa Isabel,
Fotos: PM/MT

foi detido Carlos Augusto Gomes, 36,
quando estava em uma motoneta Moby
Traxx vermelha, parado atrás de um
caminhão estacionado no pátio de um
posto de combustível, em local escuro.
Com ele foi apreendido um jogo de
chaves combinadas que segurava nas
mãos. Ao checar via Ciosp foi
identificado um mandado de prisão em
aberto e passagem pela Lei Maria da
Penha. Carlos Augusto também foi
autuado por não possuir Carteira de
Habilitação e estar conduzindo o
veículo.
No mesmo bairro, às 22h30 foi
preso Genilson da Silva Assunção, 33,
com passagens por roubo e por furto, e
com um mandato de prisão em aberto. E
meia hora depois, enquanto os policiais
se deslocavam para o Cisc para registrar
uma ocorrência, passando pelo bairro
COHAB Nova, avistaram uma
motocicleta em alta velocidade. A
viatura fez a abordagem sendo
identificado o piloto André Pascoal da
Costa, 29, que foi constatado um
mandato em aberto, no caso, por tráfico
de drogas. Ele já tem passagens por
roubo e furto.

conforme os estudantes, é um teste
realizado para estabelecer qual tipo
sanguíneo e fator Rh (positivo ou
negativo) que um indivíduo possui, um
procedimento largamente utilizado nas
transfusões de sangue e centros de
hemoterapia. Já o teste de glicemia, é um
recurso indispensável para se verificar a
adequação do tratamento em portadores
de diabetes tipo 1 d ou, tipo 2, através do
qual, o médico pode definir as
necessidades de eventuais mudanças no
esquema terapêutico. O mais comum, a
glicemia de ponta de dedo, que dispensa
clinica, realizada pelos alunos da Fapan,
informa o nível de glicemia no momento
exato do teste, já que a glicemia varia
continuamente durante as 24 horas do
dia.
Kátia Tichota adianta que se
alguma instituição, organização
social/de evento ou entidade quiser
acionar a Fapan para uma parceria neste
sentido, basta entrar em contato pelo
telefone (17) 98121.4061 e pelo e-mail:
biomedicina@fapan.edu.br ou
diretamente pelo telefone: (17)
98127.4061
Foto: JCC

Atendimento serviu de aula pratica para alunos da Faculdade

Cinco a menos pra votar e a mais, confirmados atrás das grades
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DUELO DE CURVAS

Policia acredita que morte foi conseqüência de um acerto de contas entre bandidos, com base na pregressa da vitima, metido a valente e com patuá cheio de broncas

Acerto de contas a bala acaba
em morte na frente de boteco

Da Redação

Foto: PM/MT

entre marginais, quando ambos
trocaram tiros e o Neguinho foi
baleado. A vitima, que segundo se
apurou, registrava várias
passagens por furto, ameaças,
danos e invasão de domicilio,
chegou a ser socorrida ao Pronto
Atendimento de Porto Esperidião
e devido a gravidade das lesões,
encaminhada ao Hospital
Regional de Cáceres, mas não

resistiu e foi a óbito.
Para a policia a hipótese
mais certa para o homicídio, teria
sido mesmo um acerto de contas
entre os desafetos, valentões e
principalmente a vitima,
envolvida em vários crimes, mas
até o fechamento desta edição,
ainda não haviam pistas do
assassino, que se evadira após o
assassinato.

DIA DA CAÇA

Latrocida de Poconé leva
chumbo durante assalto

Da Redação

U

m policial civil trocou
tiros com bandidos após
reagir uma tentativa de
assalto na noite da última quintafeira (4), em Nossa Senhora do
Livramento, na baixada
cuiabana. As informações
repassadas pela Polícia Militar
local são de que dois bandidos
tentaram assaltar o policial,
quando o mesmo reagiu.
A dupla, identificada
como Denilson Willian da Silva,
22, poconeano e Renato Paulino
Alves, 28, de VG, estava com um
revólver calibre 22, sendo que no
desacerto do assalto, o suspeito
Denilson foi baleado e
encaminhado ao pronto socorro
de Cuiabá. O comparsa foi preso

