
PARTIU QUEDA
A produção de arroz em casca em Mato Grosso 
deve ter queda em 2018 em relação à safra deste 
ano. A estimativa é do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Em nível nacional, a 
previsão é que no próximo ano haja retração nas 
produções de milho e soja tenham queda. 
Segundo o IBGE, o estado deve produzir 21,7% 
a menos que na safra anterior. No total, o país 
deve produzir 11,5 milhões de toneladas de 
arroz, 8% a menos que o colhido neste ano. Para 
a safra 2018, o IBGE prevê uma retração de 
9,2% na produção de grãos. Ao todo, a produção 
de cereais leguminosas e oleaginosas foi 
estimada em 219,5 milhões no país.

HORÁRIO DE LOUCO
No próximo ano, o horário de verão terá o seu 
início no dia 4 de novembro, vigorando até o 
terceiro domingo de fevereiro, de acordo com 
decreto publicado na ontem, (18) no Diário 
Oficial da União. Atualmente, adotam o horário 
de verão os estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito 
Federal. O fim do horário de verão chegou a ser 
analisado pelo governo. Um estudo do 
Ministério de Minas Energia apontou queda na 
efetividade da iniciativa, já que o perfil do 
consumo de eletricidade não estava mais ligado 
diretamente ao horário, mas sim à temperatura. 

CADÊ O NOSSO?
O total de 5,1 milhões destinados pelo Governo 
Federal ao Turismo de Mato Grosso, deverá ser 
desmembrado em financiamentos de até R$ 200 
mil, concedidos à empresários do setor. Na 
manhã da última sexta-feira (15), em Cuiabá, o 
Ministério do Turismo oficializou o 
investimento junto à Secretária de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, o que deve 
multiplicar obras de infraestrutura Estado afora, 
ampliando a visibilidade dos atrativos. Os 
repasses serão executados pela agência 
Desenvolve MT e a expectativa é de que subam 
para mais de R$ 50 milhões em 2018. Como 
perguntar não paga imposto ainda, quanto será 
que virá pro turismo de Cáceres?

BESTEIROL SINGULAR
Vejam só a palhaçada oficial: o deputado Caio 
Narcio (PSDB-MG) chegou ofegante na noite 
da última quarta-feira (13) ao plenário da 
Comissão de Educação da Câmara, da qual é 
presidente, e aprovou em pouco mais de um 
minuto um projeto sobre a autorização de cursos 
à distância na área de saúde. Sem nenhum 
deputado no plenário da comissão, Narcio 
sentou-se ao lado de uma secretária e do 
deputado Saraiva Felipe (PMDB-MG), e 
anunciou: "Em discussão. Não havendo quem 
queira discutir, aqueles que o aprovam 
permaneçam como se acham. Aprovado"; e 
completou: "Nada mais havendo a tratar, 
agradeço a presença de todos está encerrada esta 
sessão"

FAKE-NEWS/CADEIA!
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Gilmar Mendes, previu que as 
eleições de 2018 serão um desafio para o 
combate às notícias falsas veiculadas pela 
internet, conhecidas como fake news. O 
ministro deveria saber que pisou na bola, cadeia, 
oras, a internet é uma arma e quem usa arma fora 
da lei, deve pagar pelos seus crimes. O que falta 
na justiça do Brasil é botar atrás das grades, os 
abusados que caluniam, difamam e injuriam as 
pessoas e ficam no oba-oba, ora, seu Gilmar, use 
seu poder e bota na tranca os safardanas, uai! 

SEM FESTAS
Quem estava sonhando com Réveillon popular 
este ano em Cáceres, pode tirar o cavalinho da 
chuva, porque o bereré tá em falta no tal erário, 
cancelando a festa da virada. Quem quiser se 
divertir, se vira nos 30 pra liberar uma grana 
porque o piseiro da Praça de Eventos da 
Sicmatur vai ficar as moscas. Virada, só no Iate 
Clube, uma quina pra começar. Também, no 
Carnaval, podem enfiar o pandeiro no saco, que 
não vai virar nada, só em clubes e no cash. 
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 Aleluia!!! diriam os mais 
otimistas, droga, refutariam os 
pessimistas e a gente que sempre foi 
realista, concorda parcialmente com 
ambos. Realmente, a sentença de 
político acusado e comprovadamente 
corrupto, com provas testemunhais e 
materiais (documentais) precisam e 
devem ser condenatória, então aleluia 
mesmo. E...droga, mas droga mesmo, 
não deixam de ter razão os pessimistas, 
pois o cara rouba cem milhões, devolve 
cinqüenta milhões, meio a meio, tipo 
rachid, vai pra casa cumprir aquela 
cadeia domiciliar na maior liberdade, e 
fica tudo como dantes no reino de 
Abrantes, ulalá!
 Pode ser nove, dez, quinze, vinte 
anos de prisão, não importa; o doleiro 
Yousseff, reincidente em delação 
premiada, (algo legalmente impossível, 
não fosse no Brasil), pegou 300 anos de 
cadeia, ficou três e cumpre o restante em 
mansões ,  cur t indo os  mi lhões  
propinados, ulalá, que isto é Brazil, 
Veja! O político mete a mão em centenas 
de milhões de reais, devolve a metade e o 
resto, bem, o resto, o povo cobre via 
impostos, porque Estado, é saco, e, 
vazio, não pára em pé, precisa regar o 
bolso dos políticos, daí, mão no nosso 
bolso, oras! 
 Nem vamos tanto ao pote sem 
sede, nem de taxi, né Pedro? Chutou 
quase dois bi de rombo do governo 
anterior, se chegou a R$ 700 milhões, foi 
muito, claro, que é grana braba, em 100 
gerações com salário mínimo, a gente 
não chegaria a metade. E brada o 
otimista: Bravo, o ex-governador foi 
condenado, vai devolver R$ 73 milhões 
e tal e coisa. 
 Em termos de valores, já dá pra 
dizer que o ex-gestor de MT assumiu 

grande parte da culpa pelos crimes 
cometidos, assumindo a devolução de 
R$ 73 milhões aos cofres públicos, valor 
fixado no acordo de colaboração 
premiada que o ex-governador fechou 
com a Procuradoria-Geral da República 
e que chega a R$ 96 milhões englobando 
os outros seis condenados na operação. 
Não é possível saber quanto desse valor 
representa o que de fato foi surrupiado 
pelo ex-governador e seus amigos, 
calculando-se que apenas cerca de 56% 
do dinheiro desviado, segundo as 
denúncias, será devolvido. 
 Maravilha, dos dedos, os anéis, 
diria o otimista e sem pessimismo, mas 
com amplo realismo de 40 anos de janela 
na imprensa patropi, a gente pode avaliar 
por alto, que metade do rombo, não volta 
e ninguém cobra, exceto a gente aqui na 
humilde mídia e meia dúzia de gatos 
pingados pelai. 

