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Juba; Esdras Crepaldi, enfim, a 
todos que o apóiam artisticamente. 
 “São poucos, mas nunca 
me preocupei com a maioria 
mesquinha e egocêntrica que 
infelizmente existe em nossa 
sociedade,” desabafa o artista.
 Lorde Dannyelvis pensa 
em lançar ainda este ano na 
plataforma digital youtube, um 
extend-play as com musicas 
Aquarela Pantaneira, Conhecendo 
Mato-Grosso, Estrela fronteiriça, 
Avante Cacerense, FIPe-FIPe-
Hurra e Rota do Paraíso, abrindo 
e s p a ç o  d e  a p o i o  
c u l t u r a l / f i n a n c e i r o  a o s  
empresários e poder público de 
Cáceres, pelo fone: 18-997584546 
(watsapp).  “Não viso lucros, sou 
independente, graças a Deus, mas 
sim, o custo pela produção, com 
inserções dos parceiros no vídeo,” 
conclui Dannyelvis.

esde a noite de anteontem Dencontra-se disponível no 
Canal youtube, o clipping 

musical do compositor paulista, 
radicado em Cáceres, Daniel 
Macedo, o Lorde Dannyelvis, Rota 
do Paraíso, uma homenagem dele, 
como filho adotivo da Princesinha 
do Pantanal, aos 240 anos de 
f u n d a ç ã o  d e  C á c e r e s .  
Recentemente ele compôs FIPe-
FIPe – Hurra, marchinha que 
agitou os cinco dias do 37º Festival 
Internacional de Pesca, com 
centenas de visualizações na 
internet.
 Com mais de 70 musicas 
compostas, Dannyelvis que 
também é jornalista, (editor do 
Correio Cacerense) e advogado, 
nasceu em Álvares Machado, (SP) 
e está no Mato Grosso há 15 anos, 

dez deles, em Cáceres, mesmo sem 
comer cabeça de pacu. Dentre suas 
musicas, (religiosas, carnaval, 
sertanejo, brega-sofrencia, etc.) 
compôs Avante Cacerense para a 
Fera da Fronteira,  Estrela 
Fronteiriça (2013 para Cáceres), 
Frevo da Copa em Cuiabá e o 
rasqueado Conhecendo Mato 
Grosso. 
 Do grupo de Moraes 
Moreira, Baby Consuelo e Elis 
Regina, inicio dos anos 80, 
festivais de MPB em Sampa, 
protestos na ditadura, bancos de 
faculdade, violão amigo, embalos 
de sábado a noite e respirando 
musica, Dannyelvis se diz grato 
pela recepção cacerense; Junior 
Trindade e staff da Sicmatur; 
turma dos Amigos da Princesinha 
do Paraguai; Daud da banca; grupo 

realizado pela Polícia Civil, 
Regional de Cáceres, Gerência de 
Combate ao Crime Organizado 
( G C C O ) ,  D i r e t o r i a  
Metropolitana, Diretoria de 
In t e l igênc ia  e  De legac ia  
Especializada de Homicídio e 
Proteção a Pessoa, em conjunto 
com a Polícia Federal, a morte do 

e pessoas que pudessem levar aos 
autores do crime. Com a evolução 
das investigações, a figura do 
latrocínio tentado foi clareando e 
as duas pessoas envolvidas foram 
identificadas, com a prisão de 
Devail da Silva Monteiro e um 
menor em Sapezal. 
 No trabalho conjunto 

ma ação integrada entre Uas polícias Civil, Militar 
e Federal, conseguiu 

prender dois integrantes de uma 
facção criminosa, com possível 
função de executar indivíduos 
rivais, no último sábado (4). A 
ação ocorreu na cidade de 
Sapezal e com os meliantes foram 
apreendidas duas armas de fogo. 
 O bandido maior de idade, 
Devail da Silva Monteiro, 28, 
conhecido como “Exterminador” 
ou “Boiadeiro”, com extensa 
ficha criminal e um mandado de 
prisão em aberto decretado pela 
Comarca  de  Cáceres  por  
latrocínio, é o principal suspeito 
da morte do dentista Guilherme 
José Mancuso, 41, assassinado no 
dia 19 de julho, quando chegava 
em sua casa na Rua Riachuelo, no 
b a i r r o  C a v a l h a d a ,  n u m a  
caminhonete Hilux. 
 Partindo da suspeita de 
roubo seguido de morte, o 
delegado Adriano Bernardi 
Cavalheri dias após já havia 
identificado possíveis envolvidos 

verdadeira identidade, mas com 
sua ficha nas mãos, ele abriu o 
jogo; e com c chegada de 
investigadores da Polícia Civil da 
1ª Delegacia de Cáceres, o 
bandido confessou ter matado o 
dentista Guilherme Mancuso em 
Cáce res .  Com Deva i l ,  o  
Exterminador,  foi apreendido 
um revólver calibre 38 com cinco 
munições intactas  e  uma 
deflagrada e uma pistola calibre 9 
milímetros. 

dentista, ficou esclarecida. 
Destaque nestes trabalhos, os 
delegados Adriano Bernardi 
Cavalheri, Valmom Pereira da 
Silva e do Tenente PM Dijan, os 
dois últimos, de Sapezal. 
 Quando da prisão em um 
hotel, no centro de Sapezal, após 
serem vistos circulando em uma 
motocicleta roubada em Tangará 
da Serra, a principio Devail 
afirmou se chamar Mauro, na 
t en t a t i va  de  ocu l t a r  sua  

MORTE DO DENTISTA

Assaltante preso em Sapezal 
confessa latrocínio em Cáceres

Acusado confesso da morte do dentista Guilherme Mancuso em Cáceres, Devail da Silva Monteiro, o Exterminador ou Boiadeiro, tem uma extensa ficha criminal

