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EM SAN-MATIAS
Foram cinco tiros desferidos no Fiat pelos policiais bolivianos, um dos quais, matou o jovem Franz Alejandro Alvarez Flores, o estopim para a revolta popular

Povo revoltado incendeia
base policial na fronteira
Foto: El-Deber

Durante operação em La Curva, a 20 km de San Matias, fronteira
com o Brasil em Las Petas, policiais bolivianos metralharam um Fiat com
3 rapazes, um dos quais morreu baleado. Para os agentes o carro não
atendeu ordem de parada e os sobreviventes alegaram que os policiais
estavam encapuzados e eles pensaram que se tratava de ladrões. Em
represália, populares incendiaram a base policial. Página 04

ESPORTE É VIDA

Francis autoriza reformas
no Didi Profeta e Geraldão
Foto: Arquivo

Unidade móvel da policia boliviana ficou em chamas

FOGO E PAIXÃO

Com 90% do corpo queimado
vitima morre depois de 4 dias

No Geraldão dentre reformas visam também as arquibancadas

O prefeito Francis Maris Juntamente com o Secretário de Esporte
Marcos Nascimento assinaram a ordem de serviço para reformas do
ginásio esportivo Didi Profeta e Estádio Geraldão. As obras estão orçadas
em R$ 156.102,00 e os recursos são oriundos de emenda parlamentar do
deputado estadual Wancley sendo R$ 58.793,67 recursos próprios de
contrapartida. Página 03

Foto: Reprodução

Gilson Oliveira, 42, que
teve 90% do corpo queimado,
após seu companheiro
Wanderson Luiz Vieira jogar
álcool e atear fogo nele em
Figueirópolis D'Oeste, região de
Cáceres, morreu no final de
semana, no Centro de Tratamento
de Queimados do Pronto Socorro
de Cuiabá. Os motivos do crime
teriam sido ciúmes de
Wanderson, ao ver seu parceiro
conversando com Gilson.

AÇÕES DE CIDADANIA

Cartório Amigo oficializa
22 casamentos em Cáceres
Foto: Divulgação

Página 04
Gilson Oliveira foi sepultado em Quatro Marcos no fim de semana

PROJETOS SOCIAIS

Gefron apresenta Cãominhar
no Boa Esperança em Cáceres

Tabelião Machado e Juiz de Paz Luis Catelan, com os noivos

Foto: Gefron/MT

Os Cartórios do 2º e 3º Ofícios de Cáceres realizaram no último
fim de semana o Projeto Cartório Amigo, idealizado pela Associação dos
Notários e Registradores de Mato Grosso (ANOREG) e a Rede de
Responsabilidade Social (RARES). Dentre os serviços prestados
gratuitamente, 22 casamentos foram oficializados, pelo tabelião Machado
e equipe. Página 03

O Grupo Especial de Segurança de
Fronteira (Gefron) apresentará amanhã,
(21) à imprensa, dois projetos sociais que
tiveram início este ano. Um deles será o
projeto “Gefron em minha comunidade”,
na Escola Estadual 12 de Outubro, no
Assentamento Boa Esperança, em
Cáceres. O outro, o “Cãominhar”, que
utiliza cães na terapia de crianças com
necessidades especiais.
Página 03

Jornalistas e crianças conhecerão as ações dos projetos
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Timbó nas Redes

Desde que surgiram, as tais redes
sociais, são usadas para o bem e o mal, no
caso da política, além das fake-news, um
atalho com o objetivo de burlar as leis,
sobretudo, a eleitoral, com dissimulada
propaganda extemporânea, mas o
Ministério Público Eleitoral está de olho
em taios abusos e abusados.
Aqui em Mato Grosso, os
representantes do parquet já
requisitaram às administradoras das
principais redes sociais (Facebook,
Instagram e Twitter) informações sobre a
contratação de serviço de
impulsionamento de postagens em favor
de pré-candidatos às eleições
majoritárias de outubro próximo. O
pedido foi feito após denúncias de que
diversos pré-candidatos vêm realizando
impulsionamento de postagens em que
enaltecem seus feitos em mandatos
anteriores ou outros fatores que
supostamente os tornem mais
qualificados perante o eleitorado.
Quem conhece o básico de
direito eleitoral, advogamos nesta área
em São Paulo, sabe que essa modalidade
de publicação infringe o artigo 39 (Lei
das Eleições), e o artigo 21 da Resolução
do TSE
que consignam que a
propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 15 de agosto do ano
de cada eleição. Cediço portanto, que
estes impulsionamentos se tratam de
divulgação de candidatura
extemporânea, com gastos de campanha,
e, portanto, ilícita.
Este expediente escuso, além de
ser considerada propaganda
extemporânea, pode caracterizar crime
eleitoral, já que este é um período de pré
campanha, em que ainda não há conta
bancária específica e CNPJ da
campanha, o que inviabiliza a
fiscalização da Justiça Eleitoral. O
esquema pelos atalhos das redes sociais,
expõem os personagens do jogo sujo,
antecipando-se no atropelo, a época da

