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Esotérico
A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em 
Câncer, chega unida a 
Saturno e acompanhada de 
um eclipse, que promete 
mudanças em sua vida 

material e financeira nos próximos seis 
meses. O período pode estar relacionado 
com um novo projeto ou contrato que 
promete aumentar seus rendimentos.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
seu signo, chega unida a 
Saturno e acompanhada de 
um eclipse, que promete 

mudanças, que podem ocorrer em todas 
as áreas de sua vida, nos próximos seis 
meses. Um novo amor pode surgir, um 
novo trabalho ou uma decisão radical de 
mudar de carreira ou de país.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Câncer, chega unida a 
Saturno e acompanhada de 
um eclipse, que promete 
mudanças em sua vida 

doméstica e familiar nos próximos seis 
meses. A venda, compra e/ou mudança de 
residência ou cidade não está descartada. 
Fique atento aos sinais.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em 
Câncer, chega unida a 
Saturno e acompanhada de 
um eclipse, que promete 
trazer à tona questões 

relacionadas à comunicação, projetos e 
viagens, que trarão mudanças importantes 
nos próximos seis meses. Um irmão pode 
precisar de sua ajuda.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Câncer, chega unida a 
Saturno e acompanhada de 
um eclipse, prometendo 

mobilizar intensamente suas emoções, 
apontando para mudanças, tanto 
interiores, quanto na vida prática, 
especialmente no trabalho. Período 
ótimo para começar uma boa terapia.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Câncer, chega unida a 
Saturno e acompanhada de 
um eclipse, que promete 

maior envolvimento em projetos sociais 
ou políticos. Um bom contato comercial 
pode ser feito com grandes empresas e 
apontar para mudanças significativas.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Câncer, 
chega unida a Saturno e 
acompanhada de um eclipse, 

que promete começar um processo de 
limpeza emocional, que se estende para 
sua  v ida  p rá t i ca .  O  d inhe i ro ,  
especialmente compartilhado por 
heranças e divórcio, pode ser o tema dos 
próximos meses.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Câncer, 
chega unida a Saturno e 
acompanhada de um eclipse, que 
p r o m e t e  m u d a n ç a s  n o s  

relacionamentos pessoais e profissionais. O 
período pode estar relacionado com o início 
ou fim de um relacionamento. Mudanças são 
prometidas em uma sociedade comercial, 
namoro ou casamento.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Câncer, 
chega unida a Saturno e 
acompanhada de um eclipse, 
que promete mudanças em sua 

rotina, especialmente a de trabalho. O 
p e r í o d o  e n v o l v e  m a i o r  
comprometimento e aumento das 
responsabilidades. Procure cuidar de sua 
saúde com mais carinho.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Câncer, 
chega unida a Saturno e 
acompanhada de um eclipse, 
que promete movimentar e 

trazer mudanças significativas em 
projetos que envolvem sua carreira. Um 
acontecimento marcante, como uma 
mudança de empresa ou mesmo de 
profissão, pode ocorrer.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Câncer, 
chega unida a Saturno e 
acompanhada de um eclipse, 
que promete movimentar seus 

projetos futuros, especialmente os que se 
relacionam com pessoas estrangeiras. 
Você pode decidir se mudar de país e 
começar o planejamento, passo por 
passo.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Câncer, 
chega unida a Saturno e 
acompanhada de um eclipse, 

que promete movimentar intensamente 
seu coração. O período pode apontar para 
o início de um romance ou namoro. Se 
for comprometido, é hora de rever e 
renovar o contrato do relacionamento.

By Rosane Michels

Uma quarta-feira regada de muita luz a 
querida leitora Alzira Lindote, pessoa 
maravilhosa que hoje embeleza nossa High 
Society. Receba o abraço especial deste dia e 
agradecimentos pela preferência de tantos 
anos.

Um casamento feliz se constrói com amor, respeito e 
companheirismo, prova disto é o casal Manoel Ribeiro e Creuza, 
que são exemplo de casal nota 1000. Recebam nossa admiração e 
nosso carinho. 

Sempre curtindo a vida juntos e claro aproveitando para descansar 
da rotina diária o casal Amarildo Merotti e Adriana Maciel 
Mendes. Registramos num flash o casal curtindo a beleza da nossa 
fauna e flora na transpantaneira. 

Votos de sucessos ao novo presidente do Rotary Club de Cáceres, 
Severino Paiva Sobrinho, que realiza hoje a primeira reunião de 
sua gestão. Que Deus lhe dê sabedoria para conduzir os trabalhos 
sociais nesse ano. Na foto com a esposa Maira. 

Em tempo parabenizamos Carolina Curvo 
Costa Pereira que comemorou ano novo ao 
lado dos familiares e rol de amigos que 
entoaram o tradicional parabéns. Que Deus 
em sua infinita bondade lhe presenteie com 
um ano pleno de vitórias, realizações e muita 
saúde. Feliz Aniversário!

*********************
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Tempo seco, capinzal idem às 
margens de rodovias, vagabundos 
piromaníacos a solta, eis os ingredientes 
da desgraça, que pode e tem levado a 
morte motoristas e pedestres nesta época 
de estiagem, como o caso recente da 
morte de um motociclista ao colidir 
contra um trator cujo condutor tentava 
apagar o fogo numa moita. Sem 
exageros, o vídeo que esta semana 
viralizou nas redes sociais, não deixando 
duvidas de nossa análise ao preocupante 
problema, desafiando as autoridades que 
tanto tem repelido tais praticas 
criminosas. 

No vídeo, imagens mostram os 
perigos consequentes das queimadas na 
baixada Cuiabana e quem viaja sabe que 
infelizmente estes focos de incêndio tem 
se generalizado,  causando graves riscos 
aos que trafegam pelas estradas da vida.

Nas imagens do vídeo, pudemos 
perceber que do trevo do Manso em 
diante, na MT-251, havia fogo em ambos 
os lados da pista, inclusive no canteiro 
central, provocando uma fumaça densa 
que atrapalhava a visão dos usuários da 
rodovia. 

Como se sabe, o período de 
estiagem em Mato Grosso começa em 
junho e se intensifica entre os meses de 
julho e setembro, em algumas cidades no 
final de julho cai a chuva do caju, que 
pouco refresca. 