 Mato Grosso é apenas um 
reflexo do Brasil, onde delação virou 
comercio, negociata entre poderes e sem 
dúvidas, um incentivo a mais para a 
corrupção, compensando pois, ser 
desonesto, oras! Mas não acabou, o 
principal da ópera bufa que envergonha 
quem como a gente cursou direito, 
advogou 12 anos em Sampa e acreditava 
na punição como reprimenda da justiça, 
vem agora: Apesar de condenados, eles 
não serão presos, pois estão amparados 
por um acordo de colaboração premiada 
na Procuradoria Geral da República. 
 Vão cumprir o deletério da 
prisão, nas mansões, com banquetes aos 
amigos e demais mordomias, apenas, 
com o incomodo das tornozeleiras 
eletrônicas, rigores lúdicos das leis aos 
reeducandos home-sweet-home, coisa 
pra poucos, brindando Jingle-Bel's num 
réveillon particular in-family, AL right? 

 No começo da segunda década do 
século XXI, (calma, estamos nele) 
estimava-se que 277 milhões de pessoas 
vivessem sozinhas, em especial nos países 
mais ricos como Suécia, Noruega, Japão, 
Reino Unido e os EUA, consoante dados 
revelados por um estudo do Euromonitor 
International, publicado no The Guardian. 
Nesta verdadeira revolução social 
destacavam-se, e acredito, ainda estejam as 
mulheres, que até os anos 50 do século XX 
raramente viviam sozinhas e hoje caminham 
a passos largos para serem a maioria. 
 E se, nos interstícios desta 
realidade, prevalece o preconceito de que 
viver só significa isolamento, tristeza, 
depressão, tal como prevalecem as pressões 
sociais para o casamento e a procriação, a 
verdade é que aqueles que optam pela vida a 
um, preferem falar dos prazeres e das 
compensações de ter um tempo e uma casa 
só para si. Falo isto por experiência própria e 
analisando pessoas a minha volta, que por 
qualquer motivo, decidiram pela vida a um. 
Nem sempre viver a dois significa estar á 
dois, sobretudo, pelos desdobramentos da 

vida moderna; a mulher não aceita há alguns 
anos, ser apenas do lar. 
 Aquela, de que o homem deve 
trabalhar pra bancar a casa, a família, é 
chauvinismo, a obrigação é mutua e quando 
um dos cônjuges precisa se afastar por dever 
de oficio ou função, boa viagem, até breve! 
Apesar de sermos um animal gregário, as 
nossas necessidades de sociabilidade não 
passam necessariamente por vivermos 
acompanhados. 
 Daí que, quanto mais facilidades 
têm os indivíduos de assegurar a sua 
subsistência, mais comum é a decisão de 
viver sozinho. Sejam divorciados, solteiros, 
viúvos, relações estáveis, mesmo casados 
(as), mas precisam por algum motivo viver 
cada uma em sua casa, sejam os intrépidos 
misantropos ou os solitários encartados, 
todos apontam esta experiência como 
positiva e não negativa. 
 Não se surpreendam, existem 
pessoas que preferem ficar no seu espaço, a 
irem viver com familiares. Eric Kinenberg 
explica que são precisamente as pessoas que 
já passaram por períodos casados, a dois, no 

mesmo teto, e separados por períodos, as 
que mais valorizam essa experiência, 
curtindo os prazeres de dispor de um espaço 
só seu sem ter que obedecer às ordens e 
sensibilidades de ninguém. 
 Claro,  que com discipl ina,  
responsabilidade e planejamento, a vida a 
um, conforme o cotidiano, pode virar Vida a 
Três: o trabalho, a saudade do outro (a) e a 
liberdade de fazer tudo o que não viola a 
integridade física e moral, da gente e de 
outrem.  
 Neste jogo de Par ou Ímpar, o 
empate é sempre o melhor resultado, não 
precisando de coringa pra dar o cheque mate 
na tristeza e na solidão, que passam a larga, 
intimidadas pela proteção divina, reforçada 
em nossas orações e atos. Viram só, como é 
legal pacas, curtir a Vida a Um, com Três 
companhias saudáveis e Deus no comando 
das ações? Embarque nessa e tenha um Feliz 
Natal e Venturoso Ano Novo, que em 2018 a 
gente volta a conversar. 
***___Rosane Michelis – Jornalista, 
bacharel em geografia e pós-graduada em 
Turismo.   
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oeste a receber maior parcela do 
FEX, seguida por Pontes e 
Lacerda que receberá R$ 
1.157.496,00, depois vem 
Araputanga com R$ 639.630,49, 
a cidade de Mirassol D'Oeste 
receberá pouco mais de R$ 
584.450.46.
 A legislação determina 
que 25% dos recursos do FEX 
s e j a m  t r a n s f e r i d o s  a o s  
municípios. Ao todo, as 141 
cidades do Estado terão R$ 124 
milhões. Todas elas consideram 
os recursos fundamentais para 
equilibrarem as contas neste final 
de ano.  

epende apenas do poder Dcentral bater o martelo 
p a r a  o s  e s t a d o s ,  

incluindo-se Mato Grosso 
receber os recursos do Fex, 
quebrando aquele galho dos 
governadores no sufoco pra 
fechar as folhas de pagamento e 
13º. 
 Em Mato Grosso a  
expectativa é que neste começo 
de semana, com aprovação no 
Senado na última quarta-feira, o 

presidente Michel Temer autorize 
a transferência de recursos. 
Cuiabá é o município de Mato 
Grosso que receberá a maior 
parcela do FEX.
 A o  t o d o ,  s e r ã o  
transferidos para a capital do 
Estado R$ 17.561.461,25. Em 
seguida, Rondonópolis, terá R$ 
9.685.700,55 e Várzea Grande, 
com R$ 5.161.846,33, enquanto 
que Cáceres receberá R$ 
1.223.736,03, a cidade da região 

aque las  que  se  sen t i r em 
ameaçadas por quem quer que 
seja, nos procure, ligue no 
telefone 180, que estaremos 
prontos para lhe atender.
 Pensando nisso, jamais 
iríamos esquecer de seus filhos 
que na maioria das vezes é quem 
mais sofre com essa situação, o 
sorriso no rosto de uma criança 
não tem preço, conte conosco 
sempre,” concluiu.

a tarde da última sexta Nfeira, 15, equipes da 
Delegacia Especializada 

da Mulher, investigadores e 
escrivães, supervisionados pela 
delegada  de policia Judá Maali 
Marcondes, com apoio de vários 

