
CALENDÁRIO
Nesta sexta feira, nosso Café da Manhã é 
com os motociclistas pelo seu dia registrado 
no calendário, bem como aos distintos 
médicos pediatras, igualmente inseridos na 
efeméride do 27 de julho. Para os católicos, 
que são muitos, é dia de São Pantaleão de 
Nicomédia e pros demais leitores, 
assinantes e considerados sem distinção, o 
nosso Bom Dia, que como diz o Chico 
Pinheiro, é Sexta feira, Vida que Segue e 
nela vamos que a fila anda e Deus é mais. 

LUA DE SANGUE
Uma "lua de sangue" surgirá no céu em boa 
parte do mundo na noite de hoje, quando o 
satélite entrará na sombra da Terra durante o 
eclipse lunar mais longo do século 21. O 
eclipse total terá uma duração de 1 hora, 42 
minutos e 57 segundos, mas um eclipse 
parcial ocorrerá antes e depois, o que 
significa que a lua passará um total de 3 
horas e 54 minutos no umbral da sombra, 
segundo a NASA. Se você está eufórico, 
pode ficar gel, porque o eclipse será visível 
apenas na Europa, África e Oriente Médio 
entre o pôr do sol e a meia-noite de hoje e 
depois entre a meia-noite e a aurora do 
sábado 28 de julho, também, só em grande 
parte da Ásia e da Austrália.

CTN/CACERENSE
Futebol sem trabalho de base não existe, 
isto é pacífico, embora muitos cartolas não 
pensem assim, mais preocupados em faturar 
com medalhões, que pegam zinabre com o 
tempo, haja vista o cai-cai de alguns. Em 
Cáceres, o trabalho anônimo, formiguinha 
realizado pelo radialista Manga Rosa, 
comprova o dito, exemplo nas conquistas de 
seus pupilos no CTN/Cacerense, que 
levantou o titulo da 32ª Copa Nordeste de 
Futebol de Base, disputada em Sergipe, na 
categoria Sub 16. Aí, quando a Fera sai da 
toca, vem os manda-chuvas falar em fulano 
e sicrano, quando a nata real, é cria do 
Manga e poucos valorizam.

GASOSA BATIZADA
Os desembargadores da primeira câmara de 
direito privado do TJ/MT rejeitaram recurso 
de um posto de combustível em Barra do 
Garças que foi condenado por vender 240 
litros de diesel contendo água e impurezas. 
O caminhoneiro que abasteceu teve 
problemas mecânicos quatro dias depois, 
alegando que deixou de arrecadar cerca de 
R$ 2 mil e ainda arcou com os custos de R$ 
22.600,00 da manutenção. A dona do 
caminhão solicitou à Justiça os danos 
emergentes, que totalizam R$ 22.678 e 
ganhou, além de lucros cessantes no valor 
de R$ 2.242, pois em razão dos danos no 
motor, o caminhão permaneceu inativo por 
sete dias e ficou constatada a média diária 
relativa aos três meses anteriores, no valor 
de R$ 320,29.

BOM PARTIDO (?)
A deputada estadual Janaina Riva (MDB) 
foi convidada para coordenar a campanha 
do pré-candidato à presidência da 
República do aposentado do Bank of 
Boston, ex-ministro do presidente 
Temeroso, Henrique Meirelles (MDB), em 
Mato Grosso. O convite foi feito na ultima 
terça-feira (24), em Brasília, durante 
reunião com o deputado federal Carlos 
Bezerra e Meirelles sobre os rumos que a 
sigla deve tomar nacionalmente nestas 
eleições. Com trunfos que mostram o 
político registrando menos de 2% nas 
pesquisas, (margem de erro), Meirelles 
SMJ, deve mesmo fazer figura na 
campanha, fadado a morrer na praia.
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 A violência e indisciplina no 
transito das grandes e medias cidades do 
patropi não é nenhuma surpresa, embora 
pouco divulgado pela mídia mais 
preocupada com as desgraças e nem 
sempre com os causadores, certamente 
porque as causas não dão média na mídia 
e sim, as conseqüências. 
 Não é preciso ser jornalista, 
articulista ou repórter, pesquisador e os 
cambaus pra saber do inferno reinante 
no leito carroçável, que respinga nas 
calçadas, fazendo vitimas fatais e 
mesmo sem causas-mortis, presentes 
nas causas despesas, que saem dos 
nossos bolsos, via impostos. Basta andar 
pelas ruas e já estamos na iminência de 
ser atropelados, mesmo por uma 
magrela com um idiota no selim, que 
deveria ter uma sela no quengo. 
 As motos então, parecem bólidos 
costurando o tráfego, um pânico para os 
motoristas sérios, que ainda existem, 
coitados, precisando dirigir por três, os 
dos lados e o da frente. Quase que 
diariamente, a gente infelizmente por 
um dever de oficio, noticia acidentes de 
duas e quatro rodas, alguns dos veículos 
dirigidos por verdadeiros quadrúpedes, 
com o devido respeito aos muares em 
suas carroças. 
 A diferença deve ser porque os 
cavalos, éguas e burros não bebem e 
mesmo quando lhes ervem cana, é o 
bagaço, não aquele caldo fermentado de 
alto teor alcoólico. São vidas que se vão, 
quando não inválidos por meses, anos ou 
em definitivo, que merrecas de DPVAT 
não compensam, devido aos traumas e 
seqüelas, nos corpos e bolsos. 
 Veja o amigo leitor, que, 
atualmente, os acidentes de transito na 
gentil pátria amada Brasil, representam 
um custo de US$ 518 bilhões por ano ou 