No geral, impera infelizmente, o 
fantasma do fogo ateado de forma 
criminosa por marginais, se alastrando e 
devorando tudo o que encontra pela 
frente, a ponto de dar inveja ao diabo 
com suas fornalhas lá no inferno. 

Já dizia o adágio dos antigos, que 
onde há fumaça, há fogo e vice-versa, eis 
aí outro perigo, a fumaça, que atrapalha 
muito na visibilidade, causa de muitos 
acidentes. 

Policiais da PRF e bombeiros 
tem alertado acerca deste problema, 
lembrando que em tais casos, deve-se  
acender o pisca alerta, o farol baixo, 
reduzir a velocidade, jamais ultrapassar 
e manter uma distância de segurança do 
veículo da frente. 

Paralelo ao risco de acidente 
veicular, some-se a saúde do condutor e 
ou pedestre que ao inalar a maldita 
fumaça, sofre interferências do 
metabolismo, quiçá, perdendo de 
sentidos e tornando-se alvo de um 
acidente. 

Os médicos aliás tem se 
manifes tado sobre  as  doenças  
provocadas pela fumaça das queimadas 
e seus constituintes, comuns das vias 
r e sp i ra tó r i a s ,  ag ravadas  pe las  
cancerígenas dioxinas e pelo efeito do 
calor emanado do fogo, que pode 
ultrapassar os 600º C, o tipico calor do 
fogo em mato. 

No meio ambiente o fogo 

extermina centenas de espécies 
animais e vegetais, provocando a perda 
de minerais do solo, acabando com 
nutrientes e com os minúsculos seres 
decomposi tores  que  a tuam na  
decomposição dos restos de plantas e 
animais, além de favorecer a erosão, 
concorrendo para o assoreamento dos 
rios. Viu só como o trem é cosquento?

 Como aquela bituca de cigarro, 
aquele palitinho de fósforo é capaz de 
uma tragédia, de provocar hecatombes e 
mortes? Pois é amigos, já passou da hora 
de uma legislação mais rigorosa contra 
os Tigelinos (não foi Nero quem pôs 
fogo em Roma na noite de 18 de julho de 
64) incendiários do século XXI, 
jogando-os no calabouço e aturando a 
chave no oceano; Gostaram da ideia? 
Bom Dia!  Nota do editor: (A história 
real, atribui à Caio Ofônio Tigelino, que 
foi amante de Julia Augusta Agripina, 
mãe de Nero, autor do incêndio na 
cidade eterna).

Com a proposta de estimular o 
desenvolvimento sustentável  e ,  
sobretudo, fazer parte delas, as 
cooperativas de todo país participam 
neste próximo sábado (6), do Movimento 
Dia de Cooperar, beneficiando milhões 
de pessoas com ações voluntárias. Por 
meio do movimento Dia de Cooperar, as 
cooperativas já realizaram mais de 10 
milhões de atendimentos nos 10 anos de 
existência. 

E  ago ra ,  em 2019 ,  e l a s  
continuam, desta vez para comemorar o 
sucesso alcançado. Com o apoio do 
Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo de Mato Grosso, elas 
serão realizadas no Dia Internacional do 
Cooperativismo. 

Já foram cadastradas em Mato 
Grosso 148 ações de 39 cooperativas e 
suas unidades de atendimento, que serão 
realizadas no decorrer de todo ano de 

2019, beneficiando diretamente 
mais de 60 mil pessoas. Neste próximo 
sábado, 42 cooperativas dessas 
cooperativas irão realizar suas iniciativas 
voluntárias.

Este ano, o Sistema OCB/MT 
comemora a data acompanhando as 
a ç õ e s  d a s  c o o p e r a t i v a s  e m  
Rondonópolis. O Dia C contará com as 
presenças do presidente do Sistema 
OCB/MT, Onofre Cezário de Souza 
Filho, de um representante do Sescoop 
Nacional e outras lideranças das 
cooperativas envolvidas. 

“O cooperativismo trabalha na 
linha de frente do desenvolvimento 
socioeconômico do país. Celebrar as 
importantes conquistas que tivemos nos 
últimos dez anos é a prova de que 
precisamos acender a fagulha do 
cooperativismo nas pessoas que estão à 
nossa volta'', declara Onofre Cezário de 
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FERRO NO MOSQUITO

COTA-ZERO, NEVER!

VERBA INDECENATÓRIA

INDECENATÓRIA, MESMO!

Colega jornalista Lucas Marques chegando 
da China, nos relata que naquele Tigre 
Asiático, o governo desenvolveu o 
primeiro hospital virtual do mundo, onde 
um paciente, em qualquer lugar da China, 
consegue ser atendido por vídeo por 
excelentes médicos desse centro. Lembra 
ele, que aqui, no patropi, uma das maiores 
dificuldades é levar médicos para viverem 
em cidades pequenas e remotas, mas com 
esse tipo de tecnologia chinesa, consegue-
se que um médico em qualquer lugar do 
país, atenda um paciente distante dali.

Difícil de acreditar, mas segundo o amigo 
Lucas, em todos os lugares da China as 
pessoas usam o Alipay para pagar suas 
contas, fazer transferências, pagar 
restaurantes, transporte público e etc. Nos 
10 dias que ele esteve na China, disse não 
ter visto nenhum chinês usar dinheiro ou 
cartão de crédito. Usavam apenas o 
pagamento por QR Code do app Alipay ou 
Wechat. Inclusive, mendigos, disse ele,  
usam QRCode para conseguir esmola.

Os casos de dengue em Mato Grosso 
aumentaram 54,8% no primeiro semestre 
2019 quando comparados com os registros 
do mesmo período do ano passado, 
segundo dados da Secretaria Estadual de 
Saúde. Ao todo, foram registrados, entre 
janeiro e junho deste ano, 10.622 casos. Já 
no ano passado, 6.868 notificações da 
doença foram feitos no mesmo período. O 
aumento nos casos mostra que o Aedes 
Aegypti, mosquito transmissor da doença, 
está conseguindo se reproduzir mesmo nos 
períodos de escassez de chuva. Sendo 
assim, ferro na mosquitada!

Reunião na terça-feira (2) para discutir o 
projeto 'cota zero', que proíbe o transporte, 
armazenamento e venda de peixe no 
estado, discutiu a proposta que visa a 
repovoação dos rios tem gerado polêmica e 
uma das preocupações de quem não aprova 
o projeto é a população ribeirinha, que vive 
exclusivamente da pesca. Assim como em 
Santo Antonio do Leverger, aqui em 
Cáceres também, a tal lei se aprovada vai 
deixar muito ribeirinho na linha da miséria.

