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CANA BRAVA
Réu alegou momento de raiva, quando executou a ex-companheira que estava com uma colega e um bebê de seis meses nos braços, desferindo-lhe golpes de faca

Júri condena assassino de
ex-mulher até o ano 2.038
Após 16 horas de julgamento encerrado aos primeiros minutos de ontem,
o réu André Rodrigues Pereira, que em 29 de junho de 2016 matou a facadas a exmulher Gislaine Oliveira Soares, na frente da filha dela de apenas 9 meses, em
Pontes e Lacerda, foi condenado a 22 anos de prisão. O júri aconteceu em Pontes e
Lacerda e pelo lapso temporal a sentença só expira no ano de 2038. Página 04

VERDADE, XÔMANO!

Pescou motocicleta Biz no
Rio Paraguai em Cáceres

02

Cáceres-MT, 07 e 08 de setembro de 2018

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Em dependência e Morte
Passando hoje pela manhã no
centro de Cáceres o leitor se depara com
meio fio pintado de novo, palanques
auriverdes aguardando políticos para seus
discursos decorados, inflamados e
demagogos; fanfarras rufando tambores;
fardados marchando, no entremeio cabos
eleitorais entregando santinhos de capetas e
garantindo o sal da janta; a turma línguapreta ali na banca do Daud discutindo a
salvação da pátria, quem vai nessa eleição e
quem fica no meio do caminho; Ulalá, Viva
a Independência do Brasil, Salve D. Pedro
I!
Quanta encenação bufa, amigos,
exceto ser um feriado numa sexta feira pra
barnabé e bastião ficar em casa molhando a
goela com uma Kaiser, o resto é balela
mesmo, num País em dependência e morte
a cada dia e governo que passa.
E lá vem um patriota com uma
bandeirinha surrada e ruça, da copa da
Rússia, contradizendo nosso raciocínio,
que hoje é um feriado cívico, que foi num
dia 7 de setembro de 1822, que o Brasil teve
sua Independência declarada, e doravante,
passamos a ser uma pátria livre, Salve-,
salve-o, da realidade. E ela, é que não
somos, nunca fomos e jamais seremos um
povo independente, enquanto este povo não
aprender a votar conscientemente e com
seriedade. Esta tal independência
esbravejada hoje nos altares e palanques da
pátria, nos veio pelas mãos do filho do rei, o
que não mudou nada, pois o tratamento
permaneceu o mesmo.
Para quem não sabe ou finge
ignorar nas aulas e livros de história, a
gentil pátria amada Brasil foi mais que
gentil aos seus algozes em 1822, pagando 3
milhões de libras esterlinas (cotação de
ontem, R$ 5,37 cada) à Portugal, pela sua
independência. A negociação foi mediada
pelo Excelentíssimo Cavaleiro de Sua
Majestade Britânica Sir Charles Stuard,
Grão Cruz da Ordem da Torre e Espada, em

ELEIÇÃO NO TJ/MT
O presidente do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, desembargador Rui Ramos Ribeiro,
determinou a divulgação do Edital do
Tribunal Pleno, que convoca a eleição para
os cargos de presidente, vice-presidente e
corregedor-geral da Justiça do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso para o biênio
2019/2020. O documento também convoca
os membros do Pleno para a sessão ordinária
a ser realizada em 11 de outubro, às 8h30,
para a eleição dos cargos que, igualmente,
constituirão o Conselho da Magistratura do
TJMT.
TRÊS POR UM
Para quem vai assistir as festividades de Sete
de Setembro hoje em Cáceres, na avenida do
mesmo nome, importante ficar alerta duas
vezes, com os ladrõezinhos entremeio o
povo e os cabos eleitorais te enchendo as
mãos de santinho dos políticos. Nada de
jogar papel no chão, pega o capetinha das
mentiras e joga no lixo, ajude a cidade de três
formas, primeiro, frustrar os furtos se
mantendo alerta aos pivetes larápios;
segundo, evitando os cabos eleitorais, os
tapinhas nas costas e terceiro, colocando os
tais santinhos, onde seus donos deveriam
estar, na lixeira.
CONCURSO/MUTUM
A Prefeitura de Nova Mutum divulgou um
edital de concurso público com 77 vagas.
Segundo a prefeitura, as inscrições
começam na semana que vem. Os salários
variam entre R$ 1.503,59 e R$ 6.805,93. A
taxa de inscrição vai de R$ 50 a R$ 150. O
edital foi publicado no site da prefeitura.
Serão 77 cargos no total, sendo destes 40
para vagas imediatas e 37 vagas para
cadastro reserva. As inscrições serão feitas
pelo site do grupo responsável pela
organização do concurso. Os interessados
devem se inscrever entre os dias 10 e 24 de
setembro. Quem quer trabalhar, é bom
arriscar, Nova Mutum é linda, já
trabalhamos lá em 2007.
ABRE-FECHA
Atenção quem precisar de algo é bom ficar
informado, que os órgãos da Administração
Municipal não terão expediente de trabalho
durante o feriado de 7 de setembro. Apenas
os serviços essenciais como Saúde, coleta de
lixo, manutenção de água, estarão
disponíveis. Os bancos, conforme o
Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários, não devem
funcionar para atendimento ao público. Os
caixas eletrônicos de auto atendimento e os
aplicativos de internet banking são uma
opção para quem precisar dos serviços. Os
Correios e o Sine também, estarão fechadas.
O comercio só volta a abrir as portas
amanhã, salvo alguns que manterão abertas
as portas até meio dia desta sexta-feira.
GASOSA QUINZENAL
A Petrobras anunciou hoje (6), no Rio de
Janeiro, um mecanismo financeiro que
permitirá manter o preço da gasolina estável
por até 15 dias. Trocando em miúdos,
significa que o preço pode subir de novo este
mês. Chamado de mecanismo de hedge, ele
será opcional e visa reduzir a volatilidade
[variação] do preço do combustível sem
afetar o resultado financeiro da estatal. A
nova ferramenta foi anunciada pelo diretor
financeiro da Petrobras, Rafael Grisolia, e
pelo diretor de refino e gás natural, Jorge
Celestino, que concederam uma entrevista
para explicar a decisão. O mecanismo é
resultado de uma evolução na precificação
de combustíveis no Brasil e não altera a
política de preços da Petrobras, disseram.

