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MADRUGADA FATAL
Segundo policial que atendeu a ocorrência, batida não foi violenta, vitima não dirigia em velocidade e estivesse usando cinto de segurança poderia ter sido salvo

Estudante morto em acidente
foi sepultado no fim de semana
Foto: Joner Campos

O estudante do 4º ano de Direito da Unemat João Vitor Machado
Silva, 21, morto num acidente de carro na madrugada do último sábado, foi
sepultado no final de semana no Cemitério dos Ipês em Cáceres, onde
residia e estudava. A vitima era filho da ex-reitora da universidade Ilma
Machado e dirigia seu carro no centro da cidade, quando ao bater no meio
fio o veículo saiu da pista na Avenida 7 de Setembro e capotou. Página 03

SAINDO DA CONCHA

Mobilização no Caramujo contra
os redutores eletrônicos obsoletos
Foto: Ilustrativa

Vitima fatal João Vitor não dirigia em alta velocidade

CRISE E DESEMPREGO

Sem quebra-molas, alta velocidade de veículos ameaça pedestres

Comerciantes em pânico com
iminente despejo do terminal
Foto: JCC

A anunciada ordem de
despejo contra os ocupantes da
rodoviária central de Cáceres no
final da semana, deixou usuários
e comerciantes do entorno, em
pânico, antevendo uma
quebradeira e desemprego, pois
sobrevivem do movimento do
terminal. A prefeitura acena com
um terminal urbano-rural no
local, que, segundo taxistas,
pouco ou quase nada resolveria,
com uma possível transferência
dos serviços para a José Palmiro.
Página 03

Moradores do Distrito do Caramujo em Cáceres, vão realizar
amanhã, 17, um manifesto interditando a rodovia que corta a comunidade.
A manifestação está sendo organizada por pais, professores e servidores
das duas escolas da comunidade, que querem a construção de um quebra
molas, pois os eletrônicos existentes, para cada mão, próximos as barracas
não são respeitados. Página 03

PECUARISTA

Suspeito preso com pistola
chinesa numa caminhonete
Página 06
RECADO À MENDES

Redução de duodécimos não
terá acordo com o legislativo

Idéia de mudar Vans para o terminal seria apenas um paliativo

Página 05

SALDO POSITIVO

Dados apontam crescimento na
apreensão de drogas na fronteira
Foto: Arquivo

As atividades de enfrentamento e
repressão ao crime pelo Gefron resultaram na
apreensão de 3,9 toneladas de entorpecentes na
região da fronteira com a Bolívia de janeiro a 10
de outubro de 2018. O aumento foi de 31%
comparado com todo o ano de 2017. Também
foram apreendias 4 aeronaves, recuperados 182
veículos roubados, dezenas de armas, e centenas
de pessoas presas.
Página 04

BUTECO RISCA FACA

Idoso é salvo por estranho
de ser morto por pinguço
Página 04

Trabalho do Gefron é diuturno contra o tráfico de drogas e armas
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Aos Mestres com Carinho
RODOVIÁRIA
E continua a novela da rodoviária central de
Cáceres, quase duas décadas de imbróglio,
uns dizem que fecha, outros dizem que não,
uns culpando os outros, era pra pagar divida,
era pra reformar, pra desocupar, ordem de
despejo e ninguém ao que parece
preocupado com os pais de família que
dependem dos caraminguás sofridos
amealhados com labuta diária em seus boxes
e comercio do entorno. E o terminal que já
foi pior até
que mudou pra melhor,
até sala vip de empresa tem lá!
RODOVIÁRIA II
O prefeito diz que vai implantar no lugar um
terminal urbano-rural de ônibus e vans, que
ninguém vai ficar no preju, que o bereré não
vai sumir, que as vans regionais só vão
mudar do entorno da Praça major Carlos
para o terminal, que também será para
ônibus da zona rural, ou seja, nada vai mudar
do atual, as vans já desembarcam o pessoal
no centro, circulares rurais, idem. O que
deve mudar sim, e ninguém se preocupa, é
com os passageiros intermunicipais, que
precisarão desembolsar cerca de R$ 30 de
taxi, pra vir da José Palmiro ao centro,
muitas vezes mais caro que o pago em seu
percurso intermunicipal até a longínqua
rodoviária pós-BR.
RODOVIÁRIA III
Para quem conhece o Terminal Rodoviário
José Palmiro, sabe ser ele construído
totalmente fora de mão. Rodeado de
matagal, chão batido no entorno, que quando
chove vira um lamaçal do capeta, frágil
iluminação que facilita ladrões atacar
passageiros e drogados tumultuar o
ambiente, um único restaurante sem opções
de preço, um elefante cinzento jogado num
canto, mais de cinco km do centro. Quem
chega de viagem não tem sequer um
hotelzinho rasga-roupa para pernoite nas
imediações. Ou espera o galo cantar no
relento, ou morre com 30 mangos de taxi até
o centro.
RODOVIÁRIA IV
Com certeza, a rodoviária do centro deve ser
uma concessão municipal, mesmo porque a
Constituição estadual de Mato Grosso
disciplina que as concessões e autorizações
de serviços públicos de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal de passageiros e
as concessões de terminais rodoviários
reger-se-ão pelos termos dos arts. 316, 318,
320 e 322 da Carta Estadual e por esta lei,
observado o disposto no art. 175 da
Constituição Federal, com as adaptações
necessárias às previstas na Lei Federal nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
pelas normas legais pertinentes e pelas
cláusulas indispensáveis dos contratos.
Portanto, o imbróglio em parte é sim um
abacaxi para o poder público municipal
descascar com o cessionário.
RODOVIÁRIA V
Só pra finalizar, em março deste ano, quando
a justiça expediu mandado de reintegração
de posse do local à quem de direito, o
empresário Marlon Brandt Pinheiro Leite,
diretor da concessionária Horizonte, disse
não se opor a desocupar o imóvel, desde que,
os ônibus que utilizam os serviços do
terminal central, passassem a utilizar o
terminal José Palmiro, no Cidade Nova. Prá
quem está assentado é fácil falar, o pepino é
para o passageiro regional, longe de tudo ao
apear do ônibus, o dinheiro do PF fica no
taxi, e truco? A gente ainda confia numa
solução mais ampla pelo prefeito Francis,
afinal, ele é povo e c'est-fini.