Prefeito de Lucas do Rio Verde, Flori Luiz 
Binot t i  reso lveu  ins t i tu i r  verba  
indenizatória para ele e seu secretariado. O 
projeto de lei com as especificações nesse 
sentido foi enviado para votação na 
Câmara Municipal da cidade e prevê a VI 
de R$ 8,5 mil para ele, R$ 3,5 mil para o 
vice (que não existe, pois saiu para se 
eleger deputado estadual, Sílvio Fávero-
PSL), e vários outros em níveis de diretores 
e gerentes, entre os R$ 3,5 mil e R$ 8 mil. 
Deve ser a crise que existe e todos 
reclamam, menos os graúdos dos poderes.

 O mesmo projeto prevê a instituição da 
verba ao Procurador Municipal, diretores 
de autarquias, gerentes de projetos e 
controladoria interna, de maneira a 
compensar o fato de todos esses citados e a 
si mesmo não receberem adiantamentos, 
ajuda de transporte, diárias ou passagens, 
pois essas seriam despesas cotidianas 
inerentes ao exercício dos cargos. Quem 
vai pagar? O povo, claro, que nunca teve 
nenhuma verba extra.

EDITORIA

cooperativas são as protagonistas 
desse movimento de responsabilidade 
social e o Sistema OCB/MT dá o suporte 
para a realização das ações”. 

O Dia C é um movimento 
nacional de estímulo às iniciativas 
voluntárias diferenciadas, contínuas e 
transformadoras,  realizadas por 
cooperativas. Dez anos após sua criação, 
o movimento já faz parte da agenda 
estratégica do cooperativismo brasileiro 
e transforma realidades em todo o Brasil.

Em 2018, 1.706 cooperativas 
brasileiras, com o apoio de quase 120 mil 
voluntários, dedicaram tempo, talento e 
trabalho para beneficiar mais de 2,2 
milhões de pessoas com iniciativas que 
melhoram a qualidade de vida, a saúde, a 
educação, o meio ambiente e que estão 
alinhadas aos ODS da ONU.

***___Sistema OCB

Dia de Cooperar

Tigelinos do Século XXI
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 gua rda  munic ipa l  
J o i l s o n  A d r i a n o  ORodrigues foi exonerado 

após denúncia de assédio sexual 
cometido contra quatro alunas, de 
oito e nove anos, da Escola 
Municipal Santo Antônio do 
Caramujo, na zona rural de 
Cáceres .  A demissão  fo i  
publicada no Diário Oficial dos 
Municípios (DOE), que circulou 
na terça-feira (2).

O  p r o c e s s o  
Administrativo Disciplinar foi 
instaurado pela Secretaria 
Municipal de Educação para 

nádegas, dois dias antes. 
A coordenadora ouviu a mãe e 
chamou a criança, que confirmou 
o fato, acrescentando que a 
situação teria se repetido com ela 
e mais duas crianças.

Já no dia dez de abril, a 
mãe de outra aluna procurou a 
coordenação para reclamar que 
sua filha disse que o guarda 
Joilson teria passado as mãos em 
suas nádegas e usou o seguinte 
termo: “Oh, lá em casa”, no 
momento em que a mesma 
passava no portão da escola.

A s  a l u n a s  f o r a m  
chamadas para falarem sobre os 
fatos e sustentaram e relataram o 
ocorrido. A gestão da escola 
chamou as outras duas alunas, 
que afirmaram os fatos, dizendo 
que aconteceu quando elas 
passaram pelo portão da escola. 
Quando cometeu os  a tos  
infracionais envolvendo alunas, 
ele estava apenas há dez dias de 
contrato temporário para as 
funções de guarda.

A comissão do PAD 
entendeu que a conduta do 
se rv idor  é  inadequada  e  
extremamente prejudicial ao 
serviço público municipal de 
Cáceres e ele foi exonerado.  

apurar as denúncias de 
assédio sexual e ao ser informado 
e questionado sobre os fatos, 
Joilson teria dito que “não se 
lembrava de ter tocado nas 
meninas de forma maliciosa e, se 
tocou em alguma, foi com ato de 
carinho por ser criança”.

A primeira denúncia foi 
feita no dia nove de abril deste 
ano, quando uma mãe teria ido até 
a secretaria da escola informar 
que sua filha chegou em casa e 
disse que o guarda Joilson havia 
passado a mão em seu corpo, 
especificamente em suas 

I I  e  X I I ,  d a  L e i  
Complementar nº 25/1997”, diz 
trecho da publicação.

Por se tratar de crime 
previsto no artigo 2018 do 
Código Penal, a comissão de 
inquérito encaminhou cópia dos 
a u t o s  p a r a  a  D e l e g a c i a  
Especializada de Defesa da 
Mulher, para conhecimento e 
demais providências.

“Diante de todas as ações 
cometidas pelo servidor, Decido 
pela aplicação de Demissão, sem 
justa causa, do senhor Joilson 
Adriano Rodrigues, para o bem 
do serv iço  públ ico ,  com 
fundamento no art. no art. 180, 
art. 193, inciso III, art. 198, inciso 
VII, da Lei Complementar nº 
2 5 / 1 9 9 7 ,  p o r  i n f r a ç õ e s  
disciplinares ao art. 179, incisos 

fora da fossa. Ela foi 
amarrada em segurança com 
cordas e içada do buraco.
 O resgate foi rápido, cerca 
de 20 minutos, e a égua, apesar de 
estar cansada, aparentava estar 
bem. O proprietário da égua se 
apresentou no local e deve ser 
responsabilizado, assim como o 
dono da propriedade já que 
deixou a fossa sem tampa.

Quanto a animais soltos 
pelas ruas da cidade, o JCC já 
vem denunciando este descaso há 
tempos, alertando sobre o perigo 
de acidentes com os animais e 
pessoas. 

ma égua, prenhe de nove 
meses, foi resgatada pelo UCorpo de Bombeiros 

anteontem,  (2) depois de cair em 
uma fossa, no bairro Espírito 
Santo, periferia de Cáceres, 
depois de ter ficado presa no 
buraco por quase duas horas.

