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MULINHA DE PRESO
Com sua filha, ela foi flagrada na visita do cadeião, com cinco pacotes de suco artificial em pó, contendo cocaína, que seriam entregues para o amásio preso

Jovem é presa na visita com
droga suco falso pro amásio
Fotos: C.N

As embalagens pareciam ter sido modificadas e realmente
estavam, pois quando os agentes abriram os pacotes, perceberam
que haviam porções de um pó em branco, que seria cocaína.
Indagada sobre os fatos, ela confessou que recebeu os produtos de
uma pessoa que não conhece, mas que receberia R$ 100 para
entregar ao preso Josemar da Silva Pouso, 37. Página 03

CADEIA NELES!

Junto com trutas executou tio
a chutes, cacetadas e tijoladas
Foto: PM/MT

Flagrante se deu durante a visita na Cadeia Pública

CONTAGEM REGRESSIVA

Em 48 horas começam as
campanhas eleitorais 2018
Foto: JCC

O relógio começou a
contagem regressiva para o
lançamento das campanhas
eleitorais visando o pleito de
2018 e na quinta feira, 16,
partidos políticos, candidatos e
coligações, já podem ganhar as
ruas e colocar oficialmente as
campanhas eleitorais nas ruas,
fazer comícios e usar
equipamento de som fixo. O
Jornal Correio Cacerense, está
com as portas e páginas abertas
aos candidatos.
Página 06
Jornal Correio Cacerense único diário com parque gráfico

Flagrante da prisão dos covardes assassinos em Vila Bela

Carlos Christian, se juntou com Carlos César e Maikon
Bispo no dia 4 deste mês e o trio barbarizou com seu tio Edilio
Fernandes Lopes, o Dilo, agredindo-o a socos, pauladas e
tijoladas,em Vila Bela da Santíssima Trindade. A vítima socorrida ao
Regional de Cáceres, morreu na última sexta feira, 10 e os assassinos
já estão atrás das grades, para pagar pelo covarde crime. Página 04
CAMIONETAS

Ladrões encapuzados
atacam na zona rural
Página 04
SANTA FÉ

Reaberto posto de saúde
em distrito após 10 anos

NOVA CHEFIA

Coordenadoria de educação
muda comando em Cáceres
Foto: Assessoria

A pedagoga Francieli Matias de
Oliveira assumiu a coordenadora da
Secretaria Municipal de Educação,
substituindo a professora técnica Nilza
Helena Rodrigues Egues, que alegou
motivos particulares para deixar o cargo,
após um ano e meio no cargo. Para a
secretária de educação Eliene Liberato
Francieli tem o perfil necessário, para
coordenar as ações pedagógicas.

VIDA BANDIDA

Ladrão teria comprado
Toro pro escambo do pó
Página 04
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Nova coordenadora Francieli empossada pela secretária Eliene
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Reposição geral, Já!
A grande mídia que faz a media
do governo recessivo e retrógrado, ripou
o STF no ultimo final de semana, pela
decisão de aprovar por maioria, o que
alguns chamam de reajuste e,
convenhamos, não passa de uma
reposição salarial aos integrantes
daquele poder da republica, que ainda
deverá ser referendada pelo congresso
nacional e sancionado pelo executivo
central.
Os puxa-sacos do governo
saíram a campo para condenar o
judiciário, que tal e coisa, vai quebrar o
país, que é uma vergonha, que todos
devem se unir para salvar a crise patropi
e os cambaus.
Conversa fiada de lacaios do
governo, pois quem deveria tapar a
cratera, deveria ser quem a cavou
durante todos estes anos, gastando
milhões em mordomias e benesses
palacianas.
Razão absoluta assiste ao
presidente da Associação MatoGrossense dos Magistrados, o juiz
Arimatéa, ao refrescar a cuca dos malinformados ou tendenciosos, mostrando
que, o salário do judiciário está
congelado desde 2014, defasado em
43% no poder aquisitivo da categoria,
sem contar a inflação deste ano.
Com certeza, de vereador a
senador, ninguém ficou no ora - veja
zerado durante estes quatro anos, e, o
que se pede, quando deveria exigir, não é
um reajuste de vencimentos, e sim, a
reposição das perdas.
Absoluta Ratio, assiste aos
ilustres ministros do STF que sem
mesuras aos Potens encastelados, o que
os ínclitos cidadãos reivindicam são