Jardins Nova Era e Solução.
 Para a Delegada de 
Po l i c i a ,  a  ação  é  mui to  
importante, pois atende crianças 
vítimas de violência doméstica, 
que na maioria das vezes, 
acompanha seus familiares na 

empresários locais, procederam a 
entrega de diversos presentes a 
crianças carentes de Cáceres. 
 Os Bairros escolhidos 
para a entrega foram aqueles de 
maior incidência de violência 
doméstica, como o EMPA e 

iversas entidades, entre De las  os  Rotary  de  
Cáceres e Pantanal, 

Lions, ACEC, Prefeitura de 
Cáceres, Sindicato do Comércio 
Varejista de Cáceres (Sincovac), 
firmaram uma parceria com o 
SESC por meio do projeto “Mesa 
Brasil” que tem parceria com a 
empresa Perdigão e entregaram 
na manhã do último sábado (16), 
chesters para famílias de baixa 
renda de Cáceres.
 Foram atendidas 380 
famílias, que receberam a ave 
símbolo da empresa perdigão, e 
poderão ter uma ceia de natal, 
graças ao projeto chega a Cáceres 
pela primeira vez. Segundo o 
Presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Cáceres, 
Sebastião Giraldelli  (Tato 
Embalagem), a expectativa é que 

para o ano que vem tenha um 
aumento na remessa das aves 
para poder atender mais famílias.
 O Projeto atende na sua 
maioria entidades filantrópicas, 
entre elas a APAE, asilos de 
idosos e outras entidades que 
auxilias as pessoas de baixa renda 
em Mato Grosso. Há 14 anos, o 
Sesc atua nacionalmente no 
combate à fome e ao desperdício, 
t e n d o  c o m o  b a s e  a ç õ e s  
educativas e distribuição de 
produtos excedentes ou fora dos 
padrões de comercialização, mas 
ainda próprios para consumo. 
 Doados ao Programa por 
empresas parceiras, os alimentos 
são encaminhados a entidades 
sociais cadastradas. Por ano, são 
distribuídos, em média, cerca de 
42 milhões de quilos de 
alimentos.

delegacia em diversas situações.
 “Com isso, percebemos 
que a criança chega triste, 
desolada, então resolvemos 
proporcionar um pouco de alegria 
a essas crianças, que apesar da 
pouca idade, são muito sofridas,” 
disse Judá..
 C o n f o r m e  e l a ,  s u a  
delegacia tem responsabilidade 
com mulher, preocupando-se 
com a causa familiar. “Todas 

CELEBRADO NAQUI

Delegada e equipe promovem
festa de Natal para criançada

Os bairros escolhidos para a entrega dos brinquedos foram aqueles de maior incidência de violência doméstica, como o EMPA e Jardins Nova Era e Solução

R.M c/ Redação

Delegada Judá e auxiliares fizeram a festa na periferia   

Foto: Pedro Miguel

REPASSE FEDERAL

Cáceres espera receber esta 
semana os recursos do Fex 

Folha Max

Grana vai chegar em boa hora para a cidade de Cáceres   

Foto: JCC

PROJETO MESA BRASIL

Parceria entre entidades distribui
380 chester à carentes em Cáceres
Assessoria

Equipe parceira na ação filantrópica do chester    

Foto: Wilson Kishi
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uas pessoas ligadas ao crime Dforam presas na madrugada 
da última sexta feira na 

cidade de Mirassol D'Oeste e levadas 
pela PM à Del Pol do município, 
depois de terem furtado uma loja no 
bairro Jardim São Paulo. 
 Segundo apurou os policiais, 
o s  c r i m i n o s o s  i n v a d i r a m  o 

es tabelecimento na rua Padre 
Anchieta, por volta das 1h30 e quando 
a  barca  dos  homens fardados 
chegaram no local, os larápios tinham 
picado a mula, caído no esquisito e se 
escafedido, mas durante ronda nas  
i m e d i a ç õ e s ,  e m  d e t e r m i n a d o 
momento uma testemunha avisou que 
o casal suspeito de ter feito o furto 

estava nas ruas da cidade, com um 
ventilador e um televisor.
 Prontamente os policiais 
saíram na captura dos manganaros 
que foram encontrados no barraco 
tranquilamente ainda com objetos do 
crime.  A dupla, velha conhecida da 
policia, o casal Adeildo Alves dos 
Santos (24) e Carolaine da rocha (20) 
não criou caô e num papo reto com os 
fardados da barca, confessaram o 
furto no comércio, e que o ventilador 
estava dentro de casa e a televisão 
teria deixado empenhorado com o 
(negão maluco).
 De posse das informações os 
policiais se deslocaram até a casa do 
acusado de receptação, o Nego 
Maluco, na verdade, Carlos Messias 
dos Santos (34), que já estava 
instalando o telão pra assistir Grêmio 
e Real Madrid a cores e agora deve 
ficar fora do ar por algum tempo. 
 Com ele também foram 
a p r e e n d i d o s  o  m e s m o  f o i 
encontramos instalando a televisão, 
também R$ 984.00 reais e um cheque 
no valor de $1.000 reais. 
 Os ladrões Adeildo Alves dos 
Santos, Carolaine da Rocha e o 
entrunjão Carlos Messias dos Santos, 
o Nego Maluco, vão cantar jingle bels 
no xilindró e ver 2018 nascer no 
horizonte, atrás das grades.

m baculejo da PM no final de Usemana no Cavalhada II em 
Cáceres deu lucro no combate a 

criminalidade de Cáceres, com a 
apreensão de mais de 100 trouxinhas de 
maconha uma arma de fogo e a detenção 
de seis pessoas pela Polícia Militar, que 
depois de um roubo no comecinho da 

noite de sexta feira última em um bairro 
vizinho, se dirigiram em rondas pelo 
citado bairro, avistando dois suspeitos, 
que ao verem a barca, se refugiaram em 
uma casa na Rua Castelão.
 Em acompanhamento  os 
policiais encontraram dentro da 
residência além dos dois, mais quatro 

suspeitos, dos quais, dois lograram se 
evadir, MS foram capturados logo após. 
Na revista pessoal em todos os 
suspeitos, foi encontrado na cintura do 
suspeito Vinicius Tadeu da Silva Costa 
(25) uma pistola calibre 380 da marca 
Taurus, contendo em seu carregador 6 
munições intactas.
 Num baculejo mais geral na 
boca, foram encontradas as sem 
trouxinhas de substância análoga à 
maconha, 8 frascos de Cloridrato de 
Lidocaína, uma seringa, e a quantia de 
R$  126 ,25  em moeda  t r ocada , 
aparentemente dinheiro de vendas de 
entorpecentes.
 Foram presos além do suspeito 
Vinicius Tadeu da Silva Costa (25), 
Jovane dos Santos Pereira Leite (21), 
Weverton Pereira da Silva (18), Flávio 
Pereira Leite (26), Guilherme Campos 
da Silva (18), além da apreensão de um 
menor de idade de iniciais C. A. F. G. N 
(17).  Todos os seis malandros foram 
encaminhados ao Centro Integrado de 
Segurança e Cidadania e os policiais 
militares pedem que quem por ventura 
tenha sido vítima de roubo, procure o 
CISC para  reco lher  os  ob je tos 
apreendidos, dentre eles, uma televisão, 
som, celulares e cadeiras de fio.

ais um morador de Mirassol MD'Oeste foi vítima da ação de 
bandidos que agem nesta região. 