Segundo o capitão do 
Corpo de Bombeiros, Raul 
Castro, a fossa de cerca de 3 
metros de profundidade, foi 
instalada bem próxima da rua 
estava aberta e não tinha nenhum 

tipo de cerca. “O local é 
aberto e até uma criança poderia 
cair. 

O animal estava bem e 
não tem r isco de morte .  
Procuramos a maneira menos 
agressiva de resgatá-la”, explicou 
o capitão.

Em geral a gestação de 
uma égua vai até os 11 a 12 meses, 
de acordo com o bombeiro. A 
Prefeitura de Cáceres enviou um 
caminhão, equipado com um 
cabo de aço, e que foi usado pelos 

a final, serão expostas durante o 
FIPe no estande Bichos do 
Pantanal.

Cada participante poderá 
enviar até três fotografias para o 
e - m a i l  
educacaooambiental@bichosdo
pantanal.org até 8 de julho. É 
necessário colocar o título de 
cada foto, o local e a data onde 
foram tiradas. Em seguida, 
aguarde o contato da organização 
para continuar a inscrição. As 
fotos devem ser digitais com 
resolução máxima e no formato 
de 30 x 20 cm.

O 1º colocado ganha um 
passeio na embarcação do Projeto 
Bichos do Pantanal pelo Rio 
Paraguai com o pesquisador e 
fotógrafo Douglas Trent + 1 kit 
com vários itens do projeto. 2º e 
3º lugares serão premiados com 
kits do projeto.

ontinuam abertas até a 
próxima segunda feira, 8, Cas inscrições para o I 

C o n c u r s o  d e  F o t o g r a f i a  
“Paisagens Pantaneiras – Bichos 
do Pantanal, a biodiversidade em 
foco” do Projeto Bichos do 
Pantanal. Podem participar 
fotógrafos amadores de plantão.

O objetivo é incentivar a 
observação da natureza e a 
conservação do Pantanal. Por 
isso, se você gosta de tirar fotos 
da fauna e da flora pantaneiras, 
paisagens naturais e também 
aquelas integradas ao ambiente 
urbano.

O concurso faz parte da 
programação ofertada pelo 
Projeto Bichos do Pantanal no 
38° Festival Internacional de 
Pesca Esportiva, que será de 10 a 
14 de julho, em Cáceres (MT). As 
seis fotografias selecionadas para 

ESCOLA DO CARAMUJO

Guarda que apalpava alunas
na escola foi pro olho da rua

As quatro alunas vitimas, afirmaram às mães e diretora da escola, que o guarda  as apalpava nas nádegas, quando elas passaram pelo portão na saída das aulas

Da Redação

Alunas são alvo frágil de abusados individuos nas escolas sem vigilância   

ARRE-ÉGUA

Bombeiros resgatam animal
de fossa aberta na periferia

Redação c/ G1-MT

Égua ficou duas horas caída dentro da vala aberta no meio da rua 

 Foto: Cáceres-Noticias

BICHOS NO FESTIVAL

Concurso de fotografias será
atração revelada do 38º FIPe
Assessoria c/ Redação

Foto: Ilustrativa

Concurso faz parte da programação do Projeto Bichos do Pantanal no 38° FIPe  

Foto: Reprodução
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c o m  o  o u t r o ,  e  
conhecendo seu próprio corpo 
também”.

“Não temos jogadores 
lesionados, estão suportando as 
cargas de trabalho e assimilando 
bem a percepção do movimento 
da parte física”, acrescentou. 

O campeão da Copa FMF 
ganha vaga na Copa do Brasil do 
ano que vem. Este ano, o Sinop 
disputou a competição nacional e 
foi eliminado pelo Santa Cruz 

para preparação. 
D e  a c o r d o  c o m  o  

preparador físico do time, 
Jackson Lourenço, os jogadores 
estão passando por um período de 
adaptação  f í s ica ,  a  in ter  
temporada, com formato de 
treinamento “sistêmico, com bola 
e físico ao mesmo tempo, 
c o b r a n d o  o  p a d r ã o  d e  
movimento, coordenação motora 
para que esses meninos venham 
se conhecendo cada vez mais um 

Os atacantes são João 
Guilherme “Mosquito, Ramires 
Lima, Zé Bortolloto, Mario e 
Vandeilson Lima.

Na tarde da última terça 
feira no Gigantão, Carioca 
comandou treino com bola e 
definiu alguns titulares. “Nós já 
escolhemos cinco. 

Nesta semana nós já 
devemos definir quem vai ficar e 
quem não vai”, declarou, 
referindo-se a alguns jogadores 
que podem deixar o grupo. 
Faltando um mês para começar o 
c a m p e o n a t o ,  o  t r e i n a d o r  
considera o período muito curto 

 novo técnico do Sinop, 
A l e x a n d r e  V i a n a  OAntônio, o Carioca, 

pretende definir, esta semana, o 
time que vai estrear na copa FMF, 
prevista para começar em 10 de 
agosto. 

O grupo tem 25 atletas. 
Um dos reforços é o goleiro João 
Batista, 23 anos, que estará 
chegado na próxima quarta-feira. 
Mais dois reforços, que estavam 
em clubes em Goiás e Minas 
Gerais, devem chegar nos 
próximos dias. Os nomes não 
foram informados.

O grupo também tem os 

goleiros Yuri Kame, 
Martin Jacob e José Matheus. Os 
laterais são Cleyson Lucas, João 
Pedro “Bolacha”, Lucas Ajala, 
jogando tanto de volante quanto 
de lateral, além Josué que chegou 
recentemente. Entre os zagueiros 
estão Kleber William “tuquinha”, 
Alex. O volantes são Luan Junior 
e Elber Barbosa. 

O técnico aponta que há 
negociações para contratar mais 
um “meia, que possa abrigar a 
p o s i ç ã o  j u n t o  c o m  o  
Fernandinho”. Nesta posição, 
Fernando Kaian “Fernandinho” e 
Christian fazem parte do grupo. 

 Remo, clube de Belém 
(PA),  anunciou,  no Oúl t imo  domingo ,  a  

contratação do meia Eduardo 
Ramos. O jogador de 33 anos 
estava no elenco do Cuiabá desde 
o ano passado e vai defender a 
equipe azulina da região Norte 
pela quarta vez.  Com as 
negociações em andamento, 
Eduardo já não havia participado 
dos treinamentos do Dourado nos 
últimos dias.

