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FRENAGEM NA PRAÇA

Quando a greve dos caminhoneiros completou seu nono dia, o Sinasefe base de Cáceres, promoveu na Praça Major Carlos um ato público solidário aos grevistas

Manifestação sindical em Cáceres
solidariza-se com caminhoneiros
Foto: JCC

A paralisação dos caminhoneiros entrou ontem (29) no nono dia e
na Praça Major Carlos, no centro de Cáceres, um, ato público do Sindicato
Nacional de Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e
Tecnológica, o Sinasefe, manifestou-se solidário ao movimento dos
grevistas. Durante o protesto, palavras de ordem contra o governo em
defesa dos caminhoneiros. Página 03

SANGRADOURO

Terminal turístico substitui
iluminação por lâmpadas led
Foto: Assessoria

Sindicato mobilizou jovens simpatizantes ao movimento

CANELA SECA

Corrida da PM em Cáceres
reuniu mais de 500 atletas

Nova iluminação propicia mais segurança aos transeuntes

A prefeitura continua o trabalho as substituições da iluminação por
lâmpada de LED. Já foram trocadas as lâmpadas da Praça Barão do Rio
Branco e agora estão sendo trocadas no terminal turístico sangradouro,
englobando a praça de eventos da SICMATUR e praia do Daveron. A
iluminação será substituída gradativamente, afirmou o secretário.
Página 05

Foto: Joner Campos

Comemorando seu 10º
aniversário no 6º Batalhão de
Policia Militar de Mato Grosso
sediado em Cáceres, o Grupo
Força Tática Pantanal da PM,
promoveu domingo último, uma
corrida com 514 participantes,
incluindo equipes famosas de
pedestrianismo num percurso de
7 KM, ,
por várias ruas e
avenidas da cidade. Do Correio
Cacerense, Marcelo Costa
chegou em 5º lugar em sua
categoria.
Página 03

Campeão cruzou a linha de chegada com 23 minutos

DEPOIS DO CULTO

Uno capota jogando corpo de
idoso a 20 metros da rodovia
Foto: PM/MT

PRESTAÇÃO CONTINUADA

Beneficiários são convocados
para inscrição no CAD-Único

Uno desgovernado ficou no meio ao mato com avarias

Foto: JCC

A Central de Cadastro Único e
Programa Bolsa Família informa para
que Idosos e Pessoas com Deficiência
que recebam o BPC, façam sua
inscrição no Cadastro CadÚnico, pois
há um prazo. Quem não estiver
cadastrado perderá o direito de receber
o benefício. O BPC é um benefício de
amparo pago pelo Governo Federal
mensalmente, mas não recebe 13º
salário.
Página 03

Um grave acidente na MT 170, perímetro da cidade de Salto do
Céu, próximo ao Salto das Nuvens resultou na morte do idoso Juraci de
Souza, que havia saído de um culto e capotou o Fiat Uno de placas NPM
0055, tendo seu corpo lançado cerca de 20 metros distante do acidente na
pista. A vítima retornava da cidade de Rio Branco para Salto do Céu, onde
residia atualmente. Página 04

O CAD - Único funciona de segunda-feira a sexta-feira
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Jogados pra Escanteio
Os rios correm pro mar, diz um adágio
popular e como em Mato Grosso não tem mar, o
Rio Paraguai, continua onde está, assim como
seus afluentes. Apenas o rio, claro, porque um
dos poucos tipos de lazer dos ribeirinhos e
adjacentes centrais e periféricos da cidade
banhada pelo caudaloso e piscoso rio, ou vão pra
Arena, ou ficam em casa de orelha no radinho
ouvindo a Fera em campo.
Se de pantanal Cuiabá não tem quase
nada, tem a Arena, construída com os impostos
de todos os mato-grossenses, quase um bilhão de
reais, para 360 minutos de futebol na Copa 2014:
Chile x Austrália; Rússia x Coréia do Sul;
Nigéria x Bósnia e Japão x Colômbia.
E quatro anos depois, vem a Federação
Mato-grossense de Futebol, em congresso
técnico excluir as cidades do interior da pratica
do esporte bretão, o nosso sagrado futebol,
reduzindo nosso campeonato estadual da
segunda divisão, num torneiozinho sem graça e o
mais grave, com todos os jogos na Arena
Pantanal. Tudo bem que o campeonato corre
serio risco de se transformar num simples
triangular e ascensão apenas para os dois menos
ruins dos três, piadas a parte, um abuso com os
clubes que penam para se manter vivos.
Realmente, chegar em 3º lugar e cair, é
piada de mal gosto, melhor que não se fizesse
nada, qualquer amadorzão tem mais cacife que
este torneio marca barbante que denigre nosso
futebol. Mas, fazer o que, o mandachuva da FMF
bateu o martelo e como está mantido, com
certeza ninguém questionou, e a competição será
disputada em Cuiabá entre os dias 21 e 28 de
Julho, com todos os jogos realizados na Arena
Pantanal. (quanto será que custa um hotel para 22
jogadores, técnico, massagista, treinador de
goleiro e os cambaus em oito dias em Cuiabá?).
A fórmula será por pontos corridos em
um grupo com as três equipes: Juara, Cacerense e
Operário F.C LTDA jogando em turno único. Os
dois primeiros colocados garantem a vaga no
Campeonato Mato-grossense da 1ª divisão em