Até que enfim, não parece que foi
ontem, mas, foi ontem mesmo e como as
segundas feiras, a gente não circula,
mesmo nessa terça, 16, um dia após,
sempre é tempo para lembrar e saudar a
distinta e ilustre categoria profissional do
magistério, vamos lá,: Parabéns
Professores, heróis da resistência de um
mundo falido, na difícil faina de formar
futuras gerações, encarando desafios
como o misero salário e a violência interclasse, dentre outras mazelas deste, como
diz este editor em sua musica,
Abominável Mundo Novo.
Nas últimas décadas ser professor
perdeu aquele justo status consignado ao
mestre, à respeitada normalista dos anos
60, devorados pelos anos de chumbo da
ditadura militar e ultimamente pela
cibernética e em parte pelas patacoadas
das redes anti-sociais. Mas o professor
resiste, ele é imprescindível no contexto
social de uma comunidade, exercendo sua
função como um sacerdócio, confiante
sempre em dias melhores, nem sempre
para si, mas para seus discípulos, daí
nossa impar consideração à nobre classe,
forever.
Historicamente, a origem do Dia
do Professor se deve ao fato de, na data de
15 de outubro de 1827, o imperador D.
Pedro I ter instituído um decreto que criou
o Ensino Elementar no Brasil, com a
instituição das escolas de primeiras letras
em todos os vilarejos e cidades do país.
Além disso, o decreto estabeleceu a
regulamentação dos conteúdos a serem
ministrados e as condições trabalhistas
dos professores.
Entretanto somente 120 anos após
em 1947, o professor Salomão Becker
teve a idéia de criar nessa data um dia de

missão cumprida, que não se restringe em
transmitir informações, mas fazer com
que o aluno consiga assimilar melhor as
características e processos inerentes ao
mundo em que vive.
E como dizia o professor e
filósofo Mario Sérgio Cortella, há uma
diferença nem sempre muito nítida entre
educar e escolarizar, sendo a primeira uma
responsabilidade dos pais e da família e a
segunda a função do professor e da escola.
Apesar de todas as dificuldades e
percalços, a carreira de professor é
bastante importante, porque não ratificarse imprescindível às gerações, motivo
especial de nossas sinceras e leais
homenagens à todos não apenas num dia
15 de outubro, mas nos 365 dias do ano,
Parabéns, Mestres! Porque será que
ninguém se esquece do nome da primeira
professora?

confraternização em homenagem aos
professores, tornada oficial em 1963, pelo
artigo 3º do decreto federal nº 52.682,
sancionado pelo então presidente da
república João Belchior Marques Goulart.
Com a deposição de Goulart no
Golpe Militar de 1964, aeducação sofreu
um grave revés, o MEC infestado pela
didática Usaid dos North Américan,
alguns literatos presos, outros mortos, a
adoção de um Mobral falido e a figura
central do magistério, o professor,
relegado a plano inferior por 30 anos de
chumbo verde oliva. E veio enfim, a
redemocratização tupiniquim: aquele
professor concursado consoante
exigências legais, cônscio das orientações
previstas na LDB aos sistemas de ensino,
sobretudo ao artigo 13 da Lei de Diretrizes
de Bases, sabe que dos ônus jamais terá o
bônus merecido. Resta-lhe a satisfação da

Trânsito e os Jovens
É muito triste quando a gente fica
sabendo que mais uma vida se foi em
segundos, de possível desatenção no volante
de um carro, mesmo sendo estranho à gente,
afinal, uma vida é uma vida; e mesmo que
não tenhamos nascido pra semente, como
diziam os antigos, a certeza da morte, não
justifica sua extinção antecipada, sobretudo
quando o de-cujus é jovem, casos
infelizmente, comuns no transito.
Recentemente saímos de uma campanha
oficial de prevenção aos acidentes de
transito, com exposição de carcaças em
logradouros públicos, panfletagens,
reuniões, palestras, etc., contrastando com o
cotidiano que mata, aleija e causa prejuízos
bilionários no planeta, seja em danos
materiais e ou atendimento médicohospitalar às vitimas de invalidez
(provisória ou permanente) sobreviventes
dos sinistros.
Quando me refiro aos jovens, tomo
como base levantamentos de 2017 da ONU,
que mostra que os acidentes de trânsito
representam a principal causa de morte entre
jovens de 15 e 29 anos no mundo. Parece
exagero, mas não é, dados oficiais apontam
que mais de 1,2 milhão de pessoas perdem a
vida em acidentes de trânsito todo o ano no