um percentual entre 1% e 3% do Produto 
Interno Bruto (PIB) de cada país. Os 
dados mostram que não há exagero em 
nosso papo reto de hoje, em 2017, Mato 
Grosso registrou 656 mortes por 
ac identes  de  t râns i to  segundo 
levantamento feito pela Secretaria 
Estadual de Segurança Pública. 
 Os dados apontam, ainda, que 
mais de 23 mil ocorrências de acidentes 
de trânsito envolvendo carros e 
motocicletas foram registradas no 
estado ao longo do ano passado. Para 
quem acha que campanhas vão reduzir a 
violência do trânsito, a gente já bateu 
aqui na tecla, pouco ou quase nada 
resolve, enquanto as leis não forem bem 
rígidas e as punições rigorosas, com 
multas pesadas e fianças idem aos presos 
infratores. 
 No dia em que algum atropelador 

for preso e pagar uma fiança no valor do 
veículo pra sair da cadeia, o governo 
destinar metade deste valor para a 
família da vitima, acreditamos as coisas 
podem começar a melhorar. Os 
marginais do volante e do guidão vão 
pensar duas vezes antes de sair como 
demônios impunes pelas ruas armando 
suas desgraças, matando e ou aleijando 
as pessoas de bem. 
 São utopias de jornalista 
sonhador, claro, nada se pode aspirar no 
reino tupiniquim das ultimas décadas e 
factuais, onde políticos falam em liberar 
armas no geral, cobrar consultas pelo 
SUS e os poderes silenciosos não 
acordam com o barulho que tira o sono 
dos inocentes. Não é só no futebol cai-
cai que o Brasil é penta, também entre os 
países recordistas em mortes no trânsito, 
somos penta.

 Hoje é dia do Pediatra, medico da 
especialidade, que nasceu em 1722, na 
Suíça, brotando da aguçada percepção do 
médico Theodore Zwinger, professor da 
Faculdade de Medicina de Basileia. Ele 
notou que os sinais e sintomas de uma 
mesma doença que acomete tanto a criança 
como o adulto são diferentes na forma e no 
conteúdo. Criança não é, pois, miniatura do 
adulto, é um ser em formação. O mestre foi 
bem criativo, inclusive no título da obra 
que publicou, Paedoiatreia — as doenças 
na infância. Daí a palavra “Pediatria”. 
Surgiu assim um novo domínio de 
conhecimento médico, que passou a 
despertar crescente atração vocacional nos 
jovens que optam pela medicina como 
profissão. 
 O resultado é visível no Brasil. A 
despeito do pouco valor que o SUS atribui 
à saúde da criança e do adolescente, a 
pediatria ocupa o primeiro lugar no 
ranking das especialidades médicas. São 
cerca de 40 mil profissionais. A medicina 
faz a sua parte, os governos, não. O Dia do 
Pediatra é celebrado em 27 de julho, 

porque nesta data, em 1910, foi criada a 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). 
 Seus  ob je t ivos  maiores  e  
indissociáveis têm sido a saúde na infância 
e na adolescência, e a devida valorização 
do pediatra como especialista diferenciado 
para cuidar desse grupo etário. A SBP é a 
segunda maior sociedade de pediatria do 
mundo. Com sede no Rio de Janeiro, 
descentraliza iniciativas, realizando 
relevante papel para a construção da 
cidadania. Graças ao apoio dos sócios, 
c o n s e g u i u  u m a  i n d e p e n d ê n c i a  
orçamentár ia  que lhe confere a  
indispensável autonomia.
 As conquistas da entidade 
pediátrica nacional enaltecem sucessivas 
gerações de médicos que deram tudo de si 
para o bem da criança e do adolescente. 
Algumas mais recentes são bem 
marcantes, como o lançamento do Tratado 
Brasileiro de Pediatria, um livro 
abrangente e qualificado, escrito por mais 
de 500 autores nacionais, que revela a 
dimensão da especialidade no país. Tudo 
isso se deve ao elevado grau de consciência 

da comunidade pediátrica nacional. Ela 
não considera a SBP como entidade 
corporativa ou sindical, nem como espaço 
político-partidário ou movido por 
interesses pessoais.
 S e m p r e  p r e v a l e c e u  o  
compromisso de seus membros com os 
objetivos maiores, por meio dos quais se 
identificam pela coerência e lealdade. 
Assim, o firme percurso na rota de 
progressos em favor da causa da infância e 
da adolescência, e da correspondente 
valorização do pediatra, projeta-se cada 
vez mais no respeitável cenário da 
pediatria brasileira. Um grandioso 
exemplo a ser comemorado, sobretudo 
neste dia 27 de julho, que o calendário 
registra o Dia do Pediatra! 

***___Dioclécio  de Campos Junior;  
Médico, professor emérito da UnB, ex-
presidente da Sociedade Brasileira de 
Pediatria/Eduardo da Silva Vaz, Médico, 
pediatra, presidente da Sociedade 
Brasileira de Pediatria.
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 O MPE destaca que, além de 
serem utilizados para consumo de 
drogas, os prédios abandonados se 
tornaram criadouros para os 
mosquitos transmissores de dengue, 
zika vírus e chikungunya. A lista de 
prédios em desuso e abandono inclui 
ainda postos de saúde, centro 
cultural, mini estádio e o antigo 
prédio da Câmara Municipal que, 
recentemente, passou e por grave 
incêndio de origem indeterminada, 
que resultou em prejuízo à estrutura 
do edifício.
 Na ação, o MPE ressalta que 
a situação de abandono de prédios 
públicos não é novidade no 
município. Já existe, inclusive, 
decisão judicial em uma outra ação 
que determinou ao município a 
conservação e destinação pública 
adequada ao prédio público 
denominado Portal Turístico de 
Cáceres 'Álvaro Ferreira, mas que 
até o momento nenhuma medida foi 
adotada.