Pelo Cuiabá, Ramos 
atuou em 35 jogos e marcou 11 
gols. Pela equipe da capital foi 
vice da Série C e campeão mato-
grossense 2019. Antes de 
defender o Dourado, Eduardo já 
havia sido campeão da Série B do 
Brasileiro pelo Corinthians, em 
2008 e Joinville(SC) em 2014, 
além de ter jogado em clubes 
como Sport, Náutico, Vitória, 
Paysandu, Santo André e URT. 
Atualmente, o Remo disputa a 

Série C do Campeonato 
Brasileiro.

Ou t ro  que  de ixa  o  
Dourado de Cuia, trocando o time 
da capital de MT pelo sul é o 
lateral esquerdo Natanael, que vai 
pro  Internacional de Porto 
Alegre, que já confirmou a 
contratação do mato-grossense, 
que  assinou contrato de três anos 
com o Colorado gaúcho.  
Natanael esteve as últimas quatro 
t e m p o r a d a s  n a  E u r o p a  
defendendo o Ludogorets, da 
Bulgária.

F o i  t e t r a c a m p e ã o  
nacional e disputou três edições 
da Liga dos Campeões e da Liga 
Europa. Marcou seis gols e deu 18 
assistências em 149 jogos. Em 
2009, ele jogou no Operário e 
depois foi para o Cuiabá sendo 
campeão mato-grossense em 
2011 e 2013.  Em 2014 e 2015 
jogou pelo Athlético-PR antes de 
ser negociado com o futebol do 
exterior. 

Fez 79 jogos, incluindo a 
participação na Libertadores 
2014, marcou um gol e terminou 
o Campeonato Brasileiro do 
mesmo ano como líder em 
assistências pelo clube.

POLEIRO GIGANTE

Galo cisca definindo plantel
pra maratona da Copa FMF

Faltando um mês para começar o campeonato, o treinador Alexandre Carioca, considera o período muito curto para preparação e está agitando o poleiro

S.N c/ Redação

Sinop se prepara para as disputas da copinha que começa dia 10 de agosto  

PARÁ E RIO GRANDE

Lateral e meia trocam
o Cuiabá de norte a sul
O.E c/ Redação

Eduardo Ramos vai prá Belém, (norte) e Natanael pra Porto Alegre, (sul)   

Foto: Globo Esporte

Foto: Assessoria
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D e n i s e ,  C a s t a n h e i r a ,  
Figueirópolis D'Oeste, Lambari 
D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Vale do 
São Domingos, São José dos Quatro 
Marcos e Salto do Céu estariam 
cumprindo integralmente a LRF.

D e  a c o r d o  c o m  o  
conselheiro interino do TCE-MT, 
Luiz Henrique Lima, nem mesmo as 

publicação feita pelo órgão 
nesta terça-feira (2), nenhum 
prefeito dos municípios de Colniza, 
Indiavaí, Juína, Juruena, Reserva do 
Cabaçal, Rio Branco, Rondolândia, 
Santo Afonso, Jauru, Arenápolis, 
A r i p u a n ã ,  V á r z e a  G r a n d e ,  
Cotriguaçu, Araputanga, Brasnorte, 
Curvelândia, Nova Marilândia, 

 sexagenária Maria das 
Dores Soares, 68, trafegava Atranquilamente com seu 

carro na tarde de anteontem por uma 
r u a  l a t e r a l  a o  c o r r e g o  d o  
sangradouro no perimetrocentral de 
Cáceres,  quando levou um 
tremendo susto, com o som 
estridente e inesperado de uma 
buzina, fato que levou-a a perder o 
controle da direção e despencar com 
o veículo no valetão com água.

Viaturas das policias civil e 
militar, incluindo-se a politec 
estvieram no local atendendo a 
ocorrência, registrando perdas de 
grande monta no carro da Dona 
Maria, que felizmente além do susto, 
não sofreu nenhuma lesão mais 
grave, apenas algumas escoriações 
leves. O acidente aconteceu  na 
avenida Joaquim Murtinho.

acima do limite de alerta. 
Já Colniza, Cotriguaçu e 

Nova Marilândia encontravam-se 
acima do limite prudencial de 95% 
da relação entre a receita corrente 
líquida (LCL) e os gastos com 
servidores.

Arenápolis, Aripuanã e 
Denise já haviam extrapolado esse 
limite. O conselheiro interino Luiz 
Henrique Lima já avisou que 
representações de natureza interna 
no âmbito do TCE-MT poderão ser 
emitidas contra os gestores 
municipais que participam do 
levantamento.

“O processamento das 
irregularidades será analisado por 
este Tribunal de Contas mediante a 
instauração de Representação de 
Natureza Interna. Como resultado, a 
i n o b s e r v â n c i a  d a  L e i  d e    
Responsabilidade Fiscal poderá 
ensejar ao gestor inadimplente a 
aplicação de multas previstas na Lei 
Complemen ta r  Es t adua l  n °  
269/2007 e na Lei n° 10.028/2000, 
além das penalidades   previstas na 
Constituição da República e na Lei 
Complementar n° 101/2000”.

3 audiências públicas para 
discutir o assunto, exigidas pela 
LRF, vem sendo cumpridas pelas 25 
cidades de Mato Grosso. Lima é o 
relator das contas municipais das 
referidas cidades referentes ao 
exercício de 2018.

“ O  a c o m p a n h a m e n t o  
realizado avaliou os 25 municípios, 
dos quais sou relator no exercício de 
2018 e concluiu que nenhum 
comprovou a realização das 3 
audiências públicas exigidas. 

Cabe dizer que a ausência de 
divulgação do RREO e do RGF 
também caracteriza irregularidade 
passível de multa de 30% (trinta por 
cento) dos vencimentos anuais do 
agente que lhe der causa”, explicou o 
conselheiro Luiz Henrique Lima.

O s  e x e m p l o s  d e  
irregularidades ci tados pelo 
conselheiro interino Luiz Henrique 
Lima referem-se principalmente aos 
gastos com pessoal. 

