
CALENDÁRIO
Ontem foi o Dia do Químico e dos 110 anos da 
Imigração Japonesa e nesta terça, 19, Dia de 
São Romulado, se comemora idem, o Dia do 
Migrante (nós) me do cinema brasileiro. O 
químico, sobram vagas nos vestibulares, eita 
cursinho brabo; da turminha do sol-nascente, 
nossa saudação à família Kishi e conterrâmeos; 
para São Romualdo, á bênção e do cinema 
brasileiro, fala aí, Peska, tá mais pras curtas. 

SEM PALPITES
O Conselho Nacional de Justiça proibiu 
magistrados de fazer ataques pessoais a 
candidatos, lideranças políticas ou partidos, 
com a finalidade de descredenciá-los perante a 
opinião pública, em razão de idéias ou 
ideologias de que discordam nas redes sociais. 
A decisão assinada pelo corregedor do CNJ e 
ministro do Superior Tribunal de Justiça, João 
Otávio Noronha, provocou reação de entidades 
da magistratura,  o que entendemos 
injustificada, já que atacar outrem não é 
postura normal de cidadãos e juiz de direito é 
um cidadão, com direitos e deveres como 
qualquer um.

SEM CENSURAS
Nossa opinião corrobora o parecer do ex-
ministro Carlos Velloso, que afirma ser lugar 
de fala dos juízes, nos autos e não publicamente 
a respeito de casos que estão sendo julgados. 
Sobre o assunto, o ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal Federal, afirmou 
que a medida do Conselho Nacional de Justiça 
pode ressoar como censura, no que 
discordamos, pois Velloso já disse tudo. Por 
seu lado, a esquiva presidente do STF e do 
CNJ, ministra Cármen Lúcia, disse que não se 
manifestaria, mas ressaltou que o texto é do 
corregedor nacional de Justiça, saindo pela 
tangente.

BRASIL CAMPEÃO
O Brasil aparece como o país mais preocupado 
com as notícias falsas, as fake news, em um 
estudo global que analisou a realidade de 37 
nações. Dos entrevistados brasileiros, 85% 
manifestaram preocupação com a veracidade e 
a possibilidade de manipulação nas notícias 
lidas. Na Alemanha, uma lei passa a 
responsabilidade pela fiscalização de 
conteúdos falsos e ilegais às plataformas. No 
Brasil, já há diversos projetos de lei tramitando 
no Congresso visando estabelecer regras sobre 
o tema, mas duvidameodó que nossos 
empregados estejam preocupados com isso.

DEVAGAR, VOANDO!
Num acidente em Cuiabá, uma medica 
atropelou um verdureiro e num laudo inicial 
acerca da velocidade do Jeep Compass emitido 
pela Politec, os peritos apontaram que a 
velocidade média de impacto era de 
aproximadamente 40km/h, e a velocidade do 
dano de 30 km/h. Após a emissão deste laudo, o 
delegado pediu um novo relatório para a 
Forense Lab,realizado por meio de imagens 
colhidas no local, e que apontou que o carro 
estava a mais de 95 km/h no momento do 
atropelamento. Agora, um novo laudo do 
Forense Lab conclui que o Jeep estava a mais 
de 118 km/h no momento do atropelamento. 
Com cerveja, se houver um quarto laudo, é 
capaz de mostrar que o carro estar voando.

FUNDO FALSO
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou na 
última sexta feira que não foi 13 e sim, 15, que 
o montante total do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha este ano será de 
R$ 1,716 bilhão. Criado no ano passado para 
regulamentar o repasse de recursos públicos 
entre as legendas, o fundo será repartido entre 
os diretórios nacionais dos 35 partidos com 
registro no TSE em conformidade com as 
regras de distribuição estabelecidas na 
Resolução nº 23.568/2018, aprovada pela 
Corte Eleitoral no fim de maio. Trocando em 
miúdos o orçamento graúdo, eles aprovam e a 
gente paga, Arre-Égua, que povo só existe prá 
bancar a malandragem mesmo.

Cáceres-MT, terça-feira 19 de junho de 2018
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Bomba, bomba, bomba, como diria 
o nosso amigo jornalista satírico da Folha, 
José Simão, cognominado por ele mesmo de 
Macaco Simão, tudo pode acontecer, Messi 
errar pênalti, Guerreiro amarelar na Copa, o 
Galo da França quase botar um ovo no 
gramado da Rússia, gente, a coisa anda russa 
lá na terra dos Czares; a bruxa solta, anda 
montada em pelo numa zebra, ah, se anda; e 
o brasileiro que fica sem comprar carne de 
terceira e usa o trocado em bandeirinhas do 
patropi, comemorando gol do Neymar, nem 
sabe que o imposto daquela bandeirinha, vai 
pra farra dos candidatos nas eleições. 