CAFÉ DE CORAÇÃO
Nosso café da manhã sem muito açúcar,
(olha o colesterol!) é para os médicos
cardiologistas, cujo Dia Nacional se
comemora nesta terça feira, 14 de agosto. O
amigo cardiologista é aquele profissional
da especialidade médica que cuida do
diagnóstico e do tratamento de doenças e
disfunções relacionadas com o coração e a
circulação sanguínea. Graças a eles,
milhares de corações são salvos todos os
dias e é de Coração, que saudamos a todos
eles, de Cáceres, da região, de Mato
Grosso, do Brasil.
TRÁS(N)PARENTES?
O STF vai analisar se leis municipais
podem proibir parentes até o terceiro grau
de agentes públicos locais de celebrar
contratos com o município. O tema, objeto
de um recurso extraordinário, com
repercussão geral reconhecida, pelo
Plenário Virtual. O relator do recurso,
ministro Dias Toffoli, observou que
normas a respeito, já foram analisadas por
ambas as Turmas do STF e, em todos os
casos, foi afirmada a constitucionalidade
da vedação em questão, sob o
entendimento de que elas visam promover
os princípios da impessoalidade e da
moralidade administrativa (artigo 37,
caput, da Constituição Federal).
GUERRA CIVIL
O Brasil vive uma guerra fomentada pela
violência? Se você respondem sim, nota
10, pois dados de 2017, mostram que a
criminalidade fez 63.880 vítimas fatais, o
equivalente a 175 casos por dia, alta de
3,7% em relação ao ano anterior. O número
absoluto de homicídios é o maior entre
todos os países e a taxa de 30,8 registros por
100 mil habitantes coloca o Brasil entre os
dez mais violentos do mundo. Os dados
foram compilados pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública, com informações
das secretarias estaduais de Segurança e
Polícias Civis.
ATÉ QUE ENFIM
O governo de Mato Grosso sancionou o
projeto de lei aprovado pela Assembléia
Legislativa, que torna obrigatória a
apresentação da carteira da vacinação no
ato de matrícula de alunos nas escolas de
Mato Grosso. A obrigatoriedade passa a
valer para berçários, hotéis maternais, préescolas, creches, orfanatos ou qualquer
agremiação de serviços correlatos. Até que
enfim, Seu Serafim, a gente vinha
cobrando isso faz tempo. A sanção foi
publicada no DOE na última sexta-feira.
CONTRAMÃO
As vendas do comércio varejista brasileiro
caíram 0,3% em junho na comparação com
o mês anterior, segundo divulgou na última
sexta-feira (10) o IBGE. Trata-se do
segundo resultado negativo consecutivo,
acumulando perda de 1,5% em dois meses,
ressaltando que a taxa de maio foi revisada
para queda de 1,2% em vez de 0,6%,
devido à greve dos caminhoneiros que
causou desabastecimento e queda no
consumo também no mês seguinte. Tai, o
país não está quebrado e sim, moído pelo
desgoverno e quem paga o pato é a greve do
caminhoneiro, até quando?

apenas 16,38% dos mais de 40% das
perdas acumuladas no período.
Com a máxima vênia ao
candidato do PDT à sucessão
presidencial, Ciro Gomes, que rufou ma
última sexta-feira a proposta salarial
aprovada pelo STF, segundo ele feita de
maneira inábil, em um momento
inapropriado diante da realidade
brasileira, quem gerou esta realidade
caótica, foram os políticos, o governo.
Somando tudo, um juiz com quase 30
anos de estudos, ganha menos que a
metade de um deputado, que não precisa
ter o ensino fundamental completo para
o cargo.
E o papo é mais embaixo, , aqui
em Mato Grosso, o arremedo temeroso
das medidas candangas, aqui, no matão,
a maldita Emenda Constitucional do
Teto de Gastos, aprovada em novembro
de 2017, não cola na reposição

reivindicada pelo STF, pois não tem o
condão de impedir o reajuste dos
salários.
A absurda emenda congela os
gastos públicos pelos próximos cinco
anos e os 16,38% estão previstos no
orçamento do Tribunal desde 2016,
portanto, já incluído no orçamento,
assim quando demagogicamente foi
aprovado a lei vergonhosa e recessiva
Lei do Teto de Gastos, a previsão, e
provisão, já estava incluída desde o
orçamento de 2016, não se falando em
estouros.
Só pra finalizar, além do
judiciário, entendemos que todos os
trabalhadores deveriam exigir a
reposição de suas perdas, cobrando dos
milionários privilegiados da maquina
pública, seus direitos, mesmo porque
ninguém é obrigado a cobrir cheque sem
fundo de perdulários, Bom Dia!

Uma tarde no Circo
Sábado de sol, aquela preguiça de
deixar jacaré morrendo de inveja deitado
nas areias da praia do Daveron, a onça
turista debaixo de uma árvore sesteando
pra sessão de fotos domingo pela manhã
no cais da Barão, (fosse nos tempos da
nona, uma rede e uma jarra de groselha
trincando) a gente na praça Barão gelando
a goela com água de coco enquanto
esperava a hora da matiné do Cine Palácio,
O Homem Elefante, bilheteria
nacional com Anthony Hopkins e Anne
Bancroft. Falar em elefante, eu me lembro
de circo, e como era bacana passar uma
tarde encarapitada como cabrito numa
arquibancada de um deles, comendo
pipoca e dando aquelas gostosas
gargalhadas com as cambalhotas dos
palhaços no picadeiro. Eu tinha 13 anos,
usava fitas e laços nos aloirados cabelos,
tênis hi-top combinando com a calça de
para quedas feita de nylon ripstop, era uma
pré-adolescente que curtia a vida com as
amigas, no embalo de Woman, de Lenon,
sucesso de seu álbum Double Fantasy.
Pena que em dezembro daquele 1980, o
beatle viria a ser assassinado, na entrada