O cidadão de iniciais C.L. 43, (nome 
preservado por se tratar de vitima) foi 
surpreendido quando chegou em sua casa, 
localizada à rua Madalena Marques, no 
Jardim das Oliveiras, onde três bandidos 
armados já se encontravam para praticar o 
roubo, que aconteceu no início da madrugada 
do último domingo, 17.
 Ao descer de sua caminhonete 
Hilux, prata, 2011, placas EYA- 0023, de 
Mirassol D'Oeste, a vítima foi dominada 
pelos bandidos, que mediante ameaças de 
morte, o imobilizaram. Ato seguinte, os 
criminosos reviraram a residência de onde 
levaram R$ 350,00 uma TV e um aparelho de 
som. Em seguida, dois dos bandidos saíram 
com a caminhonete da vitima e outro veículo, 

enquanto o terceiro permaneceu cuidando de 
CL. que se encontrava amarrado.
 Após cerca de 15 minutos, os 
cr iminosos voltaram para buscar  o 
comparsa,  deixando a vít ima ainda 
amarrada, dentro da casa. Quando os 
bandidos não davam mais sinal de estar por 
perto, a vitima com algum esforço conseguiu 
se livrar das amarras e entrou em contato com 
a Polícia Militar, informando do roubo de sua 
caminhonete Hilux
 De imediato, a PM de Mirassol 
D'Oeste comunicou o roubo as outras 
Unidades da PM, que realizaram diligências 
e  bloqueios nas estradas que dão acesso a 
fronteira com a Bolívia, porém, não 
conseguiram localizar o veículo que se 
atravessou o lado boliviano, será mais uma 
transformada em cocaína no escambo do 
narcotráfico. 

FLAGRA NO MOCÓ

Casal preso dedura entrunjão 
com TV em Pontes e Lacerda

Os larápios furtaram uma loja e foram flagrados com um ventilador pronto pra 
refrescar o calorão, entregando o receptador da tela no jeito de assistir o Grêmio

Da Redação

Adeildo e Carolaine deduraram o entrunjão Nego Maluco   

Foto: PM/MT

CAVALHADA II

PM grampeia bando com
xibaba e cano num mocó 
C. N c/ Redação

Muamba apreendida pela PM no mocó do Cavalhada II   

Foto: Cáceres-Noticias

VÍTIMA AMARRADA

Ladrões agem na madrugada
roubando Hilux em Mirassol

F.A c/ Redação

Se ganhou estrada pra San Matias, Hilux pode virar pó   

Foto: Ilustrativa
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s  mat r ícu las  para  os  Aaprovados para o Ensino 
Médio Integrado (Edital 

n.º059/2017) no Instituto Federal de 
Mato Grosso Campus Pontes e 
Lacerda- Fronteira Oeste começarão 
a partir da semana que vem. 
 C o n f o r m e  o  e d i t a l  
retificador nº 02, o processo poderá 
ser feito nos dias 18, 19, 20, 21, 22 e 
27, 28, 29 de dezembro de 2017 e 
ainda nos dias 3, 4, 5 e 8, 9, 10 de 
janeiro de 2018, na Secretaria 
Escolar. 
 A documentação necessária 
é descrita no edital, que poderá ser 
a c e s s a d o  n o s  l i n k s :  –  
http://selecao.ifmt.edu.br/ e - 
http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.
aspx?cod_concurso=3925 , bem 
como a relação das listas dos 
aprovados.
 A segunda chamada será 
divulgada no dia 18 de janeiro de 
2018 e as matrículas estão previstas 
para o período entre 22 e 26 de 
janeiro de 2018. Caso seja 

necessário, mais chamadas serão 
realizadas, sempre publicadas no site 
da Instituição.
 A prova do Seletivo foi 
realizada no último dia 29 de 

outubro. Para o Campus de Pontes e 
Lacerda- Fronteira Oeste foram 
ofertadas 175 vagas para os cursos 
t é c n i c o s  e m  i n f o r m á t i c a ,  
administração e controle ambiental.

em um pacote do Banco do Brasil, 
sendo um montante de R$ 50 mil, e 
outros dois volumes de R$ 10 mil, 
proveniente do pagamento pela 
execução do prefeito. 
 O  p r e f e i t o  e s t a v a  
acompanhado da primeira dama, do 
secretário de finanças e do genro, 
numa Toyota SW4 preta quando foi 
interceptado pelos criminosos, em 
um veículo SUV, preto, a cerca de 
sete quilômetros da entrada da 
cidade. 
 O veículo foi ao encontro da 
caminhonete, momento que foram 
efetuados vários disparos contra o 
prefeito Esvandir que ainda 
conseguiu dirigir, mas acabou 
morrendo no perímetro urbano, na 
BR 174, esquina com a Rua 7 de 
Setembro. 
 Outros dois disparos feriram 
o secretário Admilson, sendo um na 
perna esquerda e outro nas costas.
 O suspeito Antônio Pereira 
Rodrigues Neto é morador de 
Colniza e arregimentou dois 
comparsas oriundos do Pará para o 
crime. 
 Antonio é apontado como o 
mandante e também participou da 
execução do prefeito. 
 O  d e l e g a d o  M a r c o s  
Bortolotto Remuzzi, que está 
respondendo pela Regional de Juína, 
informou que a Politec em Colniza 

uma rápida ação, as forças Nde Segurança Pública de 
Mato Grosso prenderam 

sábado último os três homens 
suspeitos do assassinato do prefeito 
de Colniza, Esvandir Antonio 
Mendes, 61, e da tentativa de 
homicídio do secretário de Finanças 
do município, Admilson Ferreira dos 
Santos, 41, ocorrido no final da tarde 
da sexta-feira (15), após intensa 
perseguição.
 Os criminosos, Zenilton 