Q u e m  a c h a  q u e  e s t a m o s  
exagerando é só nos intervalos dos jogos da 
copa, acessar o TSE e ler esta bomba que não 
é de combustíveis, mas explode no bolso do 
eleitor. Pois bem, o Tribunal Superior 
Eleitoral divulgou no final de semana, 
(geralmente é no fim de semana pra não sair 
nos jornais da TV antes das novelas) que o 
montante total do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha para estas 
eleições, será de R$ 1 bilhão e R$ 716 
milhões. 

Se o leitor adivinhar quem vai pagar 
esta conta, ele vai perder a vontade de gritar 
Gol do Brasil; pois é, Mané, é nós, a gente, o 
trabalhador honesto, a dona de casa, o pai de 
família, pros politiqueiros aparecerem no 
Horário Eleitoral contando mentiras, como 
se nossos ouvidos fossem penicos. 
Ilustrando para o amigo, este fundo foi 
criado no ano passado para regulamentar o 
repasse de recursos públicos entre as 
legendas e será repartido entre os diretórios 
nacionais dos 35 partidos com registro no 
TSE, em conformidade com as regras de 
distribuição estabelecidas na Resolução nº 
23.568/2018, aprovada pela Corte Eleitoral 
no fim de maio. 

Ironia, eles aprovam e a gente paga, 
para o PMDB, PT e PSDB,: cotas de R$ 
234,2 milhões, R$ 212,2 milhões e R$ 185,8 

milhões, respectivamente. Em seguida, 
aparecem o PP (R$ 131 milhões) e o PSB 
(R$ 118 milhões) entre as legendas 
beneficiadas com as maiores fatias e os 2% 
restantes (R$ 34,2 milhões) repartidos 
igualmente entre os partidos com registro no 
TSE, independentemente de haver ou não 
representação no Congresso, uma vergonha, 
gente! 

Dizem que a sangria no bolso do 
povo prá bancar a palhaçada do Circo Brasil 
é porque a justiça proibiu doação financeira 
de empresas a candidatos e partidos 
políticos, devido os caixas-2 e negociatas 
com empreiteiras. E daí, o que, que a gente 
tem a ver com os corruptos? Se a metade da 
dinheirama roubada pelos políticos 
corruptos fosse usada no fundo eleitoral, 
ainda dava prá aceitar, afinal, perdido por 
perdido, truco, mas usar dinheiro dos cofres 
públicos, dinheiro nosso, pra campanhas, é 

complicado. 
Com certeza, pelo menos 1.700 

escolas ou postos de saúde dariam para fazer 
com o mega bereré de R$ 1 bilhão e R$ 716 
milhões, calculando uma media de R$ 1 
milhão por unidade, mas os poderosos 
decidem e nossa grana vai pro ralo bancar a 
farra dos perdulários gravatinhas. Como se 
já não bastasse a gente pagar pelas 
propagandas mentirosas do governo na 
mídia. Em 2017, o governo temerário gastou 
R$ 379,4 milhões em propaganda, para 
informar e orientar a população como adotar 
comportamentos que tragam benefícios 
reais na melhoria da qualidade de vida. 

É debochar de nossa inteligência, 
coisa de fazer Ali Babá, babar de raiva; e fica 
a pergunta, como aprender a melhorar a 
qualidade de vida, deixando 35% do nosso 
suado dinheiro em impostos?  não dá, né, 
gente!

Sabe aquele velho ditado quem vê 
cara não vê coração? Então, quanto mais eu 
conheço o ser humano, mais gosto do meu 
carro e do meu cachorro, porque o carro me 
dá despesas sim, mas também conforto, e 
meu cachorro, é verdadeiro, já muitas 
pessoas nem sempre são o que aparentam 
ser, tanto pro bem como pro mau, podem ter 
a aparência bondosa e ser, na verdade, uma 
oportunista, falsa, etc. 

Apesar disso, não podemos julgar as 
pessoas apenas pelas aparências, mesmo 
correndo o risco de uma cilada, risco faz 
parte e  já vi muita gente quebrar a cara, além 
de que esta postura é preconceituosa, 
cautelas, neste mundo cão, a gente precisa 
sim, mas sem prejulgar pelo rótulo. Alguns 
casos que testemunhei, registro aqui, como 
mostra do que, creio, acontece diariamente 
por este mundão, mesmo o bullyng 
ultimamente assustar inconsequentes. 

Lembro-me que certa vez na loja de 
mamãe, apareceu um senhor de roupas 
simples, barba por fazer, um calçado 
comum, fala meio acaipirada, e ficou alguns 
minutos olhando roupas nas gôndolas, sem 
que ninguém se preocupasse em atendê-lo. 
Mamãe foi até ele com aquela delicadeza 
imparcial e com meia dúzia de palavras, 

soube que ele procurava um vestido para o 
casamento de sua filha. 

Nem precisa dizer, que além do 
vestido de noiva, ele saiu de lá com  mais 
dois vestidos de festas para a esposa e filha e 
um terno para ele, no grande dia, uma venda 
grande, paga a vista, dim-dim em espécie, 
que tirou de um embornal de pano que trazia 
no ombro. E, que, deixou as vendedoras 
roxas de inveja, além, claro, do sermão da 
Mama Dona Orfélia, cuja lição, as 
preconceituosas jamais se esqueceram. 