Claudiomar dos Santos, o Neguinho do Corote, morto a tiro

P

ossivelmente um acerto
de contas entre bandidos
curva de rio, tirou a vida
no final de semana de Claudiomar
dos santos, 25, vulgo “Neguinho
do Corote”, que residia em Porto
Esperidião, na região de Cáceres,
alvejado por seu desafeto ma

noite da última sexta feira em
frente ao Boteco do Paraíba, na
Avenida 13 de Maio, naquela
localidade.
O fato foi informado aos
policiais militares da base do
Gefron e segundo os informantes,
teria sido uma espécie de duelo,

pois o chumbo fora cruzado entre
os oponentes, tendo Neguinho
levado a pior.
O suspeito teria se
evadido do local, sendo apontado
como dono de um outro boteco na
cidade e teria procurado
Claudiomar para um papo reto

e levado para Central de
Flagrantes no Parque do Lago,
levando a melhor, o policial civil
que não teve ferimentos.
O suspeito preso e
baleado Denilson Willian da
Silva já tem um histórico de
passagens em Poconé, quando era
menor de idade, participou do
latrocínio que vitimou o
estudante Ronaldo Nogueira, de
16 anos. Em depoimento, na
época Denilson confessou a
autoria dos crimes.
Como era menor de idade,
acabou sendo solto pouco tempo
depois, mas preferiu continuar na
sena do crime e agora deve passar
uma boa temporada atrás das
grades.
Foto: Poconet

DROGA DE VIDA

Mulas fogem abandonando
27 kg de coca em cabriteira
PM/MT c/ Redação

A

conteceu no final de
semana, mais uma
a p r e e n s ã o d e
carregamento de droga na região
da Fronteira de Cáceres com a
Bolívia, através da ação de
Policiais Militares do 6º Batalhão
de Cáceres juntamente com
Policiais da Delegacia Especial

de Fronteira Defron.
Os trabalhos foram
desenvolvidos após
levantamentos acerca de um dos
caminhos utilizados por
traficantes que cruzam a fronteira
a pé com cargas de drogas,
popularmente conhecidos como
mulas.
Foto: Assessoria

Apreensão de droga na fronteira já virou rotina policial

Durante o monitoramento
de um determinado local os
policiais avistaram dois
suspeitos, que caminhavam
sentido Bolívia/Brasil e tentaram
se evadir durante a tentativa de
abordagem, durante a
aproximação dos policiais. Os
traficantes correram em meio à
mata, conseguindo escapar,
porém tiveram que abandonar as
cargas que levavam e foram
localizadas e apreendidas pelos
policiais.
Durante a averiguação no
terreno, em busca dos suspeitos,
os policiais localizaram as cargas
com 27 tabletes inteiros além de
uma metade de outro tablete, que
c o n t a b i l i z a r a m
aproximadamente 27 kg de pasta
base de cocaína, com valor
estimado no mundo do crime em
torno de R$ 250 mil.
A droga foi apreendida e
encaminhada para Defron em
Cáceres, para posterior
incineração.
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Denilson Willian da Silva confessou um latrocinio quando menor
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CADASTRO DE RESERVA

Conforme organizadores do evento, recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, a data do protocolo do recorrente

Fórum de Porto Esperidião
divulga resultado de seletivo
T.J/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

Recursos devem ser apresentados na diretoria do Fórum

A

Comarca de Porto
Esperidião divulgou o nome
dos candidatos habilitados
no Processo Seletivo para
Credenciamento de Assistente

Social, na forma de cadastro de
reserva. A classificação consta no
Edital nº 3/2018, autorizado pela
juíza e diretora do Foro, Lílian
Bartolazzi L. Bianchini.