 elo menos nove prédios Ppúblicos na cidade de 
Cáceres, foram abandonados 

e estão deteriorando por falta de 
c o n s e r v a ç ã o ,  e n q u a n t o  a  
a d m i n i s t r a ç ã o  m u n i c i p a l  
desembolsa mais de R$ 33 milhões 
com a locação de 28 imóveis para 
funcionamento de órgãos públicos. 
O Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso já ingressou com ação 
civil pública contra o município 
requerendo providências imediatas 
para assegurar a conservação desses 
prédios.
 Além da adoção de medidas 
para evitar atos de vandalismo 
nesses locais, foi requerido ao Poder 
Judiciário que estabeleça ao 
município o prazo de 90 dias para 
elaboração de projetos de reforma, 
recuperação, aproveitamento ou 
a d o ç ã o  d e  o u t r a  m e d i d a  

administrativa, com comprovado 
respaldo jurídico-legal, como forma 
de correção da situação de abandono 
e falta de conservação dos prédios 
públicos. 
 O prazo sugerido pelo MPE 
para lançamento desses projetos é do 
no máximo 180 dias sob pena de 
aplicação de multa diária de até R$ 
10 mil. Durante as diligências 
realizadas, conforme o MPE, foram 
constatados alguns imóveis em 
situação de completo abandono pela 
gestão pública municipal. 
 Entre os exemplos, foram 
citados o prédio localizado na Av. 
Vereador Enedino Sebastião 
Martins, bairro Cavalhada; o da Av. 
São Luiz, ao lado da feira, onde 
funcionava a Secretaria de Obras; e o 
prédio localizado na rua Senador 
Azevedo, bairro São Miguel, 
próximo à colônia de pescadores.

baía significa que o município 
está cuidando muito bem do meio 
ambiente. “Também tem relação 
com o aumento do número de 
exemplares dessa espécie nos 
últimos anos, decorrentes da 
p r o i b i ç ã o  d a  c a ç a  e  d a  

crime”, diz o texto nas placas, 
informando também que o local é 
um “habitat natural” da onça. 
 Segundo o secretário 
municipal de Saneamento e Meio 
A m b i e n t e ,  J ú n i o r  C é z a r  
Trindade, a presença da onça na 

ma parceria de vários Uórgãos instalou placas na 
orla da baía do Rio 

Paraguai nas imediações da Praça 
Barão, alertando para a presença 
de onça naquela área. O objetivo 
não é só avisar que pode haver 
perigo em se aproximar do felino, 
caso seja visto, mas para que a 
população mantenha proteção e 
respeito com o animal, pois 
determinadas condutas podem 
incorrer em crime. “Conduta a ser 
adotada com a onça em questão é 
o seu monitoramento. 
 Cabe à população a 
conscientização da existência da 
onça na ilha conhecida como 
Mini Praia ou Praia Castrillon. 
Atenção: Capturar, executar 
ações impensadas, aproximar-se 
sem necessidade específica, 
práticas de caça ou contenção 
deste animal sem a devida 
anuência e a justificativa 
adequada junto ao órgão 
ambiental poderá acarretar 

Gabinete de Gestão Integrada 
M u n i c i p a l ,  t e n d o  p o r  
participantes da ação diversos 
seguimentos sociais, como a 
Prefeitura, através da Secretaria 
de Meio Ambiente, SEMA, 
Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, Polícia Florestal e 
ICMbio e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade. (Fonte Clovis 
Almeida). 

conscientização de parte da 
população. 
 A presença da onça nos 
arredores da cidade é um reflexo 
da invasão do seu espaço pela 
civilização. Isso força o animal a 
se aproximar cada vez mais das 
áreas urbanas”, complementa 
Júnior.
 A instalação das placas foi 
um iniciativa conjunta de vários 
órgãos, que nasceu no GGIM, 

identificamos pessoas que podem 
estar ligadas ao crime", disse ele. 
 Ainda de acordo com a 
polícia, os meliantes em numero 
d e  d o i s  o c u p a v a m  u m a  
m o t o c i c l e t a ,  a o  a b o r d a r  
Guilherme, quando ele chegava 
em casa.
 O  d e n t i s t a  e s t a v a  
acompanhado de uma mulher, 
que seria uma garota de 
programa. Ela teria se abaixado 
dentro da caminhonete Hilux e 
não foi atingida pelos disparos. 
Guilherme foi socorrido pelo 
Corpo de Bombeiros, mas 
morreu durante o atendimento 
médico. Não há referencia nas 
investigações sobre possível 
suspeição da tal mulher com os 
assassinos, devido a falta de 
evidencia, mesmo com seu 
misteriosos desaparecimento.

s investigações da Polícia ACivil apontam que o 
dentista morto a tiros na 

porta de casa, na quinta-feira da 
semana passada, (19), em 
Cáceres, pode ter sido vítima de 
latrocínio. De acordo com o 
delegado que acompanha o caso, 
mesmo que os criminosos não 
tenham levado a caminhonete, 
supostamente, esta seria a 
intenção e a tentativa pode se 
caracterizar como pretenso roubo 
seguido de morte.
 O delegado Adriano 
Bernardi Cavalheri afirmou que 
j á  i d e n t i f i c o u  p o s s í v e i s  
envolvidos e pessoas que podem 
levar à identificação dos autores 
do crime. "As investigações 
evoluíram bastante e podemos 
quase afirmar que foi um 
l a t r o c í n i o .  T a m b é m  