Xavier de Almeida, Antônio Pereira 
Rodrigues Neto e Welisson Brito 
Silva, foram presos em uma estrada 
entre os municípios de Juruena e 
Castanheira em um Fiat Uno cinza, 
quando foram parados, cerca de 20 
km após Castanheira, por uma 
viatura do Grupo Armado de 
Resposta Rápida (Garra), da 
Regional de Juína, que auxiliava nas 
investigações desde o dia anterior.
 Dentro do automóvel foram 
apreendidos R$ 60 mil, em dinheiro 

 islumbre de descanso para a Vpopulação comum, os 13 
feriados nacionais anunciados 

para 2018 representam projeção 
financeira para o setor do turismo, que 
deve consolidar os bons números 
registrados em 2017. Fora dois 
feriados que caem na terça e quinta-
feira, podendo emendar, outros três 
serão em sextas-feiras. Se aprovada 
como feriado nacional, o Dia da 
Consciência Negra também será 
comemorado em uma terça-feira. 
 Além disso, o ano é de Copa 
do Mundo e eleições no Brasil, 
informações há muito transformadas 
em curva numérica por companhias 
aeras e agências de viagem.
A explicação é do representante 
máster da CVC em Mato Grosso, 
Oiran Gutierrez, que aponta a 
ascensão de classes, observada há 
alguns anos, e o aumento no número 
de viajantes mundo afora como 
fatores que mantiveram o segmento 
quase intacto durante a crise. 
 Uma pesquisa divulgada em 
2016 pelo Ministério do Turismo 
(MTur) confirma a tendência: 49,4% 
da população brasileira viaja pelo 
menos uma vez por ano. Sendo assim, 
para o próximo ano as expectativas 
para o setor não poderiam ser 
melhores.  Para o empresário, a 
perspectiva é repetir os dados de 
crescimento anual e encerrar 2018 
com crescimento de dois dígitos na 
margem de lucro. “Esses dados são 
trabalhados estrategicamente com 
muita antecedência. A empresa, que 
tem um T.I muito eficiente, já detecta 

essas curvas. Então, além de eventos 
pontuais como a Copa, que acontece 
de quatro em quatro anos, existem 
projeções de períodos de maior e 
menor venda e de realização de 
promoções, por exemplo.”
 A justificativa, para Oiran, é 
que a iniciativa estimulará a compra 
de passagens aéreas, já que os 
terminais deverão ampliar suas 
conexões, uma expectativa para o 
Marechal Rondon, de Cuiabá. 
 Do lado do consumidor, 
planejamento é a palavra chave para 
conseguir aproveitar as datas com 
economia e se você já está pensando 
em por em prática a idéia, confira a 
lista dos feriados nacionais de 2018: 
1º de janeiro (segunda-feira): 
Confraternização Universal; 12 e 13 
de fevereiro (segunda e terça-feira): 
Carnaval; 14 de fevereiro (quarta-
feira): Quarta-feira de cinzas 
(facultativo); 30 de março (sexta-
feira): Paixão de Cristo ou Sexta-Feira 
da Paixão; 21 de abril (sábado): 
Tiradentes; 1º de maio (terça-feira): 
Dia do Trabalho (emenda facultativa); 
31 de maio (quinta-feira): Corpus 
Christi (emenda facultativa); 7 de 
s e t e m b r o  ( s e x t a - f e i r a ) :  
Independência do Brasil; 12 de 
outubro (sexta-feira): Nossa Senhora 
Aparecida; 2 de novembro (sexta-
feira): Finados; 15 de novembro 
(quinta-feira): Proclamação da 
República (emenda facultativa); 20 de 
novembro (quinta-feira): Dia da 
Consciência Negra (facultativo de 
acordo com a cidade) e 25 de 
dezembro (terça-feira): Natal.

realizando as perícias de local de 
crime e retornou para iniciar perícia 
no veículo utilizado pelos bandidos, 
que foi localizado.

 Conforme ele, as armas do 
crimes foram encontradas jogadas 
em um rio e o Corpo de Bombeiros 
acionado para retirada.

PISTOLAGEM

Garra prende acusados de 
assassinar prefeito a tiros

A prisão de mandante e executores foi realizada na madrugada deste sábado e os 
suspeitos foram conduzidos para Colniza, para serem interrogados pelo delegado

SN c/ redação

Prefeito Esvandir dirigia a SW4 quando foi executado  

Fotos: PJC

INTEGRADO

Começaram as matriculas para
o ensino médio do IFMT/Pontes 
Assessoria

Matrículas de aprovados no EMI iniciaram-se ontem   

Foto: Arquivo  

VOANDO ALTO

Setor de turismo de olho
nos 13 feriados de 2018 

Assessoria c/ Redação

Em Cáceres a agencia da CVC fica na Rua Marechal Deodoro, 91    
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Dias

Mês

Dias

Sem

MATUTINO:

das  07:00 às  13:00 hs

VESPERTINO:

das 13:00 às 19:00 hs

NOTURNO:

das 19:00 às 07:00 hs

01/12/17 SEX 1) PAULA 2) KATIA 1) ALÍPIO 2) PAULA 1) MÁRCIO 2) OTÁVIO
02/12/17 SAB 1) THAYANE 2) MÁRCIO 1) THAYANE 2) MARCIO 1) OTÁVIO 2) ALÍPIO 
03/12/17 DOM 1) JOZIANE 2) OTÁVIO 1) ALÍPIO 2) THAYANE 1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
04/12/17 SEG 1)PAULA 2) KÁTIA 1) PAULA 2) KÁTIA 1)OTÁVIO 2) MÁRCIO
05/12/17 TER 1) CECÍLIA 2) KÁTIA 1)KATIA 2) PAULA 1) THIAGO 2) MÁRCIO

06/12/17 QUA 1) PAULA 2) JOZIANE 1) JOZIANE 2) CECÍLIA 1) DANILA 2) OTÁVIO

07/12/17 QUI 1) JOZIANE 2) PAULA 1) PAULA 2) JOZIANE 1) MÁRCIO 2) DANILA
08/12/17 SEX 1) KATIA 2) PAULA 1) PAULA 2) ALÍPIO 1) OTÁVIO 2) THIAGO
09/12/17 SAB 1)MARCIO 2) THAYANE 1)THAYANE 2) MARCIO 1) MARCIO 2) THAYANE
10/12/17 DOM 1) PAULA 2) JOZIANE 1) THAYANE 2) JOZIANE 1)  THIAGO 2) MÁRCIO
11/12/17 SEG 1)PAULA 2) KÁTIA 1) KÁTIA 2) PAULA 1)MÁRCIO 2) OTÁVIO

