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REBORDOSA EM CÁCERES
A ação contou com a participação de 60 policiais civis, 16 rodoviários federais, 38 da PM e 6 do Canilfron, cumprindo mandados de busca e apreensões e prisões

Forças de segurança fecham
cerco contra a bandidagem
Foto: Assessoria Sesp

Dezessete mandados de busca e apreensão, com alvo em uma
organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e roubos e furtos
de veículos na região de fronteira, foram cumpridos no último sábado (20),
em operação integrada deflagrada pelas Forças de Segurança de Cáceres. A
operação resultou em 18 presos, além da apreensão de drogas, veículos,
dinheiro, etc. Página 03

SEXTA MACABRA

Casal morre nas ferragens de
Strada destruida em acidente
Fotos: PRF/Folha-Sul

Suspeitos foram presos durante operação, em vários pontos da cidade

MUNDIAL DE JIU-JITSU

Campeões da W-Kan lutam
no tatami em busca de titulos
Foto: Divulgação

Já encontra-se na capital paulista,
a delegação de lutadores da Academia WKan de Cáceres, nas modalidades infantil
e adulto, feminino e masculino, sob o
comando do Mestre Naldo para disputas
do Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2019,
que acontece no Ginásio do Ibirapuera
entre os dias 25 e 28 de julho. A W-Kan
deve disputar nas categorias faixas e
absoluto kids e adultos. Página 03
Pupilos do mestre Waldo esperam
ampliar a coleção de titulos

Fiat Strada foi cortada ao meio, matando o casal Silvio/Adriana

Uma colisão frontal na BR 174, próximo a Porto Esperidião, no
final de semana envolvendo uma camioneta Amarok e uma pick-up Strada,
resultou na morte do casal Silvio Batista Soares e Adriana, com lesões
graves no filho deles, Gustavo (13). A pick-up ficou destruida e os mortos
eram parentes do Padre Air Vinício Teodoro, da Igreja N. Sra Aparecida em
Cáceres. Página 04

FORA DE SERVIÇO

Laranja roda com chips
de celular em goiabada
Página 04

Página 03

ALEA JACTA EST
EXPEDIÇÃO RURAL

Cáceres recebeu equipe-3
do Rally da pecuária 2019
Foto: Reprodução

O Rally da Pecuária 2019, maior
expedição técnica privada sobre a pecuária
bovina de corte no Brasil, chegou ontem, 22, em
Cáceres, quando técnicos da Equipe 3 visitaram
propriedades, coletando informações
qualitativas por meio do contato direto com
produtores e técnicos, e quantitativas, por meio
de amostragem de pastos, índices zootécnicos,
composição do rebanho e etc.

Nota MT premiará bilhetes
acumulados até final do mês
Página 06

COPA FUTSAL

Gatas do Cacerense sagram
bi-campeãs Centro-América

Comitiva seguiu para Mirassol D'Oeste,
após visita rural em Cáceres

Página 07

Página 03
É a hora da onça beber água no paraíso ecológico da pesca
Enquanto os turistas se divertem na contemplação ecológica e pesca e a onça bebe
água, entenda como funciona o turismo em Mato Grosso, desde a captação de recursos
até os projetos de desenvolvimento existentes para o setor a nível estadual e federal.
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Coaf-Coaf: engolindo Sapos
EDITORIA

BRASIL/FOME
As agências da ONU colocaram o Brasil
como um dos países que, por conta da crise
econômica nos últimos anos e do aumento
do desemprego, viu um aumento da
vulnerabilidade de sua população ao risco
da fome. Os dados fazem parte do relatório
de cinco entidades das Nações Unidas que,
no início da semana, traçou o mapa da fome
no mundo.
BRASIL/FOME II
O documento foi preparado pela FAO,
OMS e outras instituições e serve como a
principal referência sobre a fome no
mundo. As agências estimaram que, de 137
países analisados, 84 deles estavam em
uma situação de maior vulnerabilidade por
conta de crises econômicas nos últimos
anos e o Brasil foi um deles. a anemia entre
mulheres em idade reprodutiva aumentou.
Ela passou de 25,3% em 2012 para 27,2%
em 2016.
FGTS/OPÇÕES
O trabalhador que escolher a opção de sacar
uma parcela do FGTS todo ano no mês de
aniversário e se arrepender terá o direito de
voltar atrás, segundo fonte da equipe
econômica do governo que trabalha na
proposta de liberar parte do fundo aos
cotistas. A ideia é que a nova opção de
saque permita ao trabalhador resgatar uma
parcela (cujo porcentual ainda não foi
batido o martelo) em troca de abrir mão da
retirada de todo o fundo caso seja demitido
sem justa causa.
ALTO - RISCO
Se você não costuma trocar de esponja de
lava-louças e panelas, fique alerta:
pesquisadores de Campinas (SP)
descobriram que 15 dias de uso de uma
esponja de lavar louça são suficientes para
deixá-la com 680 milhões de fungos e
bactérias, que podem causar de diarreia e
febre a problemas pulmonares. O maior
risco é para idosos, crianças e pessoas com
baixa imunidade, então, além de lavar a
esponja após o uso, troque ela pelo menos
uma vez por mês.
DONA DO PEDAÇO
Reportagem do portal Metrópoles revela
que a modelo cuiabana e digital influencer
Nicole Guedes, (não confunda com Vivi
Guedes da novela) namorada do senador de
Tocantins Irajá Abreu, circula com um
carro oficial do Congresso e viaja em dias
que deveria cumprir expediente de
trabalho. A Dona do Pedaço, é lotada no
gabinete do senador Acreano Sérgio
P e t e c ã o , n o c a rg o d e a s s e s s o r a
parlamentar, com salário de R$ 5,7 mil,
mas funcionários de Petecão disseram
deseconhecê-la. Dinheiro do povo na
fuzarca.
GASTO DE R$ TRILHÃO
O governo, parlamentares, empresários, o
mercado financeiro e uma parcela da
população em geral celebram a aprovação
da “reforma” da Previdência e a
“economia” prevista de cerca de R$ 1
trilhão nos próximos 10 anos. O que poucos
sabem (e não dizem), e outros tantos não
sabem mesmo, é que valor similar é gasto
pelo governo federal apenas pagando juros
para os bancos. É o que se chama de
“remuneração da sobra de caixa,” dinheiro
que os bancos, em vez de emprestarem ao
cidadão em forma de crédito, preferem
emprestar para o Banco Central e serem
remunerados sem correr qualquer risco.