Da Redação

Ladrão assassino Devail, vulgo Exterminador ou Boiadeiro   

Foto: PJC/MT

Daniel Macedo, o Lorde Dannyelvis, paulistaneiro, mesmo    

Foto: Divulgação

PAULISTANEIRO

Jornalista músico posta musica
dos 240 anos de Cáceres na net

Assessoria

Camioneta S-10 falhou antes da fuga e bando caiu   

apoio a ocorrência encontrou um 
motociclista, identificado como 
Alandione Victor de Oliveira, 36, 
que transportava um galão de 
gasolina, e estaria dando apoio ao 
veículo que havia dado pane seca. 
Em conversa com o motociclista este 
declarou que estava prestando 
serviços a Jair Anderson Ribeiro 
Azevedo, 30, que seria responsável 
pelo veículo.
 Os policiais localizaram o 
suspeito Jair Anderson no bairro Vila 
Real, e conduziram o suspeito até o 
Centro Integrado de Segurança e 
Cidadania, este confirmou a 
participação de todos os envolvidos. 
 N e s t a  o p e r a ç ã o  d e  
recuperação do veículo roubado, 
participaram policiais militares e do 
Canil Integrado de Fronteira 
(CANILFRON) que auxiliaram na 
busca pela mata do condutor.

 oliciais Militares do 6º PB a t a l h ã o  d e  C á c e r e s  
recuperaram no final da 

última semana, uma caminhonete 
Chevrolet S10, ocupada por 
elementos suspeitos e que ao 
adentrar a cidade de Cáceres pela 
MT 343, teria sofrido pane seca, 
pipocando.
 No local os policiais 
realizaram a aproximação ao 
veículo, porém um suspeito trajando 
calça jeans e camiseta de time 
Grêmio ao visualizar a viatura 
policial teria fugido do local, apenas 
ficando duas mulheres sendo 
Amanda Araújo da Silva, 18, e 
Micaela Araújo Dias, 19.  As duas 
confirmaram que o veículo era 
produto de furto e que estavam 
acompanhando o condutor até 
Cáceres onde seria entregue o 
veículo. Outra viatura que dava 

PANE-SECA

Caminhonete roubada afoga
e ladrões dançam em Cáceres
PM c/ Redação

Foto: Reprodução
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explicou o investigador-chefe da 
Polícia Civil, Jacir Rodrigues. A 
idosa morreu na segunda-feira, 
em Cuiabá, após ter queimaduras 
causadas pelo genro, que ateou 
fogo no carro dela durante uma 
discussão. 
 Carlos Augusto da Silva, 
41, era procurado pela Polícia 
Civil, que o localizou em Campo 
Verde e na sexta feira, 3, policiais 
receberam informações de que 
ele estaria escondido em Campo 
Verde onde moram duas irmãs 
dele. Ali, ele foi encontrado na 
s e g u n d a  f e i r a  e  p r e s o ,  
encaminhado a DHPP de Cuiabá. 
Segundo a Polícia Civil, Carlos 
deve responder por homicídio 
qualificado contra a sogra e 
tentativa de homicídio contra a 
esposa.
 A mulher de Carlos disse 
a policia, que o marido estava 
ingerindo bebida alcoólica, 
quando começou a discutir com a 
sogra. Na ocasião, ele agrediu a 
idosa com socos. Durante a 
discussão, a vítima tentou fugir, 
entrando no carro. 
 O genro, porém, havia 
jogado combustível dentro do 
veículo e ateou fogo no carro com 
a sogra e a mulher dentro.

 arlos Augusto da Silva, C41, foi preso anteontem, 
(6) suspeito de ter matado 

a sogra dele, de 73 anos, em 
Chapada  dos  Guimarães ,  
queimada dentro de um carro no 
dia 30 de julho, oportunidade em 
que a mulher dele também foi 
alvo de seus ataques, mas 
sobreviveu. 
 Já a sogra foi levada em 
estado grave para o Pronto-

Socorro de Cuiabá e estava 
internada desde então e veio a 
óbito na segunda feira, 7. 
 O agressor ateou fogo no 
carro onde mãe e filha haviam se 
protegido de sua fúria. “A sogra 
foi a pessoa que mais demorou a 
s a i r  d o  c a r r o  e  t e v e ,  
aproximadamente, 75% do corpo 
queimado. 
 A mulher de Carlos teve 
alta, mas a sogra morreu”, 

de São Domingos ou Vila Bela da 
Santíssima Trindade e Conquista 
d'Oeste. 
 O Sicredi reforça que 
investe continuamente em 
segurança com o objetivo de 
proteger as pessoas, o patrimônio 
e para atender as necessidades 
dos seus associados e da 
comunidade onde atua. 

Oficial e Identificação Técnica 
(Politec) estiveram no local para 
os encaminhamentos. 
 O Sicredi orientou de 
imediato os associados a 
u t i l i z a r e m  o s  c a n a i s  d e  
atendimento digitais, como 
Sicredi Mobi e Sicredi Internet e 
aqueles que precisassem realizar 
operações pessoalmente, que 
procurassem as agências de Vale 

adrões  a tacaram na Lmadrugada de anteontem, 
(6) a agencia do Sicredi 

em Pontes e Lacerda, agindo 
criminosamente durante a 
madrugada, quando desligaram o 
sistema de energia do banco e 
adentraram pelo teto, por volta 
das 4h00. 
 Dali, eles tiveram acesso 
ao cofre e aos caixas eletrônicos 
que foram arrombados e uma boa 
quantia foi roubada, mas não foi 
apurado ao certo o valor.
 O gerente do Sicredi foi 
comunicado pela empresa de 
segurança que a agência estava 
sem sinal dos equipamentos de 
monitoramento desde às 4h00. 
 A Polícia Militar foi 
acionada para averiguar a agência 
e encontrou as portas danificadas 
e vários cofres arrombados. 
 E m  r e l a ç ã o  a o  
arrombamento à agência em 
Pontes e Lacerda, o Sicredi 
informa que a invasão foi 
detectada pelo sistema de 
monitoramento e a Polícia Militar 
foi acionada. Houve subtração de 
valores e a quantia está sendo 
apurada. 
 A Polícia Civil e a Perícia 

