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CORRIDA DO OURO PRETO

Base sindical Rural e dos Transportadores de Cáceres, aderiram ao movimento em defesa dos caminhoneiros produtores rurais, vitimas dos aumentos dos combustíveis

Protesto de caminhoneiros
congestiona filas em postos
Depois de três dias de mobilização contra a alta periódica dos preços dos
combustíveis, rodovias bloqueadas, desabastecimentos em várias cidades, a
situação chegou ao limite ontem. Em Cáceres por volta do meio dia, só diesel
ainda havia no Sarita da Avenida 7 de setembro e no Carretão, da Padre Casimiro,
filhas se formaram em busca do ouro preto, com carreata de protestos pelas ruas.
Página 03

HUMANIZAÇÃO

H.R passa por reformas
e ampliação em Cáceres
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Sem voto de Bordão
Esta semana o Ministério Público
Eleitoral em Mato Grosso encaminhou aos
representantes de igrejas de qualquer
segmento religioso uma recomendação
alertando sobre a veiculação de propaganda
eleitoral nos templos, ressaltando a
necessidade de que sejam instruídos todos
os líderes, pastores, ministros e religiosos
que façam uso da palavra nesses lugares
sobre a questão da propaganda eleitoral.
Claro que nem precisa explicar que é vedada
pela legislação a veiculação de propaganda
eleitoral, seja de forma verbal, seja de forma
impressa, por meio de informativos e
folhetos, nos referidos templos.
Claro, também, que ninguém
respeita o preceito legal nos templos e cultos
religiosos e as tais multas eleitorais
previstas nos casos em que essas proibições
não sejam observadas, amarelam nas
gavetas, vencidos os lapsos temporais de
questionamentos recursais.
Em todas as eleições, as ladainhas
são as mesmas, o líder religioso entregando
santinhos do compadre que prometeu ajudar
a congregação se eleito, e os pedidos de
votos aos irmãos, sejam evangélicos ou
católicos, tudo isso acontecendo num
Estado Laico. As desculpas, as mesmas de
sempre, o tal Art. 5º da Constituição Federal,
tão desrespeitada, mas usada como escora
de forma conveniente.
Vamos lá, o tal artigo diz que todos
são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, e coisa e tal,
prosseguindo no inciso VI, o arrimo dos
infratores: VI- é inviolável a liberdade de
consciência e de crença, sendo assegurado o
livre exercício dos cultos religiosos e
garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias.
Prá reforçar o direito devoto do
religioso, vem o artigo 18 da Declaração dos
Direitos Humanos, que garante o seguinte:
_“todo ser humano tem direito à liberdade

CALENDÁRIO
Nesta sexta-feira, 25 d e m a i o , o
calendário registra o Dia da Indústria; do
Massagista; Nacional da Adoção; do
Trabalhador Rural; Internacional do
Sapateado; Internacional das Crianças
Desaparecidas; da Costureira e Nacional
do Respeito ao Contribuinte. Vamos por
etapas: a Indústria anda as duras penas sem
subsídios do governo; adoção, só se for de
medidas contra este governo; trabalhador
rural, virou excluído; sapateado é coisa de
morro; crianças desaparecidas é noticia
diária; costureira alinhava os problemas e
respeito ao contribuinte, nem no
PROCON.
ELEIÇÕES 2018
Para o prefeito de Cuiabá Emanuel
Pinheiro, o fato de Taques não liderar a
pesquisa não significa que não tenha
chances de vitória. O tucano deve ir à
reeleição, mas ainda não oficializou a
candidatura, mas alerta, o governador não
está morto, é um candidato forte, tem feito
entregas, não tem parado nas articulações
políticas, nas viagens. Realmente, o Mané
tem razão, não se pode menosprezar um
candidato que tem a caneta na mão e o
poder da maquina sempre funcionou, mas,
no efeito cascata, tudo vai depender,
acreditamos, do peso do tucanato nestas
eleições.
PESQUISAS
Estivemos analisando o parecer do prefeito
Mané de Cuia, quando ele diz ser a primeira
vez em Mato Grosso que uma pesquisa
feita no início da pré-campanha eleitoral
não mostra um dos possíveis postulantes
acima de 20% das intenções de votos e
acreditar em chances reais de a eleição
chegar ao segundo turno, algo inédito na
disputa ao governo tchpa e cruz. O que se
conta, e os candidatos devem estar atentos,
o índice de brancos e nulos que somaram
18,4% e os indecisos, 24,2%, ou seja, mais
de 42%. Mesmo com uma margem de erro
do estudo para 3,5%, para mais ou para
menos, os números mostram que o povo
está arisco com as ladainhas de
politiqueiros.
DOIS BRASIS
Está mais que comprovado que existem
dois Brasis, um no sul e outro no restante do
país, como mostra a decisão judicial do Rio
Grande do Sul, concedendo liminar
visando garantir o direito de circulação em
rodovias federais daquele estado,
determinando que os caminhoneiros não
impeçam a circulação de quem deseja
trafegar pelas rodovias federais do Estado.
Quem descumprir a ordem terá de pagar
multa de R$ 1 mil por hora de
desobediência, uma medida solitária, não
adotada por nenhum outro tribunal
brasileiro.
MAIO VERMELHO
Dados da Coordenadoria de Estatística e
Análise Criminal (Ceac) de Secretaria de
Estado de Segurança Pública (Sesp)
apontam crescimento de 21,43% de mortes
no trânsito em Cuiabá. No total, foram
registradas 34 mortes nos quatro primeiros
meses deste ano. No mesmo período do ano
passado, 28 pessoas perderam a vida no
trânsito. Segundo a Polícia Civil, uso de
álcool, abuso da velocidade e a
imprudência são as principais causas.
Ainda conforme a análise, as ocorrências
de lesão corporal culposa diminuíram
15,28%, de 733 para 621.