ALERTA GERAL

Placas sobre onça são instaladas
na orla da baía do Rio Paraguai 

Segundo a Sema-MT, o animal se trata de uma fêmea possivelmente prenhe ou acompanhada de um filhote, que estaria sendo treinado para a vida adulta

Assessoria

Placa no cais é bem direta sobre cuidados diante da situação   

Foto: JCC

RUÍNAS EM CÁCERES

MPE pede providencias sobre 
prédios públicos abandonados
Assessoria MPE/MT

Prédio público nas imediações do Sangradouro, em ruínas   

Foto: Arquivo

MORTE DE DENTISTA

Investigações não descartam
possível tentativa de latrocínio
PJC c/ Redação

Mulher que estava com vitima, seria uma garota de programa     

Foto: Arquivo PJC
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 Os militares deram ordem 
de parada ao veículo, sendo que o 
condutor não acatou a ordem e 
prosseguiu em alta velocidade, 
seguindo para Mirassol D'Oeste. 
Na perseguição, os policiais 
observaram após o trevo da 
cidade, que o fujão havia 
abandonado a caminhonete e 
corrido a pé em direção ao bairro 
COHAB, onde pulou muro de 
uma residência .
 Os policiais entraram na 
casa e conseguiram localizar o 
suspeito escondido em baixo da 
cama. Já na caminhonete os 
policiais localizaram cerca de 
215 kg de cocaína pura. À polícia, 
ele disse que pegou a droga de um 
veiculo Fiat Strada, de placas 
PWC -0049 de Sumaré (SP) com 
pneu d ian te i ro  es tourado  
próximo ao Balneário Lago Azul 
e que ganharia R$ 1.000,00 pelo 
transporte da droga. Diante dos 
fatos o suspeito detido foi 
encaminhado para Defron em 
Cáceres, juntamente com todo 
entorpecente e a caminhonete. 

m Mulão apesar da Uidade, apenas 26 anos, 
mas pelo ocorrido, já 

enturmado no submundo do 
narco t rá f ico  da  f ron te i ra  
Brasil/Bolívia, iniciais Aparecido 
de Freitas Barros, foi preso na 
quarta-feira (25), por policiais 
militares do Grupo Especial de 
Segurança de Fronteira (Gefron), 
com 215 quilos de cocaína pura, 
na região do lago azul, município 
de Mirassol do Oeste, na região 
de Cáceres.
 A ação dos policiais se 
iniciou ainda na zona rural de 
Mirassol D'Oeste, em uma 
Estrada vicinal que dá acesso à 

região do Balneário Lago Azul, 
acerca de 18 km do centro 
daquela cidade. Durante o 
patrulhamento a guarnição 
policial avistou uma caminhonete 
S-10 de cor branca, com placas 
NJM-7638, da cidade de Várzea 
Grande-MT, e suspeitou do 
veículo, decidindo averiguar.

feridos.
 O proprietário de um 
caminhão que estava na pista, o 
empresário de uma areeira de 
Cáceres, disse que seu motorista 
vinha logo atrás e relatou aos 

veículo em que ele estava ser 
atingido por um caminhão, na 
BR-070, próximo a cidade de 
Cáceres. Uma criança de 12 anos, 
que estava no veículo de carga e o 
motorista também ficaram 

 carioca Rogério Pinto de OBarros Leal, 38, que 
estava militando em 

Porto Velho, RO, como oficial de 
Justiça, morreu no final da tarde 
de anteontem, (25), após o 

Hospital Regional de Cáceres. 
Testemunhas disseram que uma 
criança de 12 anos também estava 
no veículo de carga e foi 
socorrida por terceiros, já que 
apresentava fortes dores na 
cabeça. 
 O corpo do oficial de 
Justiça foi encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) e 
p o s t e r i o r  l i b e r a ç ã o  a o s  
familiares, comunicados da 
tragédia, para translado e 
sepultamento em sua cidade.  Ele 
era natural do Rio de Janeiro e 
trabalhava na Justiça Federal de 
Porto Velho (RO).

policiais que tentou evitar bater 
na traseira de outro veículo que 
seguia logo a frente. Ele teria 
freado, mas ao ver que não 
conseguiria parar,  acabou 
invadindo a pista contrária.
 A i n d a  c o n f o r m e  o  
empresário, seu motorista quase 
bateu na traseira do caminhão e 
com a invasão da pista contrária, 
o veículo de carga acabou 
batendo de frente com VW Gol da 
vítima, que morreu na hora. O 
c o n d u t o r  d o  c a m i n h ã o ,  
Adenilson Batista dos Santos, 40, 
ficou ferido e foi socorrido pelo 
Corpo de Bombeiros até o 

quando viram ela solicitando a 
polícia militar via 190, e que teria 
ouvido de um dos participantes 
da festa a seguinte ameaça 
"alguém vai amanhecer morto 
amanhã". 
 Em frente à residência nº 
27 GUPM se deparou com D.P.S, 
s u s p e i t a  d o  b a r u l h o  
ensurdecedor, que se identificou 
como responsável pela casa e 
autorizou a entrada dos policiais. 
No interior, haviam várias 
garrafas de cerveja,  dois 
narguilés e o adolescente L.E.S.L 
que declarou ter consumido 
bebida alcoólica e feito o uso de 
narguilé. 
 Diante dos fatos todos os 
suspeitos envolvidos foram 
conduzidos para o CISC.

