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MEGA 37º FIPE

Durante 5 dias as águas vão rolar em ondas de amor no mega festival de pesca do planeta, com shows nacionais, gastronomia, jogos, premiações e demais atividades

Foto: JCC

Chegou o grande dia, logo mais às 20h00, abrem-se as cortinas
para o mega espetáculo do ano, a grande largada do 37º Festival
Internacional de Pesca de Cáceres, (FIPe) na Arena da Sicmatur. Apoteose
fluvial da pesca mundial, (Guiness-Book) o qüinqüídio do FIPe deve bater
o próprio recorde em todos os sentidos, (pesca infanto-juvenil, adulta,
jogos de praia, etc.) com atrações especiais para as dezenas de milhares de
espectadores. Páginas 03/04/05

LOS HERMANOS

Foto: Assessoria GDR/MT

No portal de entrada da Sicmatur, tudo pronto para o 37º FIPe

CÔMPUTO GERAL
Parceiros vão apresentar retrospectiva dos dois primeiros encontros

Cáceres sedia hoje e amanhã a partir das 8 horas, o 3º Encontro dos
Municípios de Fronteira, Brasil/Bolívia, visando desenvolver fatores:
econômicos, sociais, educacionais e de saúde, possibilitando maior
integração e facilidade de todos os serviços. Ao fim do evento, haverá uma
visita técnica à San Matias, para mostrar os potenciais turísticos,
econômicos e sociais da cidade no país vizinho. Página 03

Foto: Arquivo

Com 16.645 candidatos
disputando as 2.620 vagas nos
vestibulares de meio de ano da
Unemat, o calculo
vagas/inscrições aponta uma
media de 6,35 vestibulandos, sem
contar claro, abstenções. As
provas acontecem no próximo
domingo (único dia) das 8h00 às
13h00 (horário de MT), em 13
municípios no interior, além de
Cuiabá.

LAVRA - LIVRE

Página 05
ESCONDIDINHA
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Vestibular terá duas fases, realizadas em etapa única

HORA DA RAIVA
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JUDÔ E VIDA
Foto: Arquivo

Uma mulher que havia dito ter sido
estuprada no dia 1º de junho dentro de um motel,
no bairro DNER, em Cáceres, foi indiciada por
falsa comunicação de crime. E. R. C (20) caiu em
contradições na falta de provas e desmentiu a
própria denúncia durante um depoimento no
CISC, onde Rogério Cesar Santos Lourenço, 42,
havia sido preso suspeito do fato.
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Delegada Judá Maali derrubou falsa acusação da aludida vitima
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Mané Futrica de Carona
GASOSA + CARA
Desde o ultimo sábado a gasosa tá mais
cara 2,25% para os donos de postos, devido
o novo reajuste nas refinarias da Petrobras,
mesmo sem Parente ou parêntesis, o
negócio lá continua sangrando o bolso dos
motoristas comuns. Nos últimos 30 dias a
gasolina acumula alta de preço de 11,29%,
ou seja, de 20 centavos por litro, já que em
1º de maio, o combustível era negociado
nas refinarias a R$ 1,8072. Trocando em
miúdos no país da ladroagem, o governo
recua o preço do diesel e joga nas costas
dos demais que não aderiram a greve dos
caminhoneiros.
PROGRESSISTA (?)
Tem uma pré-candidata ao Senado pelo
Progressistas, que elogiou a ação das forças
de seguranças do Estado e do Exército no
confronto com caminhoneiros e disse que a
ação dos policiais na região do Distrito
Industrial em Cuia, usando bombas de
efeito moral e balas de borracha, após a
maioria acatar a proposta do governo para
encerrar a greve, foi fantástica e muito
bacana. Se pré-candidata ela age assim,
imagine eleita, como poderá se dizer
representante do povo? Fique ligado,
eleitor!
OLHO NAS TETAS
Sem tomar partido deste ou daquele, quem
trabalha no amarelo com um pé no
vermelho, tem mais que buscar melhorias,
assim é a maioria dos caminhoneiros, com
aquele reajuste diário no diesel, não fosse a
greve, continuariam escravos da Petrobras.
Com certeza a maioria que sonha ir para o
senado, está de olho nos R$ 136.000,00 por
mês entre salários e benefícios, inclusive
em combustíveis para seus possantes
carros, tudo pago por nós.
GASTO LIMPEZA (?)
Para aqueles que pensam estarmos
exagerando, acusando Xis e Ipsolon,
importante registrar, que a gente pesquisa e
vejam o que levantamos: Só pra lavagem e
abastecimento de veículos que atendem
aos senadores e órgãos do Senado Federal,
a Interativa, Empreendimentos e Serviços
de Limpeza e Construções LTDA – CNPJ
05.305.430/0001-35 fatura R$
329.882,64/mês.
MASCOTE RUSSO
A Copa nem começou e um dos maiores
sucessos já vai desfalcar o Brasil, pois a
mascote da seleção, o Canarinho Pistola,
não vai poder entrar em campo nas partidas
oficiais do mundial na Rússia. Isso porque
a FIFA não permite tal interação e prioriza
o seu próprio mascote, o Zabivaka.
Portanto, os fãs que querem ver o badalado
mascote com sua cara de bravo devem ficar
ligados nos próximos dois amistosos do
grupo comandado por Tite. Não tiramos a
razão dos russos, afinal, à copa é deles,
então, o mascote tem de ser deles, a gente já
teve o nosso, um tatu, que vive no buraco,
para onde a seleção do Felipão foi.