O membro do TCE revelou 
que na análise do 3º quadrimestre de 
2018, os municípios de Araputanga, 
Brasnorte, Curvelândia, Juína, Rio 
Branco e Várzea Grande estavam 

 Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MT) pode Oaplicar uma multa de até 1/3 

dos salários dos prefeitos de 25 
municípios de Mato Grosso que não 
estão publicando relatórios e 
levantamentos exigidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

De acordo com uma 

tia Maria Zélia, que abrigou 
o rapaz, mas o suspeito também 
começou a causar problemas para a 
família em Mato Grosso. 

A  t i a  s a b i a  d o  
desentendimento com a mãe dele em 
São Paulo. “Mal chegou,  ele 
arrumou uma confusão com 
vizinhos e, com um facão, ameaçou 
matar pessoas e crianças na rua. 
Depois desse acontecimento a tia 
pediu para que a família tirasse ele da 
casa, alegando que ele era usuário de 
d rogas  e  começa ra  a  u sa r  
entorpecente na casa dela. Religiosa, 
a vítima se sentia incomodada com 
as atitudes do sobrinho.”, comentou 
o delegado.A família arranjou uma 
quitinete para ele e o rapaz se mudou 
da casa, mesmo assim  ele voltou à 
casada tia, e depois de matá-la a 
facadas, abriu o corpo e retirou o 
coração. Colocou o coração em uma 
sacola plástica de mercado e levou 
para a casa da filha da vítima, 
deixando em cima da mesa”, 
detalhou o delegado. 

Na sequência, conforme o 
delegado, Lumar, obrigou a prima a 
entregar as chaves do carro dela e 
saiu pela cidade, batendo em um 
transformador de energia, além de 
invadir a empresa de energia elétrica 
da cidade.Então, começou a andar a 
pé pela cidade, quando foi preso.

vida, mas nunca como esta, 
afirmando que o meliante arrancou o 
coração da tia, entregou o órgão para 
a filha dela, sua prima e confessou o 
crime. “Um caso repugnante, ele é 
um monstro e é uma pessoa 
perturbada. Não se pode nem dizer 
que ele é um animal, porque nenhum 
animal faz isso com outro”, declarou 
o delegado. De acordo com a Polícia 
Civil, Lumar chegou a Mato Grosso 
na última sexta-feira (28) para morar 
com a tia, entregando currículos na 
c i d a d e ,  p o i s  a t u a l m e n t e  
desempregado, ele é técnico em 
redes de sistema e fala duas línguas.

No final de semana, ele 
chegou  em Sorrisoe foi morar com a 

umar Costa da Silva, 28. foi 
preso na noite de anteontem,  L(2) suspeito de ter matado a 

tia dele Maria Zélia da Silva, 55,  a 
facadas dentro da própria casa dela, 
no bairro Vila Bela, em Sorriso, 
(região norte do estado),  confessou 
friamente o crime à família, antes de 
ser abordado pela policia militar, 
quando andava a pé na Rua das 
Videiras. Ele tinha se mudado para 
Mato Grosso há quatro dias depois 
de tentar matar a própria mãe no dia 
21 de junho, usando um facão, em 
Campinas, interior de São Paulo.

A informação foi divulgada 
pelo delegado André Ribeiro, ontem, 
(3), acostumado com desgraças da 

Testemunhas relataram que 
a idosa seguia pela rua Sangradouro 
sentido Joaquim Murtinho, quando 
ouviu uma buzina, se assustou e 
perdeu o controle do carro.

Q u a n d o  o s  p o l i c i a i s  
chegaram ao local, Maria das Dores 
já estava recebendo os primeiros 
socorros pela equipe do Corpo de 
Bombeiros. 

FACÃO DA LRF

Prefeitos da região de Cáceres
na mira do Tribunal de Contas

Na relação constam gestores de Indiavaí, Reserva, Rio Branco, Jauru, Araputanga,  Curvelândia, Figueirópolis, Lambari, Mirassol, Quatro Marcos e Salto do Céu

TCE/MT c/ Redação

Exemplos de irregularidades são citados pelo conselheiro interino Luiz Henrique Lima   

MONSTRUOSIDADE

Endemoniado arrancou
coração da tia com faca
PJC-MT c/  Redação

Perigoso assassino Lumar Costa da Silva, arrancou o coração da tia, na faca   

Foto: PJC-MT

INESPERADO

Buzina assusta idosa que
cai em córrego com carro
Da Redação

Carango da idosa teve a parte frontal seriamente danificada  

Foto: Cáceres-Notícias

Foto: Assessoria

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 Secretaria de Estado 
de Segurança Pública A(Sesp), por meio do 

Sistema Penitenciário, e o 
Poder Judiciário buscam meios 
para ampliar a qualificação e 
oportunidades de emprego e 
educação para os reeducandos 
em Mato Grosso.

Nesta semana, gestores 
da segurança pública e do 
judiciário visitaram as cadeias 
masculinas e femininas das 
cidades polos de Diamantino e 

do Sistema Carcerário 
(GMF), do Tribunal de Justiça 

Tangará da Serra, que 
abrange também os municípios 
de Nortelândia, Arenápolis, 
Nobres, São José do Rio Claro, 
Nova Mutum e Rosário Oeste, 
para conhecer o que já vem 
sendo desenvolvido e buscar 
oportunidades para ampliar a 
rede de atendimento. 

Ao todo, estas unidades 
abrigam 890 reeducandos.

A visita faz parte das 
a ç õ e s  d o  G r u p o  d e  
Monitoramento e Fiscalização 

Grosso (TJ-MT), que 
até o fim do ano vai visitar 
outros 13 municípios polos, 
que compreendem as 55 
unidades prisionais do Estado.

P a r t i c i p a r a m  d o  
encontro o desembargador e 
superintendente do GMF, 
Orlando Perri, o juiz da Vara de 
Execução Penal e coordenador 
do GMF, Geraldo Fidélis, o 
juiz da 7º Vara Criminal de 
Cuiabá, Jorge Luiz Tadeu, o 
secretário de Segurança 
P ú b l i c a ,  A l e x a n d r e  
Bustamante, secretário adjunto 
d e  A d m i n i s t r a ç ã o  
Penitenciária, Emanoel Flores 
e a presidente da Fundação 
Nova Chance, Dinalva Oriede. 
Além das visitas às unidades 
prisionais, os gestores se 
reuniram com representantes 
do Poder Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria 
Pública, Executivo Municipal, 
empresários e lideranças da 
sociedade civil organizada. O 
intuito do encontro é promover 
uma ação integrada visando 
aumentar o mercado de 
trabalho para os reeducando e 
egressos do Sistema Prisional.