tendendo solicitação feita Avia 190 ao CIOSP (190) 
na madrugada de ontem, 

26, informando sobre som alto na 
periferia, mais propriamente na 
Rua Madre Tereza no bairro Luz 
do Sol, a guarnição policial 
(GUPM) do 6°BPM/6°Comando 
Regional, se deslocou até referido 
endereço, constatando que o 
crime ambiental acontecia na 
casa de nº 27 daquela via.
 Diante disso, a GUPM 
com o apoio de outras viaturas, 
inclusive uma equipe da polícia 
ambiental checou a casa, sendo 
recebida pela moradora queixosa 
da zoeira, (nome omitido por 
preservação da vitima)  que 
informou que os suspeitos 
diminuíram o volume do som 

BR/CÁCERES

Ocial de justiça federal 
morre em acidente na 070 

Caminhão cargueiro tentou ultrapassagem e sem condições, invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com VW Gol da vítima, que morreu na hora

Redação 

Vitima Rogério Barros Leal morreu prensado nas ferragens do Gol   

FARINHA EM FARDOS

Mulão preso debaixo da cama 
largou 215 kg de coca em S-10  
Gefron c/ Redação

Traficante Aparecido de Freitas moçou a droga em fardos na camioneta   

Foto: Reprodução

Fotos: PJC/MT

ZOEIRA DO CAPETA

Policia acabou com som 
alto em casa da periferia
PM/MT c/ Redação

Caixa de som e narguillés foram apreendidos na casa  

Foto: PM/MT
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capital Cuiabá. Na disputa de 
duas vagas para o certame 
principal de 2019, estão Juara, 
O p e r á r i o  F. C  L t d a .  e  
Cacerense.
 Dois  dos  go ls  de  
Cacerense X Juara saíram, um 
na primeira etapa, quando 
Michel recebeu passe dentro 
da área e mandou para o fundo 
da rede, estabelecendo 1 a 0 
para o Juara, que cedeu empate 
na segunda etapa, através do 
chute de Kaique, mas nos 
acréscimos, Buiú completou 
cruzamento dentro da área e 
fez Juara 2 a 1, apagando o 
pontinho alviceleste da Fera. 
 Após este jogo, o 
Operário que venceu o Juara na 
estréia no final de semana, 
soma três pontos na tabela, 
mesmo numero do time do 
nortão, que impôs o mesmo 
placar na noite de anteontem, à 
Fera da Fronteira, que mal 
estreou já é o lanterninha do 
torneio seletivo. 
 Como se trata de um 

certame relâmpago, quem 
perde precisa se recuperar na 
partida seguinte, pois em caso 
de  empate  no  segundo 
c o m p r o m i s s o ,  f i c a  
praticamente eliminado.
 Com a vitória da quarta-
feira, no segundo jogo, Juara 
Atlético Clube presidido por 
Vicente Antônio de Souza, tem 
g r a n d e s  c h a n c e s  e  
classificação para a 1ª divisão, 
embora o resultado mesmo 
deixando o time vivo na 
competição, ainda embola a 
tabela de classificação com 
todas as três equipes com 
chances de garantir o acesso.
 A s i t u a ç ã o  m a i s  
complicada agora é  do 
Cacerense, que na última 
rodada, precisa vencer o 
Operário por dois gols de 
diferença,pra superar o Juara e 
garantir o acesso. 
 Os  do i s  t imes  se  
enfrentam amanhã, ás 15h30, 
na Arena Pantanal. 

pós empatar em 1 a 1, com Ao Operário-PR, pela15ª 
rodada do campeonato 

Brasileiro da Série C, no estádio 
Germano Krüger, em Ponta 
Grossa, e perder a vice-liderança, 
embora garantido na segunda fase 
da competição, o Cuiabá precisa 
fazer o dever de casa, vencer 

Ipiranga, no domingo, às 14h30, 
no Colosso da Lagoa. 
 A l é m ,  d i s s o ,  f i c a   
torcendo por um tropeço do 
B o t a f o g o - S P  d i a n t e  d o  
Tombense, para reassumir a 
segunda colocação do grupo.
 Faltando três rodadas para 
o fim da primeira fase esta é a 

melhor campanha do Dourado em 
sete disputas na Série C. A equipe 
está invicta há cinco jogos, desde 
o começo do returno, e sua 
pontuação é suficiente para 
liderar o Grupo A, de onde sai o 
adversário da próxima fase.
 O Dourado ainda tem o 
ataque mais poderoso de todo o 
campeonato, com 29 gols 
marcados, e o melhor saldo, com 
14 gols. 
 Uma vitória no Rio 
Grande do Sul, no próximo 
domingo ainda ajudaria o 
Luverdense, já que o time gaúcho 
é adversário direto do Verdão do 
Norte, na briga por posições na 
tabela de classificação do grupo 
B, da Série C.
 Veja a classificação 
atualizada do grupo B: 1º 
Operário-PR, 33; 2 Botafogo-SP, 
30; 3 Cuiabá,  29; 4 Bragantino, 
25; 5 Volta Redonda, 19; 6 
Luverdense, 18; 7 Tombense, 18; 
8 Ypiranga-RS, 16; 9 Tupi-MG, 
14 e 10 Joinville, 10.

a luta para a volta a Ne l i t e  d o  f u t e b o l  
profissional de Mato 

Grosso, a equipe do cacerense 
estreou com derrota para o 
Juara, (nortão) na Arena 

pantanal, no seletivo triangular 
da Federação Mato-Grossense 
de Futebol, em disputas na 

SELETIVO À ELITE

Cacerense estréia com
derrota e se complica 

Fera da fronteira começou mal, perdendo na estréia do seletivo da FMF com apenas três clubes no torneio relâmpago onde dois ascendem a elite em 2019

Da Redação

Cacerense precisa vencer Operário com saldo de dois gols   

Foto: Olhar - Esportivo

RETA FINAL

Cuia torce por tropeço do Fogão 
para voltar a ser vice na Série C

Clima de otimismo no Dourado de Cuiabá, na série C    

Foto: Assessoria CEC
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By Rosane Michels

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia 
de movimento positivo em 
projetos profissionais e 

planos de negócios, que devem ser 
colocados em prática imediatamente. 
Uma boa notícia trazendo uma mudança 
para sua carreira pode chegar.