1825, três anos depois do aludido grito do
Ipiranga.
Convenhamos, uma nação que diz
Independência ou Morte, não deveria pagar
pelo seu reconhecimento. E passados 195
anos da tal independência, 192 do acerto
com os gringos e lusos, em, 2017 a gente
assistiu com asco, o governo comprando
parlamentares no congresso nacional, para
se manter na independência do poder.
Nem precisa passar lá no Posto
Ipiranga, prá saber que no grito, a morte foi
do povo, sangrado em 35% do que ganha e
gasta, para bancar os governantes em seus
palácios luxuosos, sanguessugas do suor do
trabalhador, eterno dependente, que
sobrevive às tormentas tupiniquins.
Só pra finalizar, as provas cabais da
Dependência e Morte do Patropi, estão na
falência dos direitos constitucionais do
nosso povo: a educação e a saúde públicas,

pagas via impostos por nós, quase R$ 2
trilhões em 8 meses de 2018 (fonte
Impostômetro) e jogadas no lixo pelos
governantes.
Morremos (829 óbitos diários) na
dependência de hospitais superlotados,
pacientes no chão, condições precárias,
falta de leitos, ausência de insumos básicos
e de higiene, falta de médicos e enfermeiros
da saúde pública: na falência da educação
pública, com a redução de 42% pelo MEC,
no orçamento da educação básica, de R$
6,1 bilhões em 2017, para R$ 3,5 bilhões
este ano.
Neste circo dos horrores,
combalidos agonizantes nas filas da saúde
pública, alvos de uma educação quebrada,
65,6 milhões de brasileiros, ainda padecem
na Dependência e Morte, sofrendo o
pesadelo do desemprego e, valendo para os
políticos, apenas um voto, é chocante!

Independência e sustentabilidade
Nos séculos passados havia o conceito
de que as colônias, regiões descobertas ou
conquistadas, eram para ser usadas pelos
conquistadores. Toda a riqueza produzida ou
extraída como ouro, pedras preciosas e tudo mais
era encaminhado para fora, enquanto que nessas
colônias se vivia parcamente, sem recursos e
com sistema escravocrata de trabalho. Foi o que
aconteceu no Brasil. Os nascidos aqui queriam
os mesmos direitos que os povos livres têm, até
que um grupo, com o ideal de construir uma
nação livre e independente, conseguiu, no ano de
1822, a independência política.
Mas o processo de construção do país
tem seguido em função de falcatruas e interesses
particulares, pois com as fragilidades na
economia e na educação, herdadas do tempo em
que éramos colônia e que nos manteve na
dependência dos empréstimos e seus resgates, a
nação permaneceu estagnada. A ausência de
seriedade na condução do país tem sido um
desastre, e as finanças geridas com displicência
geral em Brasília, nos Estados e municípios.
Ainda não alcançamos a real transformação de
colônia em nação forte e independente,
respeitada pelas outras, pois faltam estadistas
sérios e bom preparo das novas gerações.
“O Brasil está há mais de 20 anos
atrasado em relação a países vizinhos como o

Chile em termos de escolarização. O caminho a
ser recuperado é longo, mas possível”, defendeu
Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda. Mas o
atraso é ainda maior, pois caminhamos para o
apagão mental devido ao baixo nível das escolas,
dos filmes e programação das TVs, e do uso
constante de jogos eletrônicos. Ao final do curso
médio, menos de 30% dos estudantes dominam a
leitura. Além de haver um déficit de professores,
faltam motivação e recompensa adequada para
essa importantíssima função para assegurar um
futuro melhor.
Os governantes raramente se pautaram
pela eficiente e equilibrada utilização dos
recursos para o bem geral. O lamentável nessa
historia é a situação do país, empurrado para a
beira do abismo pela luta pelo poder. Não
sabemos o que está rolando por trás disso tudo,
mas se percebe que o que menos preocupa é a
melhora do país e sua população. Pessoas sem
brios, sem espírito de estadistas, que não se
esforçam pelo bem geral, não poderiam ser
aceitas como candidatas.
Estamos diante de toda a ferocidade da
economia globalizada, uns detonando os outros,
quando deveriam se esforçar para que houvesse
equilíbrio geral na produção, comercialização e
consumo. Do jeito que vai, não tardarão a surgir
catástrofes econômicas que poderiam ser