GOLPE DO CARGO
Vocês já notaram que sempre que o
presidente viaja para o exterior, os
presidentes da Câmara Rodrigo Maia e do
Senado Eunicio de Oliveira, também
acham um meio de sair do país? Isso
acontece desde abril e não é por
coincidência ou acaso, mas malandragem
político-eleitoral. O motivo é que nem
Maia e muito menos, Eunício querem
correr o risco de serem impedidos de
disputar as eleições em outubro. E, no caso
de ficarem no exercício da Presidência da
República por algum período nos seis
meses anteriores à eleição, eles não
poderiam disputar outros cargos nas
eleições de outubro, que não fosse a
presidência. Isso está disposto no artigo 14
da Constituição.
GOLPE DO CARGO II
Como presidente, governadores e prefeitos
só podem tentar uma vez a reeleição e, se
desejarem disputar outro cargo, devem
renunciar até seis meses antes da eleição, se
Maia e Eunício assumirem a Presidência
neste período pré-eleitoral, a quatro meses
da eleição, eles poderiam disputar apenas a
própria Presidência. Não poderiam
portanto por força de lei, tentar um novo
mandato de deputado e senador e como
política no Brasil virou profissão, a ordem
é vazar todos juntos, quem paga o salarião
deles é a gente mesmo!
MARGEM DE ERRO
A pré-campanha do ex-ministro Henrique
Meirelles (MDB) para a Presidência da
República será em Cuiabá, no próximo
sábado, 23. O anúncio partiu do presidente
regional do MDB, deputado federal Carlos
Bezerra, ao explicar estratégia do partido
na escolha de Cuiabá, iniciando pelo
Centro-Oeste a corrida à sucessão do
presidente Michel Temer (MDB),
acreditando ter condições de eleger o seu
primeiro presidente da República pelo voto
direto. É muita confiança, quando o
padrinho dele, Temer tem 3% nas
pesquisas.
FRIO VAZANDO
Prá quem estava de saco cheio de frio,
geralmente pelas manhãs e boquinhas da
noite, a noticia é boa, a partir desta quartafeira, a previsão é que as temperaturas
comecem a subir. Os termômetros devem
variar entre 16ºC e 27ºC. Já amanhã,
quinta-feira, espera-se que a mínima seja
de 19ºC e que a máxima não ultrapasse os
29ºC. Para sexta-feira e sábado, as
temperaturas variam entre 18ºC e 28ºC,
mas já dá pra fugir do banho feijoada
(orelha, pé e rabo) que o final da próxima
semana deve esquentar.
SEMANINHA
Essa, um site de Cuiabá divulgou e claro,
não deve ser fake-news e sim, folga-news
dos nossos empregados deputados
estaduais que estão estudando uma forma
de freqüentar a Assembléia Legislativa
apenas um dia da semana na campanha
eleitoral. Conforme a nota, a estratégia
seria concentrar todas as sessões num
único dia, devendo ser nas terças-feiras ou
talvez nas quartas. A idéia é reduzir ao
máximo o esvaziamento das sessões, e
assim, nos demais dias da semana, os
parlamentares ficariam livres para
percorrer o interior em campanha na busca
da reeleição, com nosso dinheiro, claro,
afinal é a gente com impostos que paga o

campanha, quando há uma conta
específica de cada candidato, por onde
deve passar todo o financiamento de sua
campanha.
Como bem destacou a colega
jurista Cristina Melo, esta jogada dúbia,
dificulta que a Justiça Eleitoral e o
Ministério Público Eleitoral fiscalizem a
captação, gastos e origem dos recursos
empregados. O espertalhão mal
intencionado, sonegador de informações
e gastos junto ao TRE age à margem da
lei e em claro prejuízo ao controle de
gastos pelas instituições. Com sua
pratica, jeitinho brasileiro, levado no
tapa que ninguém vai se importar na terra
da impunidade geral, este politiqueiro
mal acostumado ainda pode se lascar.
Tudo bem que com a tal minireforma eleitoral, os pré-candidatos que
já se anunciam como tal, podem fazer
alguns atos tidos como permitidos, a
exemplo a exposição de plataformas,
projetos políticos e a divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões

políticas nas redes sociais, mas daí,
atravessar o sinal, pensar que a lei é pra
boi dormir, pode ser fatal, já que ainda
não é permitido fazer o impulsionamento
de tais veiculações nas redes sociais, pois
não é possível fiscalizar diretamente o
gasto eleitoral, quiçá bancado por uma
pessoa jurídica.
Nem discutimos aqui o abuso
contra eleitores incautos que caem fácil
na lábia dos mandraques, isso quase nem
sempre se leva em conta, o que pesa é a
tal sonegação. Mesmo com vaquinha, se
ela berrar fora de hora, quem pode ir pro
magarefe é o abusado peão de votos, já
que legalmente, é totalmente vedado
esse tipo de ação, inclusive com
posicionamento de um ministro do TSE
nesse sentido, e um entendimento
institucional do Ministério Público
Eleitoral.
Então, não vai botando as
manguinhas de fora, que você pode
escorregar, e ficar fora da corrida as tetas
do poder.