RESCALDOS
O que pode acontecer nos próximos dias se a
greve zerar? O governo e lacaios do Jaburu
aquartelados na grande fake-midia levantarão
barricadas pela permanência de chefão da
Petrobras, defendendo os valores absolutos da
liberdade de mercado contra o dragão dos
impostos, como diz o nosso colega jornalista
Fernando Brito; os canais de TV ligados ao
poder vão atacar os empresários de transporte
numa tentativa de criar uma mini Lava Jato do
bloqueio das estradas, com poucas chances de
êxito. E atacando a anunciada greve dos
petroleiros, prevista para esta quarta feira e
que tem como pauta a redução do preço do
gás, gasolina e diesel e a demissão do
especulativo Parente.
RESCALDOS II
Continua a visão do amigo Brito, que no
Congresso, os caciques Botafogo e Índio, vão
pegar carona na insatisfação da classe média
com o agonizante Temer e com os preços dos
combustíveis, arrematado pela mestra decana
do JB, a experiente e imparcial Teresa
Cruvinel, mencionando o omitido pela dita
grande mídia: de que o governo zerou a
credibilidade e ficou completamente refém do
Congresso. E se preparem, porque a conta alta
vem ai, apontando para o fundo do poço, o
nosso bolso; será que já não chegou?
RESCALDO III
O Governo de MT criou um Comitê de Gestão
de Crise para acompanhar os impactos da
paralisação dos caminhoneiros e assegurar
que os serviços essenciais ao cidadão, como
saúde e segurança pública, não sejam
afetados. Todos os prefeitos foram convidadas
a unir forças com o governo estadual para
realizar ações em conjunto em prol da
manutenção dos serviços públicos. O mínimo
que eles devem fazer, são pagos para isso.
GALO DESAFINADO
Tem gente que menospreza a inteligência dos
outros ou é mesmo sonhador de ilusões, (nome
bonito pra tango) e no caso, o deputado W-S
pra quem não sabe as iniciais, Wilson Santos,
o Galinho tucano, que cacarejou desafinado
esta semana, afirmando que o democrata exprefeito de Cuiabá Mauro Mendes ainda vai
subir no palanque para pedir votos à Pedro
Taques. Com certeza ele anda sonâmbulo,
cego às movimentações do Democratas com
vistas à disputa ao Governo do Estado, onde
Mendes se destaca nas pesquisas. Para ele, o
democrata tem na personalidade a gratidão ao
governador, como se houvesse gratidão em
política.
FAKE-NEWS?
O jornalista Humberto Frederico e o
publicitário Matheus Moraes, especialistas
em mídia digital, acreditam que as eleições
deste ano, em Mato Grosso, devem enfrentar
as notícias falsas ou, como são mais
conhecidas, as fake news. Para eles, o
principal meio de disseminação de
publicações inverídicas contra adversários
políticos deve ser o aplicativo WhatsApp.
Questionam a que ponto o TRE vai estar
preparado para analisar um impulsionamento
de um terceiro que está fazendo fake news
para um candidato específico e a gente
responde: muito simples, processando o
terceiro pra chegar no manda-chuva.
CAVEIRAS DESERTAS
Quase três meses após o início do 3º Curso de
Operações Especiais (Coesp), 74% dos
policiais militares pediram para sair. Iniciado
no dia 2 de março eram 30 PMs de Mato
Grosso, dois do Pará, e um representante das
polícias de Goiás, Tocantins e Paraíba. Agora
restam apenas 9, sendo 8 da polícia matogrossense e um do Pará. O curso está previsto
para ser concluído em agosto deste ano e a
fonte não explica o porque de deserções dos
dois terços de candidatos.

2019 e quem somar mais pontos na chave será o
campeão. Seria melhor com a desculpa da Copa
do Mundo na Rússia, jogar o campeonato para
setembro ou outubro, em dois turnos, jogos de
ida e volta, nas cidades de origem, com
patrocínios regionais e da capital, (a Copa de
Futsal da TV Centro-América faz isso e com
sucesso e lucro!). Fechar uma final de
campeonato no final do ano, com aquela festa,
prêmios, shows nos estádios e uma entrada
triunfal dos finalistas na elite de 2019.
A cartolagem não pensa assim, o
fantasma de Orione, o vitalício presidente ainda
deve rondar os corredores da federação,
intimidando os novos titulares e o interior fica

jogado pra escanteio. O Cacerense que tinha tudo
pra ampliar as festas dos 240 anos de fundação da
Princesa que virou Rainha, ficaria mais pra Gata
Borralheira, neste jogo dos horrores da
federação, não fosse o nosso espírito amador.
Exemplos, a 4ª Copa de Vila Aparecida; a 19ª
Copa Paraíso; a 4ª Copa Futebol Quarentinha e
Futebol Feminino; a Copa Distrito Clarinopolis;
o 5º Campeonato de Futebol Máster 50Tinha e
40Tinha; a Copa Sto Antonio do Caramujo; a
Copa de Horizonte D'Oeste; a Copa do Distrito
Nova Cáceres; o 10º Campeonato Cacerense de
Beach-Soccer; a 3ª Copa Pantanal de futebol de
base e a Copa Jardim das Oliveiras, pra divertir
as torcidas.