12/12/17 TER 1) KÁTIA 2) CECÍLIA 1)  PAULA 2) KÁTIA 1)MÁRCIO 2) THIAGO
13/12/17 QUA 1) JOZIANE 2) PAULA 1) CECÍLIA 2) JOZIANE 1) OTÁVIO 2) DANILA
14//12/17 QUI 1)PAULA 2) JOZIANE 1) JOZIANE 2) PAULA 1) DANILA 2) MÁRCIO
15//12/17 SEX 1)PAULA 2) KATIA 1) ALÍPIO 2) PAULA 1) THIAGO 2) OTÁVIO
16//12/17 SAB 1) THAYANE 2) DANILA 1)DANILA 2) THAYANE 1) THAYANE 2) ALÍPIO
17/12/17 DOM 1) JOZIANE 2) PAULA 1) ALÍPIO 2) THAYANE 1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
18/12/17 SEG 1) DANILA 2) KÁTIA 1) DANILA 2) KÁTIA 1) OTÁVIO 2) MÁRCIO
19/12/17 TER 1) CECÍLIA 2) KÁTIA 1) KÁTIA 2) PAULA 1) THIAGO 2) MÁRCIO
20/12/17 QUA 1) PAULA 2) JOZIANE 1) CECÍLIA 2) JOZIANE 1) DANILA 2) OTÁVIO
21/12/17 QUI 1)JOZIANE 2) PAULA 1) PAULA 2) KÁTIA 1) DANILA 2) MARCIO
22/12/17 SEX 1)KATIA 2) PAULA 1) PAULA 2) ALÍPIO 1) THIAGO 2) OTÁVIO

23/12/17 SAB 1) DANILA 2) THAYANE 1)THAYANE 2) DANILA 1) ALÍPIO 2) MARCIO
24/12/17 DOM 1) JOZIANE 2) THAYANE 1) THAYANE 2) ALÍPIO 1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
25/12/17 SEG 1) PAULA 2) THAYANE 1) PAULA 2) JOZIANE 1) OTÁVIO 2) MÁRCIO
26/12/17 TER 1) CECÍLIA 2) KÁTIA 1) PAULA 2) KÁTIA 1) MÁRCIO 2) THIAGO
27/12/17 QUA 1) JOZIANE 2) PAULA 1) JOZIANE 2) CECÍLIA 1) OTÁVIO 2) DANILA
28/12/17 QUI 1) PAULA 2) JOZIANE 1) JOZIANE 2) KÁTIA 1) DANILA 2) MARCIO
29/12/17 SEX 1)PAULA 2) KATIA 1) ALÍPIO 2) PAULA 1) THIAGO 2) MÁRCIO
30/12/17 SAB 1) THAYANE 2) MÁRCIO 1) THAYANE 2) MÁRCIO 1) OTÁVIO 2) ALÍPIO
31/12/17 DOM 1) JOZIANE 2) OTÁVIO 1) ALÍPIO 2) THAYANE 1) ALÍPIO 2) MÁRCIO
01/01/18 SEG 1) KATIA 2) MÁRCIO 1) THAYANE 2) KATIA 1) OTÁVIO 2) MÁRCIO

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HS

ESCALA MÊS DEZEMBRO / 2017 “MÉDICOS”

LEGENDA N° A FRENTE DO NOME: 
1) Box
2)  Triagem
HORÁRIO ALMOÇO/JANTAR (SOMENTE PARA AQUELES QUE FARÃO 12 HORAS 
SEGUIDAS):
1) 11:30 às 12:10          2) 12:10 às 13:00      
1) 21:30 às 22:00           2) 22:00 às 22:30
Obs: Fica a critério dos médicos plantonistas a troca do horário das refeições, desde que sempre 
permaneça 1 médico em atendimento. O médico da Triagem quando estiver no horário de refeição, será 
substituído pelo médico do BOX, que deverá ir para a triagem e atender as Urgências e Emergências. 

m gravíssimo acidente Uc o m  m o r t e  f o i  
registrado na BR 174 

na noite do último domingo 
(17), quando um motoqueiro o 
braço arrancado com o impacto 
frontal com um Fiat_Pálio, 

sofrendo tambem fratura numa 
das pernas. 
 A vitima fatal Joaquim 
Barcelos, 63, seguia pela BR 
174 em uma motocicleta de 
Pontes e Lacerda sentido 
Cáceres, quando ao realizar 

uma ultrapassagem bateu de 
frente com um veículo Fiat 
Palio e com a força do impacto a 
vítima teria caído no mato e seu 
braço esquerdo foi arrancado. 
 No choque, sua perna 
esquerda também ficou muito 
machucada, sem ferimentos nos 
ocupantes do veículo Palio.
 O corpo de bombeiros 
foi acionado para prestar os 
primeiros socorros, sendo a 
vítima encaminhada para o 
Hospital Vale do Guaporé, onde 
chegou a ser internada e 
submetida a uma cirurgia com o 
ortopedista Vinicius Pizan, que 
a principio, não descartou a 
remoção do paciente ao 
Hospital Regional de Cáceres. 
 H o r a s  d e p o i s ,  
entretanto, não resistindo aos 
ferimentos, ainda durante a 
cirurgia, Joaquim Barcelos, foi 
a óbito, sendo providenciada a 
remoção ao IML para a devida 
necropsia e liberação do corpo 
aos familiares, para velório e 
sepultamento.

MUTILADO

Motoqueiro morre 
ao colidir com Pálio  
P.L c/ Redação

Com a força do impacto a vítima teria caído no mato, tendo sua perna esquerda machucada e teve seu braço esquerdo foi arrancado, não resistindo às lesões

Acidentes com motos em grande parte são fatais para motociclistas   

Foto: Ilustrativa
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estrear contra o CRB de Alagoas.
 O Luverdense por ter sido 
campeão da Copa Verde vai 
entrar nas oitavas de final onde 
estarão grandes clubes como 
Grêmio, Corinthians, Santos, 

Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, 
Vasco e Chapecoense. 
 Ainda será definido o 
adversário do time de Lucas do 
Rio Verde.