Outro caso que presenciei, o do 
cidadão pardo, de pequena estatura, 
chinelos e roupas simples, bermuda e 
camiseta, afinal, era uma tarde de sábado e 
fazia calor. Pois bem o tal entrou numa 
livraria, selecionou uns livros caros, foi ao 
caixa, pediu a soma e tirou um talão de 
cheque do bolso pra pagar. 

O livreiro, meu conhecido, 
questionou-me com o olhar, e assenti que 
poderia receber a cártula como pagamento. 
Quando o comprador saiu, o comerciante 
ainda meio receoso de ter sido vitima de um 
malandro foi me perguntar se eu conhecia o 
tal baixinho. E, ficou ainda mais assustado, 
quando lhe disse que era um promotor de 
justiça, diretor do fórum local e da faculdade 

de direito. Estes são apenas dois de muitos 
exemplos que devem servir para comprovar 
que realmente, quem vê apenas cara, não 
passa de um vesgo. 

Claro, que cautela e caldo de 
galinha nunca fizeram mal à ninguém, que o 
mundo está cheio de malandro aguardando 
apenas uma deixa que a gente deixe, pra 
atacar, isso é vero; que o bom não traz estrela 
na testa, como diziam os antigos, mas 
prejulgar uma pessoa pela simples presença, 
roupa, sapatos, modo de falar, além de pré-
conceito e contrariar os ensinamentos de 
Deus, e com certeza, denigre a pessoa 
consigo mesma.

Risco, todos nós corremos, já diz o 
adágio que o mesmo risco que corre o 
madeiro, corre o machado, precaução faz 
parte, já ser radical, medir e pesar o próximo 
com suspeições, não cabe num conceito pré 
e pós de um comportamento são, 
concordam? Concluindo, quem vê só a cara, 
não passa de um vesgo e não adianta usar um 
ray-ban, que vai bater a cara contra o muro, 
quando se olhar no espelho da alma. 

***___Rosane Michelis, jornalista, 
pesquisadora, bacharel em geografia e pós 
em turismo.
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Quero destacar todo o 
empenho da secretária Eliane e toda 
a equipe da SMAS para com as 
crianças e adolescentes de Cáceres.

Tenho certeza que os que 
aqui estiverem, vão se sentir amados 
e seguros, num lar provisório, mas 
convivendo  como uma família”, 
assegurou Eliene.

Segundo a Secretária de 
Assistência Social, Eliane Batista, a 
nova casa apresenta espaços 
diferenciados, como sala de estudos, 
o cantinho da criatividade e da 
leitura.

Para Eliane, a Casa Lar foi 
pensada com muito carinho, visando 
à garantia da qualidade de vida e o 
desenvolvimento psíquico, social e 
intelectual de cada um.  

A promotora de justiça, Drª 
Taiana Castrillon Dionello, advertiu 
que a criança e o adolescente são 
prioridades absolutas em qualquer 
política pública.

 Secretaria Municipal de AA s s i s t ê n c i a  S o c i a l  
inaugurou na última quinta-

feira (14), a nova unidade de 
acolhimento provisório para 
cr ianças  e  adolescentes  do  
município, a Casa Lar, ofertada em 
Cáceres desde 2015, pela prefeitura 
municipal. 
 O local oferece um espaço 
bem mais amplo, proporcionando 
mais conforto e melhores condições 
de habi tação às  cr ianças e  
a d o l e s c e n t e s  a c o l h i d o s  
provisoriamente.

A  m o d a l i d a d e  d e  
acolhimento se propõe a oferecer 
espaço de desenvolvimento de 
relações que muito se aproxima do 
ambiente familiar, por meio de um 
atendimento individualizado, do 

fortalecimento e estímulo à 
interação social e comunitária, 
priorizando-se a reintegração 
familiar das crianças e dos 
adolescentes que residem na Casa 
Lar, em caráter de medida protetiva 
provisória e excepcional.

A vice-prefeita Eliene 
Liberato,  que participou da 
solenidade de inauguração, disse 
que o local tem como objetivo social, 
ser uma casa para seus moradores, 
onde eles recebam carinho e atenção 
necessária, e mesmo que provisória, 
seja um espaço de acolhida e 
cuidados essenciais. 

“Fico feliz em presenciar 
esse momento, sabendo que o poder 
público tem essa responsabilidade 
com a proteção da criança e do 
adolescente.

sol nascente e do beisebol no 
esporte, os descendentes dos 
imigrantes também se destacaram 
em outras áreas, como na política, 
exemplos, Miguel Ninomiya, foi 
deputado estadual por 3 vezes; 
Masato Nakahara, foi vereador e 
presidente da Câmara de Cáceres, e 
prefeito por 8 meses; Makoto 
Hayashida, foi vereador por 2 
mandatos; Mário Tanaka, vereador 3 
mandatos; Mário Hayashida, 
suplente, e vereador e assumiu por 4 
meses; Kazuyoshi Sato, vereador 

Grande, (hoje MS) em 1.919, através 
da ferrovia, que ligava Bauru (SP) 
até Porto Esperança, em Corumbá.