Batalha eterna

No misterioso mundo das palavras, São
Paulo se destaca por sua tradição, estrutura e não é
imbatível, aliás, o interior do Brasil vem
revelando novos valores. Seus escritores há muito
compreenderam que não existem somente letras,
sons e significados nas palavras. Existe também
magia. As palavras são mágicas e possuem poder
ilimitado. Fazem rir, alimentam os sonhos,
ameaçam as mais ferozes ditaduras, inquietam
carcereiros, acuam torturadores. (Em nossos anos
de chumbo, a repressão caçava palavras – e
cassava aqueles que as brandiam de maneira
falada ou por escrito.
No mundo inteiro, pensadores, críticos,
jornalistas, professores, radialistas, sociólogos,
escritores põem em marcha um desarmado
exército de palavras que invadem castelos,
fortalezas, masmorras, corporações e bunkers,
como imbatíveis cavalos alados.). Elas sobem os
palcos, emergem das telas, jornais, revistas e
internet, anunciam, confortam, afagam.
Sussurradas junto ao ouvido, acariciam a alma.
São cinzentas ou coloridas, ásperas ou suaves.
Podem destruir ou ressuscitar. Entorpecer ou
despertar.
Prometer ou desiludir. Matar. Salvar. As
palavras se reúnem em frases, formam
parágrafos. No seu conjunto, possuem uma
estrutura determinada que chamamos de língua
ou idioma. Essa estrutura, além de transmitir
informações e revelar ou provocar emoções
variadas, abriga conhecimentos de todos os tipos,
armazena dados e sutilezas, expressa hábitos de
pensamento, posturas, modos de raciocinar. É
profunda, complexa e insubstituível.
Mas as palavras e línguas, como todos os
seres vivos e as espécies, também desaparecem.

Houve tempos, no Planeta Terra, em que as
pessoas falavam 150 mil línguas. Hoje, falam 6
mil – 2 mil delas em extinção. Um idioma
desaparece a cada quinze dias. Assim, a mesma
entropia social e política deste confuso começo do
Terceiro Milênio agride, com igual ferocidade, o
universo mágico das palavras, formas delicadas e
específicas de conhecimento afundam nas areias
movediças, nos pântanos onde já naufragávamos
c o m a u r b a n i z a ç ã o d e s o rg a n i z a d a , o
ressurgimento do tribalismo, a explosão
demográfica, o terrorismo, as incertezas da crise
mundial, a corrupção, o crescimento vertiginoso
das desigualdades sociais, das indústrias da fé e da
doença, mas os escritores resistem. Felizmente,
resistem.
Talvez aos olhos de alguns desavisados,
os escritores também pareçam uma espécie em
extinção. Ledo engano. Embora se endividem
freqüentemente e não revelem qualquer
familiaridade com o misterioso mundo das
finanças, sobrevivem. Embora possuam
organismos, geralmente frágeis e mentes
impressionáveis e atormentadas, sobrevivem.
Embora dominados pelo medo dos críticos, da
rejeição, do fracasso do próximo texto – e também
da tesoura da censura, em que países que ainda
convivem mal com valores universais da
democracia – eles sobrevivem. Felizmente.
Em diferentes fases da história, os
escritores têm sido os cavaleiros da liberdade.
Cavalgando palavras, combatem as verdades
oficiais, mordem a flacidez das burocracias,
pisoteiam carcereiros e torturadores. São
guerreiros destinados, na luta contra todas as
formas de autoritarismo. Por isso mesmo,
acabam, às vezes, na cadeia. Ao longo do século

EXPEDIENTE

***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e
pedagogo de Presidente Prudente, São Paulo.
Autor, entre outros, de Religar às Origens
(ensaios e artigos, 2011) e Sombras da Teia
(contos, 2017)
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XX, é difícil imaginar um país onde escritores não
tenham conhecido as celas de alguma prisão civil
ou militar. Mesmo na penumbra dos cárceres, no
entanto, eles sonhavam e sonham com liberdade.
São sonhos proféticos, porque os escritores vivem
além da lógica do tempo e da razão. Habitam as
regiões mais remotas da magia, da premonição,
do humanismo iluminados que abrem os
caminhos para o futuro.
Desde a Semana de 22 e o surgimento do
Modernismo, em especial, São Paulo e o interior
do Brasil desempenham um papel destacado na
defesa da palavra – símbolo de liberdade e de
inteligência. Assumiram, em primeiro lugar, um
compromisso com a diversidade, o que significa,
com o multiculturalismo. Eles estão
comprometidos com a valorização das diferenças,
a solidariedade entre as comunidades, uma
cultura planetária de adições e não de exclusões, a
arte, a inteligência e a liberdade contidas na
palavra.
Precisamos tratar as palavras com
carinho, fruir sua magia. Temos excelentes
escritores, articulistas indispensáveis, jornalistas
isentos. Cumpre lê-los sempre. Multiplicam-se os
bons textos diante de nossos olhos. Nossa batalha
hoje é valorizá-los. Empunhá-los na resistência à
desumanização, ao maniqueísmo e à insensatez, é
o nosso combate. “Nossa batalha”, disse Jorge
Luis Borges, “é eterna e pode prescindir da pompa
dos exércitos visíveis com os seus clarins.
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CANELA SECA

Equipes famosas participaram da corrida que teve 514 inscritos em 4 categorias: feminino geral; feminino segurança pública; geral masculina e masculino militar