EXPEDIENTE

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Anos

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

55

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

evitadas se existisse mais consideração entre os
povos.
Atualmente o dólar rege a economia
global, feito não alcançado por outras moedas
como o yen e o euro. O yuan é a moeda da China
que tem reservas de quatro trilhões em títulos
americanos, mas aonde colocaria tantos dólares?
Poucos países têm a habilidade americana de
lidar com o mundo financeiro, pois nem a sua
elevada dívida influencia o mercado.
No entanto, a grande incógnita são os
agentes especuladores que se julgam donos do
mundo, que de um momento para outro podem
derrubar o castelo de cartas, o que quase
aconteceu em 2008 e que trouxe fortes
conseqüências na miséria global. A turbulência
das finanças detona o humanismo e a autonomia
dos povos. Qual o caminho que o Brasil deveria
seguir para sair do marasmo e alcançar a
governabilidade e a sustentabilidade no cenário
conturbado de estagnação econômica e da
trajetória de crescimento da dívida pública?
Como se tornar o país sonhado da liberdade,
progresso e consideração?
***___ Benedicto Ismael Camargo Dutra é
graduado pela Faculdade de Economia e
Administração da USP, e associado ao Rotary
Club de São Paulo. Realiza palestras sobre temas
ligados à qualidade de vida.

Rosane Michels - Editora
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ANTI-RÁBICA

Campanha visa imunizar caninos e felinos para evitar que contraiam a hidrofobia, letal aos animais e transmissível aos seres humanos, com sérias conseqüências

Em Cáceres 21 postos estarão
vacinando cães e gatos dia 15
Assessoria
Foto: Ilustrativa

N

o próximo sábado (15), é o
dia “D” da Campanha
Municipal de Vacinação
Anti-rábica em cães e gatos, com
idades a partir de 3 meses, exceto
fêmea em período de gestação. A
vacinação será feita em vários
pontos da cidade, começando às 8
horas e terminando às 16 horas.
Os organizadores da
campanha alertam que a raiva é uma
doença muito perigosa em que o
vírus se alastra pelo sistema nervoso
de animais domésticos ou selvagens.
Esses animais podem transmitir a
doença para seres humanos através
da saliva, mordida ou lambedura. A
raiva em humanos é uma doença
grave que mata se não for tratada
com rapidez e mesmo quando
tratada pode deixar seqüelas, por
isso não se deve deixar de vacinar o
animal de estimação.
Em Cáceres, os locais de
vacinação serão: Escola Municipal
Vila Irene, localizada na Rua Santa
Luzia, s/n. - Bairro Vila Irene; Escola
Municipal Vitória Régia, Localizada
no Bairro Vitória Régia, na Rua C;
Escola Municipal Erenice Simão
Alvarenga, Localizada na RUa dos
Freires. Bairro Jardim Nova Era;

Dumont; Residencial Aeroporto –
Comunidade Santa Clara;
SICMATUR - Rua Riachuelo, 01
Bairro Cavalhada.
Unidade Básica de saúde do
Vista Alegre, localizada na Rua das
Margaridas-Bairro Vista Alegre;
Unidade Básica de saúde do Vila
Real, localizada na Av. Europa, s/n.Bairro Vila Real; Praça da COHAB
Nova, localizada na Rua Presidente
Mesquita s/n. -Bairro COHAB
Nova; UNEMAT, localizada na Av.
São João, s/nº – Cavalhada; Unidade
básica de saúde do Jardim Paraíso,
localizada na Rua 31 de março

esquina com a Rua Rio Pardo. Bairro Jardim Paraíso; Escola Izabel
Campos, localizada na rua travessa
dos atletas, s/n. - Bairro Marajoara;
Escola Estadual Senador Mário
Motta, localizada na Rua Dr.
Leopoldo Ambrósio Filho. - Bairro
São Luiz.
Escola municipal Professor
Eduardo Benevides Lindote,
localizada na Avenida Barcelona,
s/n. - Bairro Jardim das Oliveiras
(EMPA).
Para tirar dúvidas você pode entrar
em contato com a Vigilância em
Saúde pelo número 65-3223-0007

MOCÓ AQUÁTICO

Levou susto ao pescar motoca
no Rio Paraguai em Cáceres

Caninos e bichanos devem ser levados aos postos de vacinação

Escola Municipal Tancredo Neves,
localizada na Rua Paulino Alves de
Oliveira, s/n. - Bairro Vila Nova.
Escola Municipal Novo Oriente,
localizada na Rua Pirizal, s/n. Bairro
do Junco; Escola Municipal Raquel
Ramão da Silva, localizada na Rua
Radial 01, s/n. - Bairro Rodeio;
Escola Municipal Jardim
Guanabara, Rua dos Cajazeiros s/n. -

Bairro Jardim Guanabara; Praça da
COHAB Velha-Bairro COHAB
Velha; Praça da Cidade Alta,
localizada na Rua dos Colibris, s/n. Bairro Cidade Alta; Praça do DNER,
localizada na Rua dos Bandeirantes,
s/n. - Bairro DNER.
Escola Municipal Santos
Dumont, localizada na Av. dos
Aviadores, s/n- Bairro Santos