Em Cáceres, a primeira 
família japonesa, a Hayashida, 
chegou em 1951 e doravante outros 
imigrantes aportaram a cidade 
fronteiriça, como: Sato, Ninomiya, 
Kurosaki, Sakashita, Saito, Kishi, 
Nakamoto,  Hayashi ,  Miura ,  
Arashida, Kawasaki, Nakahara, 
Endo e Takai, dentre outras.

Além da  agr icu l tu ra ,  
ocupação específica tradicional do 

o dia 18 de junho de 1.908, Naportava em Santos (SP) o 
navio Kasato Maru, com o 

primeiro grupo oficial de imigrantes 
japoneses para o Brasil, após uma 
viagem que começou no porto de 
Kobe e terminou, 52 dias depois, 
com 165 famílias (781 pessoas) que 
foram trabalhar nos cafezais do oeste 
paulista. No Mato Grosso, os 
imigrantes asiáticos, cerca de 780 
pessoas ,  chegaram segundo 
registros da Associação Esportivos e 
Culturais Nipo-Brasileira de Campo 

por 7 mandatos, prefeito e também 
vice de Araputanga; Osvaldo Katsuo 
Minakami, prefeito de Salto do Céu; 
Nelson Miura, prefeito de Pontes e 
Lacerda e Wilson Kishi, vereador 
por 5 mandatos, presidente da 
Câmara, vice-prefeito, suplente de 
deputado estadual (assumiu por 4 
meses).

O pai de Wilson Kishi, Akio 
Kishi (falecido) com a descendente 
Mitie Kishi era fotógrafo e em 1973 

estampou o Selo Padronizado em 
comemoração aos 50 anos de 
inauguração da Catedral São Luiz. 

Na imagem fotográfica, 
Kishi capturou parcialmente o ipê 
roxo florido, com suas pétalas ao 
chão e a Catedral São Luiz no centro 
da foto, que foi levada para o Rio de 
Janeiro, São Paulo, Brasília, Campo 
Grande e também na Espanha, Itália 
e Japão, além de ter sido inspiração 
para dois artistas plásticos.

FILHOS DO SOL NASCENTE

Num retrospecto da colônia imigrante da terra do sol nascente à terra do amor e do sol, Correio Cacerense registra a saga asiática a um ano do centenário em MT

Da Redação

Sede da Ass. Cult. Nipo/Brasileira de Cáceres. No destaque, imigrantes  
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Local objetiva socialmente, se aproximar do ambiente familiar    
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 m reunião realizada em Cuiabá, 

Ena última quarta-feira (13), para 
dar continuidade às discussões 

de ocupação da Universidade do Estado 
de Mato Grosso (Unemat) junto ao 
Parque Tecnológico, na região Chapéu 
do Sol, no município de Várzea Grande, 
ficou estabelecida a criação de uma 
Comissão.

O Parque Tecnológico abrigará 
o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  i d é i a s  
inovadoras, empreendedorismo, start-
ups e tudo que se referir à ciência, 
tecnologia e inovação. Dividido em dois 
grandes setores, o Privado e o 
Institucional, o Parque conta com 16 
hectares e outros 64 para expansões 
futuras.

À comissão caberá articular os 
atores institucionais para juntos pensar 
institutos de pesquisa, demanda por 
serviços a ofertar, a implantação de um 
centro de idiomas, tecnologias sociais, 
inovação social, inteligência artificial, 
internacionalização, biotecnologia, 
entre outras temáticas.

Durante a reunião o professor 
Fernando Birello apresentou os projetos 
arqui tetônicos que vem sendo 
desenvolvidos com seus alunos de 
Arquitetura e Urbanismo, do câmpus de 
Barra do Bugres e os do professor 
Roberto Pinheiro, do curso de 
Engenharia Civil, do câmpus de Sinop 
para ocupação física da Unemat.

O próximo encontro foi 
agendado para 30 de junho no auditório 
do Instituto Nacional de Pesquisa do 
Pantanal (INPP), na Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT).

Participaram da reunião a 
reitora, Ana Di Renzo, os professores 
dos campus de Barra do Bugres; Alto 
Araguaia; Nova Xavantina; Tangará da 
Serra; Francismar Petini do programa de 
Pós-graduação da Rede Bionorte; o 
diretor da Fundação Fundação de Apoio 
ao Ensino Superior Público Estadual 
(Faespe),  Walter Danzer e o diretor 
Científico da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Mato Grosso 
(Fapemat), dentre outros.