Mais de 500 atletas participam
de corrida da PM em Cáceres

Da Redação

Foto: Joner Campos

C

omemorando o 10º
aniversário de implantação
no 6º Batalhão de Policia
Militar de Mato Grosso sediado
em Cáceres, o Grupo Força Tática
Pantanal da PM, promoveu na
manhã de domingo último, uma
prova pedestre, (corrida) com
largada em frente ao 6º BPM, num
percurso de 7 KN por várias ruas e
avenidas da cidade, reunindo mais
de 500 participantes.
No comando da instituição
estadual de segurança pública, o
Comandante Tenente Coronel
Oliveira, manifestou sua
satisfação pela grande
participação da população e dos
militares da região bem como de
outros estados, destacando ser
esta, uma das missões da policia
militar, ou seja, a integração com a
sociedade.
Na ocasião, os policiais
militares do grupamento
prestaram justas homenagens ao
saudoso Sargento Ataul Ângelo de
Oliveira Catelan que faleceu em
serviço, vítima de acidente de
transito durante perseguição a

participações em eventos do
gênero,
como: Aqui Tem
Coragem, Aranha Runners e
Academia I9. A prova pedestre foi
dividida em 4 categorias: feminino
geral; feminino segurança pública;
geral masculina e masculino
militar.
No geral, o nosso colega de
trabalho Marcelo Costa chegou no
71º lugar com 40.21 minutos e pela

PRAZO PARA CADASTRO

Central convoca beneficiários
para o Prestação Continuada
Assessoria

A

Corredores fizeram o percurso numa media de 25 a 40 minutos

bandidos, eternizando-se como
herói da Força Tática Pantanal.
Também foi homenageado
o Sub Tenente PM Edson Almeida
de Arruda, que depois de 30 anos
de bons serviços prestados a
gloriosa Policia Militar em defesa
da segurança da comunidade,

passou para reserva remunerada,
como um dos precursores do
grupamento, respeitado pela sua
retidão e profissionalismo.
Quanto a corrida, a
corporação recebeu 514
inscrições, marcando presença,
equipes já famosas por

NONO DIA

Em Cáceres Sinasefe se manifesta
solidário a greve de caminhoneiros
Da Redação

A

paralisação dos
caminhoneiros entrou
ontem (29) no nono dia e
ainda parece não ter data para
terminar.
‘Enquanto manifestantes
continuavam parados em pelo
menos 30 trechos de rodovias
federais em Mato Grosso, onde os
caminhões eram proibidos de
circular, na Praça Major Carlos, no
centro de Cáceres, realizava-se
uma manifestação solidária ao
movimento dos grevistas.
A mobilização na praça
central de Cáceres teve inicio por
volta das 9h00, através da base
local do Sindicato Nacional de
Servidores Federais da Educação
Básica, Profissional e
Tecnológica, o Sinasefe, contra os

faixa etária, cruzou a linha de
chegada em 5º lugar.
Foram entregues as
premiações para o melhor corredor
policial militar do 6º CR, o CB PM
RR Miranda e melhor corredora a
Sargento Luiza; e para a Leda da
Academia I9 que mesmo grávida
de 07 meses ainda participou da
corrida e teve ótimo tempo.

freqüentes aumentos dos preços
dos combustíveis e por melhores
condições de trabalho dos
motoristas autônomos.
Conforme a nota sindical,
o Sinasefe hipoteca seu amplo e
irrestrito apoio à paralisação dos
trabalhadores do transporte em
todo território brasileiro, pela
mudança das políticas privatistas e
entreguistas do governo federal.
Com faixas de Fora Temer e contra intervenção militar,
(defendida por extremistas), os
sindicalistas disseram-se
solidários a classe dos
caminhoneiros, contra o governo
atual, a violência contra os
trabalhadores e a propagada
intervenção militar, que provado
está, não deu certo nos anos 60 do
Foto: JCC

século XX.
Em Cuiabá, o governador
P e d r o Ta q u e s a n u n c i o u o
congelamento do Preço Médio
Ponderado a Consumidor Final de
Combustíveis, que irá provocar a
redução em R$ 0,17 no valor do
diesel em Mato Grosso, na
tentativa de amenizar os
problemas vividos com a greve dos
caminhoneiros.
A mobilização paredista
proposta pela Confederação
Nacional dos Transportadores
Autônomos, iniciou-se na manhã
da última segunda-feira (21), em
razão dos pesados impostos e do
baixo valor dos fretes, a categoria
afirma que enfrenta uma grave
crise e articula ações em todo o
país para evidenciar o
descontentamento com a atual
política econômica.

Central de Cadastro Único
e Programa Bolsa Família
informa para que Idosos e
Pessoas com Deficiência que
recebam o BPC,(Beneficio de
Prestação Continuada - antigo
LOAS, façam sua inscrição no
Cadastro Único (CadÚnico), pois
há um prazo.
Quem não estiver
cadastrado perderá o direito de
receber o benefício. A
obrigatoriedade está prevista no
Decreto nº 8.805 de 7 de julho de
2016. O BPC é um benefício de
amparo ao Idoso e a Pessoa com
Deficiência que é pago pelo
Governo Federal mensalmente,
mas não recebe 13º salário.
O Beneficiário ou o seu
Responsável deve comparecer à
Central de Cadastro Único e
Programa Bolsa Família –

CECAD e apresente os seguintes
documentos originais: CPF
(obrigatório para todos os
membros da família), Certidão de
Nascimento ou Certidão de
Casamento, Registro Geral - RG,
Título de Eleitor, Carteira de
Trabalho e comprovante de
residência. Destacamos que, os
documentos citados são do
Beneficiário e de todos os que
moram com ele.
Em Cáceres, CECAD
localiza-se na Rua Comandante
Balduíno, 685 – Centro, antigo
prédio do SEBRAE. Horário de
atendimento de segunda-feira a
sexta-feira, das 7hh30 às 11h30 e
das 13h3 às 17h30. Idosos e
Pessoas com Deficiência para
manter o recebimento de seu
benefício faça seu cadastro, não
deixe para última hora.
Foto: JCC