MESTRADO

Unemat abre inscrições para
pós-graduação em educação
Assessoria

A

s inscrições para o Mestrado em
Educação da Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Unemat) iniciou nas última segundafeira (3) a abertura de vagas para pósgraduação de mestrado em, educação,
com inscrições abertas até o dia 28 de
setembro para os candidatos de
nacionalidade colombiana previstos no
termo de cooperação entre a Unemat e a
Universidad Nacional de Colômbia.
Para os demais candidatos
portadores de diploma de curso superior,
graduação plena, em qualquer área do
conhecimento, ou que irão concluir o
ensino superior até a data da matrícula, o
período de inscrição inicia dia 17 de
setembro e segue também até o dia 28.
O Programa de Pós-graduação
em Educação (PPGEdu) da Unemat está
ofertando 28 vagas, 26 previstas no
Edital 3/2018/PPGEdu e duas no Edital
4/2018/PPGEdu.
O mestrado em Educação, que
tem caráter regular, presencial e integral,

possui duas linhas de pesquisa, sendo a
primeira Educação e diversidade e a
outra Formação de professores, políticas
e práticas pedagógicas.
As duas vagas decorrentes do
acordo de cooperação são ofertadas uma
em cada linha de pesquisa, já as outras
26 foram divididas em 10 vagas para
Educação e diversidade e 16 para
Formação de professores, políticas e
práticas pedagógicas.
Os candidatos colombianos
farão as inscrições pessoalmente ou por
procuração na Comissão Local de
Seleção da Facultad de Ciencias
Humanas, departament de Trabajo
Social, da Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá, quando já
deverão apresentar comprovante de
suficiência em Língua Portuguesa.
Os outros candidatos farão as
inscrições na Secretaria do PPGEdu, na
Cidade Universitária, Bloco I, em
Cáceres, Mato Grosso, das 8h30 às
11h30 e das 14h30 às 17h30 horário
Foto: Arquivo

local.
Aos candidatos que pertencem
ao acordo de cooperação não será
cobrada taxa de inscrição, os demais
pagarão 100 reais e todos passarão por
três etapas de seleção.
A primeira é a aprovação do
projeto de pesquisa, a segunda uma
prova escrita de conhecimento na área
de Educação e, na terceira e última
etapa, os candidatos passarão por uma
entrevista.
Os resultados do processo
seletivo serão divulgados em
http://portal.unemat.br/educacao e
http://www.humanas.unal.edu.co/. A
divulgação final da análise dos projetos
será em 8 de novembro, a prova escrita
no dia 21 e as entrevistas de 21 a 23.
O resultado final será
publicado em 14 de dezembro e as
matrículas serão realizadas nos dias 11 e
12 de fevereiro de 2019. As aulas serão
ofertadas no Câmpus Jane Vanini, em
Cáceres. Os editais do Processo Seletivo
estão disponíveis na página do PPGEdu:
http://portal.unemat.br/educacao.

Da Redação

P

ode até parecer mentira,
causo de pantaneiro depois
de uns goles a mais, conversa
de pescador, mas o fato é verdade e
consta de registro policial na
delegacia de Cáceres, onde um
cidadão compareceu alegando ter
pescado uma motocicleta no Rio
Paraguai.
O pescador disse que se
surpreendeu ao retirar das águas do
rio uma motocicleta, Biz e que o
melhor seria comunicar-se com os
homens da lei, pois poderia ser
produto de roubo ou furto. Diante
dos fatos, uma viatura da Policia
Militar esteve na manhã de ontem na
orla do rio, nos fundos da Areeira
Castrillon, onde o pescador havia
deixado a motoca, parte ainda nas

águas e com um amigo de guarda.
Ele alegou, como óbvio, que a linha
enroscara na moto e claro, havia
ficado na beira do rio, nas águas.
A moto, uma Honda Biz, cor
vermelha, ano 2012 após ser retirada
de dentro do Rio Paraguai, estava
sem bancos e a placa obedeça 437 da
cidade de Cáceres que segundo se
apurou no sistema era mesmo
produto de furto.
O pescador pediu aos
policiais sigilio sobre sua
identidade, já que na realidade
estava apenas prestando um serviço,
comunicando a pesca do cavalo de
aço, que agora será averiguado na
Delegacia de Polícia Civil de
Cáceres, para a devida restituição a
seu legítimo proprietário.
Foto: Divulgação

Moto foi pescada no rio, fundos da Areeira Castrillon

Inscrição local inicia dia 17 de setembro e segue até dia 28
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FERIADÃO CÍVICO

Policiais rodoviários federais estão atentos ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, ao uso inadequado do cinto de segurança e às ultrapassagens indevidas

PRF fecha o cerco durante
a operação Independência
PRF/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

A

Operação Independência
tem início ontem, (6) e
segue até as 23h59 do
próximo domingo (09) nas
rodovias federais de Mato Grosso.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), durante
os quatro dias de operação, as
ações de fiscalização e preventivas
serão intensificadas e contará com
o reforço do efetivo operacional e
administrativo nas BR-364, BR070, BR-174, BR-158 e BR-163.
O foco será especialmente
nos trechos considerados críticos,
como Alto Araguaia –
Rondonópolis (BR-364), Cuiabá –
Rosário Oeste (BR-163 e BR-070)
e Diamantino – Sinop (BR-163).
Os policiais rodoviários
federais estão atentos às condutas
relacionados ao excesso de
velocidade, à alcoolemia ao
volante, ao uso inadequado do
cinto de segurança e às
ultrapassagens indevidas.
Segundo a PRF, essas
condutas têm sido as principais
causas de acidentes com óbito no
estado, que soma um total de 143
mortes em 2018. Só este ano, 33
mil motoristas foram flagrados
pelos aparelhos trafegando com
excesso de velocidades nas
rodovias do estado.
A PRF também faz um
alerta aos motoristas profissionais.
Como acontece em todos os
feriados prolongados, quando o
fluxo nas rodovias aumenta

móvel, 1.779 veículos com
velocidade acima do permitido. 38
condutores não usavam o cinto de
segurança no momento da

abordagem, outros 48 foram
multados por transportar
passageiros sem o cinto e outros 28
com crianças sem a cadeirinha.