dos Parecis cresceu 181% e tem 
rebanho de 87 mil animais. 
Campos de Julio teve terceiro 
maior crescimento, com 176% e 
saltou para 35 mil cabeças. O 
quarto maior crescimento foi em 
Colniza, de 95%, passando para 
275 mil animais.
 Feliz Natal é o 5º com 
aumento de 81% e rebanho atual 
de 13, 3 mil. O crescimento em 
Lucas do Rio Verde é de 64% 
entre 2009 e 2018, com rebanho 
bovino de 10, 9 mil cabeças.
 Itiquira passou a ter 134 
mil animais, com crescimento de 
59%, sendo o 8º no ranking 
estadual.  Fechando a lista dos 15 
com maior aumento no rebanho 
está Cáceres, na região Oeste, que 
aumentou 36% e está com 288 
mil cabeças de gado

 m a n e j o  s a n i t á r i o  Osaudável foi um dos 
p i l a res  que  to rnou  

possível o crescimento do 
rebanho bovino de Mato Grosso 
nos últimos anos. De 2009 até 
agora, aumentou 10,19%, de 
acordo com recente balanço do 
IMEA, Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária. 
Atualmente são cerca de 30 
milhões de cabeças de gado no 
Estado.
 O recente levantamento 
do INDEA aponta que alguns 
m u n i c í p i o s  a u m e n t a r a m  
consideravelmente o rebanho, 
apesar de relativamente ser 
considerado pequeno. Sapezal, 
por exemplo, teve crescimento de 
183% em 8 anos, passando a ter 
75 mil cabeças.  Campo Novo 

ESTOURO GERAL

Bandidos arrombam agencia
Sicredi em Pontes e Lacerda

Portas foram danificadas e vários cofres arrombados, durante a invasão detectada pelo sistema de monitoramento; quantia roubada está sendo apurada pelo banco

Da Redação

Portas foram danificadas e várias cofres arrombados pelos ladrões  

 Foto: PJC-MT

INCENDIÁRIO

Da Redação

Carlos Augusto da Silva deve responder por homicídio e tentativa   

Foto: PJC-MT

BALANÇO IMEA

Rebanho bovino de MT cresce
mais de 10% nos últimos anos
Assessoria c/ Redação

Lista do maior rebanho no estado ainda está com Cáceres  

Foto: Arquivo
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M e r c a d o  E c o n ô m i c o ,  
conquistou o título de campeão, 
tendo como vice, a Ótica Junior 
e a coordenação homenageou  a 
senhora Auta Almeida dos 
Santos.
 E s t e  a n o ,  o  
homenageado será o senhor 

Helio Aguiar e disputam o 
campeonato as seguintes 
equipes:  Arsenal; Cohab Nova; 
Massa Barro;13 de Maio; Santa 
Cruz; Optica Junior; Jardim 
União; Claro TV; Estância 
Maria e Vila Irene. Quem vai 
levar o título? Cuiabá Esporte Clube Od e s e j a  t e r m i n a r  a  

p r i m e i r a  f a s e  d o  
Campeonato Brasileiro da Série 
C, na vice-liderança do Grupo B, 
para disputar o mata-mata em 

casa. No penúltimo jogo, na 
Arena Pantanal, o Dourado fez o 
dever de casa e meteu dois 2 a 1 
em cima do Tombense, porém, 
não contou com a sorte e o 
Botafogo venceu o Ypiranga pelo 

mesmo resultado, foi a 34 pontos 
e segurou a posição.
 No sábado, o time da 
capital mato-grossense tem mais 
uma chance de conquistar o 
segundo lugar no grupo. Se 
vencer o Bragantino no estádio 
Nabi Abi Chedid, às 16h00, vai a 
35 pontos, entretanto, além de 
buscar a vitória o Dourado tem 
que torcer pelo tropeço do 
Botafogo contra o Tombense, em 
Tombos, no mesmo dia e horário.
 Se conseguir a façanha o 
Cuiabá enfrenta nas quartas de 
final, o 3º colocado do Grupo A, 
que hoje está sendo ocupado pelo 
Náutico ou se ficar na terceira 
posição pega o segundo colocado 
do mesmo grupo, posição 
preenchida pelo Atlético - AC. 
Confira a tabela de classificação 
Grupo B: 1, Operário-PR 35;  2, 
Botafogo-Sp 34; 3 Cuiabá 32; 4, 
Bragantino 26; 5 Luverdense 21; 
6, Tombense21; 7, Tupi-MG20; 
8, Volta Redonda, 9 Ypiranga-RS 
e 10 Joinville.

 grande abertura do Atorneio início no ultimo 
sábado (4), em Cáceres 

do Campeonato Cacerense de 
Futebol de Areia, marcou o 
jubileu de zinco, alusivo a 10ª 
edição de forma ininterrupta, 
sempre realizada no Bairro da 
COHAB Nova. 
 A primeira edição foi 
realizada em 2019, com 8 
equipes. Naquele ano, a equipe 
do Viveiros Primavera, foi a 
campeã, ficando Liverpool 
como Vice e o homenageado foi 
o  Cabo  PM,  B i spo  ( i n  
m e m ó r i a ) .  E m  2 0 1 0 ,  o  
homenageado pela coordenação 
do campeonato, foi o professor 
Geovanil Sacramento e o título 
de campeão, ficou com o 
Inovar, como Vice, Recanto 

Canaã. Na seqüência, em 2011, 
Irmãos Parreira conquistou o 
título diante do Guanabara, que 
foi vice e o homenageado foi o 
Subtenente, Carrilho.
 O bicampeonato dos 
I r m ã o s  P a r r e i r a ,  f o i  
conquistado em 2012, em cima 
da equipe do Daveron que ficou 
c o m  o  v i c e ,  q u a n d o  o   
homenageado foi Carlos Cesar 
Ourives (Canhento). Mostrando 
que era a grande força do Beach 
Soccer de Cáceres, Irmãos 
Parreira, conquistou o seu 
terceiro título em 2013, ficando 
como vice,  o 13 de Maio e o 
homenageado pela coordenação 
do evento, foi a desportista 
Esther Ferreira de Campos.
 No ano de 2014, tendo 
homenageado o ex-vereador 

