
SUPREMO É SUPREMO
O juiz federal de 1ª Instância Sérgio Moro 
cancelou sua decisão que determinou ao ex-
ministro José Dirceu o uso de tornozeleira 
eletrônica. A decisão foi motivada por um 
despacho do ministro Dias Toffoli, do STF. 
Ao decidir a questão, Moro disse que 
determinou o uso da tornozeleira por 
entender que Dirceu voltou à situação 
processual em que estava antes da decisão 
do STF, quando cumpria medidas 
cautelares, como o monitoramento 
eletrônico. Que fique bem claro, decisões 
judiciais se cumprem, mesmo por juíz a-
quo, quando ditas por juíz ad-quem. E no 
caso do Supremo, ele ainda é supremo.

FACEBOOK ILEGAL
A Justiça Eleitoral determinou que o pré-
candidato ao Senado Emídio Antônio de 
Souza, do PSL, exclua sua página no 
Facebook "voteEmidioSouza". O perfil foi 
considerado difusor de propaganda eleitoral 
antecipada, contuda vedada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral. A decisão foi proferida 
pelo juiz eleitoral Jackson Coutinho no 
último dia 30.Em sua decisão, o juiz 
eleitoral Jackson Coutinho pontua as 
propagandas eleitorais só serão permitidas 
após o dia 15 de agosto deste ano. A gente já 
alertou os espertinhos, agora, quer levar 
tinta, problema de quem se acha acima da 
lei.

APLICATIVO ESPERTO
E a justiça já mostrou que não está pra 
brincadeira, cite-se a decisão do juiz do 
Tribunal Regional Eleitoral Mário Roberto 
Kono de Oliveira, publicada na última terça 
feira, determinando a quebra do sigilo 
telefônico de um número atribuído ao ex-
secretário de Estado de Educação e pré-
candidato a deputado federal pelo PPS, 
Marco Aurélio Marrafon. A Procuradoria 
Regional Eleitoral acusa o político de 
p r o m o v e r  p r o p a g a n d a  e l e i t o r a l  
extemporânea,  via aplicativos de 
mensagem. Os espertalhões que fiquem 
antenados, porque este ano o bicho vai 
pegar.

MUSICA SÉRIA
Beatles, Chico Buarque, Tim Maia e outros 
grandes nomes da música nacional e 
internacional estarão na 'line up' do Coral da 
Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), que recebe o grupo UFMT em 
Cordas, nesta sexta-feira (6) no Teatro da 
UFMT, a partir das 20h00. É o tal negócio, 
musica é musica, é eterna, o resto é o resto, 
babaquices de sertanejo universitário que 
reprovaria em testes do Mobral, se ele ainda 
existisse. Alguém viu por aí o nome de 
Henrique e Juliano? De Fernando e 
Sorocaba? De Quero Tchu, quero Tchá e 
perepereparapará?  Never!

FOTO E NOME
A nota seca da policia dizia que um homem 
de 43 anos, identificado como M.Q.S., foi 
preso pela Força Tática da Polícia Militar de 
Cáceres na tarde do último domingo ao ser 
flagrado tomando banho com duas irmãs, 
uma de 12 e outra de 13 anos, no Rio 
Paraguai. A garota de 13 anos estava sem as 
roupas íntimas e a de 12 disse que o suspeito 
teve relações sexuais com sua irmã. Caso 
confirmado de estupro de vulnerável, claro, 
mas a policia deveria liberar para a  
imprensa o nome completo do indivíduo e 
sua foto pra estampar nos jornais e sites. 
Assim, os futuros abusadores pensariam 
duas vezes antes dos seus atos reprováveis e 
a sociedade ficaria conhecendo quem são 
eles.
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O amigo jornalista Fernando 
Brito,conceituado analista critico 
político do reino tupiniquim, menciona o 
sabor ácido de uma reportagem curiosa 
do UOL esta semana, narrando os 
problemas das plantações de abacaxi 
pela falta de jornais velhos que embrulhe 
os frutos ainda jovens, para protegê-los 
d o  s o l ,  q u e  a  p l a n t a  p e d e .  
Coincidentemente, aqui no Correio 
Cacerense também, um médio agricultor 
esteve a busca de jornais velhos para 
embrulhar abacaxis de sua plantação, 
reféns da seca e do sol aqui do centro-
oeste.  

Assim como o Brito, somos 
igualmente, do tempo em que a 
transitoriedade da glória jornalística era 
simbolizada pela frase: o jornal de hoje 
embrulha o peixe de amanhã e isso 
ensinava muito aos jornalistas. Podava-
lhes a pretensão e os continha no papel 
de narrador, não o de personagem, dos 
fatos.  Vivemos sim, o efeito terrível da 
televisão sobre o jornalismo e não foram 
um nem dois que se perderam na 
vacuidade de se tornarem sub-
celebridades, moléstia que se espalhou 
para a internet e que, em todos os 
campos, é de horrorizar aos veteranos do 
tempo quando se dizia que jornalista não 
é notícia. Li, hoje, que a Abraji – 
Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo – financiada por 20 jornais 
– fará um “centro de checagem” de 
supostas “fakenews” na internet. 

É triste ver que o ímpeto 
desmistificador da geração mais jovem 
de jornalistas não tenha a mesma 
intensidade contra as semi-fakenews da 
mídia convencional, esta mesma que 
embrulhou, para o país, o “abacaxi” 
gigante que nos atirou no desastre 

institucional, político, econômico e 
social, que nos encontramos hoje. 

Você perde seu tempo, se parar 
para ouvir comentários de lacaios a 
serviço do poder podre num noticioso da 
TV ou na internet, que diferenciam 
muito pouco do jornal velho que ainda 
serve para embrulhar abacaxis ou 
peixes. 