ZOEIRA ZERO

Liminar da justiça barra
badernas em Araputanga

Assessoria c/ Redação

O

Tolerância seria zero nas rodovias federais durante operação

consideravelmente, o tráfego de
combinações de veículos de carga
(CVC), de combinações de
transporte de veículos (CTV) e de
outros veículos portadores de
autorização especial de trânsito
(AET) será restrito nos trechos de
pista simples em determinados
dias e horários.
A restrição tem o objetivo
de aumentar a fluidez do trânsito e
diminuir o risco de acidentes.
Desse modo, caminhões bitrens
com dimensões excedentes,
caminhões cegonhas e de
transporte de veículos e cargas
paletizadas devem obedecer à

restrição e não trafegar hoje das
6h00 ao meio dia e domingo, das
16h00 às 22h00.
No ano passado, a PRF
realizou a Operação
Independência de 6 a 10 de
setembro. A superintendência do
MT registrou 47 acidentes que
resultaram em 40 feridos e seis
mortes. Foram realizados cerca de
mil testes do etilômetro, 71
pessoas foram multadas e 21 delas
detidas.
Os PRFs autuaram 95
pessoas que fizeram
ultrapassagens proibidas e
flagraram, com o uso do radar

defensor público da comarca
de Araputanga, Carlos de
Matos, conseguiu liminar na
Justiça para que o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais do município
deixe de fazer uso de som que
perturbe a paz, o meio ambiente
urbano e infrinja as normas da
Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e do código de
postura da cidade.
O defensor entrou com uma
ação civil pública, com pedido de
liminar, após o Sindicato organizar o
evento Expoara, de 28 de agosto a
primeiro de setembro, no Parque de
Exposições, área residencial no
Centro da cidade, e receber
reclamações da população sobre os
excessos e o alto volume dos ruídos. O
som teria impossibilitado o sossego e
o descanso, principalmente de
crianças e idosos.
O juiz da Vara Única, Renato
Costa Filho, acatou o pedido liminar e
definiu multa e apreensão dos
equipamentos para o caso do

Sindicato descumprir a medida,
determinou que o município fiscalize
o cumprimento da legislação
municipal e que a Polícia Militar
auxilie na fiscalização e faça a
medição dos decibéis produzidos no
evento.
Na ação, Matos deixa claro
que pela Expoara ter sido realizada em
área residencial, não há a necessidade
de prova técnica de que o volume foi
superior ao de 55 decibéis, valor
estabelecido pela ABNT para áreas
mistas, recreativas e residenciais.
Para tanto, basta a
reclamação da perturbação do sossego
e da paz.
O defensor lembra que as
regras estabelecidas na Lei Municipal
nº 153/92, o Código de Posturas,
estabelece que é proibido, dentro dos
limites da cidade, instalações de
atividades que produzam fumaça,
odores e ruídos incômodos e que
comprometam a salubridade das
moradias e o bem estar dos
moradores.
Foto: Sugestiva

QUE PENA!

Condenado até 2.038 réu que
matou ex-namorada a facadas

Da Redação

A

de ontem, por volta dos 40 minutos,
quando foi prolatada a sentença ao réu
André Rodrigues Pereira, condenado
pelo tribunal do júri, a 22 anos de
reclusão. Para a mãe de Gislaine
mesmo a justiça sendo feita não
diminui a perda.
Conforme relatos da época
atinentes ao crime, André
inconformado com o termino do
casamento, assassinou a sua exmulher Gislaine Oliveira Soares, a
facadas na noite de 29 de maio de

ndré Rodrigues Pereira, que
em 29 de junho de 2016 matou
a facadas a ex-mulher
Gislaine Oliveira Soares, na frente da
filha dela de apenas 9 meses, em
Pontes e Lacerda, foi levado a
julgamento popular anteontem no
Tribunal do Júri da Comarca e
condenado a pena de 22 anos de prisão
em regime fechado, onde já se
encontra.
O julgamento durou cerca de
16 horas, terminando na madrugada

Foto: Arquivo

André Rodrigues Pereira, deve passar longas férias na cadeia

2016, um domingo, e fugiu em uma
bicicleta, tomando rumo ignorado.
Quando a Polícia Militar
chegou ao local acionada por
populares, ainda encontrou a Gislaine
com vida, e a mesma foi socorrida
para o Hospital Vale do Guaporé, onde
ficou sob cuidados médico, enquanto ,
os policiais retornaram para s ruas a
procura do suspeito, que na ocasião
conseguiu fugir.
André foi preso um ano após,
no dia 1º de junho de 201 em
Comodoro, pela Polícia Judiciária
Civil, confessando a autoria do
homicídio.
Solto por não ter sido
flagrante, ele foi preso dois dias após
mediante mandado de prisão
preventiva, requerido pelo delegado
Gilson do Carmo Silveira, e expedido
pela justiça.
Na época da prisão, delegado
Gilson interrogou o acusado que não
deu maiores detalhes sobre o crime,
apenas, que não conseguira controlar
a raiva e acabou matando a ex-esposa.
André, que já havia sido
detido outras vezes por agressões
cometidas sob o efeito de álcool,
agora vai responder até o ano de 2038,
por feminicídio, que trata sobre o
homicídio de mulheres dentro da
violência doméstica.