Manoel Ferreira de Matos, a 
equipe do Mercado Barros 
levantou o caneco de campeão. 
Buscando o seu quarto título, 
Irmãos Parreira, foi vice. 
 O Bicampeonato do 
Mercado Barros, ocorreu no ano 
de 2015. O vice, ficou para os 
V i g i l a n t e s ,  s e n d o  n a  
oportunidade homenageado o 
ex-vereador Mario Milton 
F a n a i a ,  a g r a c i a d o  p e l a  
coordenação.
 O atual Secretário de 
Esportes de Cáceres, Marcos 
Antôn io  do  Nasc imento  
(Marcão), foi o homenageado 
em 2016, quando a Óptica 
Junior conquistou o título e 
Vice, Mercado barros e no ano 
passado, participando pela 
primeira vez do evento, o 

JUBILEU DE ZINCO

Campeonato de futebol de areia 
abre sua 10ª edição em Cáceres

Evento reúne a nata do beach-soccer de Cáceres, homenageando personalidades marcantes da sociedade cacerense, além de sortear prêmios aos participantes

Assessoria

Beach-soccer emplaca 10 anos ininterruptos no COHAB - Nova   

Foto: Arquivo 

MAMÃO COM AÇUCAR

Cuiabá tem última chance de 
terminar como vice do grupo 
S.N c/ Redação

Semana atrás do vice já começou sem moleza pro plantel   

Foto: Assessoria CEC
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A Lua em Gêmeos recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em Leão 
i n d i c a m  u m  d i a  d e  
c o m u n i c a ç ã o  a t i v a  e  
produtiva; no entanto, ainda 
deve tomar cuidados com mal 

entendidos. Se puder, evite assinar qualquer 
documento importante neste período. Se 
não for possível, peça ajuda a um advogado.

Esotérico

A Lua em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em 
Leão indicam um dia de 
movimento positivo em 
suas finanças. Hoje pode ser 

um dia especial, que envolve a assinatura 
ou renovação de um contrato ou qualquer 
atividade que envolva o aumento de seus 
rendimentos.

A Lua em seu signo recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em Leão 
indicam um dia de bem estar e 
m o v i m e n t o  p o s i t i v o ,  
especialmente nos contatos 

sociais e com amigos. O momento é ótimo 
para contatos comerciais com pequenas e 
médias empresas. Uma viagem pode ser 
marcada ou realizada.

A Lua em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em 
Leão indicam um dia de 
interiorização e necessidade 

de distanciar-se dos compromissos sociais 
e de refletir, especialmente sobre os 
próximos passos que deverá dar para 
viabilizar um projeto. Medite e pratique 
ioga.

A Lua em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em 
seu signo indicam um dia 
de movimento intenso e 
positivo na vida social e 

contato com amigos. Um projeto em 
equipe pode começar a ser planejado 
para ser concretizado em algumas 
semanas.

A Lua em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em 
Leão indicam um dia de 
movimento posit ivo e 
agradável na vida social e 

aproximação de pessoas interessantes 
para a sua vida. O momento pode envolver 
um romance, que começa a ser desenhado 
pelo Universo.

A Lua em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em 
Leão indicam um dia de 
organização de projetos de 
m é d i o  p r a z o ,  

especialmente os que envolvem grandes 
empresas e pessoas estrangeiras. O 
momento envolve também a renovação 
de sua fé e otimismo.

A Lua em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em 
Leão indicam um dia de 
interiorização e organização 
interior para um passo 

es t ra tég ico ,  envolvendo ganhos  
compartilhados. Uma sociedade ou 
parceria financeira pode ser firmada e 
concretizada nos próximos dias.

A Lua em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em 
Leão indicam um dia de 
m o v i m e n t o  p o s i t i v o ,  

especialmente no trabalho, que se torna 
mais agradável e prazeroso. O momento 
pode envolver também o surgimento de 
um novo projeto ou a aprovação em um 
processo de seleção.

A Lua em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em 
Leão indicam um dia de 
movimento positivo nos 

r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais. Uma sociedade ou 
parceria comercial pode ser firmada. O 
dia pode envolver um gostoso 
compromisso social.

A Lua em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em 
Leão indicam um dia de 
interiorização e maior 
contato com sua vida 

doméstica e familiar. O momento pode 
envolver uma forte necessidade de 
arrumar e organizar sua casa e de estar 
mais perto de quem ama.

A Lua em Gêmeos recebe 
um ótimo aspecto do Sol e 
Mercúrio retrógrado em 
Leão indicam um dia de 
movimento positivo para 

seus projetos profissionais e planos de 
negócios, que serão colocados em 
prática em alguns dias. O momento 
pode envolver a aprovação de uma 
promoção.

By Rosane Michels

Saúde, paz, amor e muitos anos de vida é o 
que desejamos a simpática Grasiele 
Constantino que recebeu o tradicional 
“Parabéns” dos amigos e familiares. Feliz 
Aniversário!

Externamos os nossos mais sinceros votos 
de felicidades e sucessos ao aniversariante 
do dia Clayton Miranda a quem enviamos 
os parabéns com votos de um ano repleto de 
coisas boas. Parabéns!

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

Apagou velinha o príncipe Rodriguinho Perez, que festejou 
mais um aniversário envolto as manifestações de carinho 
das maninhas, dos papais, avós e inúmeros amiguinhos. Que 
Deus abençoe sua vida com muita saúde e felicidades 
sempre.