de sua casa no Edifício Dakota.
Eu e a patotinha sentimos paca e
nestas reminiscências, misturei o
raciocínio, pois estava lembrando daquela
tarde de sábado de 1980 lá na praça Barão,
enquanto esperava a hora de ver o Homem
Elefante no Cine Palácio, pronto, voltei a
fita. Filme bom, mas melhor mesmo era o
circo que vez por outra aparecia na cidade,
aquela Kombi toda pintada, colorida, com
enorme alto-falante anunciando o
espetáculo: sessão das moças; globo da
morte; trapezistas argentinos, que a gente
sabia, eram mestiços da Bolívia; palhaços
engraçados; engolidor de espadas;
mágicos, etc. e tal.
A gente ficava até meio zarolha
pra tentar descobrir os truques do mágico,
a platéia parava durante o vôo dos ginastas
no trapézio e como já disse, ria prá mais de
metro com a bagunça dos palhaços. Ah,
como era gostosa a tarde no circo. Os mais
velhos comentavam a política, no Bar do
Jucão; a criançada jogando bafo com as
figurinhas compradas na banca do Nagib e
na segunda feira, além da escola, as aulas
de datilografia com Dona Filomena.
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Além, claro, de lavar louças e
ajudar a mãe nos demais afazeres
domésticos. Estudar, divertir, passear, ir a
missa, cinema, brincar de namoricos as
escondidas da mãe, claro,
sonhar,...sonhar... e viajar no onírico
mundo da fantasia, vontade de ser adulta,
desejos que se contrapõem hoje, com as
saudades daquele tempinho que embalou a
minha, a sua, é, a nossa pré-adolescência e
nele, os olvidos das tardes no circo. Sabia
que a gente sonhava em ser trapezista só
prá ficar perto daquele malabarista de
maiô branco com galões dourados e fala
castelhana?
Juro que ainda vou curtir uma
tarde de arquibancada de circo, o primeiro
que chegar em Cáceres, mesmo porque
sonhar é viver e eu adoro viver sonhando
que tenho uma cara pintada de azul e um
nariz comprido, igual uma palhacinha de
ribalta, mas não pense que sou maluca, é
só sonho, viu?

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Anos

Rosane Michels - Editora
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SUCO NA CADEIA

Companheira de preso foi flagrada com pacotes de suco Tang. recheados de cocaína para entregar durante a visita e agora vai responder por tráfico

Mulinha de preso dança
com droga durante visita

Da Redação

Foto: Cáceres-Noticias

U

ma jovem de 18 anos,
(nome não revelado pela
policia), foi presa em
estado de flagrância no último
sábado, 11, durante a visita, ao
tentar entregar cocaína para seu
companheiro preso na cadeia
pública de Cáceres, verificando
os agentes da casa penal, que a
droga estava escondida em
pacotes de suco em pó.
De acordo com a Polícia
Civil, a jovem que estava com sua
filha, era uma das pessoas que
visitavam os presos na cadeia e a
bronca estourou, durante a revista
nos produtos e alimentos que os
visitantes levam aos presos,
comprovando a suspeita dos
agentes penitenciários, que
deram voz de prisão para a
infratora. Conforme o boletim de
ocorrência lavrado pela policia
civil, ela levava cinco pacotes de
suco artificial em pó que seriam
entregues para um preso.
As embalagens pareciam
ter sido modificadas e realmente

entorpecentes e recolhida à
cadeia feminina, à disposição da
justiça. Seu companheiro
Josemar, que responde a vários
processos criminais, como posse
ilegal de arma, receptação, roubo

ROUBADO E DOPADO

Poconeano teria sido largado
por sequestradores no Facão
Da Redação

A

policia judiciária civil de
Cáceres está investigando
um possível caso de
sequestro ocorrido na semana
passada em Cáceres, partindo das
informações de populares, via
Ciosp à Policia Militar, avisando
que o jovem identificado como
Leonardo Elias, 27, que dizia ser
morador de Poconé, estaria
procurando ajuda em um sítio na
comunidade do Facão, dizendo
que havia sido roubado por
seqüestradores.
Uma viatura da Radio
Patrulha esteve no local,
encontrando realmente Leonardo
Elias, que estava com uma
corrente em um dos braços e que
disse aos PMS, que no dia
anterior (quinta feira), ao chegar
em sua casa lá em Poconé vindo
do trabalho, por volta das 19h00,
foi surpreendido por dois
indivíduos encapuzados e
armados de revólver que lhe
fizeram refém, roubando um
aparelho celular e R$ 350,00 em
dinheiro.

Porções de cocaína estavam nas embalagens de suco em pó

estavam, pois quando os agentes
abriram os pacotes, perceberam
que haviam porções de um pó em
branco, que seria cocaína.
Indagada sobre os fatos, ela
confessou que recebeu os
produtos de uma pessoa que não

conhece, mas que receberia R$
100 para entregar ao preso
Josemar da Silva Pouso, 37.
A mulinha de preso foi
encaminhada para a delegacia de
Cáceres, sendo autuada em
flagrante por tráfico de

PERFIL TÉCNICO

Secretaria Municipal de Educação
tem nova coordenadora pedagógica
Assessoria - SME

A

pedagoga Francieli
Matias de Oliveira é a
nova coordenadora da
Secretaria Municipal de
Educação (SME) e assumiu o
cargo na última terça-feira (7), a
convite da secretária de
Educação, Eliene Liberato Dias.
Francieli substitui a professora
técnica Nilza Helena Rodrigues
Egues, que alegou motivos
particulares para deixar a
Coordenação, após um ano e
meio no cargo. A nova
coordenadora é formada em
Pedagogia, com habilitação em
Supervisão Escolar, sendo
servidora efetiva da Educação e
estava lotada na Escola
Municipal Erenice Simão
Alvarenga, no bairro Nova Era,

e furto, e, já condenado por
alguns desses crimes, vai ficar
sem droga no pote. A filha da
suspeita foi entregue ao Conselho
Tutelar de Cáceres, para as
demais providencias.