mundo e os jovens continuam sendo os
maiores causadores e vítimas de acidentes
de trânsito, tanto no Brasil, quanto no
exterior. Estive pesquisando e me deparei
com várias hipóteses, que explicam porque a
relação entre juventude e o trânsito é tão
perigosa.
Especialistas confirmam que existe
um tripé neste contexto, a saber: a falta de
habilidade na condução do veículo, o
excesso de autoconfiança e o
comportamento desafiador e compulsivo
dos jovens, conseqüência da falta de
educação como principal razão do
comportamento de risco.
O problema não se circunscreve às
grandes cidades, capitais e metrópoles de
unidades da federação, ele se faz presente
nas medias e pequenas cidades interioranas,
em BR's e vicinal, seja por problemas
mecânicos, falta de estrutura viária ou falha
humana, esta, conseqüência culposa de
imprudência, imperícia ou negligencia.
A Organização Mundial da Saúde
tem recomendado que a segurança deva
aumentar, para diminuir a morte entre os
jovens, com limites legais cada vez mais
rigorosos quanto a ingestão de álcool por
motoristas, redução dos limites de
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velocidade de carros, aumento da
fiscalização, obrigatoriedade do uso de
capacetes e cintos de segurança. Embora
leiga no assunto, não contesto, apenas
sugiro, que seja dado um enfoque especial
na educação, que os pais façam com seus
filhos a lição de casa. Não basta pagar autoescola para o filhote, liberar as chaves do
veículo para ele e achar que está tudo nos
conformes, que não está.
Acidentes acontecem, nem sempre
por culpa do motorista e ou motociclista,
pois o trânsito é uma armadilha para os
incautos, muitas vezes a gente tem que
dirigir focada nos carros da frente, de traz e
de lado, além das devidas cautelas com os
buracos do leito carroçável, firmes no
volante e freio, se quiser continuar vivendo.
Por outro lado, acidentes podem ser
evitados, como diz nosso editor Dannyelvis,
não faça do carro uma arma, a calma é
preciso, numa direção.
Pense bem, como é gostoso chegar
em casa, abrir o portão, deixar o carro na
garagem e ir descansar, Viva, não é mesmo?
A gente se encontra na próxima, ok?
***___Rosane Michelis, jornalista,
pesquisadora, bacharel em geografia e pós
em turismo.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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ORDEM DE DESPEJO

Taxistas, moto taxistas e comerciantes do entorno vêem com apreensão a anunciada extinção do terminal central, pois é ali que ganham o pão de cada dia

Iminente desativação da rodoviária
preocupa comerciantes e usuários
Da Reportagem Local

Foto: JCC

A

véspera do feriado santo de
Nossa Senhora Aparecida
em Cáceres, amanheceu
mais como uma ameaça à
tranqüilidade e paz de parcela da
população humilde, notadamente os
comerciantes internos e do entorno
do terminal rodoviário central, ante a
iminência de um despejo do
logradouro que recebe centenas de
pessoas diariamente. Seja para
embarque e ou desembarque,
cidadãos que se deslocam até o
centro da cidade para os mais
diversos expedientes.
A nota que pegou os
usuários e trabalhadores do local,
referia-se a ordem de despejo que
seria concretizada pela policia
militar, com prazo de 48 horas em
atenção a pedido da prefeitura de
Cáceres e determinação da Justiça,
na ação contra a empresa Horizonte
Engenharia, pelo não cumprimento
do contrato de concessão. Ainda
segundo a municipalidade, em
março a Justiça havia dado 30 dias
para transferir a rodoviária do centro
para o Terminal José Palmiro,
inaugurado em 2008 e também,
concessão da Horizonte.
O eventual desfecho dessa
novela que segundo a prefeitura vem
desde 2004, deve gerar um sem
números de prejuízos aos usuários
do terminal central e comerciantes,

passagem de volta do ônibus
intermunicipal. Vitor diz que ganha
mais em frete do terminal aos
bairros, que entre a José Palmiro, ao
centro de Cáceres,” diz ele.
Revoltados com a possível
desativação do terminal rodoviário
central, o moto-taxista Antonio
Demétrio Souza Nascimento e a
micro-empresária Jorelandia
Ferreira da Silva, (ela dona de uma
barraca) defendendo ambos, uma
reforma no local, mas nunca a
mudança para a distante José
Palmiro, complicando a vida de

REDUTORES NO SOLO

Moradores do Caramujo se
mobilizam por quebra-molas

Comerciantes do entorno e taxistas temem pela extinção da rodoviária

como Cleuza Fernandes, dona do
Restaurante Prato Feito, que pode
ficar desfeito, com o despejo da
rodoviária. Há quase 30 anos no
local, gerando seis empregos diretos,
ela, teria que demitir 3, pois ninguém
vai se deslocar para a José Palmiro,
que fica no meio de um pasto. Para
ela, o despejo da atual rodoviária é
um grande descaso do governo
municipal para o povo.
Da mesma opinião, a
comerciante Hilda Xavier do
Restaurante Rodoviário, que já soma
na ponta da caneta os prejuízos que
terá caso o terminal central seja

mesmo despejado. “A gente tem aqui
o ganha-pão, querem tirar isso do
pobre trabalhador, vamos ter que
demitir funcionários, mais
desemprego, é uma lástima,”
complementou.
Conforme apuramos junto
ao taxista José Vitor, 6 anos de
terminal central, (são 10 motoristas
de taxi no local), quem vem de
Mirassol D'Oeste, de Araputanga,
Caramujo, etc., tem compromissos
em bancos, médicos, compras no
comercio, traz o dinheiro contado.
“Uma corrida hoje da José Palmiro
ao centro pode custar mais caro que a