de pensamento, consciência e religião e a
liberdade de manifestar essa religião ou
crença pelo ensino, pela prática, pelo culto
em público ou em particular” _, Aleluia, que
defesa magistral! Bom Forria se não Sesse,
né mesmo? Acontece, que a liberdade
religiosa não constitui direito absoluto, de
modo que a liberdade de manifestar a
religião ou a convicção, tanto em local
público como em privado, não pode ser
invocada como escudo para a prática de atos
vedados pela legislação.
Vejamos: pelo artigo 24, inciso VIII, da Lei
9.504/97 que rege as Eleições no Reino
Tupiniquim, os candidatos e partidos
políticos não podem receber, direta ou
indiretamente, doação em dinheiro ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio
de publicidade de qualquer espécie,
proveniente de entidades religiosas.

E o STF, por meio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4.650, reforça a
proibição de as entidades religiosas
contribuírem financeiramente para a
divulgação de campanha eleitoral, direta ou
indiretamente.
Acórdãos do Tribunal Superior
Eleitoral, não deixam duvidas, que a
propaganda eleitoral em prol de candidatos
realizada por entidades religiosas, ainda que
de forma velada, pode caracterizar abuso de
poder econômico, sendo, portanto uma
prática vedada.
Convenhamos, que assim como das
demais formas de voto de cabresto, também,
a religiosa causa desequilíbrio na igualdade
de chances entre os candidatos, devendo
pois os lideres religiosos cumprir sua
missão, que se protegida por lei, não lhes
permite fazer dos templos comitês políticos.

O pastoreio Bancário
Bancos são instituições que o
assediam quando você prospera, juram amor
eterno quando prosperou e, se você embarca
no desvario do romance, tomam-lhe a casa,
o carro e as calças antes de lhe cortar o
crédito. “É uma questão de spread”,
explicará o gerente. “O risco. Nada pessoal”.
Logo ele, que era tão amigo! Isso acontece
desde tempos antigos, mas há sempre
bichinhos presos na rede das aranhas.
Argentinos, por exemplo, são
reincidentes. Tem carne macia, Malbec, um
mar de petróleo e versos de um tango que
vêm a propósito: “Los amigos ya no vienen
/Ni siquiera visitarme / Nadie quiere
consolarme en mi aflicción”. É. La
cumparsita. Não dá para rir deles. A
Argentina de hoje, como se sabe, é o Brasil
de amanhã. O que dói ver é países tão ricos
aprisionados justo pelo fato de serem ricos:
quem se daria ao trabalho de prendê-los em
rede tão bem tecida, se fossem miseráveis?
Há certa lógica reversa nas
civilizações: a cozinha mais criativa é a do
país que passou mais fome, a China, e o
nosso prato mais requintado, a feijoada,
surgiu de escravos, a gente que menos tinha:
ricos, sabemos bem, fazem churrasco de boi
farto e comem com salada. Quando a Europa