Flores multicoloridas aos nossos leitores assiduos Cida 
Fátima Castro e Rogério que com sua eficiente equipe 
atendem a todos com muito carinho e dedicação na 
Floricultura Joia Viva. Sucessos!
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 inco profissionais que trabalham Ccom desossamento de carnes em 
Mato Grosso viajaram ontem (7) 

para o Canadá, onde irão ensinar cortes de 
carne brasileiro para trabalhadores de uma 
empresa de processamento de carnes. 
Além dos cinco trabalhadores de Mato 
Grosso, outros 15 profissionais de outros 
estados também viajam para o exterior. O 
prazo para ficar no país é indeterminado.
 Os trabalhadores Robson de 
Jesus dos Santos e Valdinei Rodrigues da 
Silva, de Araputanga, Pedro Luciano dos 
Santos e Reginaldo Ferreira de Castro, de 
Barra do Garças, e Rodrigo Mendes da 
Silva, de Diamantino, foram os escolhidos 
em um processo seletivo para ir ao 
exterior.

 De acordo com a empresa 
responsável, mais de 100 pessoas se 
inscreveram no programa. A seleção, no 
entanto, foi realizada através de uma 
análise de currículo, valorizando a 
experiência e desenvolvimento de cada 
funcionário. O projeto foi criado em 2015 
com o intuito de expandir a mão de obra 
brasileira. Segundo a empresa, alguns 
trabalhadores que foram para o exterior, 
atualmente são chefes de produção.
 De acordo com Robson, que 
trabalha como desossador há mais de oito 
anos, a viagem será importante para 
melhorar as condições de vida da família e 
ele não pretende retornar ao país de 
origem. “Eu fiquei muito contente por ser 
um dos escolhidos, me senti reconhecido. 

A minha família vai ficar no Brasil, mas, 
quando eu conseguir arrumar as coisas por 
lá, eles irão também. Tenho um filho de 
dois anos e quero buscar uma educação 
melhor para ele”, disse.

atividades ontem.
 Sobre essa decisão, a secretária 
lamenta o fato e esclarece que a medida 
prejudica o aluno, que terá o calendário 

escolar comprometido em virtude das 
inúmeras ações pedagógicas que estão em 
andamento nas escolas para a melhoria da 
aprendizagem dos estudantes. 

 Robson nunca saiu do Brasil e 
não tem conhecimento de outras línguas, 
mas disse estar tranqüilo com relação a 
isso, já que a empresa oferece um curso de 
dois anos de inglês básico. “Quando 

temos uma oportunidade temos que 
agarrar, não importa as dificuldades. Será 
uma troca de experiências. Estou indo 
para ensinar, mas aprenderei muito com 
eles também”, pontuou.

 Secretaria de Estado de AEducação, Esporte e Lazer 
(Seduc) realiza na próxima 

segunda-feira (13) o repasse do restante 
da segunda parcela do Projeto Político 
Pedagógico (PPP) / Programa de 
Desenvolvimento da Escola (PDE) para 
as unidades escolares da rede. A quantia é 
destinada à manutenção e execução dos 
trabalhos nas unidades escolares da rede 
estadual de ensino. 
 No total serão repassados R$ 
7.008.576,94, que correspondem a 70% 
da segunda parcela do PPP/PDE. De 
acordo com a secretária de Educação, 
E s p o r t e  e  L a z e r ,  M a r i o n e i d e  
Kliemaschewsk, o pagamento foi 
agendado levando em conta a quitação da 
folha de pagamento dos servidores 
públicos do Estado, que ocorre no dia 10.
 O anúncio também foi feito 
durante audiência pública com gestores 
escolares de unidades de Cuiabá e de 
Várzea Grande, representando 5% dos 
diretores da rede estadual, na última sexta-
feira (3). Contudo, mesmo estipulando 
data para a realização dos repasses, parte 
dos diretores decidiu paralisar as 

Foto: Reprodução

MINISTRAR OFÍCIO

Desossador de Araputanga integra 
grupo de MT que segue ao Canadá 

Assessoria c/ Redação

O projeto foi criado em 2015 objetivando expandir a mão de obra brasileira e alguns trabalhadores que foram para o exterior e hoje são chefes de produção

Grupo viaja à Europa para ensinar cortes de carne brasileiro   

Foto: Assessoria

VALOR DA PRESSÃO

Governo decide repassar 
segunda parcela à escolas

Secretária Marioneide Kliemaschewsk, agendou parcela    

Seduc-MT c/ Redação

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

VAI FALTAR VOTO
Deu no JornalOeste, que concluídas as 
convenções partidárias domingo último, o 
município de Cáceres contará com número 
recorde de candidatos a deputado estadual 
nas próximas eleições. Com um colégio 
eleitoral de aproximadamente 61.684 mil 
eleitores, nestas eleições, 8 candidatos 
disputam vagas na Assembléia Legislativa 
de Mato Grosso. A maioria está com o 
governador Taques, (Claudio Henrique e 
Valdeníria do PSDB, Cézare Pastorello, do 
SD, Ximxarra, do PPS e Denis Maciel, do 
Avante). Com Mauro Mendes DEM, o 
médico Sérgio Arruda, PSD, já o ex-
prefeito Túlio Fontes PV e o vereador 
Valter Zacarkin, PTB vão de Wellington 
Fagundes do PR.

PREGO EM ALTA
A Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (Peic), na 
capital, voltou a subir após registrar três 
quedas consecutivas e atingiu 62,7% 
(121.386) do total de famílias em julho. Se 
comparado com o mês anterior, a pesquisa 
subiu 3,3 pontos percentuais, quando 
registrava 59,5% (115.093) em junho. Em 
valores absolutos, a variação de aumento 
mensal observada na pesquisa chegou a 
5,4% de um mês para outro, um aumento de 
quase 6,3 mil famílias com contas ou 
dívidas parceladas.

MERRECA PRIVADA
Os servidores públicos ganham, em média, 
salár io 80,9% maior  do que os 
trabalhadores da iniciativa privada. No 
Distrito Federal, porém, a desigualdade é 
ainda maior. Os estatutários têm renda 
média de R$ 7.335 e os celetistas, de R$ 
3.023,03, diferença de 142,6%. Os dados 
fazem parte de um levantamento da 
Confederação Nacional do Comércio. A 
pesquisa aponta, ainda, que o Centro-Oeste 
é a região com maior diferença salarial 
entre servidores e trabalhadores da 
iniciativa privada, exemplo, aqui em Mato 
Grosso, onde a diferença é de 140,7%.