CHAPÉU DO SOL

Assessoria

Na reunião, ficou estabelecida a criação de uma Comissão    

Foto: Moisés Bandeira
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 om 30 anos dedicados a CPolícia Militar de Mato 
Grosso, três policiais 

receberam homenagem pelos 
s e r v i ç o s  p r e s t a d o s  c o m 
excelência à sociedade mato-
grossense através do Grupo 
Especia l  de  Segurança  na 
Fronteira (Gefron). Os sargentos 
Lino Filho Rodrigues, André 
Sampaio e Sebastião Mesquita se 
t o r n a m  p a r t e  d a  r e s e r v a 
remunerada do grupamento. A 
solenidade ocorreu na manhã da 
última sexta-feira (15) no Palácio 
Paiaguás, em Cuiabá.

Segundo  o  s a rgen to 
Mesquita,  os sete anos de 
serviços prestados ao grupo, 
s i g n i f i c o u  u m a  e n o r m e 
satisfação. “É um prazer imenso 
ter colaborado com a sociedade 
mato-grossense nesses sete anos. 
Mas chegou o dia de encerrar, a 
missão foi cumprida com honra”.

O comandante do Gefron, 
tenente-coronel José Nildo, 
destacou os serviços prestados 
pelos militares. “Com toda 
certeza as ações de cada um deles 
estarão eternizadas no Gefron. 
São guerreiros de fronteira, o 

grupo só tem de agradecer por 
tudo que eles representam na 
unidade”, disse.

Para o secretár io de 
Estado de Segurança Pública, 
Gustavo Garcia, o grupo de 
f r o n t e i r a  t e m  u m a 
representatividade de grande 
relevância para o Estado. “O 
Gefron tem uma atuação muito 
importante na questão tráfico de 
drogas, roubo de veículo e outros 
diversos crimes de fronteira, além 
de garant i r  a  sensação de 
segurança na faixa de divisa com 
a Bolívia. O trabalho desta equipe 
é  mui to  reconhec ido  pe la 
sociedade e pelo Governo do 
Estado”, afirmou.

Criado há 16 anos, o 
Gefron desempenha atividades 
de combate a crimes como tráfico 
de  d rogas ,  con t rabando  e 
descaminho de bens e valores, 
evasão de divisas e roubos de 
veículos. Os policiais realizam 
patrulhamentos pelas rodovias, 
estradas vicinais, operações, 
barreiras fixas e volantes. São três 
postos de fiscalização: Matão (no 
município de Pontes e Lacerda), 
Vi l a  C a r d o s o  ( e m  P o r t o 
Esperidião), Avião Caído (em 
Cáceres), além da base do 
g r u p a m e n t o ,  e m  P o r t o 
Esperidião.

bebidas alcoólicas aos menores 
que estavam no local. 

O menor L.H.S.A., 15, já 
estava embriagado, conforme 
constatado pelos policiais. Eles 
foram conduzidos ao Cisc de 
Pon tes  e  Lacerda  pa ra  as 
providências legais. 

A Agência de Inteligência 

m serviço de vigilância e Umonitoramento policial 
foi realizado pelo 12º 

Comando Regional em Pontes e 
Lacerda com o objetivo de 
prender os indivíduos que 
estavam repassando drogas para 
menores de idade no Ginásio 
Bezerrão, onde ocorre os Jogos 
Escolares do Município, evento 
que reúne grande concentração 
de crianças e adolescentes.

O  r e s u l t a d o  f o i  a 
apreensão, na última sexta-feira 
(15), por volta das 17h00, de 7 
pessoas, duas de 23 anos e os 
demais entre 14 e 17 anos.

Denúncias  anônimas 
levaram a polícia a descoberta do 
fato com a identificação dos 
s u s p e i t o s  q u e  e s t a r i a m 
facilitando o contato dos menores 
com as drogas.

Com apoio de diversas 
equipes de polícia, foi feito o 
cerco policial na praça do 
Bezerro, no bairro Santa Fé, onde 
dois suspeitos, E.S.A., 19 anos e 
A . A . O . N . ,  1 4 ,  e s t a v a m 
comercializando entorpecentes, 
t e n d o  c o m o  c l i e n t e s 

adolescentes. Duas porções de 
maconha foram encontradas com 
eles; no local J.V.A.S., 17, 
H.S.M.R, 16, e K.R.S.H., de 23 
anos, estavam consumindo a 
droga fornecida pelo rapaz de 19 
anos.

Já o suspeito M.P.S., 23 
anos, comprava e distribuía 

m homem visivelmente Uembriagado foi preso 
após  ba te r  em uma 

viatura da Polícia Judiciária 
Civil, que estava estacionada em 
uma rua do  município de Jauru, 
na região de Cáceres. A. M. de 47 
anos, foi preso por embriaguez ao 
volante e dano, na última quinta-
feira (14).

Por volta de meio dia, o 
suspe i to  fo i  conduz ia  um 
automóvel Cross Fox de cor 
preta, em estado visível de 
embriaguez e acabou colidindo 
na viatura da Polícia Civil.  