Redação c/ J.O

M

MEIO TERMO

Prefeito diz que espaço será um
terminal rural e urbano central

Assessoria c/ Redação

O

prefeito Francis Maris Cruz
reafirmou no final de
semana que a Prefeitura vai
transformar o terminal de
passageiros do Centro em uma
Rodoviária Rural e Urbana.
Segundo ele, será um terminal dos
ônibus que fazem as linhas do
interior do município e os coletivos
de transporte dentro da cidade, as
chamadas circulares, como as vans
que fazem parada na Praça Major
João Carlos.
Francis anunciou que o local
onde está a Rodoviária da 7 de
Setembro será totalmente
revitalizado para acomodar
passageiros e comerciantes, fazendo

meio mundo, que depende do
trabalho pra sobreviver. Ela se
desespera só em pensar no despejo
da rodoviária, cujos usuários
representam sua sobrevivência.
Irredutível, a prefeitura
afirma que a permanência da
rodoviária central, em poder da
concessionária é fruto de uma
decisão judicial proferida em ação
possessória, com contrato vencido,
até que se inaugurasse o novo
terminal, o que ocorreu em 2008. E,
que com a nova rodoviária o contrato
perdeu objeto.

o possível para que ninguém seja
prejudicado. Os prazos dependem da
desocupação determinada pela
Justiça.
Quanto à licitação para as
reformas, Francis garante que tudo
será feito conforme as leis. “Vamos
fazer tudo de modo transparente,
com chamada púbica para que as
pessoas tenham o direito de
concorrer, sem privilegiar apenas
um ou dois interessados”, enfatiza o
prefeito.
Há um interesse da
população, de forma geral, para
saber como terminará o impasse da
Rodoviária que funciona no Centro
da cidade, na Avenida 7 de
Foto: JCC

Setembro. Conforme o prefeito, o
problema da Rodoviária não é da
Prefeitura. “Quem pediu
judicialmente a retirada dos
comerciantes da Rodoviária foi o
empresário Marlon Brandt Pinheiro
Leite, administrador do Terminal
Rodoviário José Palmiro, no Junco,
que é também o responsável pelo
funcionamento do terminal de
passageiros do Centro.
“O Marlon recebeu ordem
judicial para liberar o local. A
Prefeitura nada tem a ver com este
imbróglio. Quando ocorrer a
desocupação, nós faremos uma
licitação para revitalizar aquela
rodoviária do Centro. Vamos
reformar e transformá-la em uma
Rodoviária Rural, um terminal
municipal”, concluiu Francis.

oradores do Distrito do
Caramujo a 30
quilômetros do centro de
Cáceres, vão realizar amanhã, 17,
um manifesto com a interdição da
rodovia que corta a comunidade.
A manifestação está sendo
organizada por pais, professores e
servidores das duas escolas da
comunidade, que querem a
construção de um quebra molas, uma
vez que os eletrônicos existentes,
para cada mão, próximos as barracas
não são respeitados.
Conforme moradores do
distrito, os condutores de motos e
caminhões ultrapassam na
contramão de direção em alta
velocidade, um total desrespeito
com a iminência de acidentes. Antes
que ocorra alguma desgraça, eles se
mobilizam de forma preventiva, a

fim de que o poder público atenda a
esta imprescindível reivindicação.
Apesar de ser o mais
estruturado dos quatro distritos de
Cáceres, o Caramujo sofre com
problema de infra-estrutura como a
falta d'água e a manutenção das ruas
e de estradas da zona rural, mesmo
contando com cerca de 2.500
eleitores.
O Caramujo foi criado
através da Lei 5.348 de 6 de
setembro de 1.988, do então
deputado José Lacerda, sancionada
pelo governador da época Carlos
Gomes Bezerra, portanto, há 30 nos,
com limite intermunicipal
Cáceres/Mirassol d'Oeste, no ponto
confrontante da nascente mais alta
do Córrego Caramujo, até a foz do
córrego Barreirão, na confluência
com a estrada vicinal, até a MT-170.
Foto: Arquivo

Pacatos moradores do distrito aguardam pelo redutor na pista

Idéia do prefeito é que Vans regionais estacionem no terminal
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CAPOTOU NA AVENIDA

Vitima fatal segundo os policiais que atenderam a ocorrência não usava o conto de segurança, por ocasião do capotamento do Gol, após desvio da pista de rolamentos

Estudante de direito morre
em acidente na madrugada
Da Redação

Foto: Cáceres Noticias

Vicente Gomes que atendeu a
ocorrência, o cinto de segurança
estava preso ao banco, nas costas do
motorista, de forma que não prendia
o corpo ao banco, provavelmente ele
usou dessa forma para que o alarme
do carro, que era automático, não

fosse acionado. “Infelizmente ele
veio a óbito por não estar usando o
cinto, o impacto da batida não foi
grande, nem o airbag foi acionado
pra você ter uma idéia. Se ele tivesse
com o cinto ele provavelmente teria
sobrevivido,” contou o policial.

MOCHILA ESCOLAR

Menores receberam sacola
com trouxinhas de maconha
P.L c/ Redação

A

presença de droga em
mochila de uma estudante na
Escola Estadual Padre Tiago
em Pontes e Lacerda, levou a direção
a solicitar a presença de policiais
militares do 17º BPM a averiguar os
fatos. A informação era que uma
estudante estaria com a camiseta de
uniforme de cor branca, calça jeans e
botas e portava uma mochila
contendo maconha, sendo a mesma
abordada e identificada como
K.M.S. de 15 anos.
Na mochila escolar da
jovem os policiais encontraram uma
sacola contendo 12 trouxinhas de
substância análoga à maconha e ao
ser indagada a respeito do
entorpecente a jovem relatou que
teria recebido a mochila durante
intervalo de aula, entregue por um
indivíduo identificado como J.P.A.
de 18 anos.