Mais moderno dos mitos
Narciso é o mais moderno dos
mitos. Vive de aparências, ama as
aparências e por elas morre e se
transfigura. Alguém já deve ter
satirizado a indústria das futilidades
biográficas, onde o mexerico ganha ares
de transcendência. Durante séculos, o
mito de Narciso passou por diversas
versões e interpretações. Alguns autores
preferiram levar às últimas
conseqüências a idéia de uma sociedade
absolutamente narcísica, uma espécie de
ficção científica da psique. Por isso,
acho que devemos pesquisar mais sobre
as encarnações do Narciso
contemporâneo.
Um Homem em princípio, se
constitui por dois caminhos. De um lado,
se identifica com os valores, obrigações,
tradições que cada um recebe de sua

cultura étnica, nacional, familiar entre
outras coisas. Mais conhecidas como
identificações simbólicas.
Do outro, se esforça para
coincidir com a imagem que poderia
satisfazer aos outros (primeiro aos pais).
Este esforço é, resumidamente, o
narcisismo, mais incômodo do que
simplesmente se apaixonar por seu
próprio rosto.
Imaginemos uma sociedade
onde, paradoxalmente, entes convivam à
procura da imagem que reflita a absoluta
singularidade e a conformidade de todas
as imagens pré-fabricadas. A arte desta
sociedade, por exemplo, detestará os
cânones e privilegiará a expressão
contra a representação. Também a
inovação será para ela um valor em si,
embora fadada a se tornar moda. O
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experimentalismo de cada dia entrará no
museu no dia seguinte.
As pessoas se reunirão segundo
critérios reais, pois estes aparecerão
como os únicos autênticos: por exemplo,
a cor da pele, o sexo, a preferência sexual
entendida como destino fisiológico, etc.
O status social deve ser comprovado
além das aparências; a posse de objetos
será critério de valor.
Num mundo assim, não há como
separar, com a necessária nitidez, o real
da fantasia, a verdade da publicidade e o
que somos de fato daquilo que os
produtos que consumimos sugerem.
***___Rubens Shirassu Júnior,
escritor e pedagogo de Presidente
Prudente, São Paulo. Autor, entre outros,
de Religar às Origens (ensaios e artigos,
2011) e Sombras da Teia (contos, 2016)
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CÂOMINHAR

Projeto “Gefron em minha comunidade” será lançado oficialmente na
Escola Estadual 12 de Outubro, no Assentamento Boa Esperança, em Cáceres

Gefron apresenta projetos
sociais amanhã em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Foto: Gefron

O

Grupo Especial de
Segurança de Fronteira
(Gefron) apresentará
amanhã, (21) à imprensa, dois
projetos sociais que tiveram início
este ano. Os jornalistas de Cuiabá e
Várzea Grande terão a oportunidade
de conhecer de perto o “Cãominhar”,
que utiliza cães na terapia de
crianças com necessidades
especiais, e o “Gefron em minha
comunidade”.
A Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp-MT)
disponibilizará um ônibus para levar
as equipes até Cáceres, com saída
prevista às 4h30 da quinta-feira, em
frente à Sesp, com retorno previsto
para as 17h00 do mesmo dia.
Na oportunidade, o Gefron
lançará oficialmente o projeto
“Gefron em minha comunidade”, na
Escola Estadual 12 de Outubro, no
Assentamento Boa Esperança, em
Cáceres. Serão realizadas palestras,
atividades recreativas e
apresentações com cães do Canil
Integrado de Fronteira (CanilFron).
A estimativa é que a iniciativa
alcance, a princípio,
aproximadamente dois mil alunos de
diversas escolas da região.
Com este projeto, o objetivo
é levar para a população que reside

desenvolvimento psicossocial. O
CanilFron, em parceria com o
Centro Especializado de
Reabilitação II (CER II), iniciou, em
junho, a inserção de cães nas
intervenções realizadas pelos
profissionais de saúde desta área
junto a algumas crianças.
Os cães têm se mostrado
excelente ferramenta de
complementação aos tratamentos já

ORDEM DE SERVIÇO

Prefeito autoriza reformas
no Didi Profeta e Geraldão
Assessoria

O

prefeito Francis Maris
Juntamente com o Secretário de
Esporte Marcos Nascimento
assinaram a ordem de serviço para
reformas do ginásio esportivo Didi
Profeta e Estádio Geraldão. As obras
estão orçadas em R$ 156.102,00 e os
recursos são oriundos de emenda
parlamentar do deputado estadual
Wancley sendo R$ 58.793,67 recursos
próprios de contrapartida.
Mais uma vez a prefeitura vem
mostrando o compromisso com a
população, investindo no esporte,
melhorando a estrutura física dando
mais conforto para os esportistas e
torcedores. O prefeito Francis Maris
agradece Wancley pelo apoio dado ao
município e lembra que a contrapartida
só é possível, graças aos recursos de
ITBI, alvarás e IPTU. A previsão de
entrega da obra é de 60 dias após a
assinatura da ordem de serviço.
No Ginásio Didi Profeta, serão
reformados o sistema de proteção e
combate a incêndio: instalação de
extintores, placas de sinalização e