É tão ridículo, quanto ler 
chamadas como as que temos hoje de 
pseudos jornalistas editorando artigos, 
matérias fakes e comentários contra 
ministros que no bunker da resistência 
democrática, lutam para impedir o 
tsunami orquestrado por poderosos que 
municiam com dinheiro público as 
TVnenos ditas grande mídias, inimigas 
do povo. 

Tem coisas que ninguém 
questiona, o povão, porque tem mais é 

que trabalhar mesmo, pagar impostos e 
fingir que vive, já a grande mídia peca ao 
não combater a prisão domiciliar de 
filhos de imigrantes (deportados pelo 
governo Trump) e não cobrar dos 
poderosos a libertação das crianças 
reféns do Herodes gringo do século XXI. 
Uma delas, claro, está mais preocupada 
em faturar o monopólio da Copa na 
telinha, enquanto as demais se 
contentam com as migalhas de carona, 
sinal que a coisa anda mesmo Russa na 
grande mídia do patropi. 

Este tipo de imprensa, com a 
devida vênia, se fosse escrita, realmente, 
nem precisava ser jornal velho, que só 
serviria mesmo para embrulhar abacaxis 
e peixes, porque nova, embrulharia o 
estomago do incauto leitor, o oposto da 
pequena grande mídia interiorana como 
a de Cáceres.

Marília me diz em alto e bom som na 
música dela que “traição não tem perdão”. 
Eu concordo com ela até a página dois. Sabe 
por quê? Porque é muito fácil você lidar com 
uma situação hipotética. É muito fácil você 
bater no peito e dizer que não aceitaria algo 
sem ter passado por aquilo. É como bem diz 
aquela frase que “não nos compete julgar a 
realidade que não vivemos”. Da boca pra 
fora é tão simples…

Eu sei que trair é um assunto 
delicado, mas não chega a ser tabu. O que 
tem de música de “corno” que fala sobre 
levar um chifre e continuar vivendo, 
bebendo, “se disgramando” por aí é tanta 
que não dá nem pra contar. A verdade é que 
todo mundo que tem uma relação ou tem 
receio de ser traído ou tem o pé atrás porque 
já foi traído. Ou não tem uma relação 
justamente por isso. Há quem ofereça 
cinqüenta reais pra ajudar a pagar o motel, 
há quem largue e esqueça e melhore e veja 
como que a vida pode ser melhor sem 
alguém mau caráter do lado, há quem pegue 
um táxi e vá bater na casa da pessoa safada 
em questão. Há de tudo. E há, claro, uma 
confiança jogada no lixo por conta de uma 

vontade que não foi segurada.
Sejamos sinceros? Olhar pro lado 

todo mundo olha, mas ninguém tem 
coragem de admitir. Pessoas bonitas 
continuam passando por nós na rua, pessoas 
interessantes continuam aparecendo e só 
quem é muito distraído não vê. Olhar não 
tira pedaço é daqueles ditados que eu não 
gosto porque esconde uma coisa feia que é 
encarar, intimidar com o olhar, não respeitar 
quem está contigo. Entretanto, ele guarda 
um pedacinho de verdade: às vezes, um 
olhar é inevitável. É diferente do outro 
ditado (horroroso) que diz que “cavalo 
amarrado também pasta”. Aí já voltamos 
para a questão de quebrar a confiança. Tem 
uma música do Chico que fala sobre trair por 
vingança de um comportamento. Velha? 
Tem uma do Teló que fala da mesma coisa. 
Separadas por quantos anos mesmo? Ah, 
sim. Olhar pra alguém quer dizer o quê? Na 
maioria das vezes, nada. Já vi e conheço 
casais que comentam se alguém é bonito ou 
não. Já sofri por um ciúme bobo ao ver um 
cara charmoso passando e a namorada 
olhando com atenção. Já passei pelo 
contrário também. E em nenhum desses 

casos culminou numa traição.
Um namoro não te coloca vendas, 

mas te dá uma certeza: só aquela pessoa 
importa. Por mais que nossos olhos 
continuem enxergando outros corpos 
maravilhosos e as curvas (ou falta delas) 
atraia nosso olhar, carregar um amor no 
peito apenas reforça a convicção de que as 
outras pessoas podem até ser diferentes ou 
ter algo que seja mais atrativo de certo 
modo, mas só uma te faz feliz. Entendo, sim, 
que muita gente possa discordar num 
primeiro momento de coisas que estão aqui 
neste texto e não vou julgá-las. 

Crescemos num ambiente que é 
taxativo em relação a isso: trair é um pecado 
mortal. Tem homem que mata a mulher ao 
invés de seguir a vida sem ela. Tem mulher 
que se mata. E vice-versa. E quem segue fica 
estigmatizado com o rótulo de “traído” por 
toda uma vida. O que eu tenho a dizer por 
fim? Melhor descobrir um deslize e cair 
fora, com chance de ser feliz sozinho ou com 
outra pessoa, do que ficar numa relação 
falida onde se é enganado. 
***___ Gustavo Lacombe - Jornalista por 
formação e escritor por prazer.
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 t rabalho de repressão e Oenfrentamento aos crimes na 
região de fronteira de Mato 

Grosso com a Bolívia realizado pelo 
Grupo Especial de Segurança na 
Fronteira (Gefron), resultaram na 
apreensão de 3,023 toneladas de 
entorpecentes. Os dados são referentes 
ao primeiro semestre deste ano.

De janeiro a maio também 
foram recuperados 117 veículos que 
haviam sido roubados e  quatro 
aeronaves que eram usadas por 
criminosos para o tráfico de drogas 

apreendidas. O grupamento também 
atendeu 157 ocorrências, prendeu 190 
pessoas, entre elas, nove bolivianos e 
cumpriu 31 mandados de prisão.