Cáceres-MT, 07 e 08 de setembro de 2018

Volume máximo de som legal é de 55 decibéis conforme a ABNT
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QUEDA NO ERÁRIO

Antes os frigoríficos eram isentos pelo governo, do imposto na venda de carne no mercado interno, e tinha uma alíquota de 2,5% para as vendas interestaduais

Aprovada redução de ICMS
dos frigoríficos em Fundão
Assessoria c/ Redação

Foto: J.L Siqueira

M

enos de três meses
depois de criado o
Fundo Estadual de
Estabilidade Fiscal (FEEF) a
Assembléia Legislativa de Mato
Grosso,
teve que realizar
alterações para não prejudicar o

setor de frigoríficos, que é um dos
segmentos econômicos que
aceitou colaborar com a medida
contingencial do governador
Pedro Taques (PSDB) para
“salvar” a saúde pública.
Em primeira votação

realizada na noite da terça (4), os
deputados reduziram a alíquota de
3,5% sobre as comercializações
realizadas dentro do Estado, para
1,75%. Em contrapartida,
aumentou 0,45% sobre as vendas
realizadas para outros Estados.

Antes do Fundão frigoríficos em MT eram isentos de ICMS

Antes de entrar em vigor o
chamado Fundão, os frigoríficos
eram isentos de ICMS na venda de
carne no mercado interno, e tinha
uma alíquota de 2,5% para as
vendas interestaduais.
O diretor-executivo do
Sindicato das Indústrias
Frigoríficas de Mato Grosso
(Sindfrigo-MT), Jovenino Borges,
explica que o incremento de 3,5%
no valor da carne vendida ao
mercado interno estava refletindo
em queda no consumo e
encarecimento do produto ao
consumidor final. “No fim, quem
estava tendo que pagar a conta era
o consumidor, já que as indústrias

não conseguem absorver o
impacto do aumento do preço”.
As alterações na alíquota
de contribuição dos frigoríficos
ainda precisam passar por segunda
votação para ser aprovada e ser
enviada para sanção do
governador. Em tese, a redução
deve implicar em queda na
expectativa de arrecadação dos R$
183 milhões, que serão
incrementados na saúde pública
até fim do 1º semestre de 2019. O
valor é recolhido por meio da
contribuição financeira de
empresas beneficiadas com
incentivos fiscais como o Prodeic e
Prodei.

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

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
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Nossa Terra e os
Bichos do Mato

Editoria

A

musica de Pescuma, Henrique e Claudinho, diz bem que toda cidade tem seu tipos e que sem eles, vive cheia de ninguém. Cáceres também os tem, nas mais
diversas atividades, sobretudo no setor artístico, da musica, ao artesanato, escritores, poetas, humorista, nem sempre reconhecidos e ou lembrados pela mídia,
sobretudo a falada e televisada. O Jornal Correio Cacerense dá seqüência à série especial neste sábado ao Canal 240, para registro destas personalidades, que
desfilarão até o sábado 6 de outubro, data magna da Princesinha do Pantanal.
Foto: Arquivo

FIPe: Legado de Michelis & Cia
na conversa séria de pescadores
A

pós a abertura da série com o
registro de nossos escritores,
(alguns claro, com escusas
aos demais ausentes, pois o espaço é
exíguo), tocamos o barco neste
feriado da independência do Brasil e
do Jipão Willis Overland traçado dos

bandeirantes dos anos 70 do século
XX, ancoramos na volta de Barra do
Bugres, com Aderbal Michelis, pai
Bertulino, Faquini e Adelino
Ferreira, o pirangueiro, na
Princesinha do Rio Paraguai. Quase
40 anos passados, a maioria da

Lançada a semente do FIPe
A

no da graça de 1979, o
técnico em eletrônica
Aderbal Michels a serviço
em uma torre de TV e radioamadores em Barra do Bugres, viu,
gostou e se ligou num cartaz, que
anunciava uma gincana de pesca
organizada pela prefeitura e
coordenada pelo pirangueiro
Adelino Ferreira. Foi amor a
primeira vista e com o amigo
Luizmar Faquini se inscreveu e
participou do evento, nascendo em
sua mente visionária, o FIPe. E
assim, o trio Aderbal, Faquini e
Adelino, lançavam em terras da
Princesa que nasceu Rainha, o
festival de pesca. Um sucesso logo
na 1ª edição em 1980, apoio do
prefeito Ivo Scaff, 72 pessoas
inscritas na categoria pesca
embarcada e 55 na infantil.
No segundo ano, 1982 e
seguintes, a festa tornou-se Torneio

Internacional de Pesca, por já contar
com a participação de equipes do
exterior e a cada ano o número de
participantes foi crescendo. Em
1985, a Confederação Brasileira de
Pesca e Desportos Subaquáticos,
conferiu a esposa de Aderbal, Orfélia
Michelis o título de Coordenadora
Oficial do Torneio e representante da
Confederação em Cáceres e Aderbal
recebeu a homenagem de Patrono do
Torneio. E as mulheres ganham
espaço no festival com inscrição da
primeira equipe feminina, incluindo
duas filhas de Aderbal, Rosane e
Triana Michels, além de Simone
Valéria do Amaral, substituída em
1992, pela sobrinha de Aderbal,
Marimar Michels, campeãs da
edição. Neste ano, o evento foi
registrado no Livro dos Recordes
(Guiness Book) como o maior
campeonato mundial de pesca
embarcada em águas fluviais.

Foto: Facebook

tripulação no eterno repouso dos
justos no éter celestial, o Canal 240
retrata a saga dos Michelis & Cia, na
criação e implantação do maior
festival de pesca do planeta, o nosso
FIPe, este ano em sua 37ª edição,
num open-door to paradise.