Esotérico

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia 
de boas negociações e 
dedicação a projetos que 

podem envolver publicações e/ou 
contatos com pessoas estrangeiras. O 
momento é ótimo também para planejar 
ou realizar uma viagem internacional.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia 
de acordos e negociações, 
que podem envolver uma 

sociedade ou parceria financeira. Uma 
grande soma de dinheiro pode estar 
envolvida. O momento é ótimo para uma 
limpeza emocional.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia 
de movimento positivo nos 

r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais. O momento é ótimo para 
sair e se divertir com amigos. Uma 
sociedade comercial ou mesmo um 
namoro pode começar.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia de 
movimento positivo no 
trabalho. Um novo projeto 

pode começar a trazer benefícios à sua 
rotina. Sua saúde passa por um ótimo 
momento de equilíbrio. Aproveite e 
mantenha-se saudável.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de solitude. O momento é 

ótimo para a reflexão e mudanças 
positivas em seu mundo emocional. O dia 
pode ser bastante positivo para o 
planejamento de um novo projeto.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia de 
movimento positivo na vida 
d o m é s t i c a  e  n o s  

relacionamentos familiares. Você estará 
mais aberto e receptivo, mais próximo de 
seus pais e filhos. O momento é ótimo para 
começar uma reforma em sua casa.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia de 
b o a  c o m u n i c a ç ã o  e  
movimento positivo na vida 

social. Uma viagem pode trazer algumas 
boas novidades no trabalho. Um acordo 
ou negociação pode levar à concretização 
de um projeto.

A Lua se une a Plutão em 
seu signo e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia 
de abertura e benefícios em 

seu mundo emocional. Você estará mais 
afetivo e acolhedor, mais sensível e 
empático. Uma boa notícia, relacionada à 
sua vida pessoal ou profissional, pode 
chegar.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus 
em Virgem, indicando um 
dia de movimento positivo 

para suas finanças. Um projeto, 
promoção ou contrato, envolvendo o 
aumento de seus rendimentos, pode ser 
aprovado e colocado em prática 
rapidamente.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia de 
movimento positivo na vida 
social e aproximação de 

amigos. O dia é ótimo também para fazer 
mudanças positivas em uma equipe de 
trabalho. Dia bom para novos contatos 
comerciais.

A Lua se une a Plutão em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
seu signo, indicando um dia 
de movimento positivo na 

vida social com a aproximação de 
pessoas interessantes. O momento pode 
envolver um romance, que começa 
tímido e dá passos transformadores em 
pouco tempo.

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

Marcando mais um golaço no placar da vida 
o engenheiro Luiz Jorge da Cunha que festeja 
a data ao lado dos familiares e rol de amigos. 
Feliz Aniversário! Que sua vida seja 
constantemente presenteada com bons e 
felizes momentos.

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

Felicitações a linda Regiane Moreira Dutra pela passagem 
do seu natalício. Que esse novo ano seja repleto de 
alegrias, saúde e prosperidades ao lado de sua família. 
Parabéns!!!

Uma sexta-feira regada de coisas boas a 
Fabíola Campos Lucas que atua na 
educação há mais de 25 anos sendo sempre 
respeitada pelo seu comprometimento com a 
formação integral das crianças e jovens do 
Colégio Salesiano Santa Maria. São 
profissionais como você que fazem a 
diferença. Grande abraço a você extensivo a 
toda equipe Salesiano.

Ao findar de mais um mês os rotarianos se reuniram em 
noite de trabalho e companheirismo. Nosso destaque com 
votos de sucessos nos projetos desenvolvidos em prol da 
comunidade. 
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 empresár io  e  ex-Oe x e c u t i v o  d a  E I G  
Mercados, Valter José 

Kobori, preso desde o dia 9 de 
maio,  em decorrência da 
deflagração da 2ª fase da 
“Operação Bereré”, denominada 
“Bônus”, impetrou na última 
terça-feira (24) com recurso no 
Supremo Tribunal Federal, 
contra a sua prisão. 
 O pedido de habeas 
corpus foi distribuído para a 

m i n i s t r a  R o s a  W e b e r ,  
responsável pela operação no 
âmbito do STF, porém, devido ao 
r e c e s s o ,  o  p e d i d o  f o i  
encaminhado para a presidente, 
ministra Carmem Lúcia, que deve 
emitir uma decisão até esta sexta-
feira (27).
 Kobori é acusado de 
envolvimento em um esquema 
que movimentou mais de R$ 30 
milhões em propina por meio de 
um contrato firmado pela EIG 