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

Hoje o editor foi pescar e deixou o
espaço para o Mané Futrica, aquele cidadão
que parece eclipse, aparece de vez em
quando e vaza pras quebradas do mundaréu.
Com a palavra, pela ordem na forma
regimental, ouvido o douto plenário, como
dizem aqueles vereadores que decoram mais
que papagaio de zona e concursado público,
abre aspas: Bom Dia gente boa, aqui é o
Mané Futrica, que de bobo só tem a cara e
veio pra passar o FIPe, fazer FIPe - FIPe
Hurra na marchinha do Lorde Dannyelvis e
secar uns litros nos botecos da vida.
Sou vacinado, seu abestado, viajo
sozinho e de carona, porque taxa de
rodoviária é muito cara e se doer a barriga
tem de pagar por fora, prá desapertar, arre
égua, que o buraco é mais embaixo, mas se
não cuidar, borra. Era pra eu chegar na
semana passada, mas com a greve dos
caminhoneiros, eu que tava de carona num
bruto duma loira dos pampas, aproveitei pra
mostrar que sou patriota, pau prá toda obra e
to de vorta, prá matar saudades dos Xô Manos.
Lá na boléia, um macanudo via
radio Transilvânia dizia que Parente bom
nasce malandro, o roto falando do
esfarrapado, Égua, deve ser por isso que cara
esperto bota a sogra de sócia nos negócios,
pelo menos, não é Parente. Já cunhado
apesar de não ser parente, começa com C... e
já viu, fedeu, corre. Com o preço do diesel,
me lembrei daquele pára-choque de
caminhão com a frase: Feliz foi adão que
não teve sogra e nem caminhão.
Chegando perto do trevo do lagarto,
a loira parou pra tirar água do calcanhar, que
macho tira do joelho e tava aquela fila,
parecendo a dos desempregados atrás de
vaga no Sine. Tudo esperando pra botar uns
goles no tanque, eu doido pra trocar o óleo e
um bebum com um corotinho vazio pra
encher de álcool, tentou furar a fila e quase

foi linchado; mas o bi-trem saiu dos trilhos
quando um gaiato gritou no
congestionamento: tem uma Brasília parada
lá na frente, a turma queria saber onde estava
o temerário motorista da Brasília prá pegar
ele de coça.
Também na conveniência do posto
que tinha uma farmacinha quebra-galho prá
vender Epocler pra Figueiredo cuspindo
cachaça, o pau comeu e foi preciso chamar o
guarda da PRF que vigiava os motoristas.
Tudo porque um velhinho berrava palavrões
aos quatro ventos, ao saber que tinha
acabado o estoque de Viagra e não havia
previsão de provisão por causa da greve.
Do outro lado do balcão da farmácia
tinha um baixinho gozador que perguntou ao
balconista a senha do wifi pra ele
economizar o sap-sap e o cara disse: aqui
não tem isso; e o baixinho perguntou: é tudo
junto? Coisas de greve é assim, a gente

cansa, mas se diverte. Já chegando em
Cáceres, desci do bruto da loira, agradeci
com um eigalê-tche, trocamos telefone e
entrei num bolicho prá tomar uma.
A greve tava acabando e
estacionado vi um Scania de crente, dava pra
saber pelo adesivo no para brisa: “Dirigido
por Deus!” Do lado do bruto, um gravatinha
com rapadura no sovaco, devia ser o
motorista quebra-santo, pois ficou pistola da
vida quando o presidente apareceu na plinplin da telinha do posto falando pro bispo da
Assembléia de Deus que o Senhor tinha lhe
dito pra ir naquela igreja agradecer pelo fim
da greve, que ele era um iluminado.
O tal que devia ser da Universal, até
que foi educado, dizendo: perdoai, ó Pai, ele
não sabe o que fala!. Se fosse só o que fala, tá
bom, Vade retro, que eu to chegando, Bom
dia pra moçada e curta a charge que
selecionei procêis!

Alternativas para conquistar leitores
Em todo o Brasil existem menos livrarias
estrito sensu do que em Buenos Aires: pelo que
informa a Associação Nacional de Livrarias (ANL)
São Paulo tem 390 livrarias, ou 3,5 livrarias para cada
grupo de 100 mil habitantes. Mas, pelos dados
levantados pela entidade, o Brasil tem 3.100
livrarias, se comparando às 734 de Buenos Aires, que
oferece 25 livrarias para cada grupo de 100 mil
habitantes, o que derruba o mito antigo da capital
portenha que teria mais livrarias do que o Brasil.
Uma informação curiosa de um consultor
argentino que monitora a produção editorial, as
livrarias independentes têm um papel fundamental
no mercado livreiro portenho. Por esse motivo
algumas editoras tentaram explorar há 35 anos e com
resultados insatisfatórios nos dias atuais, alternativas
como a venda em bancas. Existem outros locais
autorizados para a venda de livros, como
supermercados, farmácias, lojas de departamentos e
postos de gasolina, o número de pontos de venda em
potencial saltou espetacularmente para mais de 18
mil. Num país de dimensões continentais como o
Brasil, tais pontos surgem como excelente alternativa
para a colocação dos 12 mil títulos, lançados
nacionalmente todos os anos. Pela estatística
levantada, em 2017, os livros que prevaleceram na
lista de vendas são os de gênero autoajuda, reflexões
sobre a depressão, a ansiedade, entre outros males
dos corpos espiritual e físico, depoimentos, na
sequência, os religiosos editados por padres católicos
e por pastores evangélicos, voyeurismo mesclado
com erotismo e sadomasoquismo.
Entretanto, ainda há procura pelos livros de
ficção, relacionando os impactos emocional e físico