Vivemos num país onde se
respeita o estado de direito, certo? Nem
sempre, pelo menos em alguns casos, e,
até o Presidente da mais alta Corte de
Justiça, silenciar as cornetas de alguns
paladinos, ao decidir liminarmente, que o
compartilhamento de dados bancários de
investigados entre órgãos, precisa de
autorização judicial e que só assim é
possível usá-los para fins penais,
restringindo, óbviamente com
fundamento constitucional, o
compartilhamento de informações entre o
Coaf e investigadores.
Como era de se esperar, o édito de
Dias Toffoli, gerou incômodo entre
procuradores, mas independente de
beneficiar um senador filho do presidente
da república, a decisão é abrangente à
todos que estavam no alvo de uma devassa
do Coaf, sem autorização judicial.
Corroborando as palavras do
constitucionalista Lenio Streck, a liminar
do ministro defende os direitos dos
cidadãos, não só os do senador, afinal,
garantias são para todos.
É preciso encontrar uma via
intermediária entre os interesses da
persecução penal e os direitos dos
cidadãos, fato, que vinha sendo esquecido
ultimamente e a esperança é no sentido de
que em novembro, ao julgar o mérito da
atual medida liminar, o Supremo decida a
questão atento à sua larga tradição de
defesa das garantias constitucionais,
agrade ou não o jus persequendi
sperniandi. Se ações ficarão suspensas até
que se julgue o mérito da liminar e ou
percam o valor, mantida a mesma,
problema de quem vinha agindo de forma
SMJ, ilegal.
Cediço que até que a Corte julgue
o mérito do recurso, a suspensão das
investigações garante que quebras de
sigilo bancário e fiscal ocorram na forma
da lei, Grifo:“Na Forma da Lei,”além de

evitar a declaração de nulidades no futuro.
O que estava acontecendo, é que o Coaf e
órgãos de investigação, vinham violando
esses direitos de maneira diuturna,
realizando efetivas quebras de sigilo
bancário com o posterior
compartilhamento das informações
obtidas para diversos outros órgãos.
Sábia portanto, a decisão de
Tófolli, freando o momento policialesco e
inconstitucional, como muito bem
analisou o jurista Luiz Fernando Pacheco,
especialista em Direito Penal Econômico
e Europeu, ao citar que o Ministério
Público, órgão preponderantemente
acusador, vinha esquecendo sua função,
que deveria ser precipuamente a de fiscal
da lei, na sua sanha acusatória
desenfreada requisitando e recebendo
informações acobertadas por sigilo,
contrariando a intimidade, que é um
imperativo civilizatório, um contraponto
histórico às devassas medievais.
Destaque-se que o Coaf, é um

órgão de monitoramento, e por isso recebe
informações sobre todas as pessoas, já que
não tem um alvo específico, detectando
anormalidades.
Por seu lado, o Ministério Público
processa criminalmente pessoas
determinadas, sobre fatos específicos, e
por isso, não recebe os dados de todas as
pessoas e precisa explicar para um juiz
qual é a necessidade de expor a
privacidade dos seus alvos.
Daí a indagação: se nas empresas,
as regras de compliance são justamente no
sentido de não conferir muito poder sem
supervisão aos funcionários, por qual
motivo na esfera pública desejaríamos
algo diferente? Concluindo com o parecer
do criminalista Luiz Flavio Borges
D'Urso, ratificamos corretíssima a
decisão do ministro Tófolli, pois nosso
ordenamento jurídico exige autorização
judicial e o que for realizado dentro da lei
não tem risco de ser anulado pelo
judiciário, correto?

Heróis das Estradas
Nesta quarta-feira comemora-se o
Dia do Policial Rodoviário Federal, garbosa
corporação criada em 23 de julho de 1935,
com a formnação do primeiro quadro de
profissionais da Polícia Rodoviária Federal,
denominado "inspetores de tráfego".
No mesmo ano, Antônio Felix
Filho, o Turquinho, considerado o 1º
patrulheiro rodoviário federal, foi chamado
para organizar a vigilância das rodovias RioPetropólis, Rio-São Paulo e União Indústria.
Oficialmente entretanto, a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), já existia há 7
anos, pois fora criada pelo presidente
Washington Luiz no dia 24 de julho de 1928,
com a denominação inicial de Polícia de
Estradas.
No ano de 1945, já com a
denominação de Polícia Rodoviária Federal,
a corporação foi vinculada ao extinto
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem (DNER). E com a Constituição
Federal de 1998, a aguerrida corporação foi
integrada ao Sistema Nacional de Segurança
Pública, recebendo como missão exercer o

patrulhamento ostensivo das rodovias
federais.
Com a promulgação da
Constituição Brasileira de 1988, a Polícia
Rodoviária Federal passou a ser
denominada como conhecemos nos dias de
hoje. Pelo Art.144 da Carta Magna, a PRF
foi integrada ao Sistema Nacional de
Segurança Pública e desde então, tem a
missão de exercer o patrulhamento
ostensivo nas rodovias federais.
Em 1991, a corporação passou a
integrar a estrutura organizacional do
Ministério da Justiça, como o Departamento
de Polícia Rodoviária Federal. A Polícia
Rodoviária Federal atua em todo território
brasileiro e sua estrutura conta com a
unidade administrativa central, a Sede
Nacional, situada em Brasília, e Unidades
Administrativas Regionais, representadas
pelas 27 superintendências, uma em cada
estado da federação.
Além disso, a corporação é formada
por 150 subunidades administrativas
(denominadas delegacias) e 413 Unidades