Apresentações terão cães do Canil Integrado de Fronteira

nestes locais, melhor qualidade de
vida, com a intervenção policial e a
inserção de servidores da segurança
pública nestes espaços. Segundo o
coordenador do Gefron, tenentecoronel PM José Nildo de Oliveira,
com o pensamento de aproximar o
trabalho policial da comunidade, a
intenção é envolver todos os
munícipes no processo e melhorar o
diálogo sobre a importância do
Estado nestes espaços. “Em
conjunto com a comunidade escolar

e demais instituições agregadas, o
Gefron quer construir esta
aproximação permanente com as
comunidades desta extensa região
chamada fronteira”.
O projeto “Cãominhar” tem
o objetivo de auxiliar as instituições
que desenvolvem diferentes
trabalhos junto aos pacientes com
necessidades especiais. São pessoas
que necessitam de algumas
atividades para melhorar a
capacidade motora, cognitiva e o

CARTÓRIO AMIGO

Evento ofereceu atendimento
gratuito ao povo de Cáceres
Da Redação

O

s Cartórios do 2º e 3º Ofícios
de Cáceres realizaram no
último fim de semana o
Projeto Cartório Amigo, idealizado
pela Associação dos Notários e
Registradores de Mato Grosso
(ANOREG) e a Rede de
Responsabilidade Social (RARES).
O projeto visou a prestação de
diversos serviços a sociedade de
forma gratuita, reunindo 89 cartórios
em todo o estado com o mesmo
propósito.
De cunho social o projeto
em pauta, objetiva também a
aproximação dos cartórios com a
população em geral e em Cáceres
não foi diferente, como bem

realizados pela instituição de saúde.
O tenente-coronel PM José
Nildo disse que, além do trabalho
ostensivo e repressivo, o Gefron foi
criado para auxiliar todos que
necessitam de sua contribuição
também em demandas sociais. O
Gefron atua desde 2003, por meio de
parcerias com os 28 municípios, nos
mais de 980 km de fronteira com a
Bolívia.

destacou o tabelião do 2º Ofício
local, Juliano Alves Machado.
Com exclusividade à
reportagem do Jornal Correio
Cacerense, Machado disse que o
evento veio ao encontro dos anseios
da população e que o saldo foi super
positivo. “A população de Cáceres
aprovou a iniciativa do Cartório
Amigo, onde prestamos esse dia de
serviços gratuitos. Realmente temos
esse compromisso social de
perpetuar e realizar novas ações dos
cartórios de Mato Grosso, porque
nós devemos dar essa cota de
contribuição pessoal e com
responsabilidade social vamos
continuar nesse projeto maravilhoso
Foto: Divulgação

iluminação de emergência, Sistema de
proteção contra descargas atmosféricasSPDA: Instalação de SPDA e
aterramento, Esquadrias: Troca de porta
do banheiro, vestiários, bilheteria e
portão em tela, Instalações hidrosanitárias: de assentos, chuveiros,
registros, torneiras e caixas sanfonadas.
Instalações elétricas: instalação de
tomadas, troca de lâmpadas,
interruptores e cabeamento para
iluminação de emergência. Nas
arquibancadas, a instalação de
corrimão, degraus intermediários.
Já no Estádio Geraldão, as
reformas vão restaurar a instalação de
extintores, placas de sinalização e
iluminação de emergência, Esquadrias:
Troca de porta do banheiro e portão em
tela. Instalações elétricas: instalação de
tomadas, troca de lâmpadas dos
refletores, interruptores e cabeamento
para iluminação de emergência,
instalação de disjuntor, instalação de
contadora para iluminação e nas
arquibancadas, os degraus
intermediários.
Foto: Ronivon Barros

que é o Cartório Amigo", concluiu.
Durante a ação foram
realizados vinte e dois casamentos,
expedidos mais de quarenta 2ª vias
de certidões de registro civil
(nascimento, óbito e casamento),
realizados ainda diversos
reconhecimentos de paternidade, de
sócio afetivo, registros tardios e
inúmeras consultas de protestos e
orientações.
Para a presidente da
ANOREG, Niuara Ribeiro Roberto
Borges, o dia de sábado foi uma lição
para todos. "Somos uma força muito
grande e quando nos unimos, somos
capazes de realizar o que não
imaginávamos ser possível! É um
orgulho, fazer parte dessa classe e
andar lado a lado com todos os
colegas e colaboradores das nossas
serventias!", finalizou.

Didi Profeta, um espaço importante para o desporto de Cáceres

Equipe dos cartórios 2º e 3º ofícios de Cáceres marcaram presença
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SAN-MATIAS

Jovens estavam num Fiat e se evadiram com medo, pois os agentes estavam encapuzados. Na fuga, tiveram carro atingido por tiros e um deles morreu

Agentes matam suspeito
e unidade é incendiada

Redação c/ El-Deber

Foto: El-Deber

D

urante operação de rotina no
setor denominado La
Curva, a 20 km de San
Matias, cidade fronteiriça boliviana
com o Brasil em Las Petas na tarde
de anteontem por volta das 17h30,
policiais da anti-drogas do vizinho
país, abriram fogo contra um Fiat
ocupado por três elementos que não
atenderam a voz de parada.
Conforme se apurou a posteriori
cinco tiros acertaram o veículo, um
dos quais, acertou o jovem Franz
Alejandro Alvarez Flores.
Com a detenção dos
suspeitos, o ferido foi removido até a
cidade de San Matias, mas já chegou
sem vida, devido ao tiro que segundo
o medico William Belido, havia
atingido o pulmão e o coração da
vitima, fato que revoltou alguns
moradores; que se dirigiram até as
oficinas da Umopar, (Unidad Móvil
de Patrullaje Rural) e após arrombar
as portas da unidade, atearam fogo
em veículos de mobiliário.
Segundo relato do jornalista
Víctor Hugo Nin Saavedra, direto de
San-Matias para o Correio
Cacerense, o povo revoltou-se
clamando por justiça e atyé as 19h30
da segunda feira, as instalações da
Umopar ainda ardiam em chamas.
Wílver Álvarez Amaral,
popular 'Don Chuly', pai de Franz e
conhecido verdureiro de San Matias,
disse que estava retornando de Lãs
Petas, quando seu carro sofreu