de jovens adolescentes com doenças degenerativas,
além das tradicionais histórias clássicas juvenis de
jornada poética e filosófica. Existem escritores que
utilizam o sistema de cooperativa que os investidores
recebem o livro de acordo com a cota de participação,
entre outras formas bem mais modernas, práticas e
amoldadas à atual situação econômica.
Mas há editoras que possuem o maior
know-how na área de distribuição na internet e nas
redes sociais. Além disso, adotam outros sistemas
como a mala direta e a venda através de dispositivos
móveis, a exemplo do smartphone e do tablet, sem
esquecer das parcerias. Nas bancas ainda se usa, de
edição limitada, livretos com adaptações de clássicos
da literatura para o cinema, de biografia de cantores e
gêneros musicais, como compositores da música
popular brasileira, o jazz, as divas do cinema, de
pensadores, de economistas, entre outros.
Quanto aos livros, permanecem no
máximo 15 dias nas bancas e, devido ao seu médio
custo, e as tiragens limitadas, suas vendas
diminuíram. Devido ao crescimento dos alfarrábios
(sebos) e suas vendas on line, que pulverizam pelo
país todo, acabam atingindo o leitor, que de outra
forma não teria acesso aos livros. Alternativa em
desenvolvimento é a venda de livros em catálogos de
produtos de beleza, de porta em porta. Este canal de
comércio tem um sistema de revendedores
autônomos, sem despesas fiscais, trabalhistas e
sindicais, que utilizam como material promocional o
catálogo impresso. Mas, se o canal de venda em porta
em porta e a internet vão bem, os livreiros têm muitas
reclamações a fazer.
Alem de enfrentarem a competição com

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

dispositivos móveis, clipes no YouTube, lojas de
departamento em hipermercados, conveniência nos
postos de combustíveis, lamentam a concorrência
desleal que é feita pelas escolas. Se toda a
comercialização dos livros didáticos fosse feita
exclusivamente por livrarias, acreditam eles, o setor
teria aumentado o seu potencial de mercado em mais
de 50 por cento. Além desse problema, os livreiros
estão enfrentando prazos cada vez mais curtos de
pagamento. Isso porque, com os atuais índices de
inflação, é muito difícil projetar um preço para o
livro.
Já o distribuidor reclama para o enorme
feixe de atividades que deve cumprir com a margem
de lucro pelo editor (já a do livreiro, dependendo do
volume de compra gira em torno de 30 a 40 por
cento). Com tal margem o distribuidor arca com o
desconto para o livreiro, as despesas com seus
vendedores que percorrem de norte a sul o país,
eventualmente algum material promocional, e mais
as despesas de embalagem, de cobrança ou
transporte.
Mas apesar disso, a situação só vai
melhorar mesmo para escritores, livreiros, editoras e
distribuidoras quando a população for alfabetizada,
tendo como mola propulsora uma política que
favoreça a geração de empregos junto ao aumento de
salário, automaticamente elevando o poder
aquisitivo, a autoestima, a educação e a cultura do
cidadão brasileiro.
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e
pedagogo de Presidente Prudente, São Paulo. Autor,
entre outros, de Religar às Origens (ensaios e artigos,
2011) e Sombras na Teia (contos, 2017)
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APOTEOSE PANTANEIRA

Meta é ultrapassar marcas de maior campeonato de pesca esportiva infanto-juvenil e quebrar o recorde de maior torneio de pesca em barco motorizado

Chegou a hora: Abrem-se as
cortinas do mega 37º FIPe
Redação c/ Rankbrasil

Fotos: RankBrasil e JCC

nacionais, regionais e locais,
modalidades esportivas de jogos de
praia e de mesa, oficinas e palestras
de preservação do meio ambiente.
O festival foi criado há 38
anos pelos pioneiros Aderbal
Michelis, seu pai Bertolino e
Adelino Pirangueiro e a primeira
edição aconteceu em 1980 com 42
competidores, todos do sexo
masculino. No ano seguinte, a
participação aumentou para 72
pescadores e em 1982 teve 246
inscritos, com início da prova
Infanto-Juvenil. As mulheres
começaram sua participação em

O ontem e o hoje do FIPe, sucesso crescente sempre a cada ano

N

esta quarta feira, logo mais
às 20h00, acontece a grande
largada de abertura do 37º
FIPe,
maior festival de pesca
esportiva embarcada do planeta,
com ato solene no portão de acesso à
Sicmatur, sito à Rua General Osório,
prometendo quebrar vários recordes
dele mesmo, com registro do
RankBrasil leia-se Luciano Cadari,
que estará durante o festival em
Cáceres computando as marcas e
resultados.
A organização e
coordenação do FIPe sob o comando
do eficiente secretário da Sicmatur
realmente vem trabalhando no
sentido de superar recordes e com
isso, registrar um novo título

brasileiro, do evento que acontece
entre os dias 6 e 10 de junho às
margens do Rio Paraguai, na praia
do Daveron.
A idéia dos organizadores é
ultrapassar as próprias marcas
obtidas no ano passado, de Maior
campeonato de pesca esportiva
infanto-juvenil (1.854 participantes)
e maior campeonato de pesca
esportiva da melhor idade (288
integrantes); bem como a
conquistada em 2010, de maior
campeonato de pesca em canoa a
remo (60 pessoas).
A festividade também busca
quebrar o recorde de maior torneio
de pesca esportiva em barco
motorizado, que atualmente

pertence à cidade de Carlópolis (PR)
e foi obtido no PesCar de 2015 com
344 embarcações.
O evento de Cáceres ainda
deve estabelecer um novo título
brasileiro: o de maior campeonato de
esportiva PCD (Pessoas com
Deficiências).
O representante do
RankBrasil, Luciano Cadari, mais
uma vez na cidade. disse ser grande
orgulho fazer parte da história do
FIPe e acompanhar sua evolução no
decorrer dos anos. Além de
estabelecer recordes, a festa vai
contar com comidas e bebidas
típicas,
feiras náuticas, gastronômicas e de
artesanatos, shows de artistas

1986, com as filhas do patrono
Aderbal, Triana e Rosane Michelis e
Simone Valéria, compondo a 1ª
equipe feminina
Em 1992, o FIPe entrou para
o Guinness World Records como o
Maior festival de pesca embarcada
em água doce do mundo, atraindo
equipes de vários estados brasileiros
e também de outros países, além de
milhares de pessoas acompanhando
as provas.
Com o objetivo de preservar
o meio ambiente, desde 1997 o
festival adotou o sistema 'pesque e
solte'.