 Cuiabá iniciou na última Oquinta-feira, (14) os 
treinamentos com bola 

visando à preparação para a 
temporada 2018.  O elenco se 
apresentou no dia quatro de 
dezembro e passou dez dias 
realizando exames médicos e 
trabalhando a preparação física. 
 Na parte da manhã, o 
técnico Itamar Schülle comandou 

um t re inamento cole t ivo,  
esboçando a equipe com os novos 
contratados e os promovidos da 
base.
 “Depois desses dias 
aprimorando a parte física dos 
atletas com o Gamarra, é 
importante entrarmos nesta etapa 
com bola para buscarmos maior 
conhecimento sobre eles e 
também o entrosamento da 

equipe”, disse Schülle.
 O Dourado treina até o dia 
22 de dezembro e terá uma pausa 
para o Natal até o dia 26. No dia 
27,  a pré-temporada será 
reiniciada.  O time estréia no 
Campeonato Mato-grossense, dia 
17 de janeiro, às 20h45, na Arena 
Pantanal, contra o Sinop. 
 Além do estadual, o 
calendário de competições 
profissionais cuiabanista, em 
2018, ainda terá a Copa do Brasil, 
a Copa Verde e a Série C do 
campeonato Brasileiro.
 O Cuiabá Esporte Clube 
completou 16 anos da sua 
fundação no último dia 12 de 
dezembro de 2017 e em seu site 
o f ic ia l ,  l embrou  as  suas  
conquistas e divulgou uma frase 
do seu recém contratado técnico, 
Itamar Schurle: “ Esse é um time 
de parabéns, tão jovem, e com 
uma estrutura que dá exemplo 
para todo o país”. 
 O Cuiabá tem na sua lista 
de conquistas sete títulos 
estaduais (2003, 2004, 2011, 
2013, 2014, 2015 e 2017), 2 
Copas FMF's (2016 e 2017), 1 
acesso da série D para a série C 
em 2011 e o título da Copa Verde 
em 2015.

 Confederação Brasileira Ade Futebol (CBF), deve 
divulgar nos próximos 

dias as datas e horários dos jogos 
da Copa do Brasil do próximo 
ano. Entretanto os confrontos já 
foram definidos em sorteio. 
 O Sinop enfrentará o 
Goiás na estréia da competição. O 
anúncio parece não ter assustado 
o técnico Paulo Foiani, que disse 
que vão encarar um time forte. 
Porém, acredita na vitória. “A 
equipe deles tem estrutura e é 
uma grande força. Mas, o futebol 
é jogado dentro de 4 linhas. A 

equipe que tiver em um bom dia 
terá grande chances de vencer. 
Espero que sejamos nós”, disse.
 O Sinop, que este ano 
avançou de fase na competição e 
enfrentou o Fluminense, vai ter a 
vantagem de estrear em casa, no 
Gigante do Norte. Já o time 
Goiano, que nessa temporada 
eliminou o Cuiabá da Copa do 
Brasil e disputou o Brasileiro da 
S é r i e  B  s e  m a n t e v e  n a  
competição em 2018.
 Foiani está focado em 
fazer o dever de casa antes da 
partida. “Ainda teremos tempo 

para pesquisar o adversário. 
Saber seus pontos positivos e 
negativos. Vamos estudar e 
trabalhar em cima”. Para avançar 
na competição o Galo do Norte 
vai precisar vencer o time 
esmeraldino. Passando para a 
próxima fase, o Sinop recebe o 
vencedor do jogo entre Vitória da 
Conquista ou Boa Esporte.
 R e p r e s e n t a m  M a t o  
Grosso na competição além do 
Sinop, o Cuiabá, Dom Bosco e o 
Luverdense. 
 O Dourado vai encarar o 
Aimoré (RS) e o Dom Bosco vai 

GOIÁS NA FITA

Foiani chuta que o Sinop não teme
rival na estréia da Copa do Brasil 

O Sinop, que este ano avançou na competição e enfrentou o Fluminense, estréia em casa, pegando o time Goiano, que nessa eliminou o Cuiabá da Copa do Brasil

S.N c/ Redação

Professor Foiani, acredita estrear com vitória no Copão  

Foto: David Murba

AGENDA CHEIA

Dourado de Cuia se reforça 
garras para jornada de 2018 
Redação c/ S.E

Equipe auriverde da capital aposta as fichas em 2018   

Foto: Assessoria CEC 
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A Lua entra em Capricórnio e, ainda unida 
a Saturno nos últimos graus de Sagitário e 
em ótimo aspecto com Urano anuncia que 
é chegado o momento de começar a 
construir algo novo em sua carreira. Em 
poucos dias ,  um acontecimento 
importante no setor fará com que você 
olhe com mais responsabilidade para sua 
vida profissional.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

A Lua entra em Capricórnio e, ainda 
unida a Saturno nos últimos graus de 
Sagitário e em ótimo aspecto com 
Urano anuncia um importante 
momento em que você começa a se 
voltar para projetos de médio prazo, 
que podem envolver ou não, viagens e 
pessoas estrangeiras. Os próximos 
dias serão decisivos.

A Lua entra em Capricórnio e, ainda 
unida a Saturno nos últimos graus de 
Sagitário e em ótimo aspecto com 
Urano anuncia a chegada de um 
longo período, em que você estará 
mais voltado para a construção de 
riquezas, junto de uma sociedade ou 
parceria financeira. Em poucos dias 
essa energia estará mais forte.

A Lua entra em Capricórnio e, ainda 
unida a Saturno nos últimos graus de 
Sagitário e em ótimo aspecto com 
Urano anuncia que é chegado o 
momento de pensar com mais 
seriedade nos relacionamentos, 

pessoais e/ou profissionais, que passam a ser o principal 
foco de sua vida. Um namoro ou sociedade pode 
começar.

A Lua entra em Capricórnio e, ainda 
unida a Saturno nos últimos graus de 
Sagitário e em ótimo aspecto com 
Urano anuncia a chegada de um tempo 
de trabalho intenso e necessidade de 
organização de sua rotina. Será um 
tempo de exigências e excesso de 
responsabilidades e, por esse motivo, 

sua saúde deve ser cuidada com mais carinho.

A Lua entra em Capricórnio e, ainda 
unida a Saturno nos últimos graus de 
Sagitário e em ótimo aspecto com 
Urano anuncia a chegada de um tempo 
d e  s e r i e d a d e  e  a u m e n t o  d e  
responsabilidades, relacionadas ao seu 
coração. Pode indicar a chegada de um 
filho ou a necessidade de assumir um 

namoro.

A Lua entra em Capricórnio e, ainda 
unida a Saturno nos últimos graus de 
Sagitário e em ótimo aspecto com 
Urano anuncia a chegada de um 
período de maior comprometimento e 
necessidade de construir novas 
estruturas materiais e financeiras. 
Você vai aprender, por bem ou por 

mal, a aumentar seus rendimentos.

A Lua entra em Capricórnio e, ainda 
unida a Saturno nos últimos graus de 
Sagitário e em ótimo aspecto com 
Urano anuncia a chegada de um 
tempo de maior comprometimento 
com sua casa e família. Pode indicar a 
necessidade de comprar, vender ou 
construir um imóvel, para que você se 

sinta mais seguro no mundo.