TRAGÉDIA PASSIONAL

Vitima que teve corpo queimado
por ciumento morre após 4 dias
G-1 c/ Redação

G

ilson Oliveira, 42, que teve
90% do corpo queimado,
após seu companheiro
Wanderson Luiz Vieira jogar álcool
e atear fogo nele, na quarta-feira
(13), em Figueirópolis D'Oeste,
região de Cáceres, morreu no final
de semana, (16), no Centro de
Tratamento de Queimados (CTQ) do
Pronto Socorro de Cuiabá. Gilson
estava visitando o servidor público,
Augusto César Barbosa, de quem era
amigo há muitos anos, quando
Wanderson, que era ex-companheiro
de Augusto, chegou ao local.
De acordo com uma amiga
das vítimas, que não quis se
identificar, Wanderson teria ficado
com ciúmes ao ver Gilson na casa de
Augusto e começou a ameaçar os
dois com uma faca. Em determinado
momento, Wanderson teria jogado
álcool em Gilson e ateado fogo. Na
tentativa de ajudar o amigo, Augusto
também se feriu.

Populares revoltados incendiaram base policial de San-Matias

avarias, chamando seus três filhos
para socorrê-lo. Que após repararem
o carro do pai, os 3 irmãos voltaram
para San-Matias, quando avistaram
um carro e pensando que eram
ladrões, pois os policiais estavam
encapuzados, fugiram, quando o Fiat
branco deles, foi baleado e um dos
disparos atingiu e matou um deles.
Sobre o infausto desenlace
do ocorrido, o chefe de policia de
San Matias Daniel Pardo, disse que
os agentes antidrogas realizam
operações de rotina em busca de
narcotraficantes. Já o comandante
departamental de Polícia, Alfonso
Siles, afirmou que investigará o
ocorrido e se provando algo ilegal,

processará o agente que disparou
contra o veículo dos três irmãos.
O secretario de Seguridad
Ciudadana de la Gobernación,
Enrique Bruno, consternado pelo
fato, disse que recebeu a noticia da
Subgobernación e que o povo
boliviano está cansado de maustratos e abusos dos agentes antinarcóticos. Que tem trabalhado
muito para a presença policial na
zona de fronteira, antes considerada
terra sem lei, e agora com a
construção da EPI, questiona a ação
dos agentes anti-drogas
confundindo cidadãos com
traficantes. (Colaborou Víctor Hugo
Nin Saavedra)

O fogo se espalhou pelos
móveis e atingiu parte da casa. Os
dois foram socorridos e levados para
o hospital de Jauru e posteriormente
devido as gravidades, Gilson foi
encaminhado ao Hospital Regional
de Cáceres, onde permaneceu
internado por dois dias, enquanto
que Augusto, apenas com
queimaduras no braço e nas mãos,
foi atendido e liberado no mesmo
dia.Gilson, devido ao estado
desesperador causado pelas
queimaduras graves, foi transferido
na sexta feira 15, para o CTQ, na
capital, mas não resistiu aos
ferimentos e morreu.
O corpo de Gilson foi velado
e enterrado em São José dos Quatro
Marcos onde mora a família dele e
sepultado anteontem. Agora a
polícia está na captura de Wanderson
que continua foragido e quando
localizado, deverá responder pelo
crime de homicídio.
Foto: Doc-Familia

PARADO NA BALA

Suspeito de roubos foge da
polícia e leva tiro na perna
Da Redação

A

Polícia Militar capturou um
homem suspeito de realizar
dois roubos na noite de
domingo (17), em Pontes e Lacerda,
durante a ação foi necessário o uso
de alguns disparos de arma de fogo,
para deter um indivíduo, que havia
realizado um roubo nas
proximidades do ginásio bezerrão.
Conforme informado, ele
em posse de uma arma de fogo, havia
rendido uma senhora de 65 anos que

havia acabado de sair de um Culto
Evangélico, momento em que
subtraiu uma bolsa com diversos
pertences pessoais.
Instantes após, os policiais
receberam nova ligação onde duas
jovens haviam sido roubadas por um
indivíduo com as mesmas
características, que subtraiu
aproximadamente R$100,00.
Diante dos fatos foi
realizado o cerco policial e nas
Foto: Akitafacil