BRASIL-BOLÍVIA

Encontro reúne em Cáceres
representantes da fronteira
Da Redação

C

áceres sedia hoje e amanhã o
3º Encontro dos Municípios
de Fronteira, Mato Grosso –
Brasil e Santa Cruz – Bolívia, evento
que acontece no Auditório Edival
dos Reis, da Universidade Estadual
de Mato Grosso (Unemat), com
início a partir das 8 horas.
Para os dois dias, o evento
traz painéis com informações para o
desenvolvimento e integração dos
municípios situados na fronteira. O
encontro acontece em ocasião
oportuna, quando a cidade de
Cáceres engalanada realiza logo
mais a noite a abertura do 37º
Festival Internacional de Pesca, o
maior festival de pesca em água doce
do mundo.

POUCA CONCORRÊNCIA

Vestibular tem 16.645 candidatos
disputando 2.620 vagas na Unemat

Neste evento, os parceiros
participantes, vão apresentar ainda
uma retrospectiva dos dois
primeiros encontros que trataram de
assuntos como a rodovia que
interliga o Brasil com San Inácio de
Velasco, passando por San Matias e
Cáceres.
O percurso de fronteira visa
desenvolver fatores: econômicos,
sociais, educacionais e
principalmente de saúde,
possibilitando maior integração e
facilidade de todos os serviços. Ao
fim do evento, haverá uma visita
técnica ao município de San Matias,
na Bolívia, para mostrar os
potenciais turísticos, econômicos e
sociais da cidade no país vizinho.
Foto: Assessoria GDR-MT

Assessoria c/ Redação

N

o próximo domingo (10),
das 8h00 às 13h00 (horário
de Mato Grosso), os
candidatos inscritos no vestibular da
Universidade do Estado de Mato
Grosso realizarão as provas em 13
municípios no interior, além da
capital, Cuiabá. Um total de 16.645
candidatos se inscreveram.
Este ano a prova será
realizada em um único dia das 8h às
13h00 e o candidato que ainda não
consultou o seu local de prova, deve
a c e s s a r
o
l i n k
www.portalcandidato.com.br,
digitar o CPF no sistema para
conferência individual.
O Ve s t i b u l a r 2 0 1 8 / 2
compreende duas fases, realizadas

em etapa única.
A primeira fase consta de
quatro provas objetivas com
questões sobre Ciências da Natureza
e suas tecnologias, Matemática e
suas tecnologias, Ciências Humanas
e suas tecnologias, e Linguagens,
Códigos e suas tecnologias. Já a
segunda etapa constitui-se de prova
de redação.
As provas serão realizadas
nas cidades de Alta Floresta, Alto
Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres,
Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara,
Nova Mutum, Nova Xavantina,
Pontes e Lacerda, Rondonópolis,
Sinop e Tangará da Serra.
Unemat oferta 2.620 vagas
em 64 cursos, distribuídos em 13
Foto: Arquivo

municípios para matrícula no
segundo semestre deste ano.
O resultado final será
divulgado a partir do dia 23 de julho.
O período letivo terá início no dia 6
de agosto, e o curso de Medicina está
previsto para dia 30 de outubro.
A Unemat adota sistema de
ações afirmativas: todos os cursos
oferecidos destinam 30% das vagas
para estudantes oriundos de escolas
públicas, e reservam 25% para
candidatos pretos e 5% para
candidatos indígenas. As outras 40%
das vagas são para ampla
concorrência.
Todas as informações sobre
as etapas do Vestibular e seus editais
podem ser acessadas em:
www.unemat.br/vestibular.
Evento reúne lideranças da região fronteiriça e Bolívia

Unemat oferta 2.620 vagas para 64 cursos em 13 municípios
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APRENDIZ PESCADOR

Fator principal da realização, é o caráter educativo e ambiental, pois as crianças aprendem cedo que a emoção de soltar um peixe é muito maior do que ﬁsgá-lo

Pesca Infanto-juvenil deve
ser maior de todos festivais

Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

U

m a d a s
provas mais
esperadas no
F e s t i v a l
Internacional de
Pesca Esportiva de
Cáceres, sem dúvida
é a infanto- juvenil. A
tradicional pesca de
barranco faz a festa
da criançada, a
alegria dos pais e o
orgulho dos
o rg a n i z a d o r e s d o
evento. Deixa as
margens da Praia do
Daveron coloridas e
com uma vista muito
bonita, uma
c o r e o g r a f i a
impressionante.
Porém, o fator principal
desta realização, é sem dúvida o
caráter educativo e ambiental que
ela exerce, pois é nesta
modalidade que as crianças
aprendem desde cedo que a
emoção de soltar um peixe é
muito maior do que fisgá-lo. É ali
naquele espaço que os
pequeninos vibram ao
devolverem para o Rio Paraguai
cada peixe por eles fisgados na
competição.
Há também os gritos
efusivos dos pais que

domingo, (10), das 12 às 18
horas. Esta é mais uma inovação
do FIPe”, destacou Júnior César.
Outra orientação
importante repassada por ele, é
para que pais e responsáveis
fiquem atentos na numeração de
seus filhos e na chamada das
provas.
“Chamaremos as crianças
pelo número das inscrições. As

baterias e os horários serão
definidos pelar numeração, por
isso toda atenção ao sistema de
sonorização”, solicitou.
A Coordenadora de
Tu r i s m o d a S i c m a t u r Z e l i
Izidoro, informa que os kits para
estas provas serão entregues na
Sicmatur e poderão ser retirados a
partir desta quarta-feira (6), em
horário comercial.