A  v i a t u r a  e s t a v a 
estacionada em uma rua, na 
região central da cidade. Ao 
escutar um barulho próximo ao 
veículo oficial, os policiais civis 
foram verificar o que havia 
ocorrido. Ao se aproximar, a 
equipe se deparou com um 
automóvel Cross Fox, batido na 

traseira da viatura, provocando 
abalroamento lateral no pára-
choque. 

Ao fazer a abordagem foi 
verificado que o condutor do 
carro causador do acidente, 
apresentava visivelmente estado 
de embriaguez. No interior do 
Cross Fox foi apreendido duas 
garrafas de bebida alcoólica.

Diante do flagrante, o 
motorista foi detido e conduzido 
à Delegacia de Polícia de Jauru. 
Ele autuado autuado em flagrante 
pelo crime tipificado no artigo 
306 (conduzir veículo automotor 
com capacidade psicomotora 
alterada em razão da influência de 
álcool ou de outra substância 
p s i c o a t i v a  q u e  d e t e r m i n e 
dependência).

Foi aplicada fiança de um 
salário-mínimo e o suspeito posto 
em liberdade após recolher o 
valor.

local elaborou um relatório com 
fotos e vídeos identificando a 

ação dos suspeitos.

Desarticulado comércio de
drogas em Pontes e Lacerda

Dois suspeitos, estavam comercializando entorpecentes, para adolescentes e um terceiro comprava e distribuía bebidas alcoólicas aos menores que no ginásio

NO GINÁSIO

Sesp-MT c/ Redação

Enquadramento foi geral no baculejo da PM no ginásio    

Foto: PM/MT

GEFRON/MT

Militares que entraram para
a reserva são homenageados
Assessoria

Policiais do Gefron, são os salvaguardas da fronteira   

Foto: Christiano Antonucci

BATIDA JUNINA

Cachaceiro bateu carro na
viatura policial estacionada 
PJC/MT c/ Redação

Garrafas de bebidas estavam no console do veículo   

Foto: PJC/SP
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 Secretaria de Estado de ASaúde concluiu na última 
s e x t a - f e i r a  ( 1 5 )  a  

capacitação sobre prevenção e 
atenção à hanseníase, para 
servidores da saúde do município 
de Pontes e Lacerda, uma 

necessidade para os profissionais 
de saúde do município. “Sabemos 
que existem muitos casos de 
hanseníase, porém precisamos 
aprimorar a avaliação de casos 
suspeitos da doença. 

O olhar e o acolhimento 

participaram da prática. Na aula 
teórica participam todas as 
c a t e g o r i a s  p r o f i s s i o n a i s :  
médicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, fonoaudiólogos, 
fisioterapeutas, bioquímicos, 
assistentes sociais, psicólogos. 
Na prática participaram médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas e 
bioquímicos.

O resultado das aulas 
práticas foi muito importante. 
Durante os exames clínicos 
foram realizadas 55 avaliações e 

diagnosticados nove casos novos, 
sendo dois em crianças. “Esses 
novos pacientes passam a ser 
tratados e acompanhados pela 
rede básica de saúde do 
município e a equipe do 
Programa Saúde da Família 
deverá fazer a busca ativa entre os 
familiares e vizinhos e dos 
contatos mais próximos como 
amigos e colegas de escola ou de 
trabalho”, explicou a técnica em 
hanseníase da SES/MT, Rejane 
Conde.

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

são  os  d i fe renc ia i s  pa ra  
encontrar, tratar e eliminar a 
d iscr iminação.  Após  es ta  
c a p a c i t a ç ã o  p r e c i s a m o s  
intensificar as buscas de casos em 
todo município”, salientou a 
representante da equipe técnica 
em hanseníase da SES/MT, 
Rejane Conde.

A atividade contou com a 
organização e o apoio técnico da 
enfermei ra  da  Vig i lânc ia  
Epidemiológica de Pontes e 
Lacerda, Nilva de Paula Borges, e 
da chefe do Departamento de 
Vigilância em Saúde, Dalva de 
Sousa Horn. Da área técnica 
colaborou a enfermeira Aline 
Leal, por meio de uma parceria 
c o m  a  O N G  K o b r a  d e  
Rondonópolis e a Secretaria de 
Saúde.

A capacitação contou com 
aulas teóricas e práticas e ao todo, 
180 profissionais participaram da 
a u l a  t e ó r i c a ,  d e s t e s  5 5  

 Justiça acatou pedido Aliminar do Ministério 
P ú b l i c o  E s t a d u a l  e  

determinou ao Estado de Mato 
Grosso a lotação de 10 agentes 
penitenciários e a aquisição de 
uma viatura para a Cadeia Pública 
de Mirassol D'Oeste, no prazo de 
4 5  d i a s .  E m  c a s o  d e  
descumprimento deverá ser 
aplicada multa diária no valor de 
R$ 5 mil.