onde também exercia a função de
coordenadora. Já no primeiro dia
de sua nova função, Francieli se
reuniu com professores e técnicos
para uma apresentação formal e
ouviu as demandas das
competências de cada um, dos
programas e dos projetos
desenvolvidos pela SME.
Francieli disse que aceitou o
desafio porque confia na proposta
educacional do município e na
equipe de professores e técnicos,
que darão suporte às suas ações.
Para ela, o coordenador
pedagógico tem, além das
funções pedagógicas que lhe são
pertinentes, auxiliar no
aprendizado dos alunos da Rede
de Ensino, dando suporte para
que as escolas avancem na
Foto: Esdras Crepaldi

Educação e melhorem seus
índices. A secretária Eliene
Liberato deu posse à nova
coordenadora dizendo que
escolheu uma professora da Rede
para valorizar os profissionais
que atuam no município.
“Francieli tem o perfil que
necessitamos para coordenar as
ações pedagógicas da Secretaria
Municipal de Educação. Ela se
mostrou competente e muito
dedicada enquanto esteve à frente
da Coordenação Pedagógica da
Escola Erenice Simão Alvarenga.
Tenho certeza que, com
nosso apoio, ela fará um bom
trabalho”, destacou Eliene. Ao
finalizar, a secretária agradeceu a
disposição e o empenho da
professora Nilza Helena, pelo
período em que esteve à frente da
Coordenação Pedagógica da
SME.

Ainda conforme a dita
vitima, os ladrões obrigaram-no a
dirigir seu próprio veículo, Fiat
Pálio, de placas KAA 9281,
Poconé-MT, até esta cidade,
abandonando-o na localidade do
Facão. Leonardo, alegou se
lembrar apenas que um dos
ladrões, o sufocou com um
pedaço de pano embebido com
uma substância que o fez perder
os sentidos e quando acordou já
estava sem nada.
Finalizando disse que ao
acordar ainda meio tonto,
procurou ajuda com sitiantes nas
proximidades da BR 070,
concluindo, que havia sido
ameaçado de morte pelos
bandidos, caso chamasse a
polícia.
O veículo dele foi
encontrado pela polícia
abandonado no Bairro Santo
Antonio e agora a PJC de
Cáceres, apura a veracidade dos
fatos, para em se concretizando,
chegar aos possíveis autores do
sequestro.
Foto: Ilustrativa

Pálio da vitima foi abandonado longe do Facão, após o roubo

Secretária Eliene assina possa da Coordenadora Franciéli
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BANDO COVARDE

Um dos assassinos era sobrinho da vitima e teria combinado com os comparsas pra aplicar aquela surra no tio, mas exageraram e o agredido acabou morrendo

Ajudou comparsas a executar o
tio a chutes pauladas e tijoladas
Da Redação

Foto: Vila Bela em Pauta

A

Polícia Civil prendeu, na
última sexta-feira (10), em
cumprimento ao mandado de
prisão temporária decretada pela
Justiça, contra Carlos Christian,
Carlos Cesar e Maikon Bispo,
suspeitos no inquérito pelo apura
crime de homicídio qualificado.
Eles foram presos, no inicio
da noite da ultima sexta feira, 10, em
ação conjunta envolvendo policiais
de Vila Bela e Pontes e Lacerda,
sobre o comando do delegado de
policia Clayton Queiroz Moura.
Conforme a autoridade, um
morador Edilio Fernandes Lopes,
59, popularmente conhecido como
Dilo, havia sido agredido a pauladas,
chutes e tijoladas na manhã do dia 4 e
socorrido ao Hospital regional de

Na época do crime, a policia
ouviu várias testemunha s e algumas
chegaram a informar ter ouvido a
vitima durante a covarde agressão,
reconhecendo Carlos Christian,
Carlos Cesar e Maikon Bispo, como
os autores da barbaridade.
Nas investigações o
delegado Moura e sua equipe

JOGO DUPLO

Preso ladrão que receptou
Toro roubada pra fazer pó
Da Redação

P

oliciais militares foram
informados de que uma
camioneta Fiat Toro de cor bordô
roubada na cidade de Curvelândia
estaria na região do Assentamento dos
Pratas e que três de seus ocupantes,
aparentemente perdidos, procuravam
por combustível.
De imediato, os PMS se
deslocaram até referido lugar e em
diligências naquela região, em uma
estrada vicinal deram de frente com a
caminhonete, que não parou, sendo
necessário fazer o contorno, para o
acompanhamento tático que seguiu-se
na MT-250, local, onde os bandidos
abandonaram a Toro na entrada da
Comunidade Veredinha, fugindo por um
matagal.
Na perseguição por terra, os
policiais conseguiram realizar a prisão
de um dos suspeitos identificado como
F.V.P, 44, mas seu comparsa não foi
detido, conseguindo fugir. A equipe
recuperou a caminhonete Fiat Toro com
placa PCB 9076 de Barra do Bugres e
que ao ser checada, constatou-se ser
objeto de roubo na cidade de Arenápolis,

Assassinos presos vão responder por homicídio qualiﬁcado

Cáceres, apos permanecer
hospitalizado por mais de cinco dias,

veio a falecer no final da tarde da
última sexta feira, 10.