partiu à conquista do mundo, não só era
periferia degenerada do extinto império
romano em uma Eurásia bizantina, árabe e
chinesa, como sofria espasmos de carência
pela interrupção da rota da seda, de onde
vinham seus luxos: partiu em caravelas,
levando canhões, à conquista do mundo com
a ferocidade de adictos forçados à
abstinência Não fosse isso, seria ainda por
muito tempo um conglomerado de feudos
que tentavam formar estados, numa região
onde a água era escassa e a Igreja guardava
em conventos memória e sabedoria.
No máximo, trocaria o mel pelo
açúcar de Creta e recitaria sonetos
petrarquianos. Os Incas, Maias, Astecas,
Cheroquis, Apaches, pelo contrário, eram
prósperos, satisfeitos: bastavam-se com
flechas, lanças e tacapes.; foi nisso que se
perderam. Ouro e escravos à venda em
grandes estoques formavam a riqueza dos
impérios africanos: o metal está entesourado
em Londres, Nova York e Pequim, os
humanos em favelas e a África espera os
chineses que talvez não pensem como os
banqueiros europeus; tomara que Confúcio
ajude. Houve tempo em que os impérios
tinham reis, cortes, exércitos que se
confrontavam: dava para explorar as
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contradições e ir tentando com jeito sentarse à mesa do banquete dos poderosos.
Agora, parece, não mais. Rei
Dinheiro e seu 01%, após aprofundados
estudos e com base em sólida doutrina,
tomaram o poder diretamente: nomeiam
parlamentares e presidentes, falam por toda
a mídia e subordinam os comandos dos
exércitos do Ocidente. Europa e América
obedecem a um conglomerado financeiro
só, composto por entes, na maioria,
anônimos; desenvolvem, quase sempre, no
essencial, estratégia coordenada. Esse
império único não nos deixa ter energia
atômica, armas eficazes, comunicação não
vigiada, viajar ao espaço, fabricar navios e
ter cultura própria. Toma-nos o que está
debaixo da terra e dos oceanos.
Quer a água dos rios e a força das
cachoeiras, dos ventos e do sol que nos
ilumina. Mas o pior é que sua tecnologia
mais eficiente é tão poderosa que cega
nossos olhos, tapa nossos ouvidos, cala
nossas vontades. Bons pastores distraem e
aquietam seu rebanho, cuidando que ele
esteja atento ao fantasma do lobo, que é,
como a psicologia explica, ameaça e
tentação.
***___ Nilson Lage

Rosane Michels - Editora
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FILA NOS POSTOS

Reajustes indiscriminados do álcool, gasolina e diesel, explodiu o movimento nas estradas e pânico por desabastecimentos e a busca pelo ouro preto nos postos

Paralisação de caminhoneiros
gera corrida por combustíveis
Da Redação

Foto: JCC

D

esde que começaram os
protestos dos
caminhoneiros e que as
carretas que transportam
combustíveis estão sendo
impedidas de passar nos
bloqueios montados nas rodovias
federais em Mato Grosso e outros
Estados, os proprietários de
veículos começaram a formar
filas com medo de ficar sem
gasolina, etanol e diesel.
Em Cáceres a exemplo de
outras cidades, desde a noite de
anteontem, o movimento
aumentou consideravelmente em
vários postos e por volta do meio
dia de ontem, o Posto Sarita da
Sete de Setembro não abastecia
mais veículos com gasolina, só no
diesel.
No Posto Carretão da Rua
Padre Casemiro, ainda havia

normalmente, os postos
trabalham com estoques para até
uma semana.
Na tarde de ontem,
caminhoneiros realizaram uma
carreata pelas ruas centrais de
Cáceres contra o aumento dos
combustíveis diários perpetrados
pela Petrobras e governo, em
adesão à manifestação dos
caminhoneiros que acontece
desde o dia (21) em todo o Brasil
e em 20 pontos de bloqueio em
Mato Grosso, com apoio dos
produtores rurais, em Cáceres.
O Sindicato Rural e
Sindicato dos Transportadores de
Cáceres, emitiu nota avisando

que se unirá aos protestos,
destacando que o motivo para os
protestos é o aumento dos valores
dos combustíveis dos últimos
meses, os Sindicatos Rural e dos
Transportadores de Cáceres,
manteve se solidário bloqueio na
Ponte Marechal Rondon, no BR
070 a partir das 8h15, com
liberação, apenas passaram
ambulância, ônibus e carro com
carga viva. Segundo o Presidente
do Sindicato Rural Jeremias
Pereira Leite, os produtores
rurais têm sofrido com os
constantes aumentos dos
combustíveis.