Na ação, o promotor de 
Justiça Saulo Pires de Andrade 
Martins menciona a necessidade 
de aquisição de mais uma viatura 
para a cadeia, tendo em vista que o 
veículo existente é insuficiente 
para atender a demanda da 
unidade, pois também é destinada 
a sessões do Tribunal do Júri, 
encaminhamento de presos para 
outras comarcas, atendimentos 
médicos, entre outros.

A lotação de 10 novos 
agentes prisionais permitirá que os 
plantões sejam realizados com um 
número  mín imo  de  c inco  
servidores, que vai garantir 
minimamente, a segurança da 
população carcerária e dos 

próprios servidores.
D e  a c o r d o  c o m  o  

Ministério Público, o concurso 
público não teve aprovados na 
prova objetiva para a unidade de 
Mirassol D'Oeste. 

Na decisão, a magistrada 
Edna Ederli Coutinho determina 
que a lotação seja providenciada 
pela forma administrativa legal a 
ser  dec id ida  pe la  própr ia  
administração pública, ainda que 
por meio de concurso de remoção, 
tendo em vista a inexistência de 
aprovados para o município de 
Mirassol.

Ainda segundo o MP, o 
Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária preconiza 
que cada agente penitenciário deve 
ser responsável por cinco presos e 
em Mirassol a proporção é de um 
agente penitenciário para 44 
presos. 

Atualmente existem 132 
reclusos na unidade e apenas 23 
agentes penitenciários lotados, 
sendo que dois deles estão na parte 
administrativa e o restante 
dividido em escalas, chegando a 
equipes com apenas três agentes.

Técnicos da Saúde realizam 
capacitação sobre hanseníase
S.E.S/MT c/ Redação

REGIONAL / P. LACERDA

Participaram da capacitação profissionais da saúde pública (aulas teóricas e praticas) sete municípios que integram a Regional de Saúde de Pontes e Lacerda

Atividade teve apoio das Vigilâncias Epidemiológica e de Saúde    

Foto: Sesp/MT  

CADEIA PÚBLICA
Justiça determina reforços para 
segurança de Mirassol D'Oeste

MPE c/ Redação

Medida visa ampliar a segurança da cadeia publica local   

Foto: Arquivo
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 Conselho Nacional de OJustiça (CNJ) proibiu 
magistrados de fazer 

ataques pessoais a candidatos, 
lideranças políticas ou partidos 
com a finalidade de descredenciá-
los perante a opinião pública, em 
razão de idéias ou ideologias de 
que discorde nas redes sociais. A 
decisão assinada pelo corregedor 
do CNJ e ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), João 
Otávio Noronha, provocou reação 
de entidades da magistratura.

Quatro delas condenaram 
o provimento do corregedor - a 
Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), a Associação 
Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra), a 
Associação dos Juízes para 
Democracia (AJD) e a União 
Nacional dos Juízes Federais 
(Unajuf) - e uma informou que vai 
p e d i r  e s c l a r e c i m e n t o s :  
Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe). Além de 
apontar censura aos magistrados, 
as associações consideram que o 
texto do CNJ pode permitir 
perseguições políticas a juízes.

A d e c i s ã o  d o  C N J  
acontece depois de o órgão 
receber representações contra 
magistrados sobre manifestações 
em redes sociais. Esse foi o caso 
que envolveu a desembargadora 
Marília Castro Neves. Em março, 
após o assassinato da vereadora 
Marielle Franco (PSOL), no Rio, 
ela postou no Face book notícia 
falsa que vinculava a vítima ao 
c r ime  organ izado .  Antes ,  
publicara comentários contra uma 
professora com síndrome de 
Down.

"Isso vem crescendo 
muito na magistratura. Esse tipo 
d e  c o m p o r t a m e n t o  e s t á  
começando a se exagerar. Você 
não deve confiar num juiz que está 
escrevendo bobagem em rede 
s o c i a l .  J u i z  t e m  d e  t e r  
credibilidade", disse o ministro 
Noronha.

Para o futuro corregedor 
nacional de Justiça, ministro 
Humberto Martins, do STJ, a 
norma reproduz o que a Lei 
Orgânica  da  Magis t ra tura  
(Loman) já dispõe. "Não há 
inovação na ordem jurídica." O 

conselheiro Henrique Ávila, do 
CNJ, concorda e acredita que o 
texto só detalha e reproduz, na 
l inguagem e  "no  es tág io  

Advogados do Brasil (OAB-SP), 
Marcos da Costa, todos devem 
cumprir a lei, inclusive os 
ministros do STF.

tecnológico atuais", o que já está 
previsto na Constituição e na 
Loman. Para o presidente da 
seção São Paulo da Ordem dos 

Assunto divide ministros de tribunais, alguns acham que o  provimento chega tarde, pois juiz não é analista político e tampouco porta-voz de grupos ideológicos

J.B c/ Redação

DESVIO DE FUNÇÃO

Provimento veda manifestações
políticas de juízes em redes sociais

A decisão é do corregedor do CNJ ministro João Noronha    
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A vantagem brasileira 
durou quatro minutos depois do 
intervalo e numa cobrança de 
escanteio, Zuber saltou, depois de 
empurrar Miranda pelas costas, e 
cabeceou a bola para a rede. 