Na última segunda-
feira (1/7), a equipe se reuniu 
na Câmara de Vereadores de 
Diamantino e na terça-feira 
(2/7), o encontro foi realizado 
no fórum da cidade de Tangará 
da Serra. No Estado, a Lei 
9.879, de janeiro de 2013 já 
garante a reserva de 10% das 
vagas de trabalho a presos e 
egressos em obras e serviços 
contratados pelo Estado. O 
objetivo é que os municípios 
também façam adesão a este 
modelo.

REEDUCANDOS

Judiciário e sistema prisional 
debatem ressocialização em MT

Visita faz parte das ações do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema  Carcerário, TJ, que até o fim do ano vai visitar outros 13 municípios polos

Secom/MT

A Associação Pantaneira dos Artesãos de Cáceres - 
APAC, Associação Civil de Direito Privado sem fins 
lucrativos, situada a Rua Projetada A, Quadra A, nº 284, 
Bairro Cristo Rei, em Cáceres - Mato Grosso, através de 
sua Presidente, convoca todos os associados adimplentes 
com suas obrigações estatutárias para participar da 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 09 de 
Agosto de 2019, às 14 horas em primeira convocação, e as 
14h30 em segunda e última convocação no endereço Rua 
Riachuelo, nº 01, Casa da Arte, SICMATUR, Bairro 
Cavalhada, a fim de serem deliberados os seguintes itens, 
conforme ordem do dia: a) Eleições para os cargos da 
Diretoria Executiva. O deliberado obrigará a todos os 
associados, ainda que ausentes ou discordantes. Cáceres, 
04 de Julho de 2019. 

       Suely Tocantins - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Juiz Geraldo Fidélis da Vara de Execuções Criminais em reunião na SESP  

 Foto: Secom/MT

 Polícia Judiciária Civil 
efetuou a prisão de quatro Apessoas, sendo dois jovens 

(um homem e uma mulher) e dois 
menores de idade (um homem e uma 
mulher), por envolvimento no 
comércio de entorpecentes no 
município de Comodoro.

A ação deflagrada na 
segunda-feira (01) resultou também 
na localização de mais de 1,5 mil em 
dinheiro, drogas, joias, entre outros 
p r o d u t o s  d e  p r o v e n i ê n c i a s  
duvidosas. Guilherme Coelho 
Fonseca, 19, e Camila Rodrigues 
Costa, 18, foram autuados em 
flagrante pelos crimes de tráfico de 
drogas e associação para o tráfico. A 
menor, E.L.L.S., 16, e o adolescente 
P.H.S., responderão ato infracional 
análogo aos mesmos delitos.

Os policiais  civis  de 
Comodoro realizavam diligências 
para mapear pontos de venda de 
drogas, quando no bairro Cristo Rei, 
em Comodoro, identificaram uma 
residência com grande fluxo de 
pessoas usuárias.

Após certo tempo de 
monitoramento e constatação de 
t r a f i c â n c i a  n o  l o c a l ,  o s  
investigadores aproximaram da 
casa, abordando Guilherme e 

Camila na companhia dos 
menores, E.L.L.S. e P.H.S. Na casa 
havia também duas crianças, sendo 
um bebê com menos de 1 mês de 
vida.

Na ocasião, a mãe do recém-
nascido não estava na residência. A 
Polícia Civil acionou o Conselho 
Tutelar  de Comodoro,  para  
acompanhar o caso. Entrevistado, 
Guilherme contou ter alugado o 
imóvel e a Camila, aparentando 
nervosismo, informou que estava ali 
somente a passeio.

Durante averiguação na casa 
foram encontradas porção de 
maconha e cocaína, rolos de papel 
usados para embalar entorpecentes, 

além de diversos objetos 
sem comprovação fiscal como: 
furadeira, relógios, cavaquinho, 
entre outros.

E m  o u t r o  e n d e r e ç o ,  
residência da suspeita Camila, foram 
encontradas mais porções de 
cocaína, um mostruário contento 
diversas semijoias, como brincos, 
correntes, pingentes, anéis, relógios 
e quase R$ 700 em dinheiro.

Os quatro envolvidos foram 
conduzidos à Delegacia de Polícia 
de Comodoro, ouvidos pelo 
delegado Gilson Silveira do Carmo e 
autuados em flagrante e ato 
infracional, respectivamente, por 
tráfico e associação para o tráfico de 

TRÁFICO

Polícia Civil prende 2 e apreende
adolescentes por tráfico de drogas
Assessoria PJC-MT

Dinheiro, joias e drogas apreendidos na ação   

Foto: PJC-MT
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i n i c i a v a m  c o m  a  
colocação do adesivo”,  
denunciou.

E m  u m  d o s  
depoimentos, foi evidenciado 
o valor real gasto com 
combustível na campanha, ou 
seja, o controle no “caderno” 
apreendido em um posto de 
combustível da cidade era o 
dobro dos valores declarados”.

 Pleno do Tribunal 
Regional Eleitoral O(TRE/MT) condenou 

anteontem, (2) o prefeito e 
vice-prefeito do município de 
Lambari D'Oeste, Edvaldo 
Alves dos Santos, e Zaqueu 
Batista de Oliveira, a perda do 
mandato por esquema de 
compra de votos, mediante a 
distribuição gratuita de 

combustíveis,  durante a 
campanha eleitoral de 2016.

O TRE determinou 
ainda a realização de uma nova 
eleição para o município após a 
p u b l i c a ç ã o  d a  d e c i s ã o  
c o n d e n a t ó r i a .  “ O  
abastecimento dos veículos, 
envolvendo as pessoas que 
aceitavam 'trabalhar' para a 
campanha dos recorridos, 

caminhar do processo 
d e s n u d o u  o  e s q u e m a  
montando, que contava com a 
pa r t i c ipação ,  aux í l io  e  
'cobertura' de pessoas que 
e s t a v a m  f o r m a l  e  
informalmente engajados na 
c a m p a n h a  e l e i t o r a l  
desenvolvida com utilização 
de meios i l íci tos pelos 
Recorridos”, traz trecho da 
sentença.