João Vitor tinha 21 anos e cursava 4º ano de direito na Unemat

M

ais um acidente com
vitima fatal foi registrado
no trânsito de Cáceres,
que tantas vidas têm ceifado
ultimamente, desta feita na
madrugada do último sábado por
volta das 5h30, quando o estudante
do 4º ano de direito da Unemat João
Vitor Machado Silva, 21, morreu
após o veículo que dirigia ter saído
da pista, capotando na Avenida 7 de
Setembro.
A vitima fatal era filho da
ex-reitora da Unemat Ilma Machado

e segundo os policiais morreu no
local do acidente, devido aos
diversos ferimentos recebidos no
acidente, informando o relatos dos
agentes de segurança pública, que
João Vitor estava sem o cinto de
segurança.
No registro da ocorrência,
além Policia Judiciária Civil em
apoio à Policia Militar, esteve a
Perícia Técnica Oficial (Politec) e o
Instituto Médico Legal (IML),
atestando a ocorrência, que João
Vi t o r t r a n s i t a v a n o s e n t i d o

centro/bairro e numa curva nas
imediações do córrego Sangradouro
teria perdido o controle do veículo,
batido no meio fio e capotado.
Ele conduzia um veículo
Volkswagen Gol, de cor branca e
placas QCX 8107, que teve danos
regulares e segundo os policiais
ainda não é possível determinar a
causa do acidente, que deverá ser
apurada pela Perícia Técnica Oficial,
que posteriormente determinará as
causas do acidente.
De acordo com o policial

A adolescente ainda relatou
aos policiais que o suspeito também
estuda na mesma sala que ela e que
sua mochila foi entregue ao suspeito
por outra aluna também menor de
idade.
Diante dos fatos policiais
apreenderam ou entorpecente
conduzindo
as adolescentes
envolvidas para confecção do
boletim de ocorrência, por ato
infracional, com a presença de seus
pais. O suspeito J.P.A, não foi
localizado, sendo que o fato foi
registrado na Delegacia de Polícia
Civil, onde as menores envolvidas
foram apresentadas juntamente com
o material apreendido e como são
menores, delito de somenos, elas
foram liberadas e agora a policia está
atrás do maior de idade, que se não
usuário, poderá ser incriminado por
tráfico.
Foto: PM/MT

GOLPES DE FACÃO

Desconhecido salva idoso de
ser morto por um pé de cana
Da Redação

N

a tarde da última quinta
feira, quase aconteceu uma
tragédia num boteco
denominado Mistureba, localizado
na Avenida Sete de Setembro, centro
de Cáceres, quando um individuo
encharcado de pinga e armado com
um facão tentou matar um idoso de
75 anos, só não conseguindo seu
maléfico intento, graças a
intervenção de terceiro.

Segundo o herói do dia que
não quis se identificar, ele passava
pela rua quando viu o pau d'água
identificado como Wanderlei da
Silva, 41, sobre o idoso Claudemir
da Silva, 75, domo do boteco,
tentando matá-lo a golpes de facão.
O deixa - disso não pensou duas
vezes e partiu pra cima do valentão
etílico, quando este se preparava
para o golpe fatal de misericórdia
Foto: Ilustrativa

Primeira reação de defesa a golpes de arma branca é com os braços

contra sua vitima caída ao solo e já
ferida ensangüentada.
Após dominar o pé de cana e
tomar-lhe o facão, o cidadão chamou
a policia, que logo chegou e
providenciou socorros à vitima
C l a u d e m i r, q u e a p r e s e n t a v a
ferimentos de facão nos braços,
causados quando ele tentava se
defender do covarde agressor, que
foi algemado e conduzido ao Cisc,
autuado pelo crime de tentativa de
homicídio.
Aos policiais, o deixa - disso
relatou que estava passando em
frente o bar Mistureba, quando
presenciou oi entrevero e o velhinho
prestes a ser assassinado pelo
desafeto e até por um bom senso,
mesmo se arriscando a ser golpeado,
foi em defesa do idoso, que com
certeza seria morto por Wanderlei.
Depois de medicado e ainda
assustado, Claudemir agradeceu seu
desconhecido anjo da guarda e disse
que Wanderlei chegou no bar em
visível estado de embriaguez, lhe
desrespeitando e armado com um
facão, depois lhe derrubou e quando
o mesmo tentou dar um golpe em seu
tórax, levou o braço na frente
tentando segurar o facão, quando
chegou o desconhecido que lhe
salvou a vida.
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BALANÇO GEFRON

Gefron conta com três postos de fiscalização: Matão, em Pontes e Lacerda, Vila Cardoso em Porto Esperidião (onde tem uma base) e Avião Caído em Cáceres

Apreensões de drogas crescem
31% entre 2017 e outubro 2018
Secom/MT

Foto: Arquivo

(Porto Esperidião) e Avião Caído
(Cáceres), além da base do grupamento,
em Porto Esperidião.
Além do combate ao crime, o
grupo realiza diversos trabalhos sociais
que criam uma relação de proximidade
com a comunidade.

Os cães do Canil Integrado de
Fronteira (Canilfron), que auxiliam nas
atividades policiais, passaram a fazer
parte de uma nova missão: ajudar na
reabilitação de crianças com autismo e
paralisia cerebral.
O projeto “Cãominhar”

lançando no em junho deste ano, em
Cáceres, atende inicialmente seis
pacientes do Centro Especializado em
Reabilitação do município e
posteriormente será estendido para
idosos e pessoas que sofreram Acidente
Vascular Cerebral (AVC).