Os  mi l i t a r e s  t i r a r am de 
circulação 2.450 quilos de materiais 
contrabandeados, 27 armas e 368 
munições de diversos calibres, além da 
apreensão de R$ 267.291 e $3.395 
oriundos do tráfico. De acordo com o 
coordenador do Gefron, tenente-coronel 
PM José Nildo, os resultados refletem os 
investimentos feitos pelo Governo do 
Estado, como a aquisição de novo 

armamento e fardamento.
“Os investimentos feitos pelo 

governo e a ideologia de integração 
entre as instituições de segurança 
pública faz com que o profissional se 
sinta valorizado e proporciona um 
melhor rendimento à tropa. Tudo isso 
colaborou para estes resultados”, disse o 
coordenador.

O coronel também destacou os 
16 anos de atuação da unidade no 
Estado, enfatizando que além do 
combate ao crime, o Grupo realiza 
diversos trabalhos sociais que criam 
uma relação de proximidade com a 
comunidade. Os cães do Canil Integrado 
de Fronteira (Canilfron), que além de 
auxiliarem nas atividades policiais, 
passaram a fazer parte de uma nova 
missão: ajudar na reabilitação de 
crianças com autismo e paralisia 
cerebral.  O projeto lançando no dia 24 
d e  j u n h o ,  e m  C á c e r e s ,  a t e n d e 
inicialmente seis pacientes do Centro 
Especializado em Reabilitação do 
município e posteriormente será 
estendido para idosos e pessoas que 
sofreram Acidente Vascular Cerebral.

E com objetivo de desenvolver 
programas educativos e de lazer com 
crianças e adolescentes quem vivem na 
faixa de fronteira, foi criado o “Gefron 
em Minha Comunidade”. O projeto foi 
l a n ç a d o  n o  m e s m o  d i a  q u e  o 
“Cãominhar”, na escola Estadual 12 de 
Outubro, que fica no assentamento Boa 
Esperança em Cáceres.

uas equipes do Instituto Federal Dde Mato Grosso Campus Pontes 
e Lacerda-Fronteira-Oeste. se 

classificaram para a etapa final da 10ª 
Olimpíada Nacional de História do 
B r a s i l ,  q u e  s e r á  d i s p u t a d a 
presencialmente, nos dias 18 e 19 de 
agosto, em Campinas (SP). Elas foram 
as únicas do Estado convocadas pelo 
D e p a r t a m e n t o  d e  H i s t ó r i a  d a 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), que organiza a competição, 
vista como uma proposta inovadora de 
estudo consistente de história. Neste ano 
mais de 14,3 mil equipes se inscreveram 
em todo país.

Sob orientação da professora 
mestre em história, Manuela Arruda dos 
Santos Nunes da Silva e colaboração do 
professor mestre Leonam Lauro Nunes 
da Silva, ambas equipes mantém o ritmo 
de preparação. Batizada “Terezas de 
Benguela”, a primeira é formada pelas 
alunas Alliny Souza Pagliarini, do 2º 
Ano do Ensino Médio Integrado ao 
Curso  Técnico  de  Informát ica-
Matutino; Giovanna Garcia Tavares 
Oliveira e Laura Emilia de Macedo 
Lima, ambas do 2º Ano do Ensino 
Médio Integrado ao Curso Técnico em 
Administração-Matutino.

Já a outra equipe, “Enigma da 
Fronteira Oeste” é integrada pelos 
estudantes Kennedy de Silva Santos, 
Leandro Oliveira Diana e Matheus da 
Silva Santos, todos do 2º Ano do Ensino 
Médio Integrado ao Curso Técnico em 
Informática-Vespertino. “Dentre as 311 
equipes convocadas para a final temos 
as 2 únicas de Mato Grosso. Podemos 
observar que a Olimpíada gera a 
interação entre alunos das diferentes 
séries, turnos. Eles passaram nas fases 

realizada por equipes compostas por 4 
pessoas: 3 estudantes (que podem estar 
em diferentes anos) e o professor de 
história do colégio. Cada professor pode 
orientar quantas equipes desejar, mas 
cada estudante pode fazer parte de 
apenas uma equipe.

Anterior à final houve seis 
fases online que duraram uma semana 
cada uma, com questões e tarefas 
diversas. As respostas foram enviadas 
exclusivamente pelo site da competição 
e foram obtidas pelos participantes por 
meio do debate com os colegas de 
equipe e a pesquisa em livros, internet e 
a orientação dos professores. Cada 
questão trazia 4 alternativas, e mais de 
uma alternativa correta, cabendo às 
equipes selecionar a que considerava a 
mais adequada em resposta à questão. 

online praticamente 2 meses estudando, 
ficando no contraturno, buscando 
orientação dos professores de Língua 
Portuguesa, Geografia, Literatura, 
enfim.

A competição estimula o 
trabalho interdisciplinar. Essa é uma 
conquista coletiva, do Instituto Federal 
de Mato Grosso Campus Pontes e 
Lacerda-Fronteira Oeste. A cada ano 
vemos consolidados nossos passos na 
Olimpíada porque ao longo dessas 10 
edições o IF participou de 8 finais. “Isso 
é  muito s ignif icat ivo”,  af irmou 
Manuela.

A aluna Giovanna destacou o 
empenho das equipes para o resultado e 
declarou ser de grande responsabilidade 
representar Mato Grosso na competição. 
Conforme a organização, a Olimpíada é 

m traficante de drogas foi preso Una tarde da última segunda-feira 
(2) na Rua Marechal Deodoro, 

Cidade Alta em Cáceres e com ele foram 
apreendidas 15 porções de substância 
análoga a maconha e 49 porções do 
entorpecente pasta base de cocaína 
pronto para venda, além de diversas 
cápsulas de projéteis de calibre 9mm, 
38.

Apreensão e prisão só foram 
possíveis graças ao serviço de saturação 
nos bairros Cidade Alta e COHAB 
Velha, sendo que na boca de fumo do 
mulão, os policiais avistaram dois 
homens em atitudes suspeitas, tendo um 
deles empreendido fuga ao avistar os 
policiais, vazando pelo fundo das 
residências, mas o segundo individuo, 
de iniciais J. P. B. (31), preso com 8 
porções de substância análoga a 
maconha.