REFÉNS NA RESSACA

Encapuzados roubam duas
camionetas na zona rural

PM/MT c/ Redação

N

a noite da última sexta-feira
dia 10, na localidade
conhecida com o Ressaca,
entre os municípios de Mirassol
D'oeste e São José dos IV Quatro
Marcos, os moradores foram
rendidos por cinco bandidos e
tiveram suas caminhonetes
roubadas. O fato foi comunicado a
Polícia Militar de São José dos
Quatro Marcos, por volta das 1 hora
da madrugada do sábado, 11, quando

lograram deter os três assassinos já
chegando à cidade de Pontes e
Lacerda, fugindo num taxi.
Ainda conforme o delegado,
Carlos Cesar cometeu o homicídio
juntamente com seus dois filhos,
sendo que Carlos Christian era
sobrinho da vitima.

finalmente as vítimas conseguiram
entrar em contato informando o
roubo, após a saída dos bandidos.
Uma equipe se deslocou até
aquela zona rural, ouvindo os relatos
das vítimas, uma delas, J.J.P.T, 65,
que disse estar conduzindo sua VW
Amarok de cor prata, placas QBZ5597 - São José dos IV Marcos, e a
outra, G.M.O, 63, que dirigia a S-10
de cor branca, ano 2014, placas
FQV-1690, de Uberlândia –MG.
Foto: Ilustrativa

Policia sempre leva desvantagem nos ataques na zona rural

Ambos disseram que ao chegar na
porteira da propriedade rural, foram
rendidos por uma quadrilha.
Segundo eles, no local
haviam 5 bandidos que estavam
armados e encapuzados, e logo
anunciaram o roubo. A quadrilha
entrou na casa com as vitimas,
rendendo outros moradores, sendo
todos levados para um banheiro da
casa. Segundo ainda as vítimas, um
criminoso teria ficado na porteira,
enquanto quatro entraram na casa,
rendendo as demais vítimas.
Posteriormente dois
bandidos teriam ficado na casa
cuidando das vítimas, enquanto
outros dois fugiram com as
caminhonetes tomando rumo
ignorado. As vítimas relataram que
teriam ficado por cerca de 2 horas
nas mãos dos bandidos, até por volta
de 1 hora da madrugada do sábado
11, quando os criminosos foram
embora da casa.
O fato foi comunicado para
as demais Unidades de Polícia, mas
até o momento, nenhuma
informação da recuperação das
caminhonetes havia sido repassado
pelas autoridades.

Cáceres-MT, terça-feira 14 de agosto de 2018

região médio do estado, na noite da
sexta-feira durante um assalto na Top
Distribuidora de Bebidas, localizada
próximo ao Parque de Exposições,
momento em que o proprietário Nilton
estava em companhia de outras pessoas
no lado de fora de casa.
Conforme informações da
vítima, os elementos, armados,
anunciaram o assalto, sendo que um dos
meliantes o agrediu a coronhada, e em
seguida os levaram para dentro da
residência, pegaram a chave de uma
caminhonete Fiat Toro e dinheiro. O
suspeito preso em Curvelândia
confirmou o assalto em Arenápolis e
disse que estava em companhia do
suspeito identificado como Neguinho,
de Lambari D'Oeste, que teria lhe
vendido a caminhonete por R$ 1.500,00
sabendo que o veículo era roubado, mas
que faria um bom negócio na Bolívia.
A caminhonete foi
encaminhada para a Delegacia de
Polícia Civil de Mirassol D'Oeste,
juntamente com o suspeito, que foi
levado pro cadeião e a camioneta será
devolvida à vitima em Arenápolis.
Foto: PM/MT

Ladrão F.V.P iria trocar a Toro por cocaína na Bolívia
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COMPROMISSO

Moradores aprovaram a reabertura, mas fizeram uma ressalva não querem que essa reabertura seja motivo eleitoreiro, ressaltou “Piriquito”, líder da comunidade

Posto de saúde do Sta. Fé
foi reaberto após décadas
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

o posto de saúde de Aparecida Bela
também será reformado para
atendimentos médicos.

Na oportunidade, estavam
presentes os vereadores, Adonias
Izidorio (Ratto) e Renilso Senhorinho,

secretária de Assistência Social Simone
Floreano, Secretário de Administração
Max Bonfim, e servidores municipais.

ERVA NO APLICATIVO

Mulas são detidos pela PM
com 3 arrobas de maconha

G1-MT c/ Redação

O

Lideranças, autoridades e povo comemoram reabertura do posto

N

a última sexta-feira (10), foi
reaberto o posto de saúde do
Distrito de Santa Fé no
município de São José dos Quatro
Marcos. O posto de saúde foi uma das
promessas de campanha do prefeito
Ronaldo Floreano, que atendeu a uma
solicitação antiga de moradores do
Distrito de Santa Fé.
Com a presença vereadores,
secretários de governo, moradores e
lideranças políticas, o prefeito Ronaldo
Floreano parabenizou a secretária de
Saúde, Tayonara Bittencourt pelo
esforço em reabrir o posto de Saúde, que
esteve a décadas fechado. E, que nos
últimos meses passou por um processo
de reforma em sua estrutura para
atendimentos dos munícipes do distrito,
comunidades e dos assentamentos
Chico Mendes e Duas Meninas.
Os moradores do distrito
aprovaram a reabertura do Posto, mas
fizeram uma ressalva não querem que

essa reabertura seja apenas como motivo
eleitoreiro, ressaltou “Piriquito”, líder
comunidade.O prefeito afirmou essa
reabertura do posto de saúde é uma
conquista da comunidade, que todo mês
virá um médico para fazer atendimento
de saúde, que estará aberto para
atendimento em seu mandato, e que
objetivo é descentralizar a saúde no
município, utilizando as estruturas de
saúde que estavam fechadas para
atendimento médico.
“Estamos indo de encontro do
cidadão e com isso dando a continuidade
a um trabalho de saúde preventiva, com
o intuito de melhorar a qualidade de vida
do cidadão quatromarquense”, destacou
o Prefeito. A secretária de Saúde
Tayonara, mostrou que tem trabalhado
para reestruturar os locais que estavam
fechados. “Essa estrutura estava
deteriorada, fizemos um trabalho de
restauração, aonde teremos bom
atendimento de saúde,” concluindo, que