MAIORIA SEM ÁGUA
Pelo menos uma promessa, se feita pelos 
candidatos, os eleitores podem duvidar que 
o próximo governante conseguirá levar 
adiante: atingir todas as metas do Plano 
Nacional de Saneamento Básico dentro do 
prazo estipulado. Passados cinco anos 
desde que o Brasil se comprometeu a 
universalizar o acesso à água potável, entre 
outros pontos, mais da metade (55%) da 
população ainda não pode contar com 
tratamento de esgoto. Dois em cada 10 
brasileiros não têm água de qualidade. 

M.M.A TUCANO
A convenção do PSDB, no final de semana 
em Cuia, mais parecia um octógono de 
MMA, por conta dos seguranças do chefe 
do executivo estadual, além de alguns 
militantes, que distribuíram socos e 
cotoveladas aos profissionais da imprensa, 
que revidaram em parte. Vários jornalistas 
relataram agressões durante o trabalho e 
por pouco as 'gentilezas' não acabaram em 
briga. Militantes, aqueles puxa-sacos de 
plantão, não respeitavam a ordem para 
apenas os políticos permanecerem no 
palco, querendo aparecer a todo custo, 
coisas da política, que a gente já presenciou 
em outras épocas.  
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 Estes dias na nossa acessibilidade diária 
pela rede deparamos com uma frase até certo 
ponto, infeliz de um cidadão, que não vale a pena 
mencionar o nome, mas que conhecemos de 
outros carnavais aqui no matão do centro-oeste 
tupiniquim, pelas suas tiradas em campanhas, 
faceta que aprendeu rápido na escola política do 
patropi, recheado de papos nem tão retos e 
chorumelas. 
 Pois bem, o individuo disse aos quatro 
cantos que o ouvia, de peito aberto e sem papas 
na língua, que   a maior malandragem da política 
é ser honesto, falar a verdade, ser ético e não 
mentir para o seu povo. Que lindo, Seu Arlindo, 
que belo, Seu Marcelo, como se honestidade 
fosse alguma qualidade e ou atributo pessoal, 
como se falar a verdade e ser ético, não mentir, 
fossem adjetivos do ser humano. 
 Ora, as pessoas conscientes e sérias 
sabem muito bem, que a verdade, a honestidade, 
a ética e demais ditas qualidades inerentes ao 
homo-sapiens, longe de ser um atributo, é uma 
obrigação, especialmente daqueles que postulam 
um cargo publico eletivo. Daquela maioria que 
em campanhas apregoa defender os anseios 
populares e uma vez eleitos, joga suas promessas 
nas gavetas do esquecimento, e vira as costas 
àqueles que o admitiram nas urnas, como seus 
representantes. 
 O termo malandragem jamais pode se 
mesclar com seriedade e ética, verdade e ou 
honestidade, haja vista definir-se o vocábulo 
como um conjunto de artimanhas utilizadas para 
se obter vantagem em determinada situação; 
utilizar-se de esperteza para não trabalhar. Ela 
contradiz a argumentação lógica, o labor e a 
honestidade, pois na malandragem a integridade 
de instituições e de indivíduos pode ser 
efetivamente lesada, e de forma juridicamente 
definível como dolosa. 
 Tentar incutir no discurso engana 

trouxa que se pode ser um malandro honesto é 
coisa de quem ainda acredita, e, claro, sabe de 
cor e salteado, que infelizmente são muitos os 
que ainda acreditam nesta falácia, tipo papo caça 
votos de incautos, se colar, colou. E 
lamentavelmente, cola, não é mesmo, Dona 
Carola? O que os políticos precisam cair na real, 
é que o tempo não pára e um segundo sol começa 
a brilhar na mente de alguns, que passam adiante 
a charada. 
 No mais, o político que aspira um 
mandato público representativo, seja concursado 
ou eleito, postula, e empossado, será um 
empregado do povo, pago pelo povo, para servir 
ao povo, sem malandragem, né, Mané? Agora, 
este papo de que sou honesto, sou ético, falo a 
verdade, oras, oras, sem conversa pra boi dormir, 

quem assim age, embora sejam poucos, nada 
mais faz que cumprir seu papel de cidadão, sua 
obrigação civil de pessoa, gente, fazer jus ao que 
recebe, não é assim na vida privada? Então, sem 
essa de merecer o voto porque é ficha-limpa, 
nem sempre o trabalhador com folha corrida 
zerada consegue a vaga de emprego! 
 Andar certo, viver correto, ser limpo, 
probo, não é papo pra se arrotar, e, sim, dever de 
todos nós, ratificando, sobretudo de quem se 
arroga no direito de nos representar, de cumprir 
as leis, se sujeitar à elas, coisa rara entre os 
políticos. É por isso, que mais uma vez, 
clamamos aos leitores eleitores, dia 7 de outubro, 
temos a chance de demitir os nossos maus 
empregados e trocá-los por outros, mesmo sem 
experiência, Bom Dia!