A habilitação dos
candidatos se deu por meio de
análise de documentos apresentados
no período de 1º de setembro a 1º de
outubro de 2018.
No resultado final consta
somente o nome dos candidatos
classificados, sendo que a mesma foi
efetuada por ordem decrescente do
total de pontos obtidos pelos
candidatos, já com observância ao
critério de desempate.
De acordo com o edital, para
critérios de desempate foi priorizado
aquele candidato com maior idade,
nos termos da Lei nº 10.741/2003.
Para recorrer da classificação, o
candidato deverá apresentar o
recurso na Diretoria do Fórum de
Porto Esperidião, no prazo legal de
dois dias úteis, contados a partir da
publicação do edital.
O recurso interposto fora do
prazo não será conhecido, sendo
considerada, para tanto, a data do

POLTRONA E BAGAGEIRO

Suspeito dança com 10 kg
de pó em busão na BR 070
PRF/MT c/ Redação

U

m homem de 36 anos foi preso
noite desta quinta (5) após
policiais rodoviários federais
encontrarem cerca de 10Kg de
substância análoga à cocaína dentro de
um ônibus da linha Pontes e Lacerda –
Cuiabá, abordado no km 560 da BR070 em Poconé.
Os agentes
interrogavam os passageiros e

vistoriavam bagagens no interior do
veículo quando encontraram,
escondido na última poltrona, um
tablete da droga. Buscando identificar
quem seria o dono do entorpecente, os
PRFs chegaram até o homem que
acabou confessando que este e outros
oito tabletes do entorpecente que
estavam sendo levados no bagageiro do

ônibus eram seus.
No total, foram 9 tabletes da
droga, somando cerca de 10 Kg. O
suspeito disse aos policias que
receberia uma quantia em dinheiro para
levar a droga de Pontes e Lacerda até
Cuiabá. Ele recebeu voz de prisão e a
ocorrência foi encaminhada para a
Polícia Federal em Cuiabá.

protocolo do recurso.
Ainda conforme o edital,
não serão aceitos recursos
interpostos via fax, e-mail ou
qualquer outro meio além do
previsto. O resultado divulgado

poderá ser alterado em função dos
recursos impetrados.
Em hipótese alguma será
aceito pedido de revisão de recurso,
recurso de recurso e/ou do resultado
definitivo.

NOTA DE REPÚDIO – CORPO CLÍNICO DO HOSPITAL SÃO LUIZ

Nós, médicos e médicas integrantes do CORPO CLÍNICO do
Hospital São Luiz, instituição esta localizada nesta cidade de Cáceres-MT,
todos profissionais idôneos, devidamente qualificados e registrados na
forma da lei, vimos de público expressar e fazer registrar nosso solene e
irretratável MANIFESTO DE REPÚDIO dirigido à Diretoria
Administrativa da referida Unidade Hospitalar, pelo intempestivo,
monocrático e, sobretudo, injustificado ato de demissão (sumária) dos
médicos cardiologistas intensivistas Dra. CLÁUDIA A. MARQUES
LANDIM e Dr. NIVALDO CORTELA, profissionais estes há anos,
décadas, responsáveis pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do citado
Hospital.
1 – Não há registro de qualquer ato falho; não consta qualquer ilicitude ou
discrepância ética na extensa ficha profissional desses colegas;
2 – É conhecido de todos nós, a capacidade técnica, o comprometimento,
não só profissional, mas também, e, sobretudo, o senso de humanismo de
ambos, sempre intransigentes no zelo pela garantia de maior e melhor
segurança e conforto aos pacientes sob seus cuidados, muito
particularmente os de UTI. Qualidades essas que podem estar
correlacionadas ao cadafalso, a menos que haja interesses subjetivos e
ainda não revelados, coisa que só o tempo poderá revelar.
3 – Considerando que os médicos demitidos são especialistas no setor de
terapia intensiva, onde há uma forte carência de mão-de-obra disponível;
Considerando a larga experiência e a familiaridade de ambos junto a toda a
comunidade, especialmente a hospitalar local\regional.
4 – Ao exposto, Repudiando peremptoriamente a forma abrupta, imotivada,
sem qualquer justificativa plausível, porquanto, despida de mínima
racionalidade por parte da Direção do Hospital, ao tomar tal decisão, este
Corpo Clinico, reitera seu mais veemente repúdio ao ato, ao tempo em que
se solidariza com os médicos Dra. CLAUDIA A. MARQUES LANDIM e
Dr. NIVALDO CORTELA, pela injusta agressão ética e moral.
Cáceres-Mt., 05 de outubro de 2018