EXPEDIENTE

Operacionais (UOPs), totalizando, assim,
mais de 550 postos de atendimento em todo
país. Desde sua criação, a PRF busca se
aproximar dos anseios da população
brasileira, além de melhorar e
profissionalizar os serviços prestados.
Sabiam que de 2011 a 2016 a
direção geral da PRF foi comandada por ua
mulher? Pois é, a paranaense socióloga
Maria Alice Nascimento Social, com 26
anos de serviços prestados à instituição, foi a
primeira mulher a ocupar o cargo máximo
na direção geral da PRF. Com este resumo
histórico da PRF, neste dia consagrado ao
Policial Rodoviário Federal, queremos
registrar nossa saudação á todos integrantes
da corporação que nas BRs de Mato Grosso
e do imenso Brasil, lutam pela preservação
da vida nas rodovias, heróis anônimos,
muitos, no batente nesta ensolarada terçafeira. Que São Cristóvão os protejam, hoje e
sempre, pois a vida continua.
***___Compliado por Rosane Michelis –
jornalista, bacharel em geografia e pós em
turismo.
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FORÇA TOTAL

A ação desencadeada pelas polícias, teve como alvo uma organização criminosa atuante com o tráfico de drogas, roubos e furtos de veículos e receptação

Operação policial fecha cerco
contra criminosos em Cáceres
PJC c/ Redação

Foto: Assessoria Sesp

D

ezessete mandados de
busca e apreensão, com
alvo em uma organização
criminosa envolvida com o tráfico
de drogas e roubos e furtos de
veículos na região de fronteira,
foram cumpridos no último sábado
(20), em operação integrada
deflagrada pelas Forças de
Segurança de Cáceres.
Desencadeada pela Polícia
Civil da Regional de Cáceres, com
apoio da Polícia Rodoviária Federal
(PRF), Polícia Militar, e Grupo
Especial de Fronteira (Gefron), a
operação de combate ao crime na
região de fronteira resultou em 18
pessoas presas, 6 menores
apreendidos, além da apreensão de
drogas, veículos, dinheiro e
apetrechos relacionados ao tráfico.
A ação contou com a
participação de 121 agentes da
segurança pública, sendo 60
policiais civis, 16 policiais
rodoviários federais, 38 policiais
militares e 06 policiais do
Canilfron. As 17 ordens judiciais de
busca e apreensão domiciliar foram
decretadas pela Justiça com base
em investigações e levantamentos

ilícito. Os trabalhos resultaram
ainda na apreensão de diversos
objetos de origem ilícita (aparelhos
celulares, televisão, notebook,
câmera fotográfica, ferramentas,
relógios, joias, ente outros), além de
duas motocicletas e de um veículo

com registro de roubo/furto.
No total, foram
confeccionados 8 autos de prisão
flagrante, com 18 presos, 6 menores
apreendidos e dois Termos
Circunstanciados de Ocorrência
(TCO) registrados.

EQUIPE 3

Rally da pecuária visita
Cáceres e região oeste
Assessoria c/ Redação

O

Foi uma verdadeira rebordosa nas boca e antros do crime fronteiriço

de inteligência realizados pela 1ª
Delegacia de Polícia de Cáceres. A
ação teve como alvo uma
organização criminosa atuante com
o tráfico de drogas, roubos e furtos
de veículos e receptação.
Durante as buscas foram
apreendidos, 75 porções pequenas
de pasta base de cocaína, já

embaladas para venda, 14 porções
grandes e 3 médias da mesma
substância, 35 porções pequenas e 3
grandes de maconha, além de
produtos químicos para preparar a
droga, 2 balanças de precisão,
aproximadamente R$ 2,5 mil em
dinheiro e máquina de cartão de
crédito utilizada no comércio

ACADEMIA W-KAN

Cáceres disputa títulos
no mundial de Jiu-jitsu
Da Redação

J

á encontra-se na capital
paulista, a delegação de
atletas (lutadores) da
Academia W-Kan de Cáceres, nas
modalidades infantil e adulto,
feminino e masculino, sob o
comando do Mestre Naldopara
disputas do Mundial de Jiu-Jitsu
Esportivo 2019, que acontece no
ginásio Mauro Pinheiro,
(Ibirapuera) na zona sul de São
Paulo, entre os dias 25 e 28 de julho.
Conforme o diretor, mestre
Waldo, a W-Kan leva oito atletas
para este mundial, selecionados
entre os campeões da academia,
César Eduardo, (bi-campeão
2016/2017); Maria Eduarda,
(Campeã 2016); Nivaldo Martins,
(campeão 2017); Thaís Furrer, (Bivice campeã); Carlos Alberto,

(bronze em 2017); além de Miguel
da Silva, João Gabriel e ele, o chefe
e campeão Waldo da Silva Oliveira,
bem como a sensei Cleonice, que
cuida dos kids.
O evento é
organizado pela Confederação
Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo,
(CBJJE) que apresenta inovações
para este mundial, conforme o
Presidente da entidade Moisés
Nmuradi.
Dentre elas, será reservado
um dia específico para a
competição das categorias infantis
para atender melhor os Atletas e
Familiares, haja vista o
crescimento da participação das
categorias menores. Os pais devem
deixar as crianças com os
coordenadores, para que sejam
levados até a áreas de disputas, e em
Foto: Divulgação

seguida levar as crianças até os
responsáveis. Conforme a
programação repassada à editoria
do Correio Cacerense pela CBJJE,
o mundial será aberto às 9h de
amanhã (24), com a reunião de
Arbitragem e Staff; dia 25,
acontecem as competições Faixa
Preta – categorias e absoluto;
dia:26, lutas, Faixa Marrom,
categorias e absoluto, bem como
Faixa Roxa, categorias e absoluto.
No sábado, 27, contendas
Pré-Mirim a Infanto Juvenil “B”
faixa branca e colorida, e Faixa
Azul, categorias e absoluto.
Domingo, 28, encerrando-se as
competições, acontecem lutas
Faixa Branca, Juvenil a Master 6. A
W-Kan de Cáceres sempre presente
e ganhando títulos e medalhas em
certames nacionais, deve disputar
nas categorias faixas e absoluto
kids e adultos.