CECAD localiza-se Comandante Balduíno antigo SEBRAE

Manifestantes reunidos na praça em defesa dos caminhoneiros
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BOMBEIROS DO FUTURO

Durante os treinamentos, foram ministrados que os cães, através do odor especíﬁco da vítima, são capazes de rastrear por todo o caminho até encontrá-la

Adolescentes de Projeto Social
participam de treinos com cães
Akitafacil c/ Redação

Foto: PM/MT

I

ntegrantes do Projeto Social
Bombeiros do Futuro, de
Pontes e Lacerda,
participaram no final da última
semana, de um treinamento com
cães do Canil ATAC daquela
cidade, um projeto idealizado pela
12ª CRPM, 8 CIBM e PJC, apoiado
pelo CONSEG e mantido com
recursos destinado pelo Ministério
Público Estadual Lacerdense e
Fórum da Comarca local; através
de apreensões realizadas pela PRF
e demais instituições de Segurança
Pública.
Durante os treinamentos,
foram lhes ministrados que os cães,
através do odor específico da
vítima, deixados em uma camisa
ou objetos, por meio do suor ou
resíduos deixados pelo organismo,
são capazes de rastrear esse odor
por todo o caminho feito pela
vítima até a encontrar. Nas
explicações, foi exibido um vídeo,
onde a vítima deixa um copo de
refrigerante com seu odor
específico e entra na mata.
Este copo poderia
simplesmente ter sido utilizado e
colocado dentro da sacola para o
cão farejar, mas a fim de dificultar
um pouco mais, foi realizado a
coleta dos resíduos do copo com
uma gaze e assim colocando na
sacola para o cão sentir o odor da

acontecer. A estrutura já está pronta
e equipada, os cães estão perto de
serem usados pelos Órgãos de

Segurança Pública da cidade em
busca, resgate e salvamento, busca
e captura e demais utilizações.

RALADOS NO LIXO

Casal bate moto em lixeira
e recebe ferimentos graves
F.A c/ Redação

N

Aulas mostram a capacidade dos cães na ajuda aos humanos

vítima e realizar o rastreio. Dado o
comando de busca o cão segue na
trilha onde a vítima passou e
deixou seu rastro de cheiro deixado
na vegetação, solo e ar.
O vídeo mostrou que
quando o cão se aproxima da
vítima seu comportamento fica
intenso ele fica com mais
ansiedade e vontade de encontrar a
vítima, pois sabe que será
recompensado com carinho,
brincadeiras e saborosos petiscos.
Os Policiais Sd. Obede
(BM), Policial Civil Faria e Ten.

Mário (PM), explicaram que os
treinamentos tem sido utilizado
para orientar adolescentes do
Projeto Social Bombeiros do
Futuro, apoiado pela Prefeitura
Municipal de Pontes e Lacerda,
que aprendem mais sobre a
profissão bombeiro militar e
deixam de ficar expostos a
situações de vulnerabilidade.
A 12ª CRPM, 8 CIBM e
PJC, têm feito excelentes trabalhos
com os cães do Canil ATAC. Um
sonho que se tornou realidade e que
os frutos desse sonho estão perto de

a madrugada de domingo
último por volta das 2h55,
policiais militares de
Araputanga, foram acionados para
o atendimento de uma ocorrência,
na Avenida Marechal Rondon, no
Bairro Santo Antônio, onde um
casal havia sofrido um acidente
com moto, recebendo ferimentos,
após a Honda onde estavam ter se
chocado contra uma lixeira.
Segundo consta no
Boletim de Ocorrência, Elias
Caitano Teixeira, 37, pilotava a
motocicleta, Honda Tornado 250
CC, cor preta, placas KAL 5472, e
tinha como passageira a Adrieli
Camilo, 22, quando perderam o
controle da motoca e ao colidir
contra a lixeira, tinham recebido
lesões de relativa gravidade, ao
passo que a moto aparentemente

tinha poucas avarias.
Quando os militares
chegaram no local se depararam
com as vítimas caídas próximo a
motocicleta, providenciando
socorros em uma ambulância da
Secretaria Municipal de Saúde. O
casal ferido foi encaminhado para
Hospital Geral, onde receberam
os primeiros atendimentos
médicos.
Segundo o boletim
medico, Elias, sofreu fratura na
mão esquerda, cotovelo direito e
no fêmur da perna esquerda. Já
Adriele, sofreu fratura no
antebraço esquerdo e teve um corte
no rosto, além de várias
escoriações pelo corpo. O fato foi
registrado na Delegacia de Polícia
Civil que toma outras
providências.
Foto: PM/MT

CAPOTAMENTO

Idoso saiu do culto e encontrou
a morte em acidente na MT-170

F.A c/ Redação

U

m grave acidente
registrado na tarde de
domingo último na MT
170, perímetro da cidade de Salto
do Céu, próximo a localidade de
Salto das Nuvens resultou na morte
do idoso Juraci de Souza, 69, cujo
corpo foi lançado a cerca de 20
metros distante de onde parou o
Fiat Uno cor branca, placas NPM0055, de Salto do Céu, que havia

capotado.
Os Policiais Militares que
atenderam a ocorrência distante a
cerca de 6 KMs do perímetro
urbano de Salto do Céu, tiveram
apoio dos colegas de farda de Rio
Branco, constatando que na pista
haviam marcas de frenagens de
pneus do carro que havia se
desgovernado e após capotamento,
atirado no meio ao mato, com
Foto: PM/MT