Mercados (antiga FDL Serviços) 
com o Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-MT) para 
reg i s t ro  de  con t ra tos  de  
financiamento de veículos. 
 D e  a c o r d o  c o m  
investigações, ele teria repassado 
R$ 2,6 milhões ao ex-secretário-
chefe da Casa Civil, Paulo 
Taques, para manter o contrato 
milionário da empresa EIG 
Mercados com o Detran no atual 
governo.
 O empresário recluso, já 
teve vários pedidos de liberdade 
negados pela Justiça de Mato 
Grosso e também em instâncias 
superiores. 
 Ontem, (26), o Tribunal 
de Justiça deveria analisar um 
recurso protocolado por sua 
defesa, mas até oi fechamento 
d e s t a  e d i ç ã o ,  n ã o  h a v i a  
confirmação de alguma decisão. 
 Além de José Kobori, 
também foram presos  os  
empresários Roque Anildo 
Reinheimer e Claudemir Pereira 
d o s  S a n t o s ,  d a  S a n t o s  
Treinamentos, o ex-secretário da 
Casa Civil, Paulo Taques, seu 
irmão, Pedro Zamar Taques e o 
ex-deputado estadual Mauro Savi 
(DEM).

o primeiro semestre Ndeste ano, foi apreendida 
1,9 tonelada de cocaína 

em Mato Grosso. 
 No mesmo período de 
2017, as forças de segurança 
retiraram de circulação 1,2 
tonelada, o que representa um 
aumento de 60%, segundo dados 
são da Coordenadoria de 
Estatística e Análise Criminal da 
Sec re t a r i a  de  Es t ado  de  
Segurança Pública (Sesp).
 N o  t o t a l ,  f o r a m  
apreendidas 6,5 toneladas de 
todos os tipos de drogas em todo o 
Estado, o que representa um 
aumento de 7% em relação ao ano 
a n t e r i o r ,  q u a n d o  f o r a m  
apreendidas 6,1 toneladas. 
 A maconha ocupa o 
primeiro lugar no ranking dos 
entorpecentes apreendidos.
 Nos seis primeiros meses 
deste ano, foram 3,1 toneladas 
tiradas de circulação e no ano 
passado 3,2 toneladas em todo o 
Estado. 
 Além da maconha e da 

cocaína, 1,5 tonelada de pasta 
base de cocaína também foi 
apreendida.
 Cerca de 900 quilos de 
drogas foram apreendidos até 
anteontem. Na terça-feira, 
policiais civis, por meio da 
Delegacia de Repressão a 
E n t o r p e c e n t e s  ( D R E ) ,  
apreenderam 700 quilos de 
maconha, que estavam sendo 
transportados em um veículo na 
BR-163, em Cuiabá. 
 Ação contou com apoio 
da Polícia Rodoviária Federal. O 
motorista do carro conseguiu 
fugir do local. 
 D e  a c o r d o  c o m  
informações da polícia, a droga 
vinha do estado de Mato Grosso 
do Sul. 
 O suspeito e os materiais 
apreendidos foram conduzidos à 
Delegacia de Repressão aos 
Crimes de Fronteira (Defron) de 
Cáceres.  
 Outra apreensão em 
Mirassol D'Oeste esta semana 
registrou 215 quilos de cocaína. 

PROPINODUTO

Executivo acusado na Bererê
recorre por liberdade no STF

Kobori é acusado num esquema que movimentou mais de R$ 30 milhões e teria repassado R$ 2,6 milhões ao ex-secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques no caso EIG/Detran

N.M c/ Redação

Valter José Kobori está preso desde o dia 9 de maio    

Foto: Arquivo

Assessoria

EM 6 MESES
Mato Grosso já registra 60% de 
aumento nas apreensões de coca 
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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

formada pelo sexo masculino.
 Em 12 meses até junho, o 
Indicador de Recuperação de 
Crédito subiu 1,6%, ficando 
menor que a alta de 2,2% apurada 
em maio em igual comparação, 
refletindo a retomada lenta da 
economia. 
 Contudo, o resultado ficou 
acima do registrado em períodos 
mais agudos de crise, quando 
houve queda na recuperação do 
crédito, destaca. Em setembro de 
2016, por exemplo, o volume de 
inadimplentes que regularizou 
dívidas caiu 8,8%. De acordo com 
o levantamento, o principal motivo 
para o avanço no total de 
inadimplentes no País são as novas 
inclusões nos sistemas de proteção 
ao crédito.  Ou seja, se por um lado 
algumas pessoas vêm quitando 
suas pendências financeiras, por 
outro há os que ingressam ou 
retornam ao cadastro de devedores
 Já no acumulado de 12 
meses, o montante de dívidas 
recuperadas caiu 1,12%. Contudo, 
o levantamento mostra que o 

resultado mostra um cenário um 
pouco mais favorável em relação 
ao observado em setembro de 
2016.  Naquela  ocasião,  o  
indicador registrou queda de 
8,26%.
 O  C e n t r o - O e s t e  s e  
destacou entre as regiões com 
maior expansão de recuperação de 
crédito, de 7,73% em junho, 
considerando o acumulado dos 
últimos em 12 meses, segundo o 
levantamento. Em seguida, 
aparece o Sudeste, com elevação 
de 0,67%. A região Nordeste 
apresentou recuo de 0,33%. As 
maiores quedas, contudo, foram 
registradas no Sul e Norte, de 
7,64% e 9,42%, respectivamente.
 A maior parte (45%) de 
devedores que recuperaram 
crédito em junho tem entre 30 e 49 
anos.  A corrente seguinte, de 12%, 
é composta por pessoas com idade 
de 18 a 29 anos, enquanto 13% 
possuem idade superior a 65 anos. 
A faixa intermediária - entre 30 e 
49 anos - concentra o maior 
número de inadimplentes.

uas mulheres foram Dpresas em flagrante por 
tráfico de drogas, posse 

i r r egu la r  de  mun ições  e  
corrupção de menores na cidade 
de Rondonópolis. 
 As prisões aconteceram 
na tarde de anteontem, (25) e 
foram realizadas pela Delegacia 