Pioneiros barriga-verde fizeram de Cáceres seu segundo lar

Torneio vira FIPe
Foto: Arquivo

E

m 1993, o torneio passou oficialmente a
se chamar Festival Internacional de
Pesca, desvinculando-se da
Confederação Nacional de Pesca, o que
possibilitou mudanças nas regras, entre elas a
valorização do peixe nobre e não somente do
quilo. A partir desse ano passa a ser sorteado o
local da pesca, anunciado apenas na hora da
largada dos barcos, como acontece até hoje. A
preservação da fauna ictiológica passa a ser mais
observada e a partir de 1997, a comissão
organizadora implantou o Pesque-Solte e todos
os peixes capturados após pesados e medidos
passaram a ser devolvidos ao rio com vida. No
ano de 1998, o Festival recebeu equipes da
Bolívia, Estados Unidos, França, México e Itália.
Em 2000 o FIPe inova com oficinas públicas de
artesanato, dança de salão, cerâmica entre outras.
FIPe começou com o clã Michelis, saudosos Aderbal e Orfélia
Neste ano foram 2.912 pescadores, sendo 1502
crianças/adolescentes e 1410 adultos, somando 470 equipes. Em 2001 devido ao baixo nível do rio, foram limitadas o
número de inscrições para 400 equipes e permitiu o uso de embarcações com motor até 130 HP. E a prova infantil e
juvenil foi limitada a 1.200 participantes. E assim vem caminhando ano a ano chegando em sua 37ª Edição, com cinco
dias de festas, musica própria composta pelo editor do Correio Cacerense, FIPe-FIPe Hurra e ações mais acirrada
visando a conservação do Rio Paraguai e seus afluentes. Desde a sua origem, a cada ano que passa, o Festival
Internacional de Pesca, tradicional FIPe criado e instituído pela visão empreendedora do saudoso Aderbal Michels,
representa um forte incremento do turismo na Princesinha do Paraguai.

Turismo e Sustentabilidade

S

eja na competição ou no dia a dia, a preocupação
ambiental é muito presente na cultura de Cáceres. Desde
1988, o FIPe utiliza anzóis sem farpa e em 1997 foi
adotada a prática do pesque e solte em todas as modalidades da
competição. E para recepcionar todos os turistas - participantes
ou não do FIPe - que visitam a região, Cáceres tornou-se um dos
maiores pólos turísticos do Mato Grosso. São diversos barcoshotéis, hotéis e pousadas que acomodam aos turistas com
conforto e hospitalidade. A prefeitura ainda disponibiliza um
espaço onde os turistas podem consultar diversas informações
úteis para a sua estadia na cidade.
Aderbal Michels se foi em 1985, deixando o legado do FIPe.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

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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CUIA X PANTERA

Empate não favorece nem o Pantera nem o Dourado e quem vencer estará disputando posteriormente o titulo da série C contra Bragantino ou Operário Pr.

Jogos do fim de semana decidem
finalistas para o titulo da série C
M.N c/ Redação

Foto: Alair Ribeiro

O

Jogo que vale uma final pelo titulo dependerá de goleiros

FUTEBOL SUB-15

FMF define novas datas para
clubes do grupo D no estadual

Cuiabá Esporte Clube
entra em campo neste fim
de semana em busca de
uma vaga na decisão da Série C
do Campeonato Brasileiro. Com
o acesso para a segunda divisão
garantido, o time precisa de uma
vitória contra o Botafogo (SP),
em Ribeirão Preto, após empatar
por 0 a 0 no jogo de ida, na Arena
Pantanal. Em caso de novo
empate contra a equipe do interior
paulista, a vaga será decidida nos
pênaltis.
O jogo será disputado no
Estádio Santa Cruz, amanhã, (8),
às 16 horas, horário de Mato
Grosso. O técnico Itamar Schulle
terá pelo menos duas baixas para
a partida. São eles o volante
Escobar, emprestado pelo
Dourado para o Coritiba, que
disputa a Série B do Brasileirão, e
o atacante João Carlos, cortado
pelo departamento médico. Um
dos destaques do time na
campanha histórica do acesso, o
atacante Bruno Sávio é dúvida.
No último fim de semana,
Cuiabá e Botafogo (SP) fizeram a
partida de ida da semifinal, na

Arena Pantanal. Empurrado por
mais de 24 mil torcedores, o
Dourado pressionou, criou
chances, mas não conseguiu sair
do 0 a 0 contra o Pantera. Como o
gol marcado fora de casa não é
critério de desempate, qualquer
novo empate em Ribeirão Preto
levará a disputa para os pênaltis.
Quem vencer o jogo, por
qualquer placar, avança para a
final.
Na outra semifinal, a
situação é idêntica. Jogando em
Bragança Paulista, Bragantino
(SP) e Operário (PR) ficaram no 0
a 0 e agora disputam a vaga para a
final em Ponta Grossa (PR), no
estádio Germano Krüger.
Além do jogo de ida da
semifinal, Cuiabá EC e Botafogo
(SP) se enfrentaram outras duas
vezes este ano. Pelo primeiro
turno da fase de grupos, jogando
no Santa Cruz, os dois times
ficaram no 0 a 0. Já no returno, na
Arena Pantanal, o Dourado
venceu por 2 a 1, gols de João
Carlos e Marino. Caio Dantas
descontou para o tricolor de
Ribeirão Preto.