motorista de um aplicativo,
uma adolescente de 17 anos e
mais três foram detidos por
tráfico de drogas em Rondonópolis no
sábado (11) e ao todo, foram
apreendidos 45 kg de substância análoga
à maconha, durante ação realizada no
Bairro Nova Era, naquele município,
após denúncia anônima.
Os policiais chegaram em uma
residência e se depararam com o Gesiel
de Matos, motorista de aplicativo, o
qual, informou aos policiais que havia
deixado duas mulheres numa casa em
outro bairro com malas suspeitas. No
endereço relatado, os policiais
encontraram Eliton Francisco de Souza
com o entorpecente. Ao ser questionado,
ele confessou ser dono da droga e que
tinha acabado de recebê-la.
Em depoimento, o motorista de
aplicativo revelou que um terceiro teria
sido responsável pela contratação dele e
que recebeu R$ 1 mil para buscar as duas
mulheres e a droga em Campo Grande
(MS), sendo detido contratante, João
Paulo Vilarim Alves, durante rondas no
bairro.
Ele afirmou que havia feito a

intermediação para a aquisição da droga
e que as duas mulheres estavam se
dirigindo para a rodoviária. No local, as
duas, uma delas de 17 anos, foram
detidas. Os celulares de todos os detidos

foram apreendidos e levados para a
delegacia e agora, os mulas devem
responder por tráfico de drogas,
associação para o tráfico e corrupção de
menores.
Foto: PM/MT

Os mulas maiores de idade foram autuados por tráfico

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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VALE QUASE TUDO

Até a antevéspera das eleições, são permitidas a divulgação paga e a reprodução na Internet do jornal impresso de até dez anúncios de propaganda por jornal

Campanhas eleitorais abrem
a corrida política na 5ª feira
Da Redação
Foto: JCC

Jornal Correio Cacerense, único diário do oeste de MT

D

epois de amanhã, (16) os
partidos políticos,
candidatos e coligações,
já podem ganhar as ruas e colocar
oficialmente as campanhas
eleitorais nas ruas, fazer comícios
e usar equipamento de som fixo.
Também podem fazer campanha
em carros de som e usar altofalantes ou amplificadores de

som em suas sedes e comitês.
Estão ainda autorizadas, até o dia
6 de outubro, véspera do primeiro
turno, a distribuição de material
gráfico, a realização de
caminhadas, carreatas ou
passeatas e o uso de carro de som
pelas ruas, divulgando jingles ou
mensagens dos candidatos.
Sem cor ou tendência

política, o Jornal Correio
Cacerense desde já mantém suas
portas e páginas abertas a todos os
candidatos, para inserções
publicitárias nos termos da Lei nº
9.504/97 em seu artigo 43, dentre
os quais, 1/8 de página, (jornal
padrão) mediante recibo de forma
visível, do valor pago pelo
anúncio, consoante o § 1º, da
supracitada lei. Lembramos que
de conformidade com esta
legislação, até a antevéspera das
eleições, são permitidas a
divulgação paga e a reprodução
na Internet do jornal impresso de
até dez anúncios de propaganda
eleitoral, por jornal, em datas
diversas, para cada candidato, no
espaço máximo, por edição.
O departamento
comercial do Jornal Correio
Cacerense, único diário da região
oeste de Mato Grosso, e, com
parque gráfico próprio, atenderá a
demanda mediante pagamento a
vista, em atenção ao § 1º do
mencionado artigo 43 da lei
vigente.

QUEDA FATAL

Motociclista morre após
atropelar xará na avenida
Da Redação

Foto: PM/MT

Em acidentes de moto, geralmente o motociclista leva a pior

U

m fato deveras curioso
aconteceu no último sábado no
perímetro urbano de
Araputanga, região de Cáceres, quando
o motociclista Adilson Ferreira Pessoa
Estevão, 23, conhecido pela alcunha de
Didiu, atropelou o pedestre Adilson
Ferreira da Silva, 42, na Avenida Rio
Branco naquela cidade, no trecho da MT
170.
Adilson Ferreira Pessoa
pilotava sua motocicleta Honda Fan de
cor preta, placas NTX 5330, pela citada
avenida, sentido centro/distrito de Santa
Rita, quando o pedestre Adilson Ferreira
da Silva,cruzou a avenida e foi colhido
em cheio.

Conforme testemunhas ouvidas pelos
policiais, o primeiro Adilson não
conseguiu se desviar do segundo
Adilson, e, ou evitar o atropelamento,
ambos recebendo ferimentos
generalizados, o motociclista, com
lesões mais graves. Ambas as vitimas
caídas ao solo, foram socorridas pelo
serviço de Saúde Municipal e
posteriormente encaminhados para
Hospital Regional em Cáceres, onde,
Adilson Ferreira Pessoa Estevão, o da
moto não resistiu aos ferimentos e
acabou indo a óbito, enquanto o
pedestre, Adilson Ferreira da Silva,
ficou internado recebendo atendimentos
médicos.