O suspeito preso, já vinha 
sendo monitorado pelos policiais pelo 
motivo de já haver diversas denúncias de 
que o mesmo estava comercializando 
entorpecente na localidade e na 

varredura, foram encontradas mais 
porções de entorpecentes. Além da 
droga pronta para consumo, foram 
apreendidos ainda uma balança de 
precisão, um pacote contendo ácido 
bórico, e uma carteira de identidade do 
segundo suspeito que fugiu no momento 
da chegada dos policiais.

Os materiais, 49 trouxinhas de 
substâncias análogas a pasta base de 
cocaína; cinco porções medias de 
substancia análogas a pasta base de 
cocaína; um carregador de pistola 380; 
34 munições calibre 9 mm; cinco calibre 
38; uma calibre 40; quatro calibre 38 
deflagradas; uma balança de precisão 
digital; três tabletes de substancia 
análoga a pasta base de cocaína;  uma 
sacola com substancia esbranquiçada 
aparentando acido bórico; 15 (quinze) 
porções de substância análoga a 
maconha e dois tabletes de substancia 
aparentando ser maconha e o suspeito 
foram encaminhados ao Centro 
Integrado de Segurança e Cidadania 
(CISC), para as demais providencias.

A Olimpíada também mobiliza 
temas interdisciplinares e na final, as 
equipes realizarão a prova dissertativa 
sem a presença do professor. Serão 

distribuídas 15 medalhas de ouro, 25 de 
prata e 35 de bronze, de acordo com a 
pontuação. Os demais competidores 
receberão medalhas de honra ao mérito.

EQUIPES AFIADAS

IFMT de Lacerda representará MT
na Olimpíada Nacional de História

A competição, uma conquista coletiva, do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste, estimula o trabalho interdisciplinar
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Estudantes participam em agosto, da final em Campinas, Sp  

 Foto: Divulgação

BALANÇO SEMESTRAL

Gefron detonou mais de três
toneladas de drogas este ano
Assessoria c/ Redação

Apreensões na fronteira regional têm sido rotineiras     

Foto: Arquivo

CIDADE ALTA

Estourada nova boca
de fumo em Cáceres

PM c/ Redação

Policiais fecharam o cerco na boca de fumo da Cidade Alta    

Foto: PM/MT
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 técnico Tite manteve o Orodízio de capitães em 
p o u c o s  j o g a d o r e s ,  

anunciando ontem, 5, que 
Miranda será mais uma vez o 
dono da braçadeira em Brasil x 
Bélgica, nesta sexta-feira, em 
Kazan. O capitão para o jogo de 
quartas de final foi decidido por 
Tite e sua comissão técnica em 
reunião na manhã da quinta feira.

Miranda já havia sido o 
capitão no último amistoso pré-
Copa, contra a Áustria, e também 
diante da Sérvia, no terceiro jogo 
do Mundial. Ele tem se revezado 
com Thiago Silva, que , que 
capitaneou o Brasil no segundo e 
no quarto jogos na Rússia. 
Marcelo teve a função na estréia.  
Como mostrou o UOL Esporte, 
Tite tem mantido poucos 
jogadores com a braçadeira 

durante a Copa depois de fazer 
com que todos os titulares, além 
de outros reservas, atuassem na 
função em seus dois anos de 
trabalho. 

Neymar, pendurado com 
cartão amarelo para mais um jogo 
na Rússia, segue distante da 
possibilidade, assim como os 
demais remanescentes da Copa 
2014 - Paulinho, Fernandinho e 
Willian. Em entrevista Em 
entrevista pré-Copa, Tite admitiu 
que reduziria o leque de capitães 
durante o Mundial.

O duelo entre Brasil e 
Bélgica, colocará frente a frente 
dois camisas 9 de estilos 
distintos. Gabriel Jesus vem 
sendo elogiado e respaldado pela 
comissão técnica da seleção 
brasileira por sua entrega e 
importância tática, apesar de 

ainda não ter marcado no 
Mundial. Já o belga Romelu 
Lukaku, mais alto e forte, é um 
centroavante “típico”, finalizador 
de área e já balançou as redes 
quatro vezes na Rússia, além de 
também ter mostrado qualidades 
para abrir espaços e servir os 
companheiros.

A FIFA divulgou na 
quarta-feira  quem será o 
responsável por apitar a partida 
das quartas de final entre Brasil e 
Bélgica, em Kazan. Trata-se do 
sérvio Mirolad Mazic, que atuou 
na final da Liga dos Campeões da 
última temporada, em que o Real 
Madrid bateu o Liverpool por 3 a 
1, em Kiev, na Ucrânia. Ele terá 
como assistentes os compatriotas 
Milovan Ristic e Dali Djurdjevic. 
O norte-americano Jair Marrufo 
será o quarto árbitro.

Nesta Copa do Mundo, 
Mirolad Mazic já apitou duas 
partidas: a vitória da Colômbia 
sobre o Senegal, por 1 a 0, e o 
triunfo do México sobre a Coréia 
do Sul, por 2 a 1. Na última edição 
da Liga dos Campeões, o sérvio 
também esteve presente em 
importantes confrontos além da 
final. Mirolad Mazic também 
apitou Roma x Atlético de 
Madrid e Juventus x Barcelona, 
entre outros jogos.

COPA 2018

Brasil e Bélgica decidem
hoje vaga para semifinal

Duelo coloca frente a frente dois camisas 9 de estilos distintos, Gabriel Jesus que 
ainda não marcou na Copa e Lukaku, que já balançou as redes 4 vezes na Rússia

Redação c/ Agências

Matadores Lukaku e Gabriel de Jesus serão decisivos no jogo     

Foto: Reprodução
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pontos e ocupa o terceiro lugar 
do Grupo B, com sete pontos 
de vantagem dentro do G4. 