Suspeito foi baleado ao tentar fugir da perseguição policial

proximidades da Avenida Coura
Garbim a VTR Oficial do Dia, a
guarnição deparou com o suspeito, e
ao ser verbalizado para que seguisse
os procedimentos de abordagem e
busca pessoal o suspeito
empreendeu fuga a pé sendo
acompanhado pelos policiais.
Em dado momento foi
visualizado o suspeito retirando algo
da cintura e apontando em direção
aos policiais, quando foram
realizados disparos no intuito de
cessar a ação do suspeito e preservar
a integridade física dos policiais.
Mesmo sendo atingido
numa das pernas, o suspeito
continuou evadindo até o momento
que foi alcançado pelos militares e
como ainda resistia ser algemado, foi
necessário o uso da força.
Ao ser questionado onde
estaria o armamento utilizado nas
ações delituosas o suspeito negou
portar algo, acreditando-se que
tenha dispensado enquanto evadia
da guarnição. Diante dos fatos, ele
foi encaminhado ao hospital vale do
Guaporé onde recebeu atendimento
médico e posteriormente
encaminhado ao CISC, sendo
reconhecido pelas vítimas das ações
criminosas mencionadas
anteriormente.
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Gilson de Oliveira morreu após ﬁcar 4 dias internado
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RESTOS DE CAMPANHA

Versão de ex-deputado à policia diz que se tratava de restos da campanha eleitoral de 2010, quando também atuou como coordenador de Silval, na região de Cáceres

Português confirma que recebeu
R$ 50 mil no gabinete de Silval
G.D c/ Redação

Foto: Arquivo

Airton Rondina, o Português, contradisse assessor de Silval

O

ex-deputado estadual
Airton Rondina Luiz, o
Airton Português (PSD), um
dos que aparecem nos vídeos
entregues nas delações do exgovernador Silval Barbosa e de seu
ex-chefe de gabinete Sílvio César

Corrêa Araújo ao Ministério Público
Federal (MPF), confirmou que
recebeu os maços de dinheiro, que
totalizaram R$ 50 mil, no ano de
2013.
Apesar disso, ele negou que
se tratasse de vantagem indevida em

razão do exercício do mandato de
deputado, ou seja, que era
beneficiário do chamado
“mensalinho” pago pelo então
governador Silval Barbosa. A
declaração foi feita ao delegado da
Polícia Federal Fabrício de Azevedo
Carvalho, no último dia 29 de maio,
no âmbito das investigações da
Operação Ararath.
Segundo Airton, que hoje se
dedica à pecuária, o dinheiro tratavase de restos a pagar da campanha
eleitoral de 2010, em que foi
candidato e venceu o pleito para
deputado estadual e também atuou
como coordenador da campanha de
Silval, na região de Cáceres.
Nessa função, o exdeputado afirma que acabou
assumindo dívidas de campanha do
ex-governador, que acabaram sendo
parcialmente pagas por ele mesmo
com recursos próprios, não se
lembrando do valor total da dívida.
Sobre a ocasião filmada de
forma escondida por Sílvio Corrêa,
então em seu gabinete no Palácio

Paiaguás, Airton diz que não se
recorda da data em que foi até o
prédio do governo. Mas , que foi até
lá após receber uma ligação de Sílvio
Corrêa solicitando sua ida, mas sem
avisar qual era o assunto, nem que
lhe entregaria dinheiro ou que era
para levar pasta ou mochila.
Questionado sobre a
presença de sua irmã Vanice
Marques no encontro com Sílvio
Corrêa, Airton afirmou que foi uma
mera coincidência, pois foi quem lhe
deu carona.
Ao delegado da PF, Airton Português
relatou que ao entrar no gabinete de
Sílvio, já percebeu que havia alguns
pacotes de dinheiro sobre a mesa,
mas Sílvio não falou nada sobre
aquilo. Apesar disso, Airton supôs
que se tratava do pagamento da
dívida de campanha que Silval tinha

consigo.
O dinheiro então foi
entregue por Sílvio e acabou sendo
guardado na bolsa da irmã do então
deputado. Ao chegarem em casa,
Airton fez a contagem do dinheiro e
verificou que havia R$ 50 mil.
A versão do ex-deputado
contraria o que relataram em suas
delações premiadas Silval Barbosa e
Sílvio Corrêa. No mês de fevereiro,
durante interrogatórios da CPI do
Paletó, na Câmara dos Vereadores de
Cuiabá, Sílvio afirmou que o
dinheiro pago aos deputados
gravados se tratava de “mensalinho”
pago como forma de Silval Barbosa
obter governabilidade e apoio do
Legislativo em projetos como o
Mato Grosso Integrado. Já Silval
Barbosa classificou o caso como
extorsão dos deputados estaduais.

CÓRREGO DAS PITAS

Ponte desaba com peso de
Ford carregado de madeiras
Assessoria c/ Redação

U

ma ponte, sobre o
Córrego das Pitas, no
m u n i c í p i o d e
Araputanga, desabou no
momento em que passava um
caminhão trucado carregado com
madeira, supostamente para ser
utilizada em curral.
O fato ocorreu no início
da tarde de domingo último e não
chegou a ser registrado na
Delegacia de Polícia Civil, sendo
que poucas informações sobre o
assunto, chegaram a imprensa,
sobre o acidente.
A imprensa local
(Araputanga) apurou entretanto,
que o veículo que sofreu o
acidente foi um caminhão Ford
Cargo, com placas de Castanheira

e estava carregado com eucalipto.
Com o peso do veículo e carga, a
frágil ponte não suportou,
cedendo e além do condutor
(Jonas), havia outro homem na
cabine, que segundo populares,
teriam sofrido escoriações.
A travessia onde o
acidente ocorreu está localizada
cerca de sete quilômetros da
cidade de Araputanga e com
ajuda de populares, o pesado
veículo foi retirado do local na
segunda feira, 18 e o fato
comunicado ao prefeito de
Araputanga, que ciente, já está
tomando providências para
reconstrução da ponte e assim
liberar o tráfegopelo local.
Foto: Folha de Araputanga