PISO NA PAUTA
No Posto Carretão, filas se formaram na tarde de ontem

gasolina nas bombas e filas se
formavam para abastecer, mas a

previsão era de um locaute neste
final de semana, pois

Profissionais da educação de Cáceres
se reúnem em assembléia nesta sexta

Assessoria

HOSPITAL REGIONAL

Reforma e ampliação garantirá
atendimento mais humanizado

Secom/MT c/ Redação

O

Hospital Regional de
Cáceres “Dr. Antônio
Fontes” está passando
por uma obra de reforma e
ampliação que proporcionará
mais humanização no
atendimento ao paciente,
conforto no período em que ficar
em observação no setor de
emergência, e um melhor
ambiente de trabalho para os
colaboradores.
Guilherme Borges,
engenheiro civil do Hospital
Regional de Cáceres, explica que
essa reforma teve início pela
antiga enfermaria masculina,
com a demolição de algumas
paredes para que seja possível
ampliar o número de leitos.
Foram agregadas algumas áreas,
como o banheiro da recepção e
parte do corredor. De 17 m² o
ambiente passará para 58 m² no
fim de obra. Ao fim desta etapa, a
intervenção segue para a
enfermaria que antes era

feminina e está sendo unida ao
setor onde funcionava a ala
pediátrica. “Assim teremos uma
nova enfermaria pediátrica,
dobrando sua metragem de 17
para 35 metros quadrados”,
detalha o engenheiro.
Em seguida, a
intervenção ocorrerá na área do
repouso da enfermagem, sala de
medicação, banheiro coletivo e
antiga sala de gesso e ortopedia.
Neste local serão demolidas
algumas paredes e construída a
nova enfermaria feminina, que
passará de 17 m² para 41 m².
“Posteriormente teremos
intervenções na recepção,
realocando e ampliando o local
de trabalho para os colaboradores
e primeiro atendimento ao
público, juntamente com a
criação de um repouso para a
enfermagem, amplo e acolhedor.
Paralelamente executaremos a
ampliação do posto de
enfermagem”, explicou

Guilherme Borges.
Onair Nogueira, diretor
administrativo do hospital,
observa que qualquer intervenção
traz transtornos, principalmente
quando se fecha duas enfermarias
ao mesmo tempo. “Porém, não
conseguimos progredir
estruturalmente e
assistencialmente dentro deste
setor específico sem causar
interferências aos colaboradores
e pacientes”, pondera.
O diretor observa, no
entanto, que tudo que está sendo
feito de maneira que a obra seja
concluída num prazo estimado de
120 dias com um esforço para que
os transtornos sejam os mínimos
dentro do possível. “Esperamos
contar com a compreensão de
servidores, pacientes e
familiares, pois o intuito é
ampliar as áreas de atendimento e
melhorias das condições de
trabalho. Em breve iremos colher
frutos de um resultado altamente
satisfatório”, finaliza Onair
Nogueira.

Foto: Sandra Carvalho

P

rofessores, auxiliares de
desenvolvimento infantil,
auxiliares de serviços
gerais, auxiliares, assistentes
administrativos e guardas das
escolas e da sede Secretaria de
Educação de Cáceres, estão
sendo convocados para uma
Assembléia Extraordinária que
será realizada nesta sexta-feira,
25, a partir das 17h15, primeira
chamada, na sede do Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Cáceres (SSPM).
A reunião contará com a
presença da Secretária de
Educação, Eliene Liberato Dias,

que prestará esclarecimentos
sobre a pauta de reivindicações
da categoria.
Entre outras coisas, os
servidores cobram o pagamento
do índice do piso salarial 2018, do
professor, na sua integralidade e a
diferença dos meses anteriores
conforme comprometeu-se a
Administração Municipal em
fazê-lo ao final do primeiro
quadrimestre, a implantação do
PCCS, pró-funcionário, lei de
gestão democrática, afastamento
para qualificação e redução de
carga horária para apoio.
Foto: Divulgação

Categoria discutirá a implantação do PCCS pró-funcionário

Obra seja concluída num prazo estimado de 120 dias
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PIVETES NA FITA

Quando o reforço de policiais do 18°Batalhão de PM chegaram ao local, os dois adolescentes estavam imobilizados com ajuda de populares, jogados no chão

Policial de folga agarra
menores tentando roubo

Redação c/ PM/MT

Foto: PM/MT

imobilizar a família, caso
houvesse resistência. Diante dos
fatos os menores foram
conduzidos ao Centro Integrado

de Segurança e Cidadania (CISC)
com lesões corporais
provenientes da resistência ao
serem imobilizados.