O próximo jogo é neste 
sábado, diante do Tupi, em Juiz 

de Fora (MG). 
No jogo de ida, o 

Dourado ganhou dos mineiros 
por 1 a 0 dentro da Arena 
Pantanal.

 Cuiabá tem o melhor Oataque do Grupo B do 
C a m p e o n a t o  

Brasileiro da Série C com 20 
gols marcados, e lidera as 
estatísticas junto com o 
Botafogo (SP). 
 No entanto, engana-se 
quem pensa que o ataque é o 
setor mais poderoso da equipe 
cuiabana. 
 A força do time está no 
conjunto criado pelo técnico 
I tamar  Shül le  e  passa ,  
primordialmente, pelo meio 
c a m p o ,  m o n t a d o  p a r a  
“morder” na defesa e com 
habilidade suficiente para 
definir no ataque.

Dos 20 gols do Dourado 
marcados até a 12ª rodada, 11 
saíram diretamente do setor. O 
volante Marino, que tem 
liberdade para subir ao ataque, 
é o artilheiro do time com cinco 
gols e está a três da artilharia da 
competição. 

O meia Eduardo Ramos 
é o vice-artilheiro do Cuiabá 
com quatro gol e está a frente 
dos atacantes João Carlos e 
Bruno Sávio, ambos com três 
gols anotados. 

O volante Alê e o meia 
Weverton completam a lista de 
gols oriundos do meio de 
campo.

A filosofia de Shülle se 

vê nos jogos do Cuiabá, que 
mesmo em situações adversas 
não se apavora dando chutões 
para ligar a defesa ao ataque.

Para manter seu estilo 
de jogo, o treinador buscou 
reforçar o setor, sendo que as 
últimas duas contratações 
anunciadas foram dos volantes 
Vitor e Profeta. 

Jogando, geralmente 
com três volantes, que, apesar 
da  l eveza ,  ape r t am na  
m a r c a ç ã o  e  s o f r e m  
constantemente com cartões 
amarelos, o treinador espera 
estar resguardado até o final da 
competição.

O Cuiabá soma 22 

 lateral direito Itaqui e o Oz a g u e i r o  H é l d e r  
tomaram o 3º cartão 

amarelo e terão que cumprir 
suspensão automática. 
 O outro desfalque segue 
sendo o atacante Cleberson 
Tiarinha, que sofreu uma lesão 

nos ligamentos do joelho direito, 
no jogo contra o Botafogo, e 
segue no departamento médico. 

Para a vaga de Itaqui, o 
treinador já adiantou que 
mandará a campo o lateral 
Adriano, enquanto André Ribeiro 
assume o lugar de Hélder e volta a 

formar a dupla de zaga com 
Kaique. No ataque a tendência é 
pela permanência de Ariel, no 
lugar de Tiarinha.

A novidade no Verdão 
deverá estar no banco de reservas. 
O zagueiro Pablo, que não atua 
desde as semifinais do mato-
grossense, onde o time foi 
eliminado nos pênaltis pelo 
Sinop, está liberado pelos 
médicos e poderá ficar ao menos 
no banco de reservas.

O jogo contra o Ypiranga 
de Erechim é neste sábado, às 
17h00. É o primeiro de quatro 
partidas que o clube ainda vai 
realizar no Passo das Emas. A 
projeção é de somar 100% nestes 
jogos para ao final da primeira 
fase estar entre os 4 que passarão 
para o mata-mata.

Atualmente o Luverdense 
é o 6º colocado com 14 pontos. Já 
o Ypiranga é o 8º, também com 14 
pontos, porém está atrás na 
classificação por conta dos 
critérios de desempate.

ARTILHARIA PESADA

Cuiabá tem o melhor ataque do
grupo B no Brasileirão Série C

A filosofia do treinador Shülle se vê nos jogos do Cuiabá, que mesmo em situações adversas seus pupilos não se apavoram dando chutões para ligar defesa ao ataque

S.N c/ Redação

Volante Marino é o artilheiro do auriverde da capital    

Foto: Assessoria CEC

MUDANÇAS NO PLANTEL

Luverdense desfalcado pega
o Ypiranga sábado no Passo
S.N c/ Redação

Time deve ser remodelado no jogão diante da torcida    

Foto: Julio Tabile
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Esotérico
Vênus em Leão caminha livre 
da pressão de Marte e Urano, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
romantismo e necessidade de 

estar em boa companhia. Os próximos 
dias envolvem prazer e divertimento, 
especialmente se estiver envolvido em 
um romance. Seu coração pode começar 
a bater mais forte por alguém especial.

Vênus em Leão caminha 
livre da pressão de Marte e 
Urano, indicando dias de 
maior envolvimento com 

seus familiares e sua casa. O momento 
pode envolver uma negociação ou 
acordo, relacionado à compra ou venda 
de um imóvel de família. Dias de 
acolhimento e afeto entre familiares.

Vênus em Leão caminha livre 
da pressão de Marte e Urano, 
indicando dias de movimento 
intenso e agradável na vida 

social e aproximação de amigos, novos 
e antigos. A comunicação é beneficiada, 
assim como acordos e negociações 
envolvendo projetos e contratos. Uma 
viagem pode ser realizada.

Vênus em Leão caminha livre 
da pressão de Marte e Urano, 
indicando dias de melhoria em 
questões que envolvem suas 

finanças. O período, que dura alguns 
dias, pode envolver uma promoção, o 
aumento de salário, mas também um 
novo projeto ou contrato envolvendo o 
aumento de seus rendimentos.

Vênus em seu signo caminha 
livre da pressão de Marte e 
Urano, indicando dias de 
abertura do coração e maior 

contato com suas emoções, que podem 
estar mais afloradas. Um novo romance 
pode ser o responsável por esse estado 
de espírito. O dinheiro chega com mais 
facilidade nas próximas semanas.