JUDÔ E VIDA

Alunos são contemplados com
kimonos em Pontes e Lacerda

PJC c/ Redação

A

lunos inseridos no projeto
social “Judô e vida”,
desenvolvido pela Polícia
Judiciária Civil no município de
Pontes e Lacerda, ganharam dez
kimonos, do Núcleo Alfa Marcus
Vi n í c i u s L u c k e s i d a A ç ã o
Paramaçônica Juvenil (APJ).
A entrega dos uniformes
para aulas de lutas marciais,
aconteceu na semana passada
(29/Maio), durante apresentação
e demonstração dos treinos que
são desenvolvidos pelos
adolescentes beneficiados no
trabalho preventivo voltado ao

Pesca infantil de barranco é uma das atrações especiais do FIPe

comemoram a captura dos
exemplares pelos filhos e
aprovam a soltura dos peixes.
Segundo os organizadores, serão
duas categorias distintas, a
infantil masculina e feminina,
para competidores de 06 a 08
anos de idade, e a juvenil, para
participantes de 09 a 12 anos.
O Secretário de Meio
Ambiente, Cultura e Turismo,
Júnior César Trindade, anuncia
que esta vai ser a maior prova
infanto-juvenil de todos os
tempos. “Estamos esperando

4500 crianças para a pescaria
infanto-juvenil, para mais uma
vez batermos outro recorde.
Vamos fazer a maior prova de
pesca desta categoria no Brasil e
quiçá no mundo”, revelou Júnior.
Trindade ainda noticia
que cada participante, além de
seu kit, sua medalha e o lanche,
vai receber dois ingressos de
cortesia para brincar no parque de
diversões instalado na Praça de
Eventos do FIPe. “Os ingressos
poderão ser utilizados no sábado,
(09), das 17 às 22 horas e no

esporte, realizado pela Polícia
Civil de Pontes e Lacerda.
Na ocasião o investigador
de polícia e sensei Hélio Garcia e
sua esposa Loana Longo,
agradeceram o apoio e
credibilidade da APJ de Pontes e
Lacerda. Conforme o policial
civil, atualmente o projeto “Judô
e vida” conta com 60 alunos de
várias idades. “O objetivo
principal é educar, ensinar,
conscientizar e evitar que
crianças e adolescentes sejam
aliciados pelo mundo do crime”,
destacou Hélio Garcia.
Foto: PJC/MT

ESCONDIDINHA

Mulher é presa ao tentar entrar
na cadeia com droga no tchêro
PJCJ/MT c/ Redação

E

m verificação de
denúncia anônima, a
Polícia Judiciária Civil de
Comodoro prendeu em flagrante
uma mulher de 47 anos no
momento em que tentava entrar

na Cadeia Pública do município
portando maconha. A PJC
empreendeu diligência a fim de
apurar informe de que no último
domingo (3) haveria tentativa de
ingresso no estabelecimento
Foto: Ilustrativa

Desespero vem tarde quando as mulas caem na revista

penal de porções de
entorpecentes, que seriam
levados por visitantes mulheres
(parentes de reeducandos).
Após abordagem policial,
três mulheres foram conduzidas
para realização de exame de raiox e numa delas foi constatado
existência de corpo estranho. Ao
perceber que não adiantaria
seguir negando que levava
consigo algo ilícito, a suspeita
Roseli Monteiro (esposa de um
reeducando) se prontificou em
retirar o objeto de sua genitália.
Foi constatado que a
"embalagem" pesava 46 gramas
de substância análoga a maconha.
Roseli foi autuada em flagrante
por tráfico de drogas e está a
disposição do Judiciário. No
procedimento de revista também
foi abordada uma mulher grávida
de 7 meses, fato que motivou a
recusa do médico de Comodoro a
realizar o exame, ocasião em que
os policiais civis deslocaram até a
cidade de Pontes e Lacerda para
demais providências, porém,
nada de ilícito fora encontrado
com a suspeita.
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Cidadania mirim assegurada pela Policia Judiciária Civil
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BEACH-SPORT´S

As modalidades disputadas são Vôlei de Areia, Hand Beach, Futevôlei e Futebol de Areia, nas categorias masculina e feminina e a procura foi bastante positiva

Jogos de praia prometem aquele
colorido especial durante o FIPe
Assessoria

Foto: Joner-Campos

O

s jogos esportivos na
Praia do Daveron são
uma atração a parte e dão
um colorido todo especial no
Festival Internacional de Pesca
Esportiva - FIPe, promovido pela
Prefeitura de Cáceres.
Um lugar especial da Baia
de Cáceres e um dos cartões de
visita da cidade, o espaço de
esportes e lazer é muito
freqüentado pela população, e
durante o FIPe sedia as provas
esportivas de praia. Esse ano o
local será nomeado de “Arena
Itaipava” por força de patrocínio
da realização.
O Secretário de Esportes e