Fiat Uno desgovernado foi parar na quiçaça às margens da MT

avarias.
O condutor Juraci de
Souza, foi removido do local pela
Politec que fez os levantamentos
preliminares, coletas de vestígios a
fim de esclarecer as causas do
acidente e depois foi levado ao
IML de Rio Branco, para necropsia
e posterior liberação aos
familiares. Segundo informações
de amigos e conhecidos da vitima
fatal à Polícia, o condutor sofria
freqüentemente de desmaios,
podendo ser esta uma das causas
que levou a vítima a perder o
controle de seu veículo, causando o
acidente fatal.
A tragédia, aconteceu
segundo relato policial, quando a
vítima retornava da cidade de Rio
Branco para Salto do Céu, onde
residia atualmente. Juraci,
conforme familiares, teria saído
por volta das 19 horas de Salto do
Céu com destino a cidade vizinha
de Rio Branco, onde participou de
um evento religioso na igreja que
freqüentava. Ele teria saído do
culto por volta de meia noite e no
meio do percurso teria sofrido o
acidente que ceifou sua vida. O
caso foi registrado na Delegacia de
Rio Branco que apura o acidente.
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Populares ajudam a policia a socorrer vitimas do acidente
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SEM CHANCES

Conhecido maior ficha suja do Brasil, com mais de 100 processos, o político perdeu o direito de ser julgado pelo Tribunal de Justiça, órgão considerado 2ª instância

Supremo nega privilégio de
foro para ex-deputado Riva
STF c/ Redação

Foto: Arquivo

O

ministro Edson Fachin,
do Supremo Tribunal
Federal, negou na
semana passada (24) pedido do
ex-deputado estadual José
Geraldo Riva que tentava manter
privilegio do foro que ocupava
enquanto parlamentar.
Riva deixou a Assembléia
Legislativa de Mato Grosso em
2014. Conhecido como maior
ficha suja do Brasil, com mais de
100 processos, o político perdeu o
direito de ser julgado pelo
Tribunal de Justiça, órgão
considerado segunda instância.
Após perder o foro, a
maioria dos casos foi transferida
para a Sétima Vara Criminal de
Cuiabá, conhecida por combater
o crime organizado. Riva pedia
que continuasse sendo julgado no
TJMT até o exame do mérito de
um recurso.
O recurso em questão
tentava comprovar que o foro por
prerrogativa de função deve ser

exercício do cargo.
Em sua decisão, Edson
Fachin citou situações anteriores.
“Consoante farta e uníssona
jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, somente se
admite a tramitação da ação penal
no foro especial, quando
evidenciado o motivo pelo qual se
justifica a prerrogativa de foro.
Ou seja, a necessidade de
proteção ao exercício da função

MERCÚRIO POR LED

Prefeitura troca lâmpadas
no terminal Sangradouro
Assessoria
Ex-deputado Riva já foi processado mais de 100 vezes

mantido, mesmo após a cessação em vista que as supostas
do mandato de deputado, tendo infrações ocorreram durante o

MESA DIRETOR

Legislativo anula sessão
convocando nova eleição

Assessoria c/ Redação

A

Sessão Extraordinária,
realizada no dia 18 de
abril de 2018, que elegeu
presidente o vereador José
Vicente de Carvalho (Zé do
Gesso) foi anulada devido a
irregularidades.
A nulidade foi anunciada
em Sessão Ordinária realizada na
noite da última segunda feira,

pública, razão pela qual a partir
do momento em que a autoridade
beneficiária dessa prerrogativa
deixa, por qualquer motivo, de
exercer a função cessa
imediatamente a prerrogativa”,
afirmou o ministro.
Com a negativa, o exdeputado seguirá sob julgamento
na Justiça comum. Riva acumula
seguidas condenações. A última
delas gerou mais de 26 anos de
prisão por desvios na ALMT.

(28), após o Procurador Jurídico
da Câmara Municipal de
Araputanga, Elsino de Freitas
Primo emitir parecer favorável as
irregularidades alegadas pelo
vereador Oswaldo Alvarez de
Campos Júnior; da falta de
observância do Artigo 5º do
Regimento Interno e da
realização da sessão em
Foto: Assessoria

Vereador Oswaldo Alvarez de Campos alegou as irregularidades

desacordo com o inciso terceiro
do artigo 129.
A sessão que elegeu a
nova Mesa Diretora foi presidida
pelo vereador mais velho,
sheguemitu Sato, contrariando o
Regimento Interno, uma vez que
o vereador mais votado Ilídio da
Silva Neto fazia-se presente e
deveria presidir a sessão,
Conforme o Parecer
Jurídico, a convocação para a
Sessão Extraordinária, que
elegeu a nova Mesa Diretora
também ocorreu em desacordo
com o inciso terceiro do artigo
129, uma vez que não foi
cumprido o prazo de 24 horas de
antecedência.
Durante a sessão de
anteontem, o atual presidente
reconheceu a irregularidade e
optou pela nulidade da sessão,
passando a presidência da
Câmara para o vereador mais
votado Ilídio da Silva Neto, que
convocou para esta quarta-feira
(30) Sessão Extraordinária para
nova eleição.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