Rally da Pecuária 2019,
maior expedição técnica
privada sobre a pecuária
bovina de corte no Brasil, chegou
anteontem em Mato Grosso, após
avaliar áreas no Rio Grande do Sul,
Paraná e em Mato Grosso do Sul,
esteve ontem, 22, em Cáceres,
quando técnicos da Equipe 3
visitaram propriedades no
município e regiões de Barra do
Bugres, Mirassol D'Oeste, Pontes e
Lacerda, Comodoro com
encerramento da etapa, previsto em
Vilhena (RO), no dia 27.
Conforme roteiro da
Equipe 3, ela chegou domingo em
Cuiabá, se concentrando, seguindo
para Cáceres ontem, chegando hoje
em Barra do Bugres, viajando
amanhã para Mirassol D'oeste e na
quinta-feira, 25, chega em Pontes e
Lacerda, de onde segue para
Comodoro na sexta, 26 e finaliza no
sábado em Vilhena, Rondônia,
onde ocorre a dispersão.
Neste Raly, os técnicos
estão coletando informações

qualitativas por meio do contato
direto com produtores e técnicos, e
quantitativas, por meio de
amostragem de pastos, índices
zootécnicos, composição do
rebanho, estimativa de
confinamento, sistema de gestão e
produção, permitindo uma
avaliação das produções e
realidades regionais. Dentre o perfil
do público do Rally da Pecuária
entrevistado nos últimos três anos,
Mato Grosso é também um dos
estados com maior concentração
dos produtores de maior aporte
tecnológico. A quantidade de
produtores que ultrapassa a
produtividade de 18
arrobas/hectare/ano - quatro vezes
acima da média nacional - soma
20% dos entrevistados.
Esses
produtores comercializam 66% do
total vendido pelo público das
últimas três edições do Rally da
Pecuária. O nível de concentração
só é superado pelos estados de São
Paulo e Goiás. (Fonte Ana Carolina
Silveira e Angela Gusikuda)
Foto: Divulgação

Na pauta palestras: “É tempo de colheita! A pecuária em fase de alta”

Waldo e equipe campeã pisam amanhã o tatami no mundial do Ibirapuera
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COLISÃO FRONTAL

Conforme relato policial, motorista da pick-up invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a Amarok, que foi cortada ao meio devido ao no forte impacto

Choque de Amarok x Strada
deixa dois mortos na BR 174
Da Redação

Fotos: PRF/Folha-Sul

U

ma colisão frontal
envolvendo uma camioneta
Amarok e uma pick-up
Strada ocorrida na manhã da última
sexta-feira (19) resultou em duas
pessoas mortas na BR-174, próximo
a cidade de Porto Esperidião, a 100

km de Cáceres.
Segundo informações da
Polícia Rodoviária Federal, o
acidente fatal que aconteceu no Km
179,9 da rodovia.
De acordo com informações
da PRF, a picape Fiat Strada seguia

em direção a Cuiabá trafegando na
contramão, e atingiu de frente a
caminhonete Amarok, que vinha no
sentido oposto.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros duas vítimas já sem vidas
foram retiradas de dentro do veículo

GOIABADA DE LARANJA

Mula flagrada com chip's de
celular em visita ao cadeião
Da Redação

A

vigilância da guarda do
presidio em Cáceres deteve
uma mulher de 21 anos,
(nome não fornecido à imprensa),
sábado ultimo, quando ela tentou
entrar na ala de visitas com uma
embalagem contendo doce de goiaba
e junto ao produto, chips de telefones
celular.
Na revista procedida, foram

encontrados quatro chips, alegando
a estranha que fora contratada pela
esposa de um detento para fazer a
visita e entregar o pacote de
goiabada.
Conforme a mulinha dos
chips, ela teria sido contratada pela
companheira do tal presidiário, pela
quantia de R$ 40,00, não detalhando
como faria para a entrega não ser
Foto: Reprodução

Doce de goiaba foi apreendido recheado de chips de celular

percebida, já que a vigilância é
severa no local.
Com total confiança de que
não seria pega e ignorando o
trabalho diligente dos agentes do
cadeião, a mulinha rodou durante a
revista de entrada e foi encaminhada
ao Centro Integrado de Segurança e
Cidadania – CISC, para as devidas
providencias.
Segundo explicou o diretor
da cadeia pública de Cáceres Welton
Dias Ribeiro, a espertalhona até que
teria sorte devido o equipamento de
raio X encontrar-se desligado
aguardando manutenção, mas os
agentes atentos verificaram o
alimento partindo em vários pedaços
onde localizaram os objetos no seu
interior.
Como a simples tentativa de
introduzir coisas estranhas em
presídios não chega a se configurar
um crime pesado e sim, uma infração
leve, a tal depois de assinar um
termo circunstanciado, foi liberada
em seguida e agora vai ter de
devolver os R$ 40,00 para a mulher
do preso, que vai continuar fora de
serviço no xilindró.

Casal Silvio e Adriana (Detalhe) foi retirado sem vida das ferragens da Pick-Up

Fiat Strada, sendo o condutor Silvio
Batista Soares (50 ) e passageira
Adriana Maria Teodoro Soares (45)
enquanto que o filho do casal
Gustavo Teodoro, (13 ), foi
encaminhado ao Hospital Regional
de Cáceres com lesões graves.
Outras duas vítimas,
ocupantes
da Amarok foram
encaminhadas por terceiros até uma
unidade de Saúde da cidade de Porto
Esperidião e o condutor da
camioneta recusou atendimento
permanecendo no local.
O casal que foi retirado sem
vida das ferragens da Strada, eram
moradores da cidade de Colorado

D'Oeste (RO) e vinha para a cidade
de Salto do Céu em uma
confraternização de família. Silvio e
Adriana eram parentes do Padre Air
Vinício Teodoro, pároco da Igreja
Nossa Senhora Aparecida em
Cáceres, segundo informações da
casa de saúde, permanece internado
em observação.
Familiares estiveram em
Cáceres no final de semana,
tomando as devidas providencias
junto às autoridades quanto ao
acidente, o menor internado, a
questão do guincho da Pick-Up e a
remoção dos corpos para Rondônia,
para sepultamento.