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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Comprovando últimas pesquisas, candidato dos Democratas, que já foi prefeito de Cuiabá, venceu tranqüilo frustrando reeleição de Taques, em 3º lugar nas urnas

Mauro Mendes vence com
folga a eleição no 1º turno
Da Redação

Foto: Rogério Florentino

vencedor do pleito majoritário
ao governo estadual no
próximo quatriênio 2019/2022
com seu vice Otaviano Pivetta.
Mauro Mendes obteve
840.094 votos, ou 58,69%,
ficando Wellington Fagundes
em 2º lugar com 280.055
votos, ou 19,56% e na terceira
colocação, o atual governador
e candidato derrotado à
reeleição Pedro Taques, com
271.952 votos, ou, 19%.
Arthur Nogueira, obteve 24.
689 votos ou, 1,72% e
finalizando, Moisés Franz,
com 14.724 votos ou 1,03%.
O fato do grupo
partidário de Mauro Mendes
ter eleito o maior número de
deputados estaduais nas
eleições deste ano abre
caminho confortável para que
o novo governador consiga

Mauro Mendes na fila aguardando a sua hora de votar

O

ex-prefeito de Cuiabá
Mauro Mendes
(DEM) confirmando

as pesquisas das ultimas o Governo de Mato Grosso,
semanas, que o apontavam, sagrou-se na apuração dos
líder das intenções de voto para escrutínios das urnas, o grande

FALTARAM VOTOS

Cáceres fica sem representantes
na assembléia legislativa de MT
Da Redação

C

om 10 candidatos
pleiteando uma das 24
vagas na Assembléia
Legislativa de Mato Grosso
nestas eleições, Cáceres até então
representada pelo deputado Dr.
Leonardo, que se elegeu federal,
não terá ninguém no quatriênio
2019/2022, haja vista não ter

conseguido eleger nenhum de
seus candidatos domingo último.
Os que melhor pontuaram
foram Túlio Fontes, 49º colocado
com 9.484 votos e Valdeníria,
com 9.441 votos. Os demais, Dr.
Eduardo Marques, 7.325;
Claudio Henrique Donatoni,
6.323; Cézare Pastorello, 2.425;
Foto: JCC

Walter Zacarkim, 1.909; Celso
Silva, 1.985; Sebastião
Moraezinho, 1.588; Xinxarra,
935 e Denis Maciel, 775.
No computo da nova
bancada legislativa, foram
reeleitos, Janaina Riva com
51.544 votos, Nininho, 37.501,
Max Russi, 35.038, Eduardo
Botelho, 33.758, Guilherme
Maluf, 29.955, Dilmar Dal
Bosco, 28.826, Sebastião
R e z e n d e , 2 5 . 6 8 3 , Va l d i r
Barranco, 21.969 , Wilson
Santos, 14.854 e Allan Kardec,
com 18.629. No tocante aos
novatos, foram eleitos, delegado
Claudinei com 29.988 votos,
Xuxu Dal Molin, 23.764, Lúdio
Cabral, 22.700, Elizeu
Nascimento, 21.343, Valmir
Moretto, 21.259, Faissal, 20.502,
João, 19.836, Thiago Silva,
19.339, Ulysses Moraes, 18.721,
Eugênio, 13.458, Gimenez,
12.058, Silvio Fávero, 12.058,
Paulo Araújo, 11.643 e João
Batista do Sindspen, 11.374.