Especializada de Roubos e Furtos 
(Derf/Roo).
 A denúncia anônima, alvo 
da verificação dos policiais, 
relatava a suspeita de traficância 
na residência localizada no bairro 
Jardim Tropical. 
 E m  d i l i g ê n c i a  a o  
endereço, foram encontradas 

aproximadamente 889 gramas de 
substância análoga à maconha, 
427 gramas de cocaína apta a 
comercialização e outras 465 
gramas de pasta base de cocaína. 
Também foram apreendidas sete 
munições de calibre 38, dinheiro 
trocado (comum em ambientes de 
tráfico) e outros itens usados para 
preparação das drogas.
 Três adolescentes e três 
crianças estavam no local durante 
a ação policial. A denúncia 
recebida pela DERF relatava que 
os menores eram usados para a 
guarda do entorpecente e também 
para sua comercialização. 
 Foram identificadas e 
presas as suspeitas Maria 
Eduarda de Arruda Souza, 20, e 
Deuzenir Pereira de Arruda 
Muller, 40, que é mãe de um 
adolescente infrator apreendido 
recentemente suspeito de realizar 
mais de 10 roubos à mão armada 
em residências do município, 
além do atuar no tráfico de 
drogas.
 Ambas foram conduzidas 

 total de brasileiros que Oregularizaram dívidas 
cresceu em 12 meses até 

junho, porém o número de 
inadimplentes continua elevado, 
conforme levantamento do 

Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
( C N D L )  a n t e c i p a d o s  a o  
Broadcast, serviço de notícias em 
tempo real do Grupo Estado.

 Os consumidores que mais 
fazem parte desta classe integram a 
faixa etária entre 30 e 49 anos, 
sendo que pouco mais da metade 
(53%) é do sexo feminino, 
enquanto a outra parcela (47%) é 

para a Delegacia e autuadas nos 
crimes de tráfico de drogas, posse 

irregular de fogo e munições e 
corrupção de menores.

DADOS SPC

Apesar de queda em junho 
inadimplência ainda é alta

De acordo com o levantamento, o principal motivo para o avanço no total de inadimplentes no País são as novas inclusões nos sistemas de proteção ao crédito

A.E

Crise não afasta bons pagadores de contas no mercado   

CANA NO TROPICAL

Mulheres são detidas acusadas
de tráfico e corromper menores
Redação c/ PJC

Maria Eduarda Deuzenir Muller, foram para o presídio feminino   

Foto: PJC/MT

Foto: Ilustrativa
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 Pelo menos nove prédios públicos na cidade de Cáceres, foram 
abandonados e estão deteriorando por falta de conservação, enquanto a 
administração municipal desembolsa com a locação de 28 imóveis para 
funcionamento de órgãos públicos. O fato levou o MPE a ingressar com 
ação civil pública contra o município requerendo providências para 
assegurar a conservação dos prédios. Página 03

 Uma parceria de vários 
órgãos instalou placas na orla da 
baía do Rio Paraguai nas 
imediações da Praça Barão, 
alertando para a presença de onça 
naquela área. O objetivo não é só 
avisar que pode haver perigo em 
se aproximar do felino, mas para 
que a população mantenha 
proteção e respeito com o animal, 
pois determinadas condutas 
podem incorrer em crime. O 
recado está explicito na placa. 

Página 03

 Aparecido de Freitas Barros, um mulão 
que transportava mais de 14 arrobas de cocaína 
numa S-10, foi preso por policiais militares do 
Gefron,debaixo da cama (Jega) de uma casa em 
Mirassol D'Oeste, depois de  fugir e deixar os 
fardos de droga camioneta. O traficante disse 
que ganharia R$ 1 mil pelo transporte da farinha 
boliviana. 

 As investigações da Polícia Civil apontam que o dentista morto a 
tiros na porta de casa, na quinta-feira da semana passada, (19), em Cáceres, 
pode ter sido vítima de latrocínio tentado. De acordo com o delegado que 
acompanha o caso, mesmo que os criminosos não tenham levado a 
caminhonete, supostamente, esta seria a intenção e a tentativa pode se 
caracterizar como pretenso roubo seguido de morte. Página 03

Página 04

TOMBADOS, MESMO!

Prédios públicos abandonados 
em Cáceres são alvo do MPE 

Durante as diligências realizadas, conforme o MPE, foram constatados alguns imóveis em situação de completo abandono na cidade pela gestão municipal

Em vários pontos da cidade, os prédios estão em ruínas   

Foto: JCC

SINAL EMPLACADO

Visita de onça gera sinal 
de alerta na orla da baía

Sinal emplacado mostra que Cautela nunca é demais    Foto: JCC

CANA NA CAMA

Mula com 215 kg de cocaína 
é laçado debaixo de uma jega 

Aparecido de Freitas Barros, 
ganhou nova cama no cadeião    

Foto: Reprodução

Assassinato de dentista teria 
sido praticado por assaltantes

LATROCÍNIO TENTADO

Para polícia mulher no local, seria uma garota de programa   

Foto: Arquivo

 O carioca Rogério Pinto de Barros Leal, 38, que estava militando 
em Porto Velho, RO, como oficial de Justiça, morreu após o veículo em que 
ele estava ser atingido por um caminhão, na BR-070, no município de 
Cáceres. Ele foi colhido por um caminhão que invadiu a pista contrária 
tentando uma ultrapassagem e morreu prensado nas ferragens do Gol, que 
dirigia. Página 04

Rogério Leal, era oficial de justiça federal em Rondônia   
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ACIDENTE EM CÁCERES

Colisão de Gol com caminhão
mata oficial de justiça na BR  