 Um sistema judiciário, com tamanho 
congestionamento processual como o nosso, 
denuncia a necessidade de uma urgente reforma, 
para que a sociedade não perca a fé na justiça. Se 
ela vem tarde, deve-se mais ao colapso estrutural 
do que à inércia de juízes, desembargadores ou 
ministros. 
 V á r i o s  p r o n u n c i a m e n t o s  d e  
magistrados, doutrinadores de políticos sérios 
tem sido canalizados para reconhecer o crítico 
estado do Poder Judiciário brasileiro e exigir 
uma reformulação capaz de dar um mínimo de 
fôlego aos julgadores e impor mais celeridade ao 
trâmite processual. 
 Apontam como responsáveis por esse 
emperramento: o excesso de procedimentos e a 
demasiada hierarquização das instâncias; e o 
acúmulo de matérias repetidas (com procedentes 
jurisprudenciais e sumulares que muito bem 
poderiam, ex-vi do efeito vinculante, se 
implantado, terem desfecho mais rápido); uma 
Constituição, cuja riqueza de detalhes (sob o 
pretexto de democratizar o acesso ao Judiciário e 
à defesa dos interesses) acabou por inviabilizar 
ainda mais a rápida prestação jurisdicional; 
enfim, um arcabouço jurídico anacrônico que 
faculta às partes o uso e abuso de recursos, 
muitas vezes com intuito proletário. 
 Há algum tempo, o jurista Ives Gandra 
da Silva Martins disse que há um ano, o STF, com 
11 ministros, recebeu 40 mil processos, contra 
apenas 350 da Suprema Corte dos Estados 
Unidos, a qual, com apenas nove membros, pôde 
escolher os 150 casos que julgaria. Isto 
demonstra que na corte brasileira 50% dos casos 
são matérias precedentes, muitas delas 
representadas por litígios envolvendo união, 
estados, municípios, autarquias e empresas 
públicas. 
 A reboque de uma legislação que se, de 
um lado, facilitou – com suas novidades 

legiferantes e mecanismos de instauração da 
cidadania plena – o rápido acesso à Justiça, por 
outro, acabou por complicar o trâmite processual 
e impedir o rápido desfecho das demandas, 
tornando mais cara e demorada a solução dos 
conflitos.
 Como o ilustre doutrinador, cremos 
mais na necessidade de uma mudança radical da 
estrutura da justiça e não dos juízes. Estes, na sua 
esmagadora maioria, competentes, lúcidos e 
incorruptíveis, fazem das tripas coração para dar 
fluxo aos milhares de casos que surgem 
diariamente. 
 É salutar que se estude a proposta 
defendida por Ives Gandra, onde reclame, com 
toda legitimidade e justiça, uma alteração básica, 
porque, se o poder que defendem está 
impregnado de tanto anacronismo, torna-se 
impossível evitar a incompreensão da sociedade 
diante desse quadro. 
 Por isso, que se faça uma revisão do 
Poder Judiciário, em suas diversas instâncias, 
sofre o terrível estigma da morosidade, pelo 
degradante acúmulo de questões: uma 
redistribuição de competências; a simplificação 
das leis processuais.
 Todavia, preservando-se o que de 
melhor possui, que é a integridade de seus 
componentes, visto que a morosidade 
administrativa é muito menos vinculada no 
âmbito do Poder Judiciário, que nos Poderes 
Executivo e Legislativo. 
 Essas medidas serão o ponto de partida 
para agilizar o Judiciário e eliminar o grande 
lapso temporal, na composição de um sem-
número de lides que pululam nas varas do Brasil 
(e acabam desembocando nos tribunais 
regionais e, daí, nas cortes superiores), pois, 
justiça tardia é injustiça flagrante, porque 
ineficaz.
 A ministra Cármen Lúcia, atual 

presidente do Supremo Tribunal Federal, em 
28.09.2017,  divulgou um documento 
demonstrando toda prestação jurisdicional de 
seu primeiro ano de gestão à frente da Suprema 
Corte, iniciado em 12.09.2016. Com base no 
relatório, nota-se que foram realizadas 88 
sessões do plenário, com o julgamento de 235 
processos, dos quais 49 tiveram repercussão 
geral reconhecida. 
 No tocante às decisões, o Supremo 
proferiu 118.860 decisões, sendo 105.624 
monocráticas e 13.236 colegiadas. A título de 
curiosidade, no dia em que a ministra foi 
investida, o acervo do STF era de 60.909 
processos. 
 Durante o primeiro ano, foram 
recebidos 97.395 e baixados 111.718, resultando 
em um acervo atual de 46.586. Se levarmos em 
conta que os mesmos seguem o princípio da 
antiguidade, só temos os deste último ano? Não 
tem mais nenhum ministro com algumas 
centenas deles nas gavetas, aguardando que os 
réus autorizem o seu seguimento? 
 Ou àqueles que o ministro pede vista e a 
vista dura 12 anos... Agora, pegue o custo do STF 
e divida pelo número de processos que ele 
julgou. Entenderam, leitores, quanto custa? Um 
ano tem 31.536.000 segundos. Foram julgados 
118.860. Dividindo, temos um sendo julgado a 
cada 265 segundos. 
 Ou seja, cada um é lido, analisado, e a 
decisão proferida a cada 4 minutos e 25 segundos 
considerando uma rotina de trabalho de 24 horas, 
por dia, em 7 dias por semana. 

***___Rubens Shirassu Júnior, escritor, 
revisor de textos 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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 Uma ação integrada entre as polícias Civil, Militar e Federal, 
conseguiu prender dois integrantes de uma facção criminosa, num hotel 
em Sapezal, acusados de roubos e assassinatos, ocasião em que um deles, 
Devail da Silva Monteiro, vulgo “Exterminador” ou “Boiadeiro”, acabou 
por confessar ter matado o dentista Guilherme José Mancuso no dia 19 de 
julho em Cáceres. Página 03

Página 04

Página 04

Página 05

DURANTE A MADRUGADA

PARCELAS ATRASADAS

FOGO SELVAGEM

 J á  s e  e n c o n t r a - s e  
disponível no Canal youtube, o 
clipping musical do compositor 
paulista, radicado em Cáceres, 
Danie l  Macedo,  o  Lorde  
Dannyelvis, Rota do Paraíso, 
uma homenagem dele, como 
filho adotivo da Princesinha do 
Pantanal, aos 240 anos de 
fundação de Cáceres. Ele estuda 
lançar ainda este ano na 
plataforma digital youtube, um 
clipping extend-play, só com 
seleção pantaneira. 