A

prefeitura continua o
trabalho as substituições
da iluminação por
lâmpada de LED. Já foram
trocadas as lâmpadas da Praça
Barão do Rio Branco e agora
estão sendo trocadas no terminal
turístico sangradouro, engloba a
praça de eventos da SICMATUR
e praia do Daveron.
Quem estiver no período
da noite no cais poderá ver a
diferença, as novas lâmpadas são
mais potentes e econômicas do
que as convencionais, assim o
ambiente ficará mais claro e
melhorará o lazer noturno. “Em
alguns dias, toda a área que
envolve o espaço da SICMATUR

estará com a iluminação trocada.
Vai facilitar e deixar mais
seguro a área para quem gosta de
caminhar na areia, jogar futebol,
fazer suas atividades físicas
durante a noite. Estamos
trabalhando para que possamos
melhorar a iluminação da nossa
cidade”, Finalizou Francis Maris.
O secretário Valdeci
Rodrigues diz que a troca da
iluminação publica é uma ação
que vai ao encontro dos desejos
da comunidade, melhorando a
qualidade de vida e segurança
para quem anda pelas ruas da
cidade. A iluminação será
substituída gradativamente,
afirmou o secretário.
Foto: Assessoria

Toda área que envolve a SICMATUR terá iluminação trocada

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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NO GIGANTE

Mirandinha abriu o marcador para o time do Distrito Federal e Everton descontou, tendo Mosquito feito o gol da vitória do time sinopense

Galo vence o Ceilândia
e vai pra final do grupo
S.N c/ Redação

Foto: Julio Tabile

O

Sinop Futebol Clube
venceu de virada na noite
de domingo último o
Ceilândia, por 2 a 1, no estádio
Gigante do Norte na terra do soja,
somando mais três pontos e
terminou a primeira fase do
Campeonato Brasileiro da Série
D como líder do Grupo A11, com
10 pontos no saldo da tabela,
vitória esta, que carimba a vaga
do Galo do Norte para a segunda
fase da competição. O Galo do
Norte entrou em campo
pressionado porque, se perdesse,
estaria eliminado.
Logo nos primeiros
minutos, Gilmar, em velocidade
cruzou para Tiago que cabeceou
para o gol, mas o goleiro pegou
sem problemas - foi a primeira
chance de gol do Sinop. Depois,
João Paulo, tentou cruzamento
pela direita, mas a bola explodiu

na zaga. Cajano abriu pela direita,
fez o drible, puxou pela esquerda
tocou para Tiago, mas a defesa do
time do Distrito Federal cortou.
Em cobrança de
escanteio, Gilmar, pelo setor
esquerda, levantou para área,
Tayron, pegou mal e o goleiro do
Ceilândia pegou. Aos 35 minutos
o árbitro parou a partida por falta
de iluminação no Gigantão,
havendo mais de 10 minutos de
paralisação.
O problema foi resolvido
e o Sinop logo assustou. Jefferson
chutou de longe, o goleiro
escorregou, mas ainda conseguiu
dar um tapa na bola salvando o
gol. Tiago, do Ceilândia, saiu da
marcação, cruzou na área, mas a
zaga do Sinop chegou para tirar o
perigo. Fim de primeiro tempo. 0
a0
Na etapa complementar,

os técnicos do Sinop e Ceilândia
não mexeram nas equipes, mas
aos 6 minutos, o treinador do
Galo, Celso Teixeira, foi expulso,
por reclamação. Aos 13 minutos,
o Ceilândia mudou: saiu Daniel e
entrou Amoroso. Cajano levantou
para boca do gol, mas o goleiro do
Ceilândia, sem dificuldades, fez a
defesa. Aos 15 minutos, o time do
DF começou pressionar mais
dando trabalho para a defesa
sinopense.
O Sinop continuou
jogando bem. Juazeiro partiu pela
direita, cruzou para Everton, que
driblou e devolveu para Juazeiro
que mandou para o gol, mas o
goleiro defendeu. E quem não
faz, leva, aos 27 minutos,
Mirandinha abriu o marcador
para o Ceilândia. Lucas ainda
tentou parar a jogada, mas o
jogador do DF bateu pela direita,

NENHUMA VITÓRIA

Azulão amarela e fica fora
da Série D do Brasileirão

Galo do Norte chega a final para decidir seqüência na série D

sem chances para o goleiro
Fernando do Galo: 1 a 0
Ceilândia.
O resultado era muito
ruim e deixaria o Sinop fora, mas
a alegria da equipe adversária
durou pouco. Everton, aos 32
minutos, fez a finta, bateu firme, a
bola fez um pequeno desvio e
parou no fundo do gol do
Ceilândia: 1 a 1.
O Sinop cresceu ainda

mais nos instantes finais. Juazeiro
tocou para Mosquito que meteu
uma bomba cruzada, no canto
baixo direito do Ceilândia e
marcou bonito gol: 2 a1 Sinop.
Fim de jogo e, de virada, o
Sinop avanças para a segunda
fase da competição nacional,
devendo pegar o Linense (SP) em
data a ser anunciada e quem
avançar enfrentará Macaé (RJ) ou
Novo Horizontino (SP).