MOTORISTA REFÉM

Carga de cerveja foi alvo
de assaltantes na BR 070
Da Redação

O

motorista de um caminhão
carregado de cerveja, foi vítima
de um assalto e mantido refém
em Cáceres durante a noite da última
sexta-feira (21) e somente foi liberado
pelos bandidos depois que o veículo de
carga ter sido localizado pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) que realizava
ronda na BR-070 e avistou o bruto
modelo Volvo FH 540, de cor vermelha,
com placas do município de Chapecó,
Santa Catarina, parado no acostamento,
ainda funcionando e com a porta do
passageiro aberta.
Infelizmente, os policiais não
encontraram nenhum suspeito no
interior do caminhão, apenas que o
veículo transportava carga de cerveja, e
que seu painel estava danificado. Após
buscas, não se localizando seu condutor
e diante da suspeita de roubo, o veículo
foi guinchado ao pátio da PRF, para as
devidas investigações.
Acontece que algumas horas
depois, a base da PRF de Cáceres foi
informada através de uma ligação
telefônica de um hotel, que havia um
rapaz pedindo para acionar a polícia por
ter sido vítima de assalto. Ao ser
indagado sobre o ocorrido, o condutor
informou que seu veículo apresentou

problema de freio e após parada foi
rendido por dois elementos que o
levaram até o local onde o veículo foi
localizado.
Como os bandidos notaram a
aproximação dos policiais rodoviários,
eles levaram-no mediante ameaças até
um cativeiro na mata, pois com certeza
pretendiam depois pegar o caminhão,

ação frustrada, com a presença policial e
a remoção do veículo. Com a fuga dos
ladrões, a vitima disse que pegou uma
carona e foi até a cidade, hospedando-se
num hotel, de onde fez a ligação. O
condutor, nome preservado pela policia,
foi encaminhado à delegacia para
prestar depoimento e registrar a
ocorrência.
Foto: PRF/MT

Caminhão Volvo foi abandonado cheio de cerveja pelos ladrões
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FAUNA & FLORA

Apesar da tradição da pesca, a região também começou a desenvolver projetos de ecoturismo e os passeios de barco, onde turistas podem se deparar com a pintada

Ecologia e pesca no paraíso
da onça pantaneira em MT
Editoria c/ G-1/MT

Foto: Araras-Lodge

Turistas do pantanal, adoram ver a hora da onça beber água

possível acordar em São Paulo
de manhã e, antes do por-dosol, estar a poucos metros de
distância de uma onça-pintada no
Pantanal de Mato Grosso, Porto
Jofre, por exemplo, uma localidade
do município de Poconé onde o
turismo de observação de onças e
outros animais está em franca
expansão e, em 2015, movimentou
quase 7 milhões de dólares naquele
ano.
Os dados são do
pesquisador Fernando Tortato, da
ONG Panthera, uma das
organizações ambientalistas que
atua na conservação da
biodiversidade no Pantanal. Uma
das frentes para evitar a caça e a
sobrepesca da fauna local inclui
oferecer outras fontes de renda à

É

população, e o ecoturismo vem
tomando a dianteira nessas ações.
Além de Porto Jofre, outras
regiões de Mato Grosso também já
oferecem pacotes turísticos para a
observação de onças,
principalmente entre julho e
novembro, quando ocorre o período
de seca no Pantanal, e as praias que
ficam inundadas no resto do ano
atraem os animais silvestres para
mais perto dos humanos em passeios
em barco. Outras estão mais longe
dos rios, e os passeios para encontrar
o maior felino das Américas é feito
de carro.
A cidade de Cáceres, no Alto
Pantanal, é principalmente
conhecida pelo turismo de pesca
esportiva, uma modalidade em que
os visitantes adeptos da prática

passam alguns dias no rio e
costumam pescar e soltar peixes.
Aqui, se realiza no mês de julho, o
festival internacional de pesca, um
dos maiores eventos do gênero do
mundo, reunindo centenas de
milhares de turistas numa festa que
dura cinco dias e cinco noites com
diversas atrações e prêmios.
Apesar da tradição da pesca,
a região também começou a
desenvolver projetos de ecoturismo
e os passeios turísticos costumam ser
feitos de barco, onde os turistas
podem escolher dormir
confortavelmente em hotéis e
pousadas que ficam à beira do Rio
Paraguai, rodeadas de tuiuiús,
jacarés e outros animais, mas, antes,
confira dicas que valem para todos
os locais: É possível chegar perto
dos animais silvestres, mas essa
harmonia só funciona se os limites
forem respeitados, incluindo a
distância mínima a ser mantida e,
principalmente, não intervindo no
habitat dos animais. Usar comida
para atrair onça-pintada é perigoso e
proibido por lei;
O bioma do Pantanal é
propício para muitas espécies de
insetos, principalmente durante a
cheia, mas também na seca. Por isso,
use sempre repelente em todos os
momentos do dia, em especial no fim
da tarde. Outra dica é evitar roupas
pretas, cor que atrai os insetos.
Por serem áreas remotas, em
geral os pacotes são oferecidos com
a hospedagem, a alimentação e os
passeios guiados; os preços
costumam ser um pouco salgados,
mas as pousadas oferecem quartos

e q u i p a d o s c o m w i - f i e a rcondicionado, entre outros
confortos, além da comida farta.
Quem é adepto do turismo
fotográfico pode ajudar diretamente
na conservação das espécies. Em
Porto Jofre, por exemplo, um
catálogo de onças-pintadas está em
construção permanente a partir de
fotos de animais que ainda não
foram registrados – e quem fotografa
um deles pela primeira vez ainda
ganha o direito de batizá-lo.
A principal forma de ver
onças-pintadas em Porto Jofre é nos
barcos que saem do porto e
percorrem os rios e canais do Parque
Estadual Encontro das Águas. Além
das rodovias estaduais asfaltadas,
também é preciso pegar a Estrada
Transpantaneira, construída na
década de 1970 e que tem 145
quilômetros de trechos de terra,
incluindo mais de 100 pontes sobre
áreas pantaneiras.
O trajeto deu mostras de que
nem todo modelo de carro consegue
chegar ao fim da estrada,

especialmente quando chove. E só
pra finalizar, ajuste o relógio
biológico, pois as araras-azuis
acordam cedo e são falantes. Os
passeios pelo rio para observar a
fauna pantaneira costumam
acontecer em barcos abertos com
capacidade para até sete pessoas.
Em Porto Jofre há menos de
dez pousadas, e a maioria está aberta
apenas na época de seca, a partir de
junho e até o fim do ano; mas já
existem ofertas de turismo de
observação o ano todo, como na
Pousada Jaguar Camp.
Em geral, as pousadas
oferecem pacotes que combinam a
hospedagem, a alimentação e os
tours guiados por profissionais
especialistas.
Os turistas costumam optar
pela viagem de quatro dias e três
noites, que sai em torno de R$ 6 mil.
Na temporada de seca, porém, é
preciso agendar com antecedência,
porque a turismo na região, apesar de
em expansão, é limitado e os quartos
costumam lotar meses antes.