Página 03

 Na noite de ontem, o chão tremeu em 
Cáceres, quando da abertura da 52ª Expo - 
Cáceres, a maior festa agropecuária da 
região oeste de Mato Grosso, em sua 52ª 
edição, com vasta programação até 
domingo. A atração da noitada da 3ª feira, 
ficou a cargo da banda Aviões do Forró, que 
agitou a moçada. Na grade, ainda tem Anitta, 
Wesley Safadão, Paula Mattos e Conrado e 
Aleksandro. 

Página 06

 Cinco profissionais que trabalham com desossamento de carnes  
em Mato Grosso viajaram ontem (7) para o Canadá, onde irão ensinar 
cortes de carne brasileiro para trabalhadores de uma empresa de 
processamento de carnes. Dentre eles, estão os trabalhadores Robson de 
Jesus dos Santos e Valdinei Rodrigues da Silva, de Araputanga, 
selecionados numa seletiva. Página 05

EXTERMINADOR

Assassino de dentista em 
Cáceres é preso em hotel 

Bandido com extensa ficha criminal, se dizia de uma facção criminosa poderosa e ao ser acuado no quarto de hotel com duas armas, tentou enganar a polícia

Devail, o perigoso exterminador estava com uma pistola 9 mil   

Foto: PJC/MT

ROTA DO PARAÍSO

Canal youtube exibe o clipping 
alusivo aos 240 anos de Cáceres 

Compositor e musico Daniel Macedo, o Lorde Dannyelvis   

Foto: Divulgação

Sicredi de Pontes e Lacerda
invadido por arrombadores

Pressão de diretores leva
Seduc a repassar verbas

Em dia de fúria covarde
frita a sogra no carango

AGRO-FESTÃO

ExpoCáceres abre porteiras
da maior festa rural do oeste

Musicas e multi-negócios envolvem a agro-feira  

Foto: Arquivo

FACA AFIADA

Araputanguense vai ao 
Canadá ensinar desossa

Grupo seguiu pra Europa a convite de empresas canadense   

Foto: Reprodução
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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

s  c o n v e n ç õ e s  p a r t i d á r i a s  Aconfirmaram 13 candidatos à 
Presidência da República, o segundo 

maior número desde 1989, quando foram 22 
concorrentes, já que o comunicador Silvio 
Santos teve a candidatura impugnada. Neste 
período, somente o PSDB e o PT disputaram 
todas as eleições presidenciais com 

candidatos próprios.  
 Partido com maior número de 
filiados, 2,4 milhões, o MDB não tinha 
candidatura própria há quatro eleições. 
Depois que o ex-governador de São Paulo e 
ex-presidente do partido, Orestes Quércia, 
ficou em quarto lugar na disputa de 1994, o 
MDB transitou entre chapas do PSDB e do 

bordão “meu nome é Eneas”, surpreendeu o 
país conquistando cerca de 4,6 milhões de 
votos, mais do que Quércia e do que o 
pedetista Leonel Brizola (morto em 2004).  
 Em 1998, Fernando Henrique 
Cardoso foi reeleito, novamente vencendo 
no primeiro turno, com 53% dos votos. 
Naquele ano, 12 candidatos participaram da 

eleição presidencial. As eleições de 2002 
marcaram o começo da hegemonia do PT: 
foram quatro vitórias seguidas, todas contra 
o PSDB. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito e 
reeleito em 2002 e 2006. Depois, Dilma 
Rousseff conquistou o Palácio do Planalto 
em 2010 e foi reeleita em 2014, mas não 
completou o mandato. 

PT, legendas que monopolizaram as eleições 
desde aquele ano.  
 Após o lançamento do Plano Real, 
o tucano Fernando Henrique Cardoso venceu 
a eleição no primeiro turno em 1994, com 
54,3% dos votos. Naquele ano, o 
cardiologista Eneas Carneiro (morto em 
2007), conhecido pelo discurso agressivo e o 

ELEIÇÕES 2018

Convenções registram recorde 
de candidatos para presidente

Nas quatro últimas eleições presidenciais, a decisão veio no segundo turno, com os candidatos tucanos e petistas disputando os milhos de eleitores nas urnas

Agencia Brasil

brem-se as cortinas da maior festa Aagropecuária da região, a Expo 
Cáceres, em sua 52ª edição 

prometendo muita diversão e bons negócios. 
A solenidade oficial de abertura aconteceu 
ontem com a presença de autoridades, 
empresários, pecuaristas que prestigiaram o 
evento e assistiram a palestra: Cenários da 
Agricultura e Pecuária no Brasil e no Mundo.
 Com uma grade de cinco shows 
nacionais a Pedro Correia Produções, traz 
hoje Aviões do Forró que entram no palco a 
partir das 23h30.  Ainda durante os dias de 
festa o palco da Expo Cáceres recebe Anitta, 
Wesley Safadão, Paula Mattos e Conrado e 
Aleksandro. Os passaportes estão sendo 
vendidos a R$ 75,00 para todas as noites de 
shows e rodeio. 
 Ingressos individuais da Área Vip 

custam de R$ 40,00 a R$ 50,00 e os ingressos 
individuais para Camarotes custam de R$ 
100,00 a R$ 140,00 e estão sendo vendidos 
em vários pontos, nas cidades de Cáceres, 
Mirassol D'Oeste, São José Dos Quatro 
Marcos, Araputanga, Jauru, Pontes e 
Lacerda, Rio Branco, Cuiabá e Várzea 
Grande. Também podem ser adquiridos pela 
venda online www.realingressos.com.br. 
Outras informações pelo (65) 99989-4790 
ou 99932.7171.
 Além dos shows nacionais e 
regionais, a feira agropecuária oferece uma 
série de atividades. Hoje acontece a entrada 
dos animais no recinto, oficinas Filhos no 
Campo (SENAR), palestras, leilão 
comercial virtual, 1º leilão produtores de 
genética, queima de fogos e show de 
premiação.

São 4 segundos que podem decidir o futuro do país por 4 anos   

Foto: Sugestiva

EXPOCÁCERES

Maior feira agropecuária do
oeste abriu ontem a porteira
Da Redação

Aviões do Forró agitaram a noitada de abertura da feira   

Foto: Assessoria