EM ARAPUTANGA

Menina de 11 anos denuncia abusos
praticados pelo companheiro da avó
F.A c/ Redação

U

Pivetes foram detidos antes de assaltar a residência

U

m policial militar à
paisana frustrou roubo a
uma residência no bairro
Jardim Proença em Pontes e
Lacerda, na última quarta-feira
(24).
O Militar estava de folga
quando viu a ação dos dois
assaltantes, acionando a PM por
apoio.
Tu d o t e r i a o c o r r i d o
quando o policial militar
realizava uma caminhada
próximo ao Parque de
Exposições e visualizou dois

18°Batalhão de Polícia Militar
chegaram ao local, os dois
adolescentes estavam
imobilizados e com os dois,
foram apreendidos um revólver
calibre 32 (com 6 munições), e
outra arma calibre 22 com (com
1 munição), além de 4 algemas
plásticas que seriam usados na
ação criminosa.
Os suspeitos relataram
que iriam realizar o roubo de um
veículo Toyota Corolla das
vítimas da residência e que as
algemas seriam usadas para

indivíduos em uma motocicleta
H o n d a Ti t a n d e c o r p r e t a
estacionando na lateral de uma
residência e preparando para
invadir o local.
Ao realizar a observação
aos suspeitos notou que os
mesmos estavam de posse de
armas de fogo e agindo rápido,
conseguiu com a ajuda de
populares imobilizar os dois
suspeitos, sendo dois
adolescentes, de iniciais D. S. S
(16) e A. L. C. J (17).
Quando policiais do

ma menina de 11 anos
denunciou o companheiro
de sua avó, B.R.C., 57, pela
prática de abusos sexuais. A vítima
relatou que o suspeito acariciava sua
partes íntimas e fazia proposta
oferecendo R$ 100,00 para que
tivesse relação com ele, além de
mostrar os órgãos genitais e
convidá-la para assistir filmes
pornôs.
Os abusos aconteciam
quando ela ficava em casa sozinha
com o irmão de 4 anos e a avó ia para
o trabalho. O indivíduo foi detido
em casa, na no Bairro São
Sebastião, em Araputanga, na
última segunda-feira (22), por volta
do meio dia, quando a criança
acionou a Polícia Militar.
Às 9h40 do mesmo dia,
K.S.L., 11 anos, foi assistir um filme
e pegou um DVD do suspeito e ao
colocar no computador crendo que
seria um filme comum, logo viu que

era um filme pornô. Ela tirou o filme
e ouviu do suspeito que era assim
que uma mulher deveria agir com
ele.
Em outra ocasião ele teria
colocado um filme e convidado a
vítima para que fosse ao quarto
assistir com ele, mas ela se recusou.
Além disso, o companheiro da avó
freqüentemente mandava que
vestisse vestidos curtos para que ele
pudesse observá-la.
Segundo a vítima, também sofria
ameaças, do tipo que se revelasse
para a polícia ele iria matá-la.
B.R.C. foi encaminhado para a 2ª
Companhia de Polícia de
Araputanga, algemado para
resguardar a integridade física e
posteriormente para a Delegacia da
Polícia Judiciária Civil.
O Conselho Tutelar da
cidade também foi acionado e
compareceu para acompanhar o
caso.
Foto: Ilustrativa

FISCALIZAÇÃO

Ponto biométrico controla os
reeducandos do semi-aberto

TJ/MT c/ Redação

A

Comarca de São José dos
Quatro Marcos a partir
desta semana, passou a
contar agora com ponto
biométrico para a fiscalização
dos reeducandos do regime semiaberto. A iniciativa para a
instalação do equipamento se deu
como forma de evitar possíveis

fraudes na assinatura de
comparecimento diário dos
reeducandos.
Como em todo o Estado
de Mato Grosso, a Comarca de
São José dos Quatro Marcos não
conta com estabelecimento
adequado, nos moldes
preconizados no artigo 33, § 1º,
Foto: Dani Cunha

Janaína, Carina, Vanessa e Lilian, impondo ordem na comarca

'b', do Código Penal, para o
cumprimento de pena no regime
semi-aberto. Deste modo, a
alternativa adotada na Comarca
foi, dentre outros requisitos, a
imposição do comparecimento
diário pelo reeducando à Cadeia
Pública local, nos casos do
regime semi-aberto, e o
comparecimento mensal ao
Juízo, no âmbito do regime
aberto.
A s s i m , c o m a
colaboração partindo da diretora
da Cadeia local, Janaina Savoine
Rodrigues; da Promotora de
Justiça, Carina Sfredo Dalmolin;
da Defensora Pública, Vanessa
Moritz Luz e da juíza e diretora da
Comarca, Lílian Bartolazzi L.
Bianchini, a doação do
equipamento de biometria à
Cadeia Pública foi efetivada
mediante o cumprimento de uma
das condições ofertadas em
audiência de suspensão
condicional do processo.
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CAMPANHA/INFLUENZA