ESTRATÉGIAS

Levantamento inédito deverá
mostrar realidade do turismo
Assessoria

E

ntender como funciona o
Turismo em Mato Grosso,
desde a captação de recursos
até os projetos de desenvolvimento
existentes para o setor a nível estadual
e federal, é o objetivo de um
levantamento inédito que está sendo
realizado pela Secex de Administração
Municipal do Tribunal de Contas de
Mato Grosso. Mais adiante, a ideia é
sugerir estratégias para fomentar a
atividade nos municípios matogrossenses, já que é consenso o enorme
potencial turístico do Estado, em se
tratando de natureza e biodiversidade.
Nessa fase do trabalho, a
equipe técnica da Secex está colhendo
informações em diversas fontes, como
normatizações e estratégias contidas
no Plano Nacional de Turismo e
colocadas em prática pela Embratur.
Também subsidiam a equipe as boas
práticas desenvolvidas em municípios
com forte apelo turístico, como é o
caso de Bonito (MS) e Caldas Novas
(GO).
Apoiar o desenvolvimento
dos municípios mato-grossenses, por
meio de um trabalho bem estruturado,
também é atribuição do Tribunal de
Contas, avalia o secretário da Secex de
Administração Municipal, Francisney
Liberato.

O Turismo representa 8% do
PIB nacional e emprega 10% da
população, índices baixos se
comparados ao potencial do país,
principalmente quando comparamos
com a realidade de outros países.
“Apenas o Museu do Louvre, em Paris,
recebe, por ano, mais turistas que todo
o Brasil”, destacou Francisney
Liberato.
Conforme o secretário, a ideia
é que ao finalizar o trabalho, o que
deve ocorrer em 25 dias, seja possível
sugerir aos gestores municipais
iniciativas que possam fomentar a
atividade turística e,
consequentemente, gerar emprego e
receita para estimular o
desenvolvimento não apenas daquele
município, mas da região.
As primeiras informações
revelam o indiscutível potencial do
Estado, que possui 16 regiões
turísticas que abrangem 93
municípios, incluindo a Capital,
Cuiabá.
O levantamento está sendo
realizado pelos auditores Edson Reis
de Souza e Clóvis de Almeida Godoi
Júnior, sob a supervisão do auditor
Valdir Cereali, todos da Secex de
Administração Municipal do TCEMT.
Foto: Wilson Kishi

Turismo representa 8% do PIB nacional e emprega 10% da população
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Para ter bilhetes válidos para os sorteios, basta pedir, ao operador de caixa, o CPF na nota fiscal no momento da compra e antes de fazer o pagamento e torcer

Bilhetes acumulados até final
do mês concorrem a prêmios
Secom/MT

Foto: Lorrana Carvalho

Consumidor participa mensalmente a prêmios de R$ 500 e R$ 10 mil

O

s consumidores têm até a
próxima quarta feira, dia
31 de julho, para
acumular bilhetes para participar
do primeiro sorteio mensal do
Programa Nota MT, que será
realizado no dia 8 de agosto.
Além de pedir o CPF na nota, para
ser habilitado a participar dos
sorteios dos prêmios, o cidadão
deve fazer o cadastro no
aplicativo ou no site da Nota MT.
Para se cadastrar é preciso
escolher a opção “criar conta” e
informar os dados solicitados. Na

primeira etapa informações
pessoais como nome completo,
CPF, data de nascimento e nome
da mãe deverão ser informadas.
Os dados são obrigatórios para
prosseguir o cadastro e estão
protegidos sob sigilo.
Para ter bilhetes válidos
para os sorteios da Nota MT é
muito fácil. Basta pedir, ao
operador de caixa, o CPF na nota
fiscal no momento da compra e
antes de fazer o pagamento. O
consumidor pode solicitar a
inclusão do CPF no documento

em compras realizadas em
supermercados, lojas de
departamentos, bares,
restaurantes, padarias, postos de
combustíveis ou outros
estabelecimentos comerciais.
De acordo com a
Secretaria de Fazenda (Sefaz)
cada nota fiscal emitida com o
CPF gera dois bilhetes, um para o
sorteio mensal e outro para o
sorteio especial, independente do
valor da compra. Para consultar
os bilhetes gerados é preciso
acessar sua conta no site ou App
da Nota MT e selecionar a opção
“Sorteios”.
Os bilhetes são
eletrônicos e acumulados a cada
mês. Dessa forma, a cada período
de apuração dos prêmios mensais
e especiais são gerados bilhetes
com nova série de numeração,
perdendo a validade aqueles com
séries anteriores. Com os
bilhetes, os consumidores
participam dos sorteios mensais
com prêmios de R$ 500 e R$ 10
mil.
Já nos sorteios especiais,
a premiação será de R$ 50 mil.
Além do valor a ser recebido pelo
ganhador, a entidade beneficente

social indicada por ele receberá a
quantia equivalente ao que
resultar da aplicação no
percentual de 20% sobre o valor
do prêmio.
O Programa Nota MT
visa estimular os consumidores
de Mato Grosso a solicitarem o
CPF na nota fiscal no momento
da compra. É uma ação que
estimula o exercício da cidadania
fiscal, incentiva a emissão de
documentos fiscais e combate à
sonegação.
Semelhante aos
programas existentes em vários
Estados, a Nota MT permite que o
cidadão acumule bilhetes para
participar de sorteios, com
prêmios de até R$ 50 mil.