A Lua entra em Capricórnio e, ainda 
unida a Saturno nos últimos graus de 
Sagitário e em ótimo aspecto com 
Urano anuncia a chegada de um longo 
período de fechamento de ciclo e 
preparação para a abertura de outro. É 
um período de interiorização e 
necessidade de equilíbrio físico, 
mental, espiritual e emocional.

A Lua entra em Capricórnio e, ainda 
unida a Saturno nos últimos graus de 
Sagitário e em ótimo aspecto com Urano 
anuncia a chegada de um período de 
maior seriedade e responsabilidade com 
tudo o que envolve a comunicação. Você 
estará mais sério e estudioso, mais 
voltado para a aquisição de novos 
conhecimentos.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

A Lua entra em Capricórnio e, ainda 
unida a Saturno nos últimos graus de 
Sagitário e em ótimo aspecto com 
Urano anuncia a chegada de um período 
de maior envolvimento com trabalhos 
em equipe. Você será convidado a 
gerenciar um grupo ou uma nova 
equipe de trabalho que trará grande 

responsabilidade e necessidade de comprometimento.

By Rosane Michels

Em viagem de férias o casal Diego Vaz e Grasiele 
Constantino, que estão curtindo as belezas de Natal e 
descanso merecido. Boas Férias.

A Lua entra em seu signo e, ainda 
unida a Saturno nos últimos graus de 
Sagitário e em ótimo aspecto com 
Urano anuncia a chegada de um 
p e r í o d o  i n t e n s o ,  d e  m a i o r  
responsabilidade e comprometimento 
c o m  s u a  v i d a  p e s s o a l  e / o u  
profissional. O período, que dura três 

anos, promete trazer novas estruturas à sua vida.

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

Mais um ano revivendo o dia do Sim, o finess casal Amarildo 
Merotti e Adriana Maciel Mendes Merotti, que celebraram 
29 anos de casamento curtindo as belezas  do nosso Mato 
Grosso no Resort Malai. Que Deus conserve sempre essa 
união e que a felicidade, respeito e companheirismo estejam 
sempre presentes. Parabéns ao casal e que venham muito 
mais anos juntos.

Uniram-se pelos Sagrados Laços do Matrimônio os jovens  Clariana  Garcia Cestari e Eduardo Stellutti Magrini 
Pachioni, ela filha de Jair Cestari e Neuliane e ele filho de Carlos Eduardo Pachioni e Célia que receberam os 
amigos e  familiares  na Catedral São Luiz  para  a cerimônia religiosa, após os noivos receberam os convidados 
com uma festa glamourosa no Spazio Platinum. Ao mais novo casal nossos votos de felicidades e que essa nova vida 
seja regada com muito amor e harmonia.

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

Flores multicoloridas ao elegante casal Juvenal Pedroso e 
Isabel que cativa pela simpatia e amabilidade. Grande 
Abraço.
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 Na tarde da última sexta feira, 15, equipes da Delegacia 
Especializada da Mulher, investigadores e escrivães, supervisionados pela 
delegada  de policia Judá Maali Marcondes, com apoio de vários 
empresários locais, procederam a entrega de diversos presentes a crianças 
carentes de Cáceres. Os Bairros escolhidos para a entrega foram aqueles de 
maior incidência de violência doméstica, como o EMPA e Jardins Nova 
Era e Solução. Página 03

Delegada disse não ter preço, o sorriso no rosto de uma criança, fato que levou ela e a equipe a proporcionar um pouco de alegria dos baixinhos da periferia
NATAL SEGURO

Em Cáceres delegada Judá
faz a festa para a criançada

Meta, atender crianças alvo de situações adversas   

Foto: Pedro Miguel

Repasse do Fex deve liberar
mais de R$ 1 mi em Cáceres 

QUEBRA GALHO

 Depende apenas do 
poder central bater o 
martelo para os estados, 
incluindo-se Mato Grosso 
receber os recursos do Fex, 
quebrando aquele galho dos 
governadores no sufoco pra 
f e c h a r  a s  f o l h a s  d e  
pagamento e 13º. Serão 
transferidos para Cuiabá R$ 
1 7 . 5 6 1 . 4 6 1 , 2 5 ;  
R o n d o n ó p o l i s  R $  
9 .685.700,55;  Várzea  
Grande, R$ 5.161.846,33 e 
Cáceres, R$ 1.223.736,03.    

Página 03
Assim como Taques, Francis aguarda a grana extra    

Foto: Arquivo

MESA BRASIL

Lideranças sociais distribuem
centenas de chester em Cáceres
 Diversas entidades, entre elas os Rotary de 
Cáceres e Pantanal; Lions; ACEC; Prefeitura de 
Cáceres e Sindicato do Comércio Varejista de 
Cáceres, firmaram uma parceria com o SESC por 
meio do projeto Mesa Brasil que tem parceria com a 
empresa Perdigão e entregaram na manhã do último 
sábado (16), 380 chesters para famílias de baixa renda 
de Cáceres e que poderão ter uma ceia de natal, graças 
ao projeto. Página 03

Projeto atende na sua maioria entidades filantrópicas   

Foto: Wilson Kishi

 Adeildo Alves dos Santos e Carolaine da Rocha foram presos na 
madrugada da última sexta feira na cidade de Mirassol D'Oeste depois de 
terem furtado uma TV, um ventilador e outras cositas mas. No flagra no 
barraco, eles deduraram Carlos Messias dos Santos, o Nego Maluco, que 
tinha receptado a telinha. Todos foram em cana e vão ficar fora de 
circulação por um bom tempo. Página 04

FORA DO AR

Flagrado no mocó, casal
dedura entrunjão da tela 

Casal Adeildo e Carolaine, vão passar o Natal na tranca   

Foto: PM/MT

MORTE DO PREFEITO

Pistoleiros e mandante foram
presos com grana da execução

 Em rápida ação, o Garra prendeu sábado último os três suspeitos 
da morte do prefeito de Colniza, Esvandir Antonio Mendes, e da tentativa 
de homicídio do secretário de Finanças Admilson Ferreira dos Santos, 
ocorrido na sexta-feira (15), após intensa perseguição. Zenilton Xavier de 
Almeida, Antônio Pereira Rodrigues Neto e Welisson Brito Silva, foram 
presos em um Fiat Uno R$ 60 mil, proveniente do pagamento pela 
execução do prefeito. Página 05

Prefeito foi executado no carro. No detalhe a prisão dos pistoleiros   

Fotos: PJC/Show de Noticias
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