De acordo com a primeira parcial do Setor de Imunização da SES, de uma população estimada de 40.768 professores, 83,83% já foram vacinados

Vacinação contra gripe
supera os 60% em MT
SES-MT c/ Redação

Foto: Arquivo

A

Campanha Nacional de
Vacinação Contra a
Influenza 2018 já
alcançou 61% do grupo
prioritário em Mato Grosso,
estimado em 666.364 pessoas. A
expectativa da Secretaria de
Estado de Saúde é de que até o dia
1º de junho, último dia da
campanha, o estado registre os
90% de cobertura preconizados
pelo Ministério da Saúde.
Os professores do Ensino
Médio e Superior foram os que
mais compareceram aos postos
de saúde. De acordo com a
primeira parcial do Setor de
Imunização da SES, de uma
população estimada de 40.768
professores, 83,83% já foram
vacinados.
Ta m b é m j á t i v e r a m
alcance considerável aqueles
pertencentes ao grupo de
trabalhadores da saúde (79,04%),
puérperas (77,26%) e idosos
(72,99%). Por outro lado, pouco

mais da metade das crianças
(52,29%) e gestantes (53,41%)
atenderam o chamado da
campanha contra a influenza. O
índice de alcance mais baixo é da
população indígena (9,8%).
O gerente de imunização
da SES, Thiago Rondon, observa
que muitos municípios já devem
ter atingido a meta. “Esta é apenas
uma parcial. Portanto, ainda há
tempo suficiente para que Mato
Grosso atinja a meta”,
Thiago Rondon lembra
que Mato Grosso já recebeu as
850 mil doses da vacina previstas
pelo Ministério da Saúde e alerta
as pessoas que pertencem aos
grupos prioritários para que
procurem a unidade básica de
saúde mais próxima de sua casa
para serem vacinadas.
De acordo com o último
informe epidemiológico,
A expectativa é registrar 90% de cobertura na campanha
divulgado dia 19 de maio, já
por influenza B. Foram
foram confirmadas sete mortes 2018. Vinte e seis óbitos ainda totalizando 33 casos de mortes
registradas ainda 16 mortes por
por influenza em Mato Grosso em estão sendo investigados, suspeitas.
Das sete mortes
Síndrome Respiratória Aguda
SANTANA X COROLLA
confirmadas, uma foi por
Grave (SRAG). Até a sexta-feira
influenza A não subtipado; três
passada foram notificados 275
por influenza A H1N1; duas por
casos suspeitos de influenza no
influenza A/H3 Sazonal; e uma
Sinan Influenza Web.

Violento acidente mata
cinco pessoas na MT 358
R.P c/ Redação

A

Polícia Militar confirmou
ontem a tarde, a 5ª morte no
acidente registrado na noite
do dia anterior na MT-358, próximo
ao Distrito de Progresso, em Tangará
da Serra. A colisão frontal ocorreu
próximo ao Posto Locatelli por volta
de 23h00, envolvendo um veículo
Santana e um Corola. No total, 15
pessoas ocupavam os dois carros.
Em um deles havia oito pessoas,
sendo quatro crianças e quatro

adultos. No outro, sete, também com
crianças entre os ocupantes,
inclusive um bebê.
Duas pessoas que estavam
no Corolla, Creudiomar Ferreira de
Souza, 44, e Iloan Jaqueline da
Silva, 6, morreram no local do
acidente. Já os ocupantes do Santana
que vieram a óbito são: Paulo Cesar
de Carvalho, 40, sua sogra Marina
Evangelista da Cruz, 55 e Valmir
Júnior da Cruz Abreu, 7. Três
Foto: Radio Pioneira