Movimento de eleitores não foi grande pela manhã na EOM

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

PRESIDENTE

Radicais vão pro tudo
ou nada no fim do mês

Da Redação

N

uma eleição polemizada,
ataques recíprocos,
chuva de fakes,
pesquisas quase diárias na última
semana, (reta de chegada) as
urnas mostraram domingo
último, o previsto pela lógica
político-eleitoral e os candidatos
Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando
Hadad (PT), radicais de direita e
esquerda, ficaram mesmo para
uma decisão final no final deste
mês, quando do 2º turno das

eleições majoritárias nacional.
Com 46,06 % e 29,24 %
dos escrutínios respectivamente
Bolsonaro e Hadad, começam
agora a costurar as adesões
políticas normais com os
derrotados, Ciro Gomes, Geraldo
Alckmin e Marina Silva, além
dos nanicos de mínima pontuação
no 1º turno, para reforçar uma
base sólida rumo a vitória
definitiva no dia 28 de outubro.
Foto: Exame

Decisão entre Bolsonaro e Hadad ficou para o 2º turno

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

uma base aliada ampla na
Assembléia Legislativa,
ressaltando-se que a Coligação
“Pra Mudar Mato Grosso” fez
9 parlamentares dentro das 24
vagas disponíveis.
A tendência agora, é
que o democrata ainda tente
cooptar deputados eleitos por
coligações adversárias. Neste
sentido, já no domingo (7), no
Centro de Eventos do
Pantanal, em Cuiabá, local
onde ocorreu a apuração dos
votos, Mauro Mendes já
trocava gentilezas com, por
exemplo, Ulysses Morais e
Elizeu Nascimento, ambos
deputados eleitos pelo partido
Democracia Cristã (DC), sigla
que compôs a coligação
“Segue em Frente Mato
Grosso”, do atual governador
Pedro Taques (PSDB).

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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FICA EM CUIA

Técnico teria sido contatado por alguns clubes nacionais após a subida do Cuiabá para a série B, mas residindo com sua família na capital, não pensa em se mudar

Itamar Schulle renova com
Cuiabá para o próximo ano
S.N c/ Redação

Foto: Assessoria CEC

Treinador Itamar Schulle desiste de mudar de clube

A

pontado como um dos
responsáveis pela
ótima performance do

Cuiabá nesta temporada, com a
conquista do Matogrossense
de forma invicta e o inédito
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acesso à Série B do
Campeonato Brasileiro de
2019, o técnico Itamar Schulle

acertou sua permanência no
'Dourado', um contrato que foi
renovado e tratada sem muito
alarde entre as partes.
Schulle acompanhou o
jogo de estréia do Cuiabá pela
Copa FMF e que está sendo
treinado por Eduardo
Henrique, inclusive na vitória
contra o Dom Bosco por 1 a 0.
Na última terça-feira,
Schulle voltou ao estádio para
assistir o clássico envolvendo
Clube Esportivo Operário
Várzea-grandense e Mixto,
duelo também válido pelo
torneio de acesso, quando o
Tricolor levou a melhor,
derrotando o Alvinegro da
Vargas por 2 a 1, sempre
mantendo-se próximo ao
futebol de MT.
Schulle teria sido
contatado por alguns clubes
nacionais após a subida do
Cuiabá para a série B do
Brasileiro, mas contratado
quase há um ano, Itamar
Schulle reside com sua família