Assessoria

A

Federação Matogrossense de Futebol se
reuniu com os

representantes dos clubes que
compõe o grupo D do Estadual
Sub-15 para definir datas e
Foto: Arquivo

Futebol da garotada começa amanhã com Mixto e Operário

horários dos jogos envolvendo as
agremiações.
A reunião contou com
representantes da diretoria do
Mixto, Operário Várzeagrandense e Ação.
No encontro também foi
debatido as dificuldades que os
clubes estão encontrando para
realizar a regularização de seus
atletas.
Diante da situação, a
Diretoria de Competições,
juntamente com o aval dos clubes
envolvidos, definiu que Operário
e Ação estréiam neste sábado, ás
8h30, no Estádio Dito Souza,
Mixto e Operário, jogam na
quarta-feira (12), ás 19h30, no
Presidente Dutra.
Já Mixto e Ação será no
dia 15, ás 9h, no Estádio
Pelezinho, Operário e Mixto, dia
17, ás 19h30, Estádio Presidente
Dutra e Ação e Mixto, dia 19, ás
19h30, Estádio Presidente Dutra.

Cáceres-MT, 07 e 08 de setembro de 2018

Celebrando Bodas de Trigo o casal Vander
Sousa e Janaina Sedlack que festejam a data
com muito amor relembrando o dia que
selaram essa união e pra completar a
felicidade em breve nasce o primeiro fruto
desse amor. Que Deus abençoe grandemente
vocês. Parabéns e que essa data se repita por
muitos anos.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua entra em Leão e recebe
tensos aspectos de Vênus,
Marte e Urano, indicando um
dia de movimento intenso e
excesso de atividades
sociais. O momento pede retomada do
equilíbrio emocional. Uma paixão pode
trazer alguns problemas, fique atento.
Aproveite a energia dinâmica para estar
junto de seus filhos.

A Lua entra em Leão e recebe
tensos aspectos de Vênus,
Marte e Urano, indicando um
dia de intenso movimento na
vida social e aproximação de pessoas
diferentes para a sua vida. O momento
pode envolver um importante contato,
que resultará em mudanças em sua
vida.

A Lua entra em Leão e recebe
tensos aspectos de Vênus,
Marte e Urano, indicando um
dia de movimento intenso na
vida doméstica e nos
relacionamentos em família. A
negociação de compra ou venda de um
imóvel pode ser adiada. Dia ótimo para
começar uma grande reforma em sua
casa.

A Lua entra em Leão e recebe
tensos aspectos de Vênus, Marte
e Urano, indicando um dia de
movimento intenso no trabalho.
Algumas escolhas em sua carreira
podem ser reavaliadas e novas decisões
são tomadas. Mudanças em projetos
profissionais e planos de negócios
podem acontecer neste dia.

A Lua entra em Leão e recebe
tensos aspectos de Vênus,
Marte e Urano, indicando um
dia intenso de muito
movimento e agitação. A comunicação
pode estar confusa, por conta do
excesso de energias. Uma reunião
importante envolvendo a assinatura de
um contrato pode ser adiada.

A Lua entra em Leão e recebe
tensos aspectos de Vênus,
Marte e Urano, indicando um
dia de movimento intenso em
projetos futuros, especialmente os que
envolvem publicações e viagens. O
momento pode envolver a tomada de
uma decisão importante, que trará
mudanças para a sua vida.

A Lua entra em Leão e recebe
tensos aspectos de Vênus,
Marte e Urano, indicando um
dia de mudanças repentinas
em questões que envolvem o
aumento de seus rendimentos. O
período pode envolver o adiamento ou
revisão de uma promoção ou projeto que
traria o aumento de sua renda.

A Lua entra em Leão e recebe
tensos aspectos de Vênus,
Marte e Urano, indicando um
dia de negociações intensas
envolvendo uma grande soma de
dinheiro e uma parceria financeira. O
momento pode estar relacionado com a
definição de um processo de partilhas
de bens em heranças ou divórcio.

A Lua entra em seu signo e
recebe tensos aspectos de
Vênus, Marte e Urano,
indicando um dia de
nervosismo e impaciência, além
de intenso movimento. Uma notícia
inesperada pode exigir mudanças em
escolhas já feitas, seja na vida pessoal ou
na profissional. Você estará mais
impulsivo. Cuidado.

A Lua entra em Leão e recebe
tensos aspectos de Vênus,
Marte e Urano, indicando vida
social intensa e aproximação de
pessoas divertidas. Você estará mais
aberto, simpático e comunicativo, mais
voltado para os divertimentos com
amigos. Novas amizades podem ser
feitas.

A Lua entra em Leão e recebe
tensos aspectos de Vênus,
Marte e Urano, indicando um
dia em que a necessidade de
se distanciar da vida social fica mais
intensa. Você estará nervoso e
apreensivo, mas com dificuldade de
expor seus sentimentos. O momento
pede práticas de relaxamento.

A Lua entra em Leão e recebe
tensos aspectos de Vênus,
Marte e Urano, indicando um
dia intenso, especialmente no
trabalho. Imprevistos podem
acontecer e você deve estar preparado
para enfrentá-los. O momento pode
envolver a chegada de uma notícia
inesperada relacionada ao trabalho.

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

Comemorou em grande estilo mais uma primavera a
socialite Sandra Maria Couto Maldonado a quem
enviamos votos de felicidades e muitos anos de vida.

Destaque ao cantor/músico Amir Montecchi que
embalou a noite de terça com o melhor da MPB
durante a comemoração dos 5 anos da Feira Cultural
e Gastronômica da Praça da Cavalhada. O povo
aplaudiu e aprovou. Sucessos!
Boas vindas ao
garotão João
Guilherme que veio
ao mundo para
completar a
felicidade do casal
Guilherme Luiz
Nunes Batista e
Fernanda Braga.
Parabéns aos papais
e muita saúde ao
João Guilherme. A
foto estampa a
felicidade da família.