Ponte frágil cedeu ao peso do caminhão com eucaliptos

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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FORMAÇÃO ACADÊMICA

O público alvo são os acadêmicos, professores e profissionais da saúde que desejam aprimorar seus conhecimentos

Projeto de extensão Palestra de fim
de tarde acontece hoje na Unemat
Assessoria

Profª Rosane Vasconcelos - Coordenadora do Projeto

A

contece no Campus
Universitário de Cáceres o
projeto de extensão "Palestras
de fim de tarde", coordenado pela Profª
Rosane Vasconcelos (curso de
Enfermagem) e demais membros do
projeto, que tem como principal
objetivo oportunizar aos alunos a
aquisição de conhecimentos diversos
relacionados à formação do profissional
que se almeja para a atuação na área da
saúde com a socialização de conteúdos
produzidos pela Ciência.
É direcionado aos acadêmicos
dos cursos de graduação da Faculdade
de Ciências da Saúde e cursos afins da
Universidade do Estado do Mato
Grosso, bem como de outras instituições

do ensino superior do município de
Cáceres e regiões circunvizinhas, por
meio de palestras de fim de tarde, com o
intuito de aprimorar a formação
acadêmica, e proporcionar atualização
para profissionais da área. O público
alvo são os acadêmicos, professores e
profissionais da saúde que desejam
aprimorar seus conhecimentos.
A Palestra a ser realizada nesse
mês de junho, tem como tema “Dietas
Hospitalares” a realiza-se no dia 20 de
junho de 2018, na sala do 1º semestre de
matemática - UNEMAT- Campus
Cáceres, no horário das 17h30 as 18h50.
Inscrições on line pelo link:
https://goo.gl/forms/y6o92o7eGGAm7
QXE2
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PLACAR SUÍÇO

Em conversas informais, dirigentes ligados ao departamento de árbitros da FIFA disseram que a atuação de Ramos foi correta, e que a avaliação da entidade é que as duas reclamações do Brasil não procedem

FIFA confirma súmula e diz que
árbitros responderão reclamações
O

Globo Esporte

Foto: Globo Esporte

Presidente da FIFA,
Gianni Infantino
declarou ontem, 19,
que a entidade vai, sim,
responder a uma carta enviada
pela CBF na qual reclama de
decisões da arbitragem no
empate de 1 a 1 entre Brasil e
Suíça, no último domingo, em
Rostov, pela primeira rodada
do Grupo E. “Recebi a carta.
Os árbitros vão
responder,” disse Infantino no
lobby do hotel Lotte, no qual
está hospedado em Moscou. O

presidente da FIFA viajou no
mesmo dia para Saransk, onde
assistiu ao jogo entre
Colômbia e Japão.
Em conversas
informais, dirigentes ligados
ao departamento de árbitros da
FIFA disseram que a atuação
de Ramos foi correta, e que a
avaliação da entidade é que as
duas reclamações do Brasil
não procedem.
Ressalte-se que na noite
de segunda-feira, a CBF
enviou uma carta à FIFA na

qual reclama de decisões da
arbitragem no empate por 1 a 1
contra a Suíça. A CBF se
queixa especificamente de
falta em Miranda no gol da
Suíça e um pênalti não
marcado em Gabriel Jesus.
A entidade também
pede para ter acesso a todas as
conversas entre a equipe dos
árbitros de vídeo e o árbitro
mexicano César Ramos, que
atuou em campo durante o jogo
Brasil e Suíça. Os lances dos
quais o Brasil se queixa foram

SÁBADO NA SÉRIE C

Dourado pega Volta Redonda
e Verdão vai encarar o Fogão

Redação c/ S.N

T

al como na abertura da
Série C do Campeonato
Brasileiro, o Cuiabá
venceu o Luverdense no duelo
mato-grossense que abriu o
returno da competição, no
sábado, e abriu vantagem na
disputa local por uma vaga na
segunda divisão da competição
nacional. Com os 3 a 1
aplicados no Passos da Ema, o
Dourado chegou aos 16 pontos

e, beneficiado por uma derrota
do Bragantino, assumiu o
terceiro lugar do Grupo B,
dentro da zona de
classificação.
A vitória cuiabana veio
após três derrotas seguidas que
tiraram a equipe da liderança e
a colocaram no meio da tabela.
O técnico Itamar Shülle espera
manter o ritmo para recuperar a
boa fase já no próximo sábado,
Foto: Arquivo

Cuiabá e Luverdense buscam somar pontos na rodada de sábado
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quando o Dourado enfrenta o
Volta Redonda (RJ) na Arena
Pantanal. No primeiro jogo, os
cariocas levaram a melhor por
3 a 0.
O Luverdense, apesar
de não engrenar uma boa
seqüência de vitórias, se
mantém no meio da tabela com
13 pontos e se beneficia do
equilíbrio do grupo. O Verdão
do Norte está só a dois pontos
do G4 e pode voltar para a área
de classificação se conseguir a
difícil tarefa de vencer o líder
Botafogo, sábado, em Ribeirão
Preto. No jogo de ida, os
paulistas ganharam por 2 a 1
dentro da casa do LEC.
A Série C é dividida em
dois grupos com dez times em
cada um. Os times jogam entre
si duas vezes, uma dentro e
outra fora de casa. Os quatro
melhores de cada grupo
avançam para uma fase
eliminatória e uma vitória na
segunda fase coloca o time na
segundona. Os dois piores de
cada grupo são rebaixados para
a Série D.