No Santana destruído no acidente morreram três pessoas

ambulâncias do SAMU foram
deslocadas para atender às vítimas.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros
também prestou socorro no local do
acidente, haja vista que duas das
vítimas estavam presas às ferragens.
De acordo com o condutor
do SAMU, não havia cadeirinhas
para crianças em nenhum dos
veículos. “Em relação as crianças,
algumas já se encontravam fora dos
veículos porque populares as haviam
retirado. Nos dois veículos não
vimos sinal de cadeirinhas para as
crianças”, relatou.
As causas do acidente estão
ainda sendo investigadas.
Entretanto, o sargento André, da
Polícia Militar, disse que o condutor
do Santana seria o causador da
colisão. “Segundo testemunhas o
condutor do Santana passou em
frente à Unemat debochando e
posteriormente veio a causar este
acidente grave. Ele veio a bater na
contramão. O outro condutor
retornava de um culto na Igreja”,
contou. Os feridos foram
conduzidos à Unidade de Pronto
Atendimento e seguem internadas
no Hospital Municipal e os corpos
das vítimas fatais foram levados ao
IML de Tangará da Serra.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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Relator do recurso votou por manter a sua própria decisão e negou o recurso de Savi, sendo acompanhado por mais 15 desembargadores do Tribunal de Justiça

Tribunal vota favorável
a manter Savi na prisão
M.N c/ Redação
Foto: Arquivo

Deputado Mauro Savi está preso desde o dia 9 de maio

A

maioria dos
desembargadores do
Tribunal de Justiça de
Mato Grosso votou por manter
a prisão do deputado estadual
Mauro Savi (DEM), que está

detido desde o dia 9 de maio
por conta da Operação Bererê.
O julgamento do
recurso de Savi foi adiado
ontem, (24) em razão do
pedido de vistas do

desembargador Marcos
Machado. Até o fechamento
desta edição, dos 30
desembargadores, 16 votaram
pela manutenção da prisão e
dois pela soltura.

O caso deverá retornar
para julgamento apenas no dia
14 de junho, caso o deputado
não seja solto por meio de
outra medida judicial.
Mauro Savi foi preso
durante a 2ª fase da Bereré, que
apura esquema de fraude,
desvio e lavagem de dinheiro
no âmbito do Detran-MT, na
ordem de R$ 30 milhões, que
operou de 2009 a 2015.
S e g u n d o
a s
investigações, parte dos
valores repassados pelas
financeiras à EIG Mercados
por conta do contrato com o
Detran retornava como
propina a políticos e
empresários, dinheiro esse que
era “lavado” pela Santos
Treinamento – parceira da EIG
no contrato - e por servidores
da Assembléia, parentes e
amigos dos investigados.
O deputado é apontado
como um dos líderes e maiores
beneficiários do esquema. O
Ministério Público Estadual
(MPE) afirmou que ele recebia
propinas milionárias através

do empresário Claudemir
Pereira, então sócio da Santos
Treinamento. Savi ainda teria
exigido R$ 1 milhão dos sócios
da EIG, em 2014, para aceitar
encerrar as negociações
ilícitas.
No julgamento da tarde
de ontem, o relator do recurso,
desembargador José Zuquim
Nogueira, votou por manter a
sua própria decisão e negou o
recurso de Savi.
Ele foi acompanhado
p e l o s s e g u i n t e s
desembargadores: Cleuci
Terezinha, Serly Marcondes,
Sebastião Barbosa, Nilza
Maria Pôssa, Antonia Siqueira,
Helena Maria Ramos, Juvenal
Pereira, Márcio Vidal, Carlos
Alberto Alves da Rocha, Luiz
Ferreira, Clarice Claudino,
Maria Erotides, Luiz Carlos da
Costa, João Ferreira e Rondon
Bassil. Já os desembargadores
Paulo da Cunha e Sebastião de
Moraes votaram no sentido de
acatar o recurso do
parlamentar.
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SEM DESFALQUES

Apesar de completa, a equipe, viajou com jogadores pendurados com dois cartões amarelos: os craques André Ribeiro, Itaqui, Diego Sodré, Moises e Lorran

Verdão pega o Bragantino
sábado com zaga reforçada
Redação c/ S.N
Foto: AssessoriaLec

A

diretoria do Luverdense
anunciou anteontem, a
contratação do zagueiro
Hélder, 27 anos, que estava no
Iporá de Goiás.
A contratação de um novo
zagueiro foi necessária após a
lesão do então titular Pablo, que
precisou passar por uma
intervenção cirúrgica num dos
joelhos, machucado na semifinal
do mato-grossense, contra o
Sinop.
O capitão do Lobo-Guará

se despediu do clube goiano e já
treina no Luverdense.
Além do Iporá, Hélder já
defendeu as camisas do Boa
Esportes (MG), Aparecidense
(GO) e Tupi (MG). O nome do
jogador deve aparecer no Boletim
Informativo Diário (BID) da
Confederação Brasileira de
Futebol ainda nesta sexta feira,
fazendo com que esteja à
disposição do técnico Luizinho
Vieira para o confronto de
sábado, contra o Bragantino, em