Realizados de forma eletrônica,
com base na extração da Loteria
Federal, os sorteios possuem
duas categorias: mensais e
especiais. Este último acontecerá
em datas comemorativas, a serem
divulgadas posteriormente.
Dessa forma, cada nota
fiscal emitida com o CPF vai
gerar dois bilhetes, um para o
sorteio mensal e outro para o
s o r t e i o e s p e c i a l ,
independentemente do valor da
compra. Assim, as chances de ser
contemplado são dobradas. Até o
final do ano mais de cinco mil
consumidores mato-grossenses
serão contemplados nos sorteios
da Nota MT, com prêmios de R$
500, R$ 10 mil ou R$ 50 mil.

CADASTRO DE RESERVA

Aberto seletivo em Araputanga
para contratação de conciliador
Assessoria

E

stá aberto o processo
s e l e t i v o p a r a
credenciamento de
conciliadores da Comarca de
Araputanga, para cadastro de
reserva. Todas as disposições
estão no Edital 03/2019, assinado
pelo juiz Renato José de Almeida
Costa Filho, diretor do Fórum.
Conforme a Resolução
07/2005 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), é proibido o
credenciamento de cônjuge,
companheiro ou parente em linha
reta colateral ou por afinidade,
até terceiro grau inclusive, de
magistrado ou de servidor
investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento do

Poder Judiciário.
As inscrições são
gratuitas e devem ser feitas, de 22
de julho a 2 de Agosto de 2019,
das 12h às 19h, mediante
preenchimento do formulário
constante do Anexo II, podendo
ser realizadas pessoalmente, ou
por meio de um procurador
devidamente habilitado, ou,
também, pelo correio, hipótese
em que será considerada como
data da inscrição aquela
constante no carimbo de
postagens dos correios.
O Fórum, está localizado
a Avenida Castelo Branco, 1117,
centro da cidade de Araputanga Mato Grosso.
Foto: Arquivo

Inscrições podem ser feitas pessoalmente no fórum, ou por procurador

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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Na grande final Cáceres/Uirapuru/Faipe, foi com tudo para cima das mixtenses e impuseram seu ritmo de campeãs, vencendo o alvinegro da capital, sagrando bi

Cáceres/Uirapuru/Faipe sagra
bicampeã da Centro América
Assessoria

Foto: Reprodução

D

epois de se classificar de
forma invicta na fase de
grupos, Cáceres/
Uirapuru/Faipe chegou a Cuiabá
para disputar as semifinais como
uma das grandes favoritas da
competição. Não por menos, já que
as meninas de Cáceres detinham o
título de 2018.
As quatro
semifinalistas que brigavam pelo
título tinham muita tradição no
e s p o r t e d e q u a d r a .
Cáceres/Uirapuru/Faipe, Mixto de
Cuiabá, ASF de Sorriso e Assif de
Sinop.
As previsões se

confirmaram e os jogos foram
emocionantes na quadra, o Mixto
venceu Sinop por 7 a 4 e na outra
partida, um jogo eletrizante a equipe
cacerense venceu Sorriso na
prorrogação por 3 a 2, após placar do
tempo normal de 2 a 2, depois que
Cáceres cedeu o empate nos últimos
minutos.
Na grande final na manhã de
sábado último, (20), com
transmissão ao vivo pela TV Centro
América, Cáceres/Uirapuru/Faipe,
foi com tudo para cima das
mixtenses e impuseram seu ritmo de
campeãs, vencendo o alvinegro da

capital por 2 x 0, tornando-se são
bicampeãs com méritos.
Para o Doutor Marcus
Vinícius Crepaldi, proprietário da
Clínica Crepaldi e da Faculdade do
Ipe –Faipe, um dos incentivadores e
patrocinadores da equipe, desde que
foi procurado por Marcelo Santana,
diretor do time de Cáceres, sentiu a
necessidade e a vontade de apoiar as
cacerenses.
“Acredito na educação
através do esporte e na
transformação do indivíduo e da
sociedade pela prática esportiva.
Estamos fazendo nossa parte e a

SEGUNDONA

Cacerense empata com Sorriso
no Geraldão e Ação cai em Cuia

Da Redação

O

Cacerense não saiu de mais
um empate, ao receber
domingo a tarde no
Geraldão, diante da fiel Bicho do
Mato, o Grêmio Sorriso em jogo
válido pela terceira rodada da
Segunda Divisão do Campeonato
Mato-grossense.
A Fera da Fronteira abriu o
placar no primeiro tempo, após boa
jogada do versátil Lolô, o meia
Mendes, que foi contratado do
Luverdense, fez o primeiro gol.
No segundo tempo, quando
o Cacerense demonstrava um certo
controle na partida, o Sorriso
empatou. Mesmo depois de uma

difícil defesa do goleiro Naldo, o
atacante Wagner deixou tudo igual.
O Cacerense queria a vitória
e buscou o segundo gol. O atacante
Eduardo Romarinho recebeu
cruzamento e chutou de primeira,
fazendo um golaço, deixando a Fera
da Fronteira mais uma vez à frente
no placar.
Foi o segundo dele na
competição. Porém, o Sorriso não
queria estrear com derrota, não
desistiu e buscou o empate
novamente, desta vez com o atacante
Marquinhos, em uma bobeira da
equipe da casa.
Com o empate em 2 a 2, o
Foto: Herbert de Souza