NOTA – ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE
CÁCERES
A respeito de reportagem Paciente PNE teria morrido por falta
de atenção no HRC, a direção do Hospital Regional de Cáceres informa
que em nenhum momento houve “descaso” no atendimento ao paciente
Emanuel Henrique da Silva. Ele foi encaminhado pelo Hospital
Municipal de São José dos Quatro Marcos ao regional, onde deu entrada
as 4h25 da madrugada de 6 de agosto. Assim que Emanuel foi internado,
ele recebeu toda a assistência.
Foram solicitados todos os exames pertinentes para o auxílio do
diagnóstico, dentre os quais o concentrado de hemácias. Após o resultado
dos exames, por volta das 6 horas, ele foi encaminhado ao Centro
Cirúrgico, onde foi realizada uma Toracotomia com drenagem pleural e
Laparotomia exploradora. Porém, durante o procedimento, o paciente
evolui para uma parada cardiorrespiratória, que foi revertida, mas logo
depois teve ele nova parada, vindo a óbito durante o procedimento.
Ascom SES MT
ENCOMIND AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ Nº 24.707.242/0001-88 - NIRE: 51300006120
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a
realizar-se em 23 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona
Rural, Cep: 78200-000, Cáceres - MT, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Em Assembleia
Geral Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2017, b) Destinação do resultado do exercício
encerrado em 31/12/2017. 2 - Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração do Artigo 1 do Estatuto Social,
para alterar a denominação social, substituindo o nome Encomind, em atendimento a exigência formalizada no
Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada e Outras Avenças, b) Outros assuntos de interesse da
sociedade. Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a
que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativo ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017. Cáceres-MT, 10 de agosto de 2018. Marcus Vinícius Alves Bernardes
Botelho - Presidente do Conselho de Administração.

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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FALTAM 180 MINUTOS

Tropeço diante do Bragantino não incomoda muito o Cuiabá classificado em 3º do Grupo e na fase mata-mata, e vai pegar o segundo colocado do Grupo A

Derrotado pelo Massa Bruta
Dourado aguarda mata-mata
S.N c/ Redação

Foto: Assessoria/Arquivo

O

Cuiabá acaba foi
derrotado na tarde de
sábado último, pelo placar
de 2 a 1 pelo Bragantino, no estádio
Nabi Abi Chedid, (Bragança
Paulista-SP), em partida válida
pela última rodada da Série C do
Campeonato Brasileiro. Com o
resultado o Dourado se classifica
em terceiro do Grupo e aguarda
para conhecer seu adversário na
fase mata-mata, e vai pegar o
segundo colocado do Grupo A.
No mesmo grupo do time
Cuiabano também se classificou
em primeiro o Botafogo-SP, em
segundo Operário-PR, e em quarto
o Bragantino.
Focado em vencer a partida
e conquistar a vice-liderança do
grupo B, o Dourado foi o primeiro
a criar oportunidade de gol.
Marinho arriscou chute da entrada

da área, mas a mira saiu torta e a
bola passou longe do gol do
Bragantino. O dourado seguiu
pressionando e desperdiçando as
chances.
A primeira chegada com
perigo do Bragantino veio após os
10 minutos de partida. Adriano
cruzou na área, Rodriguinho deu
um carrinho, mas não conseguiu
alcançar. O time paulista ainda
tentou com Léo Jaime que deu uma
caneta no jogador Cuiabano, mas
na seqüência, acabou perdendo a
bola. O Cuiabá continuou
insistindo, e em uma roubada de
bola Josimar chutou forte, o goleiro
Luan espalmou e Ewerton deu um
jeito de afastar o perigo.
A pressão se inverteu e os
donos da casa partiram para cima
dos mato-grossenses. Fernandinho
recebeu de Adriano Paulista e

soltou uma bomba de fora da área,
mas a bola subiu muito e passou
por cima do gol do Cuiabá.
Aos 29, em uma jogada
rápida, Léo Jaime recebeu e
mandou para o fundo da rede.
Bragantino 1 a 0. No contra-ataque
o Dourado levou perigo com a
cabeçada de Flávio, que passou
pelo goleiro Luan, mas Ewerton
estava atento a jogada e conseguiu
salvar o Bragantino.
Na volta do intervalo o
Cuiabá chegou com perigo ao gol
do Bragantino, Luan conseguiu
defender, mas a sobra ficou com
André Luiz que desperdiçou e
chutou para fora. Na seqüência,
Marcos deu um carrinho perigoso
em cima de Fernandinho, do
Bragantino, e tomou o vermelho
direto e deixou o Cuiabá
desfalcado. O time paulista tentou

GOLZINHO MAGRO

Luverdense se despediu da
Série C com vitória em casa
S.N c/ Redação

O

Luverdense cumprindo
tabela e não aspirando
mais nada este ano na
série C, recebeu o Operário PR no
Passo das Emas e venceu por 1 a
0, um golzinho magro na
despedida do certame, mas pelo
menos, uma vitória para sair de
campo de cabeça erguida diante
de seu torcedor.
Depois de um primeiro
tempo sem gols, o segundo turno
foi bastante movimentado.
O Verdão partiu para cima
do time paranaense, Paulo Renê
quase abriu o placar, mas o
goleiro visitante Matheus
conseguiu encobrir e a bola saiu
pela linha de fundo.
Os mato-grossense
continuaram criando
oportunidades como a jogada
com Rubinho que mandou uma
bomba para o gol do Operário,
mas o goleiro estava atento e fez
uma bela defesa.
Nem deu tempo dele
respirar, e Lucas Braga passou
pelos zagueiros e exigiu outra
grande defesa de Matheus.