Vênus em Leão caminha livre 
da pressão de Marte e Urano, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e necessidade 

de distanciar-se da vida social e de 
amizades vazias. O período, que dura 
alguns dias, pode indicar a volta de um 
amor do passado em sua vida. No 
entanto, deixe para tomar qualquer 
decisão definitiva depois do dia 10.

Vênus em Leão caminha livre 
da pressão de Marte e Urano, 
indicando dias de movimento 
positivo na vida social e 

aproximação de amigos, novos e 
antigos. O período, que dura alguns dias, 
pode estar relacionado a um contato com 
uma grande empresa, clube ou 
instituição, que resultará em bons 
negócios.

Vênus em Leão caminha livre 
da pressão de Marte e Urano, 
indicando dias de maior 
reconhecimento e visibilidade. 

Sua imagem pessoal e profissional 
melhora consideravelmente. Mesmo 
que queira, não vai conseguir passar 
despercebido. O sucesso profissional 
está cada vez mais perto.

Vênus em Leão caminha livre 
da pressão de Marte e Urano, 
indicando dias de otimismo e fé 
renovados.  Uma viagem 

internacional pode ser planejada, 
marcada ou realizada nas próximas 
semanas. O período pode envolver 
também o sucesso de um projeto de 
publicações ou o encontro com um novo 
caminho espiritual.

Vênus em Leão caminha livre 
da pressão de Marte e Urano, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e necessidade de 

intimidade. Você estará mais voltado 
para a satisfação de suas verdadeiras 
necessidades emocionais e sensuais. O 
momento pode envolver também uma 
negociação ou acordo financeiro.

Vênus em Leão caminha livre 
da pressão de Marte e Urano, 
indicando dias de movimento 

intenso e agradável na vida social, com 
novas amizades surgindo e a antigas 
sendo renovadas. Os trabalhos em 
equipe são altamente beneficiados, 
especialmente os que envolvem 
questões sociais e políticas.

Vênus em Leão caminha livre 
da pressão de Marte e Urano, 
indicando uma rotina agradável 
e possibilidade de cuidados 

com sua saúde global. O momento é 
ótimo para começar uma dieta e um bom 
programa de exercícios. Se estiver 
pensando em fazer uma cirurgia 
plástica, tente antes do dia 10.

By Rosane Michels

Destaque VIP ao talentoso atleta Ricardo 
Porva que deu um verdadeiro show no  skate 
em nossa cidade. Bem se diz o velho ditado 
quem sabe faz ao vivo. Sucessos!!!

Abraço especial a linda Anny Cliss das  
Óticas Carol que festejou mais um ano de 
vida envolto a manifestação de carinho dos 
amigos e familiares. Felicidades Mil!!!

Registramos a passagem do natalício  do amigo de longas 
datas Manoel Leiteiro. Que essa data se repita por muitos 
anos sendo sempre festejada com alegria e saúde. 
Parabéns a você!!!

Felicidades ao aniversariante do dia Adilson Reis, que marca um 
golaço no placar da vida e recebendo calorosos abraços dos 
familiares e rol de amizade. Que Deus em sua infinita bondade 
lhe presenteie com um ano pleno de realizações e muita saúde.

ANO 56 - Nº 10.325
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Forró do bom, quadrilha, gastronomia típica junina e julina, alegria geral 
e gente animada, ingredientes específicos da mega festança caipira que abriu as 
porteiras ontem na Pracinha da PM (Avenida Sete de Setembro), uma mostra do 
que será o tradicional Arraiá-Corrêa até domingo em Cáceres. O evento, uma 
promoção da Capitalize e Associação de Cabos e Soldados do 6º BPM, tem seu 
ponto alto, no Festival de Prêmios. Página 03

FERVO JULINO

Arraiá Corrêa esquenta
na pracinha em Cáceres

Em sua 19ª edição a grande festa caipira começou bombando na noite de ontem esquentando o clima e na final, sorteará dentre os prêmios, um Fiat Mobi

Anahiê moçadas, que a festança vai tremer o chão até domingo   

Festa: Divulgação

RÉQUIEM PANTANEIRO

Exéquias na Catedral S. Luis 
receberá cinzas de ex-prefeito

Foto: Arquivo

Página 03
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uma ação rápida e com Ns u c e s s o ,  p o l i c i a i s  
militares do 6º CRM de 

Cáceres lograram prender na 
tarde de anteontem, 3, dois 
assaltantes perigosos e recuperar 

dinheiro que ambos haviam 
r o u b a d o  h o r a s  a n t e s  d o  
Supermercado Teles, no bairro 
Nova Era, além de um revolver 
usado pela dupla no assalto. 
Foram presos,  Wanderley 

ainda vestindo a camiseta 
utilizada durante o assalto ao 
mercado. 

Com ele, os policiais 
apreenderam uma arma artesanal 
tipo trabuco, calibre 38 e R$ 
323,00 em espécie, além de 
quatro carteiras de cigarros, 
produtos do roubo.

Na seqüência, foi preso o 
Gonçalino, com o restante da 
grana roubada, R$ 280 Reais, 
além de um aparelho celular e 
duas carteiras de cigarros, 
também provenientes do roubo 
ao mercado. Ambos ganharam 
carona de camburão até a central 

de policia, onde foram autuados 
em flagrante delito pelo crime de 
roubo, artigo 157 do Código 
Penal.

Conforme a ficha policial 
da dupla, Cabeção registra 
passagens por roubo, furto, 
tráfico de drogas e uso ilícito de 
drogas, enquanto que seu  
comparsa Gonçalino, está 
fichado como homicida, artigo 
121 do CP, por ter assassinado 
uma pessoa. 

Mais dois bandido0s que 
estão fora de circulação e devem 
passar boa temporada atrás das 
grades.

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

Mendes da Silva Lara, 25,  vulgo 
Cabeção e Gonçalino Leite 
Pedroso, 19.