S.N c/ Redação

O

Dom Bosco foi
eliminado da Série D do
campeonato Brasileiro.
Lanterna do grupo A10 com
apenas um ponto conquistado, o
time da capital mato-grossense

entrou em campo, ontem, só para
cumprir tabela contra o
Brasiliense, já sem chances de se
classificar, e foi vencido por 2 a 0
pelos donos da casa, no estádio
Mané Garrincha, em Brasília.
Foto: Assessoria

Em seis jogos Dom - Bosco teve 5 derrotas e um empate
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Com uma apresentação
bem abaixo das expectativas o
Azulão da Colina estreou em
casa, perdendo para o Brasiliense,
por 1 a 0 na Arena Pantanal. Na
segunda rodada, nova derrota,
dessa vez para o Corumbaense,
por 2 a 1, jogando em Mato
Grosso do Sul. De volta a capital
mato-grossense, perdeu por 1 a 0
para o Iporá (MG).
No returno, no estádio
Ferreirão, em Minas Gerais, foi
derrotado por 3 a 0 pelo Iporá. Na
Arena Pantanal conseguiu
segurar um empate do
Corumbaense, conquistando o
único ponto ganho na
competição. No último domingo
na última rodada perdeu para o
Brasiliense, sendo assim
eliminado. No grupo a 10
seguiram para próxima fase o
líder Iporá-MG com 13 pontos, e
o vice-líder Brasiliense 11
pontos.
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Esotérico
Vênus em Câncer começa a
se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
movimento agradável na
vida social e proximidade
de amigos queridos. O
período pode ofercer um reencontro
agradável com pessoas que não vê há
muito tempo. Um amigo querido, que
ficou distante, pode retornar.

Vênus em Câncer começa a
afastar-se da pressão de
Saturno indicando dias de
maior envolvimento com a
vida social e amigos, novos e
antigos. Os próximos dias
prometem boa comunicação, depois de
dias de interiorização e silêncio. O
momento pode envolver a negociação de
um novo contrato.

Vênus em Câncer começa
a se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
movimento em projetos de
médio prazo, que podem
estar relacionados à uma
viagem internacional e/ou contato com
estrangeiros. Um projeto de
publicações e internet pode dar um
passo à frente.

Vênus em Câncer começa a
afastar-se da pressão de
Saturno indicando dias de
maior liberdade e
envolvimento com novos
i n v e s t i m e n t o s ,
financiamentos ou empréstimos. Sua vida
material e financeira passa por um
momento de melhora significativa. Um
novo contrato pode ser fechado.

Vênus em Câncer começa
a se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
interiorização e
necessidade de estar em
contato com sentimentos e emoções
mais profundas. O período pode
envolver também uma importante
negociação envolvendo uma grande
soma de dinheiro.

Vênus em seu signo
começa a se afastar da
pressão de Saturno
indicando dias
emocionalmente mais
fáceis. O período pode envolver um novo
romance, que começa a ser desenhado
pelo Universo. Se for comprometido,
aproveite as boas energia do momento
junto de seu amor.

Vênus em Câncer começa
a se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
movimento agradável na
vida social e aproximação
de pessoas interessantes. Os
relacionamentos passam a ser seu foco
nas próximas semanas. Um namoro
pode começar a ser desenhado pelo
Universo.

Vênus em Câncer começa a se
afastar da pressão de Saturno
indicando dias de maior
equilíbrio emocional e
necessidade de estar em
contato mais profundo com
suas emoções e sentimentos. O período
pode envolver o retorno de um amor do
passado em sua vida. No entanto, não decida
nada agora.

Vênus em Câncer começa a
se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
movimento equilibrado,
especialmente no trabalho.
O momento pode envolver a
chegada de um novo e interessante
projeto, que roubará um pouco de seu
tempo. O período é ótimo para a
manutenção da saúde.

Vênus em Câncer começa a
se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
movimento agradável na
vida social e proximidade de
amigos queridos. O período
pode ofercer um reencontro agradável
com pessoas que não vê há muito tempo.
Um amigo querido, que ficou distante,
pode retornar.

Vênus em Câncer começa a
se afastar da pressão de
Saturno indicando dias de
maior envolvimento com
suas emoções e coração. O
momento pode envolver um
novo romance, que começa a ser
desenhado pelo Universo. Você estará
mais aberto, mais voltado para o seu
mundo emocional.
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Nossas felicitações a médica Drª Marisol
Viegas pela passagem do seu natalício. Que
essa data se reproduza por muitos anos
trazendo paz, amor e saúde.

By Rosane Michels

Vênus em Câncer começa a
afastar-se da pressão de
Saturno indicando dias de
maior envolvimento com a
vida doméstica e encontros
familiares agradáveis. O
momento envolve uma
melhora significativa da energia doméstica
e, por esse motivo, aproveite para convidar
amigos e parentes para encontros em sua
casa.

SOCIAL

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

No rol dos aniversariantes o amigo Faustino Marinho
Natal, que celebrou a data ao lado da família e amigos.
Muita luz, amor e prosperidades é o que lhes desejamos.
Feliz Niver!!! Na foto com a esposa Fernanda.

Brindou data nova a querida Thais Carvalho
Sabino que recebeu o carinho dos amigos e
familiares que entoaram o tradicional
parabéns a você. Um ano pleno de saúde,
alegrias e realizações são os nossos votos.

Em ritmo de safari o garotão Eduardo Oliveira Martins,
"Dudu", recebeu os parabéns pela passagem do seu
primeiro aniversário. Felicidades mil, que Papai do Céu
lhe presenteie com muitos anos de vida e saúde.
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