Empate foi bom para ambas as equipes, que buscam acesso a elite de MT

Cacerense chega aos 4 pontos, com
três jogos. Já o Grêmio Sorriso soma
seu primeiro ponto na sua estreia na
Segunda Divisão do Matogrossense. O Cacerense folgará na
quarta rodada e finalizará a primeira
fase contra o Ação, no início de
agosto.
Por falar em Ação, o azulão
da capital foi derrotado também no
final de semana pelo Nova Mutum,
por 1 a 0, em jogo válido pela terceira
rodada do Campeonato Matogrossense da Segunda Divisão,
disputado no sábado último na Arena
Pantanal em Cuiabá..
O único gol saiu aos 7
minutos do segundo tempo, quando
Foguinho aproveitou a sobra e, com
calma, deslocou o goleiro para abrir
o placar. O Nova Mutum dominou o
adversário no segundo tempo e
chegou a ter um gol anulado, aos 21.
Na oportunidade, Uirapurã recebeu
lançamento, dominou, driblou o
goleiro e fez o segundo gol, que foi
anulado pelo assistente, que marcou
impedimento.
A melhor chance de ampliar
o marcador foi aos 30 da etapa final,
quando Eltinho roubou a bola e saiu
livre, na grande área. O atleta do
Mutum tocou no canto esquerdo,
deslocando o goleiro Neneca. A bola
bateu na trave e, no rebote, Lucão
chutou, de primeira, por cima do gol.
Com o resultado, o Nova Mutum
soma os primeiros três pontos na
competição. Já o Ação acumula duas
derrotas e nenhum ponto somado.
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Gatas da bola pesada estão classificadas para a Copa Brasil

equipe de Cáceres tem sido uma
grande campeã nas quadras e no
estudo”, destacou Marcus,
informando
informando que
Cáceres está classificada para a Copa
Brasil de Futsal, que acontece em
setembro e já tem definido o
primeiro adversário, Brasília. As
grandes campeãs são Janaina
(Tampinha), Kerol, Karolina,

Caroline (Carol), Milena, Samantha,
Tatiane (Ratinha), Givanilda
(Branquinha), Laura (PIqui), Mirian,
Suellen, Layane, Anna Flávia,
Thayná, Mirelle e Jaqueline. A
comissão técnica foi formada pelo
técnico Marcos Penna e auxiliares
Eric Matos e Mamedes. Diretor
Marcelo Santana. (Fonte: Esdras
Crepaldi).
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Aniversariou ontem a querida Márcia
Cristina Dal Toé, cercada de carinho pela
sua linda família recebeu os abraços e as
vibrações positivas do seu grande círculo de
amizade. Esta colunista deseja felicidades e
um ano repleto de coisas boas.

By Rosane Michels

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

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

Já conquistou o público paulista o artista plástico cacerense
Sebastião Mendes, que após expor em Assis, já está articulando
sua próxima exposição no Memorial Adélio Sarro em Vinhedo.
Sucessos!!!

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

Cerimonialista Adilmira Reis é nome conhecido quando o assunto
é festa. São muitos anos de experiência, o que fez com que ela e sua
competente equipe se destacassem no segmento em Cáceres.

Completou mais um ano de vida Luis Otávio
Grassi, que brindou ao lado de familiares,
amigos do peito e sua amada Luciane
Dantas. Felicidades mil!

Esotérico
O Sol deixa Câncer, começa
sua caminhada através de
Leão e recebe imediatamente
um tenso aspecto de Urano
em Touro marcando um
período de movimento
intenso ao seu coração. Um romance pode
começar de repente e caminhar com muita
velocidade. Se for comprometido,
aproveite o período ao máximo com seu
amor.

O Sol deixa Câncer, começa
sua caminhada através de
Leão e recebe imediatamente
um tenso aspecto de Urano
em Touro marcando um
período de maior
envolvimento com sua vida doméstica e
familiar. Sua casa pode tornar-se ponto de
encontros com familiares e amigos
próximos.

O Sol deixa Câncer, começa
sua caminhada através de Leão
e recebe imediatamente um
tenso aspecto de Urano em
Touro marcando um período de
comunicação intensa e
possibilidade de quebra de contrato. Fique
atento a novas oportunidades de viagens e
estudos que surgirão inesperadamente. Sua
vida social torna-se mais agitada, com
possibilidades de novas amizades.

O Sol deixa seu signo,
começa sua caminhada
através de Leão e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro
marcando um período de movimento
intenso nas finanças. Um gasto inesperado
pode desequilibrar seu orçamento. No
entanto, as possibilidades de ganhos
inesperados estão a caminho.

O Sol deixa Câncer, começa
sua caminhada através de
seu signo e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro
marcando um período intenso, com
situações inesperadas. Você estará mais
agitado e impulsivo e deve tomar
cuidados redobrados com a ansiedade.

O Sol deixa Câncer, começa
sua caminhada através de Leão
e recebe imediatamente um
tenso aspecto de Urano em
Touro marcando um período
de nervosismo e dificuldade de
expressar suas emoções. O momento pode
envolver um misto de ansiedade com
necessidade de distanciar-se de pessoas
vazias. Queda da energia vital.

O Sol deixa Câncer, começa
sua caminhada através de Leão
e recebe imediatamente um
tenso aspecto de Urano em
Touro marcando um período
de movimento intenso na vida social e
possibilidade de novos contatos
comerciais. Uma notícia inesperada,
relacionada a uma equipe de trabalho,
pode trazer algumas mudanças.

O Sol deixa Câncer, começa
sua caminhada através de Leão
e recebe imediatamente um
tenso aspecto de Urano em
Touro marcando um período
de movimento intenso na vida
profissional e em planos de negócios que
serão colocados em prática rapidamente,
trazendo as mudanças esperadas.

O Sol deixa Câncer, começa
sua caminhada através de Leão
e recebe imediatamente um
tenso aspecto de Urano em
Touro marcando um período de
movimento em projetos de médio prazo,
pessoais e profissionais. O momento
pode envolver viagens, estudos fora do
país e contato com estrangeiros.

O Sol deixa Câncer, começa
sua caminhada através de Leão
e recebe imediatamente um
tenso aspecto de Urano em
Touro marcando um período de maior
envolvimento com emoções profundas;
o momento envolve transformações.
Adie pedido de empréstimos e novos
investimentos.

O Sol deixa Câncer, começa
sua caminhada através de Leão
e recebe imediatamente um
tenso aspecto de Urano em
Touro marcando um período
de movimento intenso nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Você estará mais aberto e
comunicativo, mais voltado para as
amizades.

O Sol deixa Câncer, começa
sua caminhada através de Leão
e recebe imediatamente um
tenso aspecto de Urano em
Touro marcando um período de rotina
intensa, especialmente no trabalho. O
momento pode envolver a chegada
inesperada de um projeto inovador, que
vai trazer mudanças no trabalho.