Conforme relato policial 
por volta das 15h00 da terça feira, 
chegou a informação via Cips, 
sobre o roubo no mercado, onde 
os ladrões haviam adentrado, um 
deles, armado, indo direto ao 
caixa, onde além do funcionário, 
estava cliente e ameaçadores, 
roubaram cerca de   R$ 800,00 
que estava no caixa, além de dois 
aparelhos celulares e algumas 
mercadorias.

As imagens das câmeras 
do mercado ajudaram os policias 
no reconhecimento dos ladrões, 
figurinhas carimbadas por 
diversas passagens e suspeições e 
as diligencias visaram o Jardim 
Universitário, onde residia um 
dos assaltantes, Wanderley Lara, 
o Cabeção, que ao avistar a 
v i a t u r a  d a  P M ,  t e n t o u  
empreender fuga, mas foi preso, 

entro de sua política de Dreajuste trimestral do gás 
de cozinha, a Petrobras 

foi aumentado ontem, quinta-
feira (5), o botijão de 13 kg em 
4,4% nas refinarias e com isso, o 
preço sobe dos atuais R$ 22,13 
para R$ 23,10. O valor do preço 
r e f i n a r i a / c o n s u m o  s e m  
tabelamento pelo governo, 
associado ao repasse de tributos e 
margens de lucro das agiotas 
distribuidoras.chega até mais de 
300% na revenda em muitas das 
c i d a d e s  d o  i n t e r i o r ,  
especialmente em Mato Grosso 
onde o valor do botijão de 13 kg 
supera R$ 90,00.

Desde o início deste ano, 
após reclamações sobre o peso do 
valor do gás de cozinha no 
orçamento das famílias de baixa 
renda, a Petrobras passou a adotar 
uma regra de reajuste trimestral 
para o chamado GLP (gás 
liquefeito de petróleo). Em 
janeiro, o valor do botijão foi 
fixado em R$ 23,16. Depois, em 5 

de abril caiu para R$ 22,13. E a 
partir de amanhã sobe para R$ 
23,10.

Segundo a estatal, caso 
fosse repassar para o preço do 
produto as variações do dólar e 
das cotações do GLP no mercado 
internacional registradas no 
último trimestre, o aumento teria 
de ser acima de 20%. No período, 
o dólar subiu 16% e a cotação 
internacional, 22,9%. A política 
de reajuste do GLP permite, 
porém, compensar aumentos de 
custos ao longo do ano, reduzindo 
a volatilidade do preço do gás de 
cozinha.

A l g u n s  s e t o r e s  d o  
governo defendem que o governo 
adote uma política de subsídio 
para as famílias de baixa renda 
para aliviar o custo do produto no 
orçamento familiar. O Palácio do 
Planalto chegou a avaliar o 
repasse de um valor fixo para as 
famílias beneficiadas pelo 
programa Bolsa Família, mas a 
proposta não prosperou.

CADEIA NELES

Dupla encanada em Cáceres
com arma e dinheiro roubado
Da Redação

Wanderley Silva Lara e Gonçalino Pedroso estão chaveados     

Foto: PM/MT

NOVO AUMENTO

Gás de cozinha: ágio de 300%
da refinaria até o consumidor
Da Redação

Em Cáceres, o botijão de 13 kg não sai por menos de R$ 90,00    

Foto: JCC
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muitos avanços, graças o empenho e a 
vontade política do Prefeito Francis 
Maris em transformar a educação e 
c o m  e l a  n o s s o s  í n d i c e s  d e  
desenvolvimento. Essas inaugurações 
são a prova disso”, reconheceu Eliene.

Nesta sexta-feira, (6), às 
19h00, agora, na área da saúde, quem 
recebe os benefícios de mais uma obra 
relevante é o Distrito de Caramujo. O 
Prefeito Francis e o Secretário de 
Saúde Antonio Carlos Mendes 
inauguram hoje e entregam à 
comunidade a tão sonhada  Unidade 
Básica de Saúde – UBS de Caramujo.

Os valores se aproximam de 
um milhão de reais, maior parte dos 
recursos, municipais, R$ 600 mil, 
segundo o prefeito, comprovando a 
importância do pagamento dos 
impostos municipais. 

“Tudo que é arrecadado é 
revertido para a população em 
serviços e obras de qualidade como as 
que estamos para inaugurar esta 
semana”, destacou Francis Maris.

 Prefeitura de Cáceres Aprogramou para esta semana a 
i n a u g u r a ç ã o  d e  t r ê s  

importantes obras sociais que vão 
contribuir significativamente nas 
áreas de educação e saúde. 
 Na quarta-feira, (4), às 
14h00, o Prefeito Francis Maris Cruz 
e a Secretária Municipal de Educação, 
Eliene Liberato Dias, inauguraram a 
reforma da Escola Municipal 
Marechal Rondon no Assentamento 
Corixa, próximo à divisa do Brasil 
com a Bolívia. 
 A empresa WP Construtora 
foi a responsável pelos serviços, onde 
a Prefeitura investiu o valor de R$ 
55.503,09, recursos de convênio e 
próprios.

Já ontem, quinta feira, 05, 
aconteceu a inauguração da cobertura 
e iluminação da quadra poliesportiva 
da Escola Municipal  Paulo Freire, 

localizada  na Comunidade Paiol. 
Segundo o Prefeito Francis Maris, 
uma obra que atende um anseio dos 
moradores daquela região e vai 
contribuir nas atividades de educação 
físicas e pedagógicas, culturais e 
sociais da escola e eventos da 
comunidade. Francis anunciou que os 
valores chegam próximo 500 mil 
reais, englobando recursos próprios e 
de convênios. 

“Só nesta obra investimos 
mais de 93 mil reais de contrapartida, 
isto é compromisso com a educação. 
Nas duas escolas que estamos 
trazendo melhorias tem recursos 
próprios da prefeitura”,  salientou 
Francis.