Lazer, Marcos Oliveira e sua
equipe, se empenham para que as
provas de areia incrementem o
evento e ocorram da melhor
forma possível. “Tudo para
engrandecer ainda mais o FIPe”,
enaltece Marcos.
Ele informa que as
modalidades a serem disputadas
são Vôlei de Areia, Hand Beach,
Futevôlei e Futebol de Areia, nas
categorias masculina e feminina.
Segundo Marcos, as inscrições
estão encerradas e a procura foi
bastante positiva, superando as
expectativas e comprovando o
grande interesse da população
por estas competições. “Abrimos

12 vagas para cada modalidade e
praticamente preenchemos todas,
os jogos de praia são sempre um
sucesso e as inscrições foram
gratuitas. A grande procura
comprova o que digo”, avalia o
secretário.
Os jogos serão realizados
de 6 a 9 de junho, sendo de 6 a 8
das 19 às 22h30 e dia 9 das 7h30
às 10 horas e das 17 às 22h30 na
praia do Daveron. Para o
Secretário de Turismo e Cultura
de Cáceres e Coordenador Geral
do FIPe, Júnior César Trindade, o
Festival de Pesca integra todas as
secretarias e proporciona
diversas atividades esportivas,

Arena Itaipava será o palco das partidas desportivas de praia

culturais e ambientais. “Os jogos
de praia são inseridos na
programação oficial do evento.
Agradeço o Secretário Marcão e

DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA

toda equipe da Secretaria de
Esportes e Lazer pela parceria e
coordenação dos jogos de praia”,
reconhece Júnior.

Suposta vitima desmente
no Cisc ter sido estuprada Governo autoriza volta dos
TIPO COOPERATIVA

garimpos em Pontes e Vila

Da Redação

U

ma mulher que havia dito
ter sido estuprada no dia
1º de junho dentro de um
motel, no bairro DNER, em
Cáceres, foi indiciada por falsa
comunicação de crime. E. R. C
(20) desmentiu a própria
denúncia durante um depoimento
no CISC, onde Rogério Cesar
Santos Lourenço, 42, havia sido
preso suspeito do fato.
Conforme a acusação da
até então vitima aos policiais
militares, ela havia sido levada a
força para um motel e mantida
durante cerca de 4 horas, sendo
abusada e forçada a usar

entorpecente na companhia de
um homem que teria conhecido
em um baile.
A delegada Judá Maali,
titular da Delegacia da Mulher de
Cáceres e que estava de plantão
sábado último, (2), disse que,
desde o início, estranhou a
história contada pela mulher e
decidiu acompanhar de perto a
coleta de informações e
depoimentos, e durante algumas
horas a mesma teria entrado em
contradições diversas vezes em
seus depoimentos.
Os exames de corpo de
delito não apresentaram nenhum
Foto: PM/MT

Real vitima Rogério Cesar Santos Lourenço, alvo da calúnia

sinal de que havia tido estupro da
vítima, e que havia tido
conjunção carnal. Ao notar que
suas mentiras haviam caído por
terra, a aludida vítima acabou
dizendo que inventou toda a
história.
E.R.C disse a delegada
que seria usuária de drogas, que
estava sem usar a muito tempo, e
que no motel usou com o
parceiro, inclusive adiantando ser
homossexual, e que por isso, após
adormecer em sua residência,
ficou com raiva por ter ficado
com um homem e resolveu com
ajuda de uma amiga mentir e
prejudicar o indivíduo, com quem
supostamente havia mantido
relações sexuais com seu
consentimento.
O laudo para estupro deu
negativo, e a mulher responderá
por falsa comunicação de crime.
O processo foi encaminhado para
a Delegacia Especializada de
Defesa da Mulher, o delito ao
qual responderá será denunciação
caluniosa. A pena pode ser de 2 a
8 anos de prisão. Já quanto a
Rogério e seu irmão, envolvidos
nas agressões aos policiais, eles
vão responder por resistência à
prisão, danos e lesão corporal,
porém em liberdade.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

O.D c/ Redação

O

governo federal autorizou a
exploração de áreas de
garimpo em Mato Grosso
em Pontes e Lacerda e Vila Bela da
Santíssima Trindade, na região do
pantanal. Ao todo, área a ser
explorada é de 4.257,06 hectares. O
ato foi publicado no Diário Oficial
da União no final da última semana,
assinado pelo ministro-chefe do
Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), Sergio Westphalen.
De acordo com a
publicação, o governo dá
assentimento prévio para que uma
cooperativa explore ouro nas áreas
que, estão liberadas para uso sob o
regime de Permissão de Lavra
Garimpeira (PLG). Ressalte-se que

em 2015, uma área foi invadida por
garimpeiros no município de Pontes
e Lacerda, no local que ficou
conhecido como a 'Nova Serra
Pelada'. Naquela oportunidade, a
busca pelo ouro chegou a reunir oito
mil pessoas, que se instalaram de
forma precária em busca de ouro e
enriquecimento fácil e o MPF
ajuizou uma ação contra as três
mineradoras que entraram com
pedido de lavra junto ao
Departamento Nacional de Proteção
Mineral (DNMP) e contra os três
proprietários da área onde o garimpo
está localizado. Agora, é uma
autorização federal e os garimpos
sob cooperativismo, devem ser
recomeçados.
Foto: Arquivo

Garimpo de Lacerda já foi alvo de muitas discussões
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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

Cáceres-MT, quarta-feira 06 de junho de 2018

GERAL

06

BRONCA DO DETRAN

Segundo MPE parte dos valores repassados pelas financeiras à EIG Mercados retornava como propina a políticos e empresários, dinheiro esse que era lavado