O juiz Ricardo Almeida 
reforçou que o fato em voga 
não é daqueles de fácil 
apuração pela Justiça Eleitoral, 
nos quais os envolvidos 
deixam recibos da prática 
ilícita, razão pela qual se faz 
necessário uma interpretação 
concatenada do conjunto 
probatório para se encontrar a 
'figura desse quebra-cabeça'.

“Não há como ignorar a 
conduta abusiva praticada 
pelos recorridos, por interposta 
pessoa ao seu comando, 
existindo conjunto probatório 

suficientemente denso 
para configurar a captação 
ilícita de sufrágio em benefício 
da sua candidatura, ou seja, o 
oferecimento de combustível 
em troca de voto”, aponta o 
voto do relator.

A condenação vem ao 
encontro do posicionamento 
da Procuradoria Regional 
Eleitoral, onde o acervo 
probatório seria suficiente para 
confirmar a ocorrência de 
abuso de poder econômico e 
captação ilícita de sufrágio nas 
eleições  de 2016 em Lambari 
D'Oeste.  O órgão apontou que 
a diferença de votos entre os 
candidatos eleitos (38,10%), e 
os  segundos  co locados  
(33,96%) reforça a influência 
da conduta ilícita no processo 
eleitoral. 

Prefeito e vice-prefeito 
podem recorrer da decisão no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TRE). (Com informações da 
assessoria).

ois traficantes foram 
presos, na noite de Danteontem,  (2), na 

saída do estacionamento do 
Shopping Pantanal, localizado 
na Avenida Histor iador  
Rubens de Mendonça, no CPA, 
em Cuiabá, com 9 tabletes 
grandes de pasta base cocaína 
escondidos no porta-malas do 
Gol 1.6 de placas Q.O.S 4962, 
de Belo Horizonte, MG. 

Com os suspeitos ainda 
foi apreendido outro veículo 
Gol, de placas Q.B.N 9728, de 
Mirassol D'Oeste. Conforme 
as informações do Grupo 
Especial de Segurança de 

Fronteira (Gefron), uma 
denúncia anônima levou os 
policiais até o local. Os 
suspeitos estavam em dois 
veículos, sendo um com placas 
Q . B . N  9 7 2 8 ,  d e  B e l o  
Horizonte (MG) e outro de 
Mirassol d'Oeste.

Em busca no veículo de 
BH, os policiais encontraram 9 
tabletes de pasta base de 
cocaína. Diante dos fatos, 
A.A.S., 33 anos e J.L.G.A., 29, 
foram presos em flagrante em 
encaminhados para a Central 
de Flagrantes. 

Eles vão responder pelo 
crime de tráfico de drogas.

Edvaldo e Zaqueu são acusados de trocar votos por combustíveis  

Acusados de comprar votos 
prefeito e vice são cassados

LAMBARÍ D´OESTE

Abastecimento dos veículos de pessoas que aceitavam trabalhar para a campanha dos então candidatos e a colocação do adesivo, foram a base da acusação criminal

TRE/MT c/ Redação
Foto: Arquivo

MIRASSOL/BH

Mulas rodam com droga
num shopping de Cuiabá
Gefron/MT c/ Redação

Droga pega na fronteira, estava no Gol do mineirinho de BH   

Foto: Gefron/MT

Continuam abertas até a próxima segunda feira, 8, as inscrições 
para o I Concurso de Fotografia “Paisagens Pantaneiras – Bichos do 
Pantanal, a biodiversidade em foco” do Projeto Bichos do Pantanal. Podem 
participar fotógrafos amadores de plantão. O concurso faz parte da 
programação ofertada pelo Projeto Bichos do Pantanal no 38° Festival 
Internacional de Pesca Esportiva.  Página 03
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O guarda municipal Joilson Adriano Rodrigues foi exonerado 
após denúncia de assédio sexual cometido contra quatro alunas, de oito e 
nove anos, da Escola Municipal Santo Antônio do Caramujo em Cáceres. 
As alunas sustentaram e relataram o ocorrido. A demissão foi publicada no 
Diário Oficial dos Municípios (DOE), que circulou na terça-feira (2).       
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Uma égua, prenhe de nove meses, foi 
resgatada pelo Corpo de Bombeiros 
anteontem,  (2) depois de cair em uma fossa 
com cerca de 3 metros de profundidade, no 
bairro Espírito Santo, periferia de Cáceres, 
depois de ter ficado presa no buraco por quase 
duas horas. O resgate foi rápido, cerca de 20 
minutos, e a égua, apesar de estar cansada, 
aparentava estar bem.  

O TCE/MT pode aplicar uma multa de até 
1/3 dos salários dos prefeitos de 25 municípios que 
não estão publicando relatórios e levantamentos 
exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Destes, estão na lista na região de Cáceres os 
prefeitos de Reserva , Rio Branco, Jauru, 
Araputanga, Curvelândia, Figueirópolis, Lambari, 
Mirassol, Vale do São Domingos, São José dos 
Quatro Marcos e Salto do Céu. 
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Depois de tentar matar a mãe a golpes de facão no interior de São 
Paulo, o endemoniado Lumar Costa da Silva. foi preso em Sorriso, (norte 
de MT) após matar a tia a facadas, retirar o coração da vitima e entregar à 
prima numa sacola de mercado. O monstro confessou o crime friamente ao 
ser preso drogado, depois de bater o carro da prima num poste. Página 05

ASSÉDIO SEXUAL

Alunas eram molestadas pelo 
guarda de escola no Caramujo

Alunas  geralmente não desconfiam do guarda ao entrar e sair nas escolas 

 Foto: Ilustrativa

Égua é resgatada de fossa
em rua do Espírito Santo

ARMADILHA

Animal ficou cerca de 2 horas no buraco, 
que poderia vitimar uma pessoa   

Foto: Joner-Campos

SINAL AMARELO

TCE alerta prefeitos da região 
de Cáceres em débito com LRF

O tribunal acusa que prefeitos estariam 
descumprindo integralmente a LRF   

Foto: Arquivo

BESTA HUMANA

Endiabrado arrancou o
coração da tia a facadas

Sanguinário Lumar Costa da Silva já está engaiolado no xilindró  

 Foto: Reprodução

BICHOS NO FESTIVAL

Bichos Concurso de fotografias
será atração revelada do 38º FIPe

Fotos selecionadas serão expostas no stand do Bichos do Pantanal no FIPe   

Foto: Ilustrativa
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