A Secretária de Educação 
Eliene Liberato, comemora os 
i n v e s t i m e n t o s  n a  e d u c a ç ã o  
enaltecendo as ações desenvolvidas 
pela gestão municipal. “Temos tido 

os cursos de Estudos Sociais, 
Ciências, Letras e Pedagogia.

No campus Jane Vanini em 
Cáceres, a direção da Unemat 
destacou a luta de Ernani Martins nas 
discussões sobre a criação de uma 
instituição de ensino superior em 
Cáceres, que contou com apoios do 
Bispo da Diocese de Cáceres, D. 

fez a doação de todos os lotes do 
Jardim Padre Paulo à municipalidade 
e no setor de educação, priorizou a 
abertura de cursos superiores 
voltados à formação de professores 
que à época não possuíam esta 
g r a d u a ç ã o .  R e s s a l t e - s e  q u e  
inicialmente, o Instituto de Ensino 
Superior de Cáceres, (IESC) oferecia 

nteontem, 4, em São Paulo, Afoi cremado o corpo de Ernani 
Martins, ex-prefeito de 

Cáceres, ex-deputado estadual e um 
fundadores da Universidade Estadual 
de Mato Grosso (Unemat) na década 
de 70 do século passado. 
 Ernani morreu aos 90 anos de 
idade, na terça-feira, 3 na capital 
paulista onde residia ultimamente e 
deixou viúva a esposa Lourdes 
Martins de cuja prole teve as filhas 
Eliane e Fernanda.

Ernani Martins lutava contra 
um câncer há 13 anos e segundo 
familiares, (esposa, filhas, genros e 
netos) seu quadro de saúde piorou nos 
últimos 60 dias, tendo sido internado 
3 vezes, no Hospital Osvaldo Cruz.

Após o velório e cremação, 
as cinzas, a seu pedido, serão trazidas 
para Cáceres, onde acontecerá nesta 
terça-feira a missa de 7º dia na 
Catedral de São Luis.

P o l í t i c o  e  e s t a d i s t a  
visionário, Ernani Martins, além de 
comandar a cidade de Cáceres por 
dois mandatos (1967 a 1970 e de 1975 
a 1980) e fundar o Museu Histórico 
do município, se destacou em 
segmentos da sociedade cacerense. 
Como exemplo de desprendimento, 

Máximo Biennés e do ex-prefeito 
municipal, José Rodrigues Fontes.

Aos 40 anos da instituição 
superior de ensino, do IESC de 1978, 
a Unemat registra sua consternação 
pelo desenlace de um de seus 

criadores, cujo projeto não seria 
possível sem a utopia dele e 
pa rce i ros ,  acabando  por  se  
transformar em uma instituição bem 
maior do que pensada naquele 
momento.

m sucesso já esperado, a Uabertura do Arraiá Corrêa em 
sua 19ª edição em Cáceres na 

noite de ontem, fez o chão tremer na 
Pracinha do 6º CR/PM, prometendo 
repetir e mesmo superar a dose neste 
final de semana, com a presença de 
milhares de pessoas curtindo e 
participando da festança julina.

Uma promoção tradicional 
da Capitalize Promoções e Eventos e 
Associação de Cabos e Soldados do 6º 
Batalhão de Policia Militar, o Arraiá 
Corrêa segue até domingo, com uma 
vasta programação incluindo festival 
de prêmios e muita diversão. Nesta 
edição, para aqueles que adquiriram 
suas cartelas, a premiação está 
irresistível com o sorteio de  2 
televisores LCD 32”; 1 geladeira; 1 
celular Samsung Galaxy J7; 1 moto 
Honda CG Fan 125 CC e 1 Fiat Mobi.

Francisco Alves, presidente 
da Capitalize e organizador do Arraiá 
destacou a animação do bailão de 
abertura que continua agitando a 
moçada todas as noites, sob a batuta 
de Thiago Nusa, Forró Brasil, Erre 
Som, Lucianinho dos Teclados, Forró 

Esquenta e Azes do Forró. Os 
ingressos para o bailão são vendidos 
na portaria a preços bem populares, já 
para curtir a festa a entrada é gratuita. 

Quem esteve ontem e deve 
voltar hoje e no final de semana, já 
provou e passou adiante o cardápio do 
Arraia, com suas comidas típicas. 
Para as crianças, a área de diversão 
infantil está demais, assim como as 
apresentações culturais, entre outras 
atrações.

O  Arraiá Corrêa é realizado 
na praça da 7 de setembro, em um 
espaço destinado a diversão da 
família. Sobre o grandioso show de 
prêmios, o presidente Francisco, da 
capitalize produções e eventos, 
garante que será a melhor premiação 
de toda a história da festa e que as 
cartelas estão sendo vendidas durante 
a festa.

Concluindo, tranqüilizou a 
família cacerense quanto a total 
segurança do ambiente na ante-sala 
do 6º Batalhão de PM, convidando 
toda população a prestigiar a 
tradicional festa, misto de diversão e 
chances de ganhar prêmios.

ÚLTIMO ADEUS

Corpo do ex-prefeito de Cáceres
foi cremado 4ª feira em São Paulo

Político e estadista visionário, Ernani Martins, além de prefeito de Cáceres por dois mandatos e fundar o Museu Histórico, foi um dos criadores da Unemat

Da Redação

Ernani Martins foi um dos idealizadores da Unemat/Cáceres    

Escola Municipal Mal. Rondon foi totalmente reformada    

Foto: Assessoria

EDUCAÇÃO & SAÚDE

Governo Francis inaugura três
obras esta semana em Cáceres
Assessoria

ARRAIÁ CORRÊA

Grande festança julina começou
quente na praça 7 de Setembro

Da Redação

Abertura da festança agitou a moçada na quinta feira    

Foto: Divulgação

Foto: Família
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