Procuradora do Estado nega ter
lavado R$ 45 mil a Pedro Henry
M.N c/ Redação
Foto: Alair Ribeiro

Denuncia é do Ministério Público Estadual de Mato Grosso

A

procuradora do Estado
Marilci Malheiros Fernandes
de Souza Costa e Silva, em
depoimento, negou a acusação de que
teria “lavado” um total de R$ 45,1 mil
de propina da EIG Mercados ao exdeputado federal Pedro Henry.
A acusação contra ela consta
na denúncia do Ministério Público
Estadual (MPE) derivada da
Operação 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.
Pedro Henry é apontado
como um dos líderes do esquema e

teria sido o responsável por articular a
parceria entre a EIG e a Santos
Treinamento, no intuito de viabilizar o
“propinoduto”.
Conforme o MPE, o
empresário Marcelo Costa e seu
irmão, o advogado Antonio Costa,
sócios da Santos, eram os
responsáveis por receber a propina
destinada ao político. A procuradora
Marilci Malheiros é esposa de
Marcelo Costa e, de acordo com a
denúncia, teria contribuído com a
lavagem da propina a pedido do
marido e do cunhado. Marilci também
é sobrinha do ex-deputado estadual
João Malheiros, que foi denunciado

na mesma investigação pela acusação
de ter recebido R$ 54 mil de propina
para fazer “vistas grossas” ao contrato
fraudulento entre a EIG e o DetranMT.
Em depoimento dado em
abril ao Grupo de Atuação Especial
Contra o Crime Organizado (Gaeco),
Marilci Malheiros disse desconhecer
qualquer ilicitude nas transações
envolvendo sua conta. A procuradora
alegou que como seu marido Marcelo
Costa tinha restrições bancárias, ele
usava a conta dela por conta da
facilidade de crédito que tinha perante
os bancos.
Ela disse que as transações
feitas e recebidas envolvendo os
nomes investigados na operação
foram realizadas ou por seu marido ou
a pedido dele, e que não tenho
conhecimento que os valores
recebidos tinham origem ilícita. Para
corroborar a versão, ela apresentou
diversos documentos, entre eles um
que provaria que a caminhonete usada
por seu marido foi financiada em seu
nome.
Marilci afirmou que até o
celular de Marcelo está com a linha
registrada em sua titularidade e para
comprovar que Marcelo pagava suas
contas utilizando, por vezes a conta da
interroganda, faz juntada de um
extrato da Unimed no qual consta
Marcelo como dependente da
interroganda.

SANGUINÁRIOS

Assassinos degolaram jovem
amarrada em um canavial
Ed-MS c/ Redação

Q

uatro pessoas foram presas na
madrugada desse sábado (2)
depois de confessarem o
julgamento e assassinato de Lailla
Cristiane de Arruda, 19, que foi
encontrada decapitada e com os braços
amarrados para trás em um canavial
próximo do rio Confusão em Sonora,
divisa de Mato Grosso do Sul com Mato
Grosso. A jovem estava desaparecida há
dois dias e pelo apurado com a prisão de
seus algozes, foi mais uma vítima do
tribunal do crime no Estado, pois estaria
repassando informações entre duas
facções criminosas.
Os meliantes presos,
Alexandro Silva dos Santos, 24,
Rodrigo França, 21, e dois adolescentes,
de 15 e 17, confessaram o crime e

informaram que mataram a jovem
porque ela pertencia à uma facção rival.
Lailla estava desaparecida e fora vista
pela ultima vez, depois de entrar em um
Gol preto, pertencente a Rodrigo.
A prisão dos quatro aconteceu
pouco tempo depois que o corpo da
jovem foi encontrado. Eles confessaram
que amarraram Laila com as mãos para
trás, e um dos adolescentes começou a
desferir diversos golpes de facão na
região do pescoço.
A jovem pertencia a uma
facção rival àquela que o grupo integra,
e por isso ela foi morta. Os quatro foram
presos em flagrante e irão responder por
homicídio qualificado por motivo torpe
e recurso que dificultou a defesa da
vítima.
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TORNEIO DE BASE

Nas cinco categorias em disputa no certame apoiado pela direção da Radio Difusora, Cáceres ficou com dois títulos, com o Verde Oliva (sub 10 e sub 12)

Tangará, Quatro Marcos e Pontes
e Lacerda se destacam em Cáceres

Assessoria

E

ncerrou-se no ultimo final de
semana no Estádio Geraldão
em Cáceres mais uma
grande festa do futebol de base,
quando da final da 7ª edição da Copa
Difusora, que a cada ano vem
crescendo graças ao apoio da
empresária Maridalva Amaral,
diretora da Radio Difusora de
Cáceres, com apoio da Secretaria

Foto: Assessoria

Municipal de Esporte.
Nas cinco categorias em
disputa, Cáceres ficou com dois
títulos, com o Verde Oliva (sub 10 e
sub 12). Nas demais categorias, só
deu equipes visitantes, sendo que o
Gol de Ouro de Pontes e Lacerda,
levou dois títulos, nas categorias sub
11 e sub 13. O Real de Tangará, ficou
com o título no sub 14.