Empurrão em Miranda anularia gol suíço, reclama CBF

analisados pela equipe do VAR
durante o jogo, em tempo real,
e avaliação foi de que não
houve nem falta em Miranda e
nem pênalti em Gabriel Jesus.
Por isso, Ramos foi
orientado a dar continuidade à
partida.
A FIFA mantém as
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A Lua em Virgem recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em Escorpião e de Plutão
em Capricórnio, indicando
um dia de mudanças
positivas, com convites e
compromissos sociais. Um romance pode
trazer transformações importantes em sua
vida e dar um passo à frente. Dia ótimo
para dedicar-se a projetos criativos.

A Lua em Virgem recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em seu signo e de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas
em sua vida social e nas
amizades, que podem tornar-se mais
profundas. O momento é ótimo para
realizar um contato comercial importante
com uma grande empresa.

A Lua em Virgem recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em Escorpião e de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia em que você vai preferir
estar perto dos seus, de
preferência em sua casa. O momento é
ótimo para a reflexão e interiorização, pois
você estará mais conectado com o
passado.

A Lua em Virgem recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em Escorpião e de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas
em projetos que envolvem seu
crescimento profissional e carreira. Um
novo plano de negócios pode começar a
ser colocado em prática. Você estará mais
objetivo e organizado.

A Lua em Virgem recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em Escorpião e de Plutão
em Capricórnio, indicando
um dia de boa
comunicação e algumas mudanças, que
podem envolver uma reunião de
negócios. Um acordo ou negociação
pode promover uma mudança de vida.
Um contrato pode ser assinado.

A Lua em Virgem recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em Escorpião e de Plutão
em seu signo, indicando
um dia de mudanças
positivas em projetos que envolvem
empresas e pessoas estrangeiras. O
momento é bom para colocar em prática
alguns sonhos de viagens e libertação.
Medite.

A Lua em Virgem recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em Escorpião e de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas
em sua vida material e
financeira. O momento pode envolver a
concretização de um projeto que trará
aumento de sua renda e lucros, portanto é
ótimo para novos investimentos.

A Lua em Virgem recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em Escorpião e de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas
em acordos e negociações
para parcerias financeiras. Você estará
mais fechado e introspectivo, mas mais
estratégico. O dinheiro chega com mais
facilidade.

A Lua em seu signo recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em Escorpião e de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas.
Você estará mais afetivo,
acolhedor e carinhoso e seu coração mais
aberto para um romance. O momento é
ótimo para estar perto dos seus e de quem
ama.

A Lua em Virgem recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em Escorpião e de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas
em seus relacionamentos,
pessoais e profissionais. O momento pode
envolver uma vida social mais
movimentada e o encontro com pessoas
interessantes.
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Esotérico
A Lua em Virgem recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em Escorpião e de Plutão
em Capricórnio, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de fazer
algumas mudanças em seu mundo
emocional. Você estará mais fechado e
em contato com sentimentos do passado.
Ótimo dia para dedicar-se à meditação.

SOCIAL

Flores multicoloridas a socialite cacerense
Marília Fontes pela passagem de mais um
aniversário. Que Deus lhe conceda muita
saúde e muitos anos de vida. Receba nossa
homenagem com votos de felicidades.
Grande beijo!!!

By Rosane Michels

A Lua em Virgem recebe
ótimos aspectos de Júpiter
em Escorpião e de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas
no trabalho. Um projeto que
trazia problemas pode começar a
apresentar os resultados desejados. O dia é
ótimo para organizar sua rotina,
especialmente com relação à saúde.

gravações das conversas entre
a equipe do VAR e o juiz em
campo, assim como os vídeos
do que acontece na cabine dos
árbitros de vídeo.
Mas não está claro se os
times que participam da Copa
do Mundo podem ter acesso a
eles.

Também trocando de idade a querida Maria Freire Tavares
que recebe o carinho dos filhos, netos, esposo e amigos.
Que essa data seja festejada com saúde por muitos anos.
Feliz Aniversário!!! Na foto com o marido Avelino.

Comunicador Paulo Rocha da Radio Jornal
de Cáceres, é parada obrigatória dos
ouvintes que gostam de um bom papo e
aquela musica selecionada, suavizando as
manhãs de Cáceres, com recadinhos nos
intervalos; Vale a pena ficar ligado!

O parabéns de hoje a jovem Kalissa que celebra mais uma
primavera envolta ao carinho dos familiares e amigos.
Felicidades mil!!!