DUODÉCIMOS

Botelho descarta acordo para
reduzir cascalho do legislativo
M.N c/ Redação

O

Apreensões de drogas virou rotina na fronteira Cáceres/Bolívia

A

s atividades de enfrentamento e
repressão ao crime do Grupo
Especial de Segurança na
Fronteira (Gefron) resultaram na
apreensão de 3,9 toneladas de
entorpecentes na região da fronteira de
Mato Grosso com a Bolívia no período
de janeiro a 10 de outubro de 2018. O
aumento foi de 31% comparado com
todo o ano de 2017, quando 3,041
toneladas foram apreendidas.
Do início do ano até outubro
274 pessoas foram presas, sendo 259
brasileiros e 15 bolivianos. Quatro
aeronaves usadas para o tráfico de
drogas foram apreendidas e 182
veículos que haviam sido roubados
foram recuperados. A unidade atendeu
237 ocorrências e cumpriu 37 mandados
de prisão.
O grupo tirou de circulação das

ruas 32 armas, 392 munições de diversos
calibres, além da apreensão de 2.639
quilos de materiais contrabandeados, R$
283.641 e U$3.395 de origem do tráfico.
Para o comandante do
grupamento, tenente-coronel José Nildo
Silva de Oliveira, os resultados são
reflexo do trabalho integrado entre as
forças de segurança. “Este desempenho
é fruto da união de esforços e da
integração entre as forças de segurança,
como Polícia Civil, Polícia Militar,
Exército Brasileiro e Polícia Federal.
Essa parceria das demais forças com o
núcleo de inteligência do Gefron
somado ao patrulhamento e empenho
diário da unidade têm resultado nesses
grandes índices", disse.
Criado há 16 anos, o Gefron
conta com três postos de fiscalização:
Matão (Pontes e Lacerda), Vila Cardoso

presidente da Assembléia
Legislativa, Eduardo Botelho
(DEM) se mostrou reticente
quanto à possibilidade de aceitar uma
redução no valor de duodécimo (repasse
constitucional) da Assembléia
Legislativa, admitindo que pode tratar
do assunto com o governador eleito,
Mauro Mendes (DEM), mas não vê
espaço para redução. Mendes, por sua
vez, antes mesmo de ser eleito, já deu
declarações duras a esse respeito e disse
que pretende convencer os chefes dos
Poderes e instituições sobre eventuais
cortes nos repasses.
“Eu vejo o seguinte: espaço
para discutir, há. Espaço para reduzir,
não sei. Já discutimos isso na PEC do
Teto de Gastos. Não se pode falar: 'Ah, a
Assembléia é um quarteirão'. Não, a
Assembléia é um Poder. Tem que
entender isso”, disse Botelho, em
entrevista a um site de Cuiabá. A
reclamação de Botelho faz referência
também a declarações feitas pelo vicegovernador eleito Otaviano Pivetta
(PDT) que afirmou que é preciso cortar

as mordomias dos Poderes. “Não vejo
ele. Agora vou voltar, vou procurá-lo.
possibilidade de reduzir no momento. A
Não sou inimigo dele, muito pelo
Assembléia é um Poder. Não há que se
contrário. Gosto muito dele como
fazer essa comparação com quarteirão”,
pessoa”, afirmou o presidente.
repetiu Botelho.
“Acho que o governador Pedro
Ainda durante a entrevista, ele
Taques foi importante para o Estado.
falou sobre a renovação na Assembléia
Pode se falar tudo de Pedro Taques, mas
Legislativa à qual ele atribui mais a um
ele não é um corrupto. Garanto para
erro na composição das chapas que
você. Não é! Ele quebrou um ciclo de
disputaram a eleição do que um possível
corrupção que vinha dentro do Estado.
recado das urnas aos parlamentares.
Isso já pode ser considerado como muito
Botelho também falou da
positivo pra ele”, acrescentou.
Foto: Arquivo
expectativa em relação
ao novo governo eleito.
Tratou também de sua
relação com o
governador Pedro
Taques (PSDB) de
quem ele diz não ser
inimigo. “A última vez
que conversei com ele,
não senti que ele estava
com clima muito
amistoso comigo.
Então falei: vou
esperar passar a eleição
pra voltar a falar com Para Botelho na grana da assembléia legislativa ninguém tasca

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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TSUNAMI POLÍTICO

Apesar de eleito o 5º mais votado, Bezerra sofreu uma queda grande em relação
a eleição passada, caindo de 95.739 votos em 2014 para 59.155 votos este ano

Único reeleito, deputado prevê
Congresso cheio de cacarecos
Da Redação
Foto: Arquivo

ainda para me reeleger. Agradeço
ao povo de Mato Grosso por mais
essa eleição”, narrou.
Apesar de eleito como o
5º mais votado, Bezerra sofreu
uma queda grande em relação a
eleição passada. Em 2014, ele se
elegeu com 95.739 votos. No
último domingo, recebeu 59.155
votos.
Dos sete deputados
federais restantes, três
concorreram à reeleição e foram
derrotados. São eles: Valternir
Pereira (MDB), Victório Galli
(PSL) e Ezequiel Fonseca (PP).
Já Adilton Sachetti (PRB)
e Nilson Leitão (PSDB),
disputaram o cargo de senador e
também perderam. O deputado
Fábio Garcia (DEM), foi eleito
suplente de senador, enquanto
Saguas Moraes se retirou da
política.
Para Bezerra, o resultado
das urnas está no cenário
vivenciado pela população
atualmente. O emedebista
destaca que vários políticos, que
intitula como “cacarecos”,
tomaram posse de cargos sem
nenhum conhecimento que possa
agregar para a sociedade.

Carlos Bezerra diz que o povo está insatisfeito com a crise

O

deputado federal Carlos
Bezerra (MDB) único
parlamentar reeleito para
a Câmara Federal, classificou
como um “tsumami” o
desaparecimento político dos
outros três colegas de parlamento
derrotados nas urnas no último
domingo (07). A declaração do

líder do MDB foi feita ao
programa Resumo do Dia, na
TBO, em Cuiabá.
Bezerra acredita que sua
salvação foi à história política que
tem ao longo de mais de 50 anos e
os serviços prestados a
população. Porém, admite que
correu o risco de perder o cargo.