Resultados das finais: Sub
10: Verde Oliva 2 x 1 CTN; Sub 11:
Real Tangará 1 x 5 Gol de Ouro de
Pontes e Lacerda; Sub 12: Furacão
de Quatro Marcos 0 x 5 Verde Oliva;
Sub 13: Furacão de Quatro Marcos
1x 1 Gol de Ouro de Pontes e
Lacerda. Nos pênaltis, o Gol de
Ouro, venceu por 5 a 4 e no Sub 14:
CTN 0 x 1 Real Tangará. O

BRASILEIRO SÉRIE D

Galo cisca mas perde no
finalzinho para o Linense

S.N c/ Redação

J

ogando no último domingo no
interior de São Paulo pela série
D do Brasileirão de futebol, o
Sinop foi derrotado, em Lins, por 2 a
1, para o Linense, no jogo de ida da
segunda fase do certame.
O Galo do Norte saiu na
frente e terminou o primeiro tempo
em vantagem, mas, na etapa
complementar, levou dois gols e
agora tem que vencer o confronto de
volta, no próximo domingo, no
Gigantão. Se vencer por diferença de
um gol, leva a decisão para os
pênaltis. Se fizer dois de diferença
garante a vaga, ao passo que um
empate classifica o Linense.
O Galo do Norte começou
bem a partida. Everton recebeu de
Cajano, em contra-ataque pela
direita, chutou cruzado de fora da
área, mas o goleiro João Guilherme
pegou. O gol não demorou para sair.

Diogo, aos 5 minutos, chegou de
carrinho em cima de Gilmar, dentro
da grande área, e o árbitro marcou
pênalti para o time sinopense.
Juazeiro foi para cobrança, bateu no
canto direito sem chances de defesa:
1 a 0 Sinop.
A partir do gol, o Sinop
passou a se defender mais e tentar ter
maior tempo com posse de bola.
Com apoio da torcida, o Linense
buscava o empate. Carlos André
recebeu, pela esquerda de dentro da
área, ajeitou e chutou forte, mas a
bola espirou na defesa. Com a jogada
perigosa o Sinop começou a fechar
mais os espaços. Em cobrança de
escanteio, Carlos André levantou na
área, Ricardinho mandou de cabeça
e o goleiro Fernando fez linda defesa
impedindo o gol de empate.
Tiago, do Sinop, acabou se
chocando com o adversário, cortou o
Foto: Julio Tabile

Derrotado em Lins, o Sinop precisa vencer no jogo de volta
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supercílio e teve que ser substituído
por Pity. Na seqüência, Juazeiro,
cruzou pela esquerda para Gilmar,
perto da grande área que bateu
errado cruzado e perdeu a chance de
ampliar. O Sinop ficou ainda mais
retrancado no final do primeiro
tempo e garantiu a vantagem.
O Linense voltou melhor na
segunda etapa e buscando a todo
momento o empate e a zaga
sinopense desarmou vários contra
ataques. Tayron foi um dos
principais personagens no sistema
defensivo. Raul, no contra-ataque,
invadiu a grande área, a zaga não
conseguiu acompanhar, e Fernando
teve que sair para impedir o gol de
empate do Linense. Aos 16 minutos,
o Sinop mudou: saiu Cajano e entrou
Luiz Henrique para ajudar no meio
campo.
A situação do Sinop
começou a se complicar aos 22
minutos. O zagueiro Hitalo foi
expulso, após falta para o Linense,
por reclamação. Com um a menos, o
Galo ficou em desvantagem e o time
paulista pressionava cada vez mais.
Evandro carregou, chegou na grande
área, mas na hora de mandar para o
gol a zaga do Sinop chegou rasgando
para tirar o perigo.
Aos 34 minutos, Felipe
cruzou pelo lado direito, na pequena
área, e, Tayron, em um lance infeliz,
foi tentar cortar e fez gol contra: 1 a
1.
O Linense cresceu ainda
mais e empurrado pela torcida
sufocava o Sinop que não conseguiu
segurar o empate. No finalzinho,
Tiago Humberto recebeu cruzado no
contra-ataque, bateu no canto no
goleiro Fernando, ampliando o
placar: 2 a1 Linense.

Certame busca revelar futuros atletas locais e regionais

coordenador da competição, Manga
Rosa comemorou o resultado do
evento.
“Quero dizer que realizamos
um grande evento este ano; agradeço
as equipes que vieram de outros
municípios, e em especial ao
Secretário Marcão, que deu um
grande suporte a competição. Aos
outros parceiros meu muito
obrigado. A senhora Maridalva,
diretora da Difusora, também meus
agradecimentos pela confiabilidade.
A imprensa de Cáceres, de forma

geral, obrigado pelo apoio', destacou
agradecendo ainda os dirigentes das
escolinhas de Quatro Marcos, Pontes
e Lacerda, Tangará da Serra e de
Cáceres.
Manga Rosa finalizou se
dizendo gratificado por mais uma
vez através do futebol unir as
crianças onde todos recebem o
mesmo tratamento.
“A elas deixo um recado: em
primeiro lugar Deus, depois a
família, a escola e por último o
futebol', concluiu.
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By Rosane Michels
Brindando hoje mais um aniversário a encantadora
Carolina Sampaio de Oliveira, que apaga velinha cercada
pelo amor e carinho dos familiares e amigos. Que seu dia
seja maravilhoso e a felicidade, a saúde e a paz estejam
sempre ao seu lado. Feliz Niver!!!

Celebrou mais um golaço no placar da vida o
amigo Felintho C. Dias Filho a quem
enviamos os parabéns com votos de que essa
data se reproduza por muitos anos e que a
saúde e felicidades estejam sempre presentes
em sua vida.

Nossas felicitações
a linda Kátia
Ribeiro que trocou
de idade e foi
abraçado pelos
companheiros do
Rotary, familiares e
amigos. Que Deus
lhe conceda muitos
anos de vida pelos
de alegrias e
vitórias.

Em ritmo de festa a nossa Princesinha recebe hoje com a abertura
oficial do Festival Internacional de Pesca o show nacional da dupla
sertaneja Edson e Udson. Vale conferir.
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