Bragança Paulista, às 15h00.
Para este confronto com o
Braga, o Luverdense viajou na
tarde de ontem, para São Paulo,
onde enfrenta o adversário
amanhã às 15h00, no estádio
Nabi Abi Chedidt, pela 7ª rodada
do primeiro turno do campeonato
brasileiro da série C.
A equipe não terá nenhum
desfalque para a partida, porém,
viajou com cinco jogadores
pendurados com dois cartões
amarelos, sendo o zagueiro André

DESABASTECIDOS

Greve dos caminhoneiros
cancela a Copa de Futsal

G.E/O.E c/ Redação

A

Federação Matogrossense de Futsal
(FMFS) cancela rodada
válida pela 3ª fase da 19ª Copa
Centro América de Futsal, que
ocorreria neste fim de semana, no
sábado (26) e no domingo (27),
em Sorriso, Colíder, Alto
Paraguai, Confresa, Juína e
Sapezal.
Por causa da greve
deflagrada pelos caminhoneiros e
q u e p r o v o c o u o
desabastecimento de
combustíveis no país.
De acordo com o
presidente da federação, Pedro
Verão, 24 equipes fariam 36

confrontos, neste fim de semana,
em busca de doze vagas para a
quarta fase, sendo oito vagas da
categoria masculina e quatro da
feminina. E, segundo ele, o
cancelamento foi motivado pela
possibilidade da falta de
combustíveis, gerado pela greve
de caminhoneiros, afetar o
deslocamento dos times.
“A falta de combustíveis
gerada pela greve de
caminhoneiros, especialmente no
interior mato-grossense, foi o
principal fator para a tomada de
decisão, que visa promover
condições menos dispendiosas
quanto aos deslocamentos dos
Foto: Divulgação

Certame fica prejudicado devido a falta de transportes

times. Também realizamos
adequações de sediamento e
reorganização dos times nos
grupos. Desta forma, a rodada
ocorrerá de 01 a 03 de junho”, diz
Verão. A tabela de confrontos e o
cronograma da rodada serão
divulgados em breve. Mais
informações via site
(www.fmfs.com.br) e Facebook
da Federação Mato-grossense de
Futsal (FMFS).
Também os campeonatos
de futebol de campo em ação,
Brasileiros e Copa do Brasil,
conforme a diretoria de
Competições da CBF estão
ameaçados e apesar de até o início
da tarde de ontem, a entidade ter
informação de que os vôos
previstos para o transporte das
equipes estavam confirmados,
deixou claro que a situação
poderia mudar até o final de
semana, dependendo do
andamento da greve.
Ontem, por exemplo, a
Federação de Futebol do Estado
do Rio de Janeiro anunciou que
todos os campeonatos
organizados pela entidade, tanto
os de base, como os de
profissionais, terão suas rodadas
adiadas neste fim de semana
devido ao desabastecimento do
Estado por causa da greve dos
caminhoneiros.

Ultimo refresco antes da viagem à Bragança Paulista

Ribeiro, lateral Itaqui, meia
Diego Sodré e os volantes Moises
e Lorran.
Para a partida de sábado,
Luizinho deve manter a mesma
equipe que vem atuando nos
últimos jogos, com Diogo Silva,
Itaqui, André Ribeiro, Kaique e
Paulinho. Lorran, Sodré, Lucas

Braga e Rafael Silva, Cleberson
Tiarinha e Paulo Renê.
No último confronto, o
Luverdense venceu o Tupi, em
Minas Gerais, por 1 a 0 e foi a 9
pontos 'colando' no G4, ocupando
a 5ª posição, um ponto apenas
atrás de Bragantino e Operário.
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Niver Rosane Michelis!!!

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

A Estação do Outono decreta três dias de felicidades, lédice e júbilo, face ao níver da Rosa-Flor-Mulher
Rosane Michelis, que na próxima segunda feira, 28, estréia nova idade, em clima festivo com seus familiares e uma
legião de amigos. Integrando este rol privilegiado, queremos ao registrar as homenagens à aniversariante, com
amplexos e votos de felicidades mil à titular desta coluna, inserindo um very good Happy Birthday, blonde Rosane!
Selecionamos alguns click's especiais para o High-Society de hoje, Confiram:
Redator interino

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