“Houve um tsunami político e
levou todo mundo. Eu tenho um
serviço prestado de mais de 50
anos no Estado e de
reconhecimento, e o que me
salvou foi isso, senão eu teria ido
também. Então, eu tinha muita
gordura para queimar, queimouse muita gordura mas sobrou-se

Além disso, ele diz que a
“revolta” popular será o reflexo
do Congresso em 2019, com
grande renovação parlamentar.
“O povo está insatisfeito com a
crise nacional e é uma crise grave
de desemprego, questões na
saúde, segurança pública e o povo
resolveu protestar. Então está
cheio de cacarecos por aí que o
povo escolheu para eleger em
detrimento de políticos com
experiência, mais preparados,
então talvez tenhamos um
Congresso mais despreparado
que o anterior”, analisou.
Sobre seu apoio ao cargo
de presidente da República no
segundo turno, ele avisou que
torce pelo avanço do país e tem
simpatia pelo petista Fernanda
Haddad. No entanto, deve
aguardar reunião partidária para
anunciar futuro apoio.
“O partido ainda vai
discutir isso. Eu, particularmente,
tenho simpatia ao Haddad para
presidente da República, mas este
assunto, temos uma reunião da
bancada em Brasília e com a
executiva. Não sei se será esta
posição do partido
majoritariamente”.

PISTOLA CHINESA

Pecuarista é detido em Cáceres
com arma e munição suspeitas
Gefron c/ Redação

Foto: Gefron/MT

U

m pecuarista de 36 anos,
identificado como
A.P.S., foi preso na tarde
da última sexta-feira (12) na
rodovia BR-070, na região de
Cáceres em posse de uma pistola
de fabricação chinesa, sem
registro, e quatro munições.
Ele conduzia uma S10 e
disse que recebeu a arma como
pagamento por um serviço
prestado na Bolívia.
De acordo com
informações do boletim de
ocorrências, por volta das 16h30
da última sexta-feira (12) uma
equipe do Grupo Especial de
Segurança de Fronteira
(Gefron), da Polícia Militar,
fazia rondas pela rodovia BR-

070 e abordou uma caminhonete
S10, com placas de Rio Branco
(AC).
Os militares realizaram
busca pessoal no motorista, o
pecuarista de 36 anos, e também
no veículo.
Foi localizada uma
pistola calibre 9mm, de
fabricação chinesa e o suspeito
disse que recebeu a arma como
parte do pagamento por serviços
prestados com sua máquina
esteira, na Bolívia.
O suspeito foi
encaminhado juntamente com a
arma apreendida à Delegacia de
Fronteira (Defron), para que
fossem tomadas as providências.
Suspeito voltava da Bolívia com a arma e as munições

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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RUBRO-NEGRO

Tradicional clube de Várzea Grande deve mesmo começar 2019 com as cores da Gávea, assumindo o nome do rubro negro carioca, perdendo oz estilo tchapa & cruz

Presidente confirma que
Operário vira Flamengo
S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

C

ampeão do Matogrossense da Segunda
Divisão deste ano, o
Operário Futebol Clube está de
volta à elite.
Três meses após o
acesso, o presidente do clube,
empresário carioca Sebastião
Vi a n a , c o n f i r m o u a
participação do Tricolor no
Estadual do próximo ano.
Morando no Rio de Janeiro, o
dirigente reafirmou a intenção
de alterar o nome do Operário
para Flamengo de Mato
Grosso.
Por alguns anos
representando o homônimo
Clube Esportivo Operário
Várzea-grandense, este
apelidado de 'Chicote' da
Fronteira, o Operário tende a

disputar o Mato-grossense de
2019 com o nome do rubronegro da Gávea.
De acordo com
Sebastião Viana, que em 2011
comprou as ações do Operário
do então proprietário, o extécnico Éder Taques, as
medidas já estão sendo
tomadas para a troca de
nomenclatura.
O primeiro passo foi na
mudança das cores tricolores
para as rubro-negras como as
do time carioca. Agora, será na
identificação, mudança esta
que terá que passar pela
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF).
O dirigente destaca que
para a mudança de nome é
preciso pagar um valor de R$

30 mil. “Muito antes de
conseguirmos o acesso de
volta à Primeira Divisão, já
havíamos decidido mudar
várias coisas do Operário
Futebol Clube. Primeiro, foi
mexer nas cores do clube,
tirando o tricolor para as cores
do Flamengo. Tanto é que
disputamos a Segunda Divisão
já com uma camisa parecida
com a do Flamengo. Deu sorte,
fomos campeões da
Segundona.
Agora, outro passo é
a l t e r a r o n o m e . Va m o s
aguardar o momento oportuno
para consolidarmos esta
mudança”, disse o dirigente,
ressaltando que a alteração
ainda não ocorreu por causa da
dificuldade financeira.

COPA FEDERAÇÃO

Mixto goleia o Araguaia
Cuiabá se isola na tabela

Chicote deixa as cores do Flu pra virar Mengão de MT

Para o dirigente, o valor
de R$ 30 mil para a alteração é
considerado alto e que pode ser
aproveitado para outra
situação, visando já o Estadual.
“Se tivermos condição de fazer
logo esta mudança, faremos.
Caso contrário, deixaremos
para outra oportunidade”,
complementou.

Quanto à situação de
Parma de Oliveira, responsável
pela gestão do Operário na
Segunda Divisão e hoje está no
Operário Várzea-grandense,
Sebastião Viana disse que é
grato ao dirigente pelo êxito no
trabalho realizado na
campanha do acesso à Primeira
Divisão do próximo ano.