O Luverdense colocou
pressão e buscou aproveitar cada
espaço, dando trabalho para a
defesa do Operário. Aos 24, Pablo
dividiu bola com o jogador
paranaense, ela tocou na perna
esquerda do Alisson do Operário,
enganou goleiro, e entrou para o
gol. Luverdense 1 a 0.
Aos 37, o time luverdense
perdeu o zagueiro Pablo, que

havia tomado um cartão amarelo
por reclamação, e após uma
entrada mais forte, foi expulso.
Aos 38, Sousa fez gol para
o Operário, mas o bandeirinha
marcou impedimento e o juiz
anulou o gol.
A partida segui até os 49,
com a vitória de 1 a 0 do
Luverdense.

Agora a fase é do mata-mata, em duas partidas decisivas

ampliar a vantagem com Adriano,
que mandou uma bomba, mas o
goleiro Matheus salvou o Cuiabá.
Aos 26, Josimar recebeu
cruzamento na área e não perdoou,
mandou pro fundo da rede, sem
chance para o goleiro Luan,
deixando tudo igual 1 a 1.
O Bragantino foi pra cima
do Dourado, Adriano Paulista
recebeu livre, limpou a marcação e

chutou forte, mas a bola desviou e
saiu. O Cuiabá também buscava a
vitória, em uma cobrança de
escanteio Marcelo subiu, mas o
goleiro do Bragantino se esticou
para evitar o gol. Aos 44, Anderson
tocou para Danilo Bueno, que
chutou com categoria fazendo
Bragantino 2 a 1. A partida seguiu
até os 49, mas sem alteração no
placar.

Foto: Débora Lobo

Joguinho pelada em Lucas, com despedida do Verdão
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Pensamento do dia
"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original...(Albert Einstein)

******************************************************
Um brinde mais que especial ao
patriarca da família Mendes,
Antônio Mendes que festejou
mais um ano de vida. Que o tempo
seja sempre o seu melhor
parceiro, trazendo equilíbrio e
sabedoria, que lhe darão a
receita ideal para viver a vida,
aproveitando o melhor que ela
tem a oferecer. Muita saúde,
amor, paz, fé, esperança, alegria
e prosperidade. Feliz
Aniversário! Na foto com a
esposa Creuza e a filha Adriana.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de Plutão
e Marte em Capricórnio
indicando um dia de maior
envolvimento com seus
projetos, especialmente os
de trabalho. Sua saúde passa por um
momento de mudanças positivas. É
possível que você decida começar um
bom programa, com dieta e exercícios.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte em Capricórnio
indicando um dia de
aprofundamento emocional
e necessidade de limpeza, de
deixar para trás situações e pessoas que já
não fazem sentido em sua vida. O dia é
ótimo para aprofundar práticas que unam
mente e corpo.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de
Plutão e Marte em
Capricórnio indicando um
dia de movimento em sua
vida social e intensidade
dos sentimentos. Um romance pode
passar por um processo de
aprofundamento e dar um passo à
frente. Um filho pode surpreender.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte em Capricórnio
indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
amigos íntimos. É possível que você seja
convidado a gerenciar uma nova equipe de
trabalho. Uma equipe de trabalho pode
precisar de mudanças.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de Plutão
e Marte em Capricórnio
indicando um dia de
intensidade nas emoções e
necessidade de distanciarse da vida social. Você estará mais
caseiro e mais voltado para os seus. O
momento pode envolver a compra ou
venda de um imóvel.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de
Plutão e Marte em
Capricórnio indicando um
dia de movimento e
mudanças em projetos profissionais e
planos de negócios. O momento pode
envolver a concretização de um novo
projeto ou aprovação de uma promoção.
Sua credibilidade aumenta.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte em Capricórnio
indicando um dia de
movimento e mudanças em
reuniões de negócios e projetos que
envolvem a assinatura de um contrato. O
momento pode envolver também, a
decisão de retomar estudos ou marcar uma
viagem.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de Plutão
e Marte em Capricórnio
indicando um dia de
movimento em projetos de
médio prazo. Uma viagem pode ser
realizada e trazer mudanças importantes
a escolhas já feitas. Você estará mais
intenso e profundo e em maior contato
com o Sagrado dentro e fora de você.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte em Capricórnio
indicando um dia de
movimento em questões que
envolvem suas finanças. Um
negócio, que passa por um momento de
acordo, pode ser firmado e concretizado,
promovendo o aumento de seus
rendimentos.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte em Capricórnio
indicando um dia de
aprofundamento emocional
e mudanças importantes em
projetos pessoais. Uma sociedade ou
parceria financeira, assim com a
negociação de uma grande soma de
dinheiro pode ser concretizada.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Plutão
e Marte em Capricórnio
indicando um dia de
mudanças positivas em
projetos, tanto pessoais
quanto os profissionais. O momento pode
envolver também uma decisão
importante, que é tomada depois de algum
tempo de reflexão.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de Plutão
e Marte em Capricórnio
indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aprofundamento de amizades.
Um amigo íntimo pode mostrar sua
lealdade e reafirmar seu apreço. O
momento pode envolver mudanças em
uma sociedade ou parceria comercial.

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

Aniversariando hoje a elegante Marlene
Fornanciari que recebe os parabéns dos
familiares e rol de amigos. Que Deus lhe
presenteie com coisas boas e muita saúde.
Felicidades mil!!!

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

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

Em tempo registramos a passagem de mais uma data
natalícia de Wilson Miranda a quem desejamos votos de
felicidades e muitos anos de vida.

Celebrou também mais um ano de vida o
promoter Sergio Simões que na
oportunidade recebeu o carinho dos
amigos e familiares. Sucessos, saúde, paz
e amor.

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