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
seu signo, recebe um tenso
aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Marte,
marcando o início de um
ciclo de mudanças importantes e
necessárias em sua vida pessoal e
profissional. O período pode envolver a
renovação de um relacionamento pessoal.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Libra, recebe um tenso
aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Marte,
marcando o início de um
ciclo de mudanças em sua rotina,
especialmente a de trabalho. O período
pode envolver a necessidade de uma
organização mais intensa em seu dia a dia.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Libra, recebe um tenso
aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Marte,
marcando o início de um
ciclo de interiorização e necessidade de
transformar algumas emoções e
sentimentos. Procure cuidar com mais
carinho da saúde global.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Libra, recebe um tenso
aspecto de Plutão e um ótimo
aspecto de Marte, marcando
o início de um ciclo de
mudanças em sua maneira de agir e reagir
socialmente. Um romance pode precisar
de uma reavaliação de sua importância,
depois de uma decepção.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Libra, recebe um tenso
aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Marte,
marcando o início de um ciclo de bons
contatos comerciais e necessidade de
planejar a criação de uma nova equipe de
trabalho. Um contrato pode ser
renegociado ou renovado.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova
em Libra, recebe um tenso
aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Marte,
marcando o início de um ciclo de
mudanças, que podem envolver sua vida
doméstica ou sua maneira de se
relacionar com os seus. O período pode
envolver uma mudança de residência.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Libra, recebe um tenso
aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Marte,
marcando o início de um ciclo de
mudanças importantes em escolhas
relacionadas a projetos profissionais e
planos de negócios. O período pode
envolver uma guinada na carreira.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Libra, recebe um tenso
aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Marte,
marcando o início de um
ciclo de movimento intenso na vida social
e mudanças em sua maneira de se
relacionar com amigos. O período pode
envolver a renovação de um contrato.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Plutão e um ótimo aspecto de
Marte, marcando o início de
um ciclo de reavaliação e
mudanças em sua filosofia de vida e busca
de um novo caminho espiritual. Uma
viagem internacional pode ser marcada ou
realizada.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Plutão e um ótimo aspecto de
Marte, marcando o início de
um ciclo de maior
envolvimento com sua vida material e
financeira. O período pode envolver bons
resultados de projetos já em andamento, que
promovem mudanças em suas metas.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Libra, recebe um tenso
aspecto de Plutão e um
ótimo aspecto de Marte,
marcando o início de um
ciclo de interiorização e necessidade de
aprofundamento emocional. O período
pode envolver uma espécie de limpeza em
sentimentos tóxicos.

SOCIAL
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Familiares e amigos em coro cantaram
o tradicional parabéns a Michelline
Tavares, que ontem completou mais
uma primavera. Que Deus lhe
presenteie com um ano repleto de
alegrias, saúde e prosperidades. Feliz
Niver!!!

By Rosane Michels

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Plutão e um ótimo aspecto de
Marte, marcando o início de
um ciclo de mudanças
importantes nos
relacionamentos pessoais e profissionais. O
período pode envolver a revisão detalhada
da possibilidade de uma sociedade
comercial.

na capital e não pensa em se
mudar. Suas filhas ainda estão
estudando e o treinador,
mesmo em férias após o
término da temporada para o
elenco profissional do
'Dourado', já começou a traçar
o planejamento de olho no
calendário do próximo ano.
O clube está com a
agenda lotada. Por conta disso,
é possível que a pré-temporada
inicie ainda este ano, nos
primeiros dias de dezembro,
trabalhando até proximidade
das festas de fim do ano,
retornando nos primeiros dias
de janeiro.
Na agenda de
competições, o Cuiabá
disputará nos primeiros meses
de 2019, o Campeonato Matogrossense, Copa Verde e Copa
do Brasil e assim que encerrar
o Estadual, marcado para
chegar ao fim na primeira
quinzena de abril, começará o
Campeonato Brasileiro da
Série B.

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

Nossas felicitações em dose dupla a família Bicudo pela
passagem do natalício de Vivyane e Reginaldo. A
comemoração em família com direito a bolo e muito amor
envolvido. Muitas felicidades e saúde é o que desejamos ao
casal pelo aniversário. Parabéns a vocês.

Trocou de idade ontem também o
educador físico Joilson Espírito Santo que
recebeu os calorosos abraços da família e
rol de amigos. Muita luz, sabedoria, saúde
e amor é o que lhes desejamos nesse novo
ano de vida. Felicidades mil!!!

Com direito a bolo, banda de música do 2º Bfron, Orquestra Sinfônica da
Unemat, Fanfarra do Caic, apresentações de grupos Culturais, benção
proferida pelo Padre Orlando sob os olhares de autoridades e do povo
cacerense, foi inaugurado no jardim da SICMATUR a nova frase de boas
vindas aos visitantes durante a cerimônia de aniversário da cidade. Fica
nosso registro, LOVE CÁCERES!

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