S.N c/ Redação

O

Cuiabá, líder da Copa
FMF com 9 pontos e
1 0 0 %
d e
aproveitamento, recebeu o União
domingo último, na quarta rodada
da Copa federação às 17h00 na

Arena Pantanal e venceu o
adversário pelo placar de 2 a 0, se
isolando na ponta da tabela com
12 pontos, Os gols da vitória do
Dourado saíram no segundo
tempo. Aos 20 minutos, kesley
Foto: Assessoria CEC

Dourado de Cuia assume a liderança do certame estadual
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completou cruzamento e fez o
primeiro. Nos acréscimos, Herick
fechou o placar em favor do
Dourado.
Ressalte-se que abrindo a
4ª rodada, o Mixto goleou na
última quinta feira, 11 o Araguaia
na Arena Pantanal, estufando seis
vezes as redes do adversário, se
recuperando de uma derrota e
aproveitando o mando de campo,
arrasando com o time de Barra do
Garças.
Yan marcou dois gols,
Yago, Alan, Davi e Zé Henrique,
também anotaram os deles
decretando a goleada do Mixto,
que com o resultado, pula para os
seis pontos e empata na segunda
colocação da tabela com Operário
e Dom Bosco. Na próxima
rodada, o Mixto encara o Cuiabá,
na Arena Pantanal e o Araguaia
recebe o Poconé, em Barra do
Garças. O Dom Bosco folga e só
volta a jogar no dia 21.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

SOCIAL

08

Pensamento
"Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim." (Chico
Xavier)

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua continua em
Capricórnio, se une a
Plutão e começa sua fase
Crescente indicando um
dia maior envolvimento
com sua vida profissional
e carreira. O momento pode envolver a
aprovação de uma promoção ou projeto
que começou a ser negociado há alguns
dias atrás.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Plutão
e começa sua fase Crescente
indicando um dia maior
interiorização e necessidade
de promover mudanças em
emoções que envolvem seu passado
parental. Um de seus pais deve estar
passando por um momento de renovação
de energia.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Plutão
e começa sua fase Crescente
indicando um dia
andamento em projetos de
médio prazo, que podem
envolver documentos para mudança de
país ou intercâmbio, viagens ou
publicações. Você pode estar mais sério e
impaciente. Dia bom para meditar.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Plutão e
começa sua fase Crescente
indicando um dia de
movimento na vida social,
além de acordos e
negociações em reuniões de negócios. Um
bom negócio pode ser firmado e trazer
algumas mudanças em sua vida, nos
próximos dias.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Plutão
e começa sua fase Crescente
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de reflexão. Você estará mais
fechado, introspectivo e voltado para sua
intimidade. Pode ser dada continuidade à
negociação de uma sociedade ou parceria
financeira.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Plutão
e começa sua fase
Crescente indicando um dia
de continuação de acordos e
negócios que envolvam o aumento de
seus rendimentos. O dia continua ótimo
para envolver-se em um novo
investimento e para organizar sua vida
material e financeira.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Plutão e
começa sua fase Crescente
indicando um dia bons
relacionamentos e
concretização de projetos que
envolvem uma sociedade ou parceria
comercial. O momento pode envolver
agitação e movimento na vida social e
aproximação de amigos íntimos.

A Lua continua em seu
signo, se une a Plutão e
começa sua fase Crescente
indicando um dia de
mudanças importantes em
sua vida pessoal e/ou profissional. Você
estará mais focado e voltado para
projetos que podem trazer uma nova
rotina, tanto de trabalho quanto na vida
pessoal.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Plutão
e começa sua fase Crescente
indicando um dia de maior
envolvimento em projetos já
em andamento. Se estiver
desempregado e envolvido em uma
seleção para um novo emprego, pode
receber uma boa notícia. Um novo projeto
está a caminho.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Plutão
e começa sua fase Crescente
indicando um dia de
reflexão e interiorização.
Você estará mais fechado e
voltado para suas emoções, que passam
por um momento de aprofundamento.
Você vai preferir estar mais perto de quem
ama.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Plutão
e começa sua fase Crescente
indicando um dia de
planejamento e
desenvolvimento de um
projeto criativo. Um filho pode precisar de
sua companhia e conselhos. O dia é bom
para sair e divertir-se com amigos ou
mesmo com seu amor.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a
Plutão e começa sua fase
Crescente indicando um
dia de reorganização de
equipes de trabalho que você pertence
ou gerencia. O momento é bom para
novos contatos comerciais,
especialmente com grandes empresas,
clubes e instituições.

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

Simpatia ímpar, irradiando nesta
primavera florida, a florzinha Renata de
Almeida Leite Genunino, presença
marcante como assistente administrativa
da Sicmatur, sempre com aquela presteza
peculiar ao atender as pessoas na
secretaria, ilustrando hoje nossa coluna.

********************
Beleza e chame são fundamentais e
Liandra Mendonça Pinheiro, experiente
bióloga e coordenadora da Sicmatur,
comprovam isso, no dia a dia to work, fina
estampa do Novo Sol da Haigh-Society.

As tendências da moda primavera-verão 2018 evidenciam
cores fortes e falando em confecções, impossível não
associar Arco-Íris, a lojinha doçura da Sete de Setembro,
frente a banca do Daud, sob a direção do empresário Urias
Ribeiro, com aquele atendimento family.

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

Visitando a gente na
semana passada, o amigo
Leandrinho, que já
trabalhou no Correio e faz
verão na Andorinha
Transportes, como zeloso
funcionário, matando a
saudade, com a esposa
Suélem, Mamy e titia, volte
sempre garoto!

*************
********************
Douglas Trent, Presidente da Focus
Conservation Fund, bacharel em ecologia
pela Kansas University (EUA) com a equipe
Ascending South America e espécimes
humanos do Bichos do Pantanal, in special
click for High Society, naturalmente dignos
de registro.