Ele já tinha dado trabalho 
a Danilo ao longo da primeira 
etapa. Tite não demorou muito a 
mexer.

A primeira alteração foi a 
entrada de Fernandinho no lugar 

de  Casemiro ,  que  es tava  
pendurado. Renato Augusto 
substituiu Paulinho, e Gabriel 
Jesus foi trocado por Firmino. 

O Brasil partiu em busca 
do segundo gol. Até assustou em 
cabeceio de Thiago Silva e chutes 
de Neymar, Fernandinho e 
Renato Augusto, mas não 
conseguiu nada além de oferecer 
espaços à Suíça, que também não 
soube aproveitá-los.

rasil e Suíça não saíram Bde um empate singular de 
1  a  1  n a  e s t r é i a  

anteontem, em Rostov: 1 a 1, num 
duelo de poucas chances, 
sobretudo no primeiro tempo, 
quando o placar só foi aberto 
graças a um chutaço de fora da 
área de Coutinho. 
 E voltou a mudar uma 
única vez, no começo da etapa 
final, em jogada de bola parada. 
Zuber aproveitou cobrança de 
escanteio e deu um empurrão em 

Miranda para saltar livre e 
cabecear à rede. A equipe de Tite 
pressionou nos minutos finais em 
busca da vitória, mas não 
conseguiu o segundo gol.

A primeira finalização 
com algum perigo ao gol foi da 
Suíça, aos três minutos. Mas a 
primeira e última do time 
europeu. Depois que Dzemaili 
recebeu de direita e chutou de 
primeira, por cima, Alisson 
trabalhou mais com os pés, na 
saída de bola, do que com as 

mãos. 
O Brasil, apesar de 

conseguir sair da marcação e 
fazer a transição ao ataque, 
também não teve muitas chances 
perto de Sommer, um chute de 
Paulinho no começo e um 
cabeceio de Thiago Silva para 
fora nos minutos finais. Foi de 
longe da área que a equipe de Tite 
abriu o placar: aos 19 minutos, 
Coutinho, ao seu melhor estilo, 
cortou para o meio e bateu no 
ângulo direito.

 Luverdense recebeu na Otarde de sábado último o 
Cuiabá no Estádio Passo 

das Emas em Lucas do Rio Verde 
e mesmo diante de sua fiel 
torcida, perdeu pelo placar de 3 a 
1, para o clube da capital de Mato 
Grosso, nesta que foi a 10º rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série C, caindo para a 7ª 
colocação. Marino, Alê e 
Eduardo Ramos marcaram para o 
Dourado. Elton descontou para o 
Verdão do Norte.

Marino no contra-ataque, 
entrou livre na área, o goleiro 
saiu, ele aproveitou e meteu por 

cobertura, abrindo o marcador 
para o Dourado em linda jogada.

Novamente, no contra-
ataque Alê, recebeu pela direita, 
na entrada da área, o goleio saiu 
para fechar o ângulo, mas o meia 
bateu forte, sem chances de 
defesa. 2 a 0 Cuiabá. João Carlos 
entrou na área, Diego Silva foi 
para cima, cometeu a falta e foi 
expulso com cartão vermelho. O 
árbitro marcou pênalti.  Eduardo, 
foi para cobrança, chutou para 
fora, desperdiçando a chance de 
marcar o terceiro do Cuiabá. 
Paulinho, entrou na área e 
mandou uma bomba na trave do 

Dourado. Elton, aos 47 minutos, 
no rebote, não perdoou e mandou 
nos fundos da rede do auriverde 
cuiabano, 2 a 1 no placar.

Na etapa complementar, a 
zaga recebeu pelo lado esquerdo, 
cruzou para área, o goleiro do 
Verdão espalmou, Eduardo 
Ramos, do Cuiabá, proveito a 
sobra e mandou para os fundos da 
rede. 

O Luverdense a partir do 
terceiro gol começou a ter mais 
velocidade em campo. Ariel 
bateu cruzado, tentando buscar 
Lucas Braga, perto da área, mas a 
bola passou longe sem chance de 
finalizar o contra-ataque.

Heber recebeu livre pela 
direita e mandou uma bomba no 
gol do Dourado, obrigando o 
goleiro sair para fazer linda 
defesa .  No cont ra-a taque  
Genilson, pelo lado esquerdo, 
desceu em velocidade, mas na 
hora de chutar para o gol pegou 
errado e só foi linha de fundo. Fim 
de Jogo 3 a 1 Cuiabá.

O próximo desafio do 
Cuiabá é no próximo sábado, 
contra o Volta Redonda, às 17h00 
na Arena Pantanal, enquanto que 
o Luverdense pega o líder 
Botafogo, no mesmo horário, no 
estádio Santa Cruz, em São 
Paulo.

Brasil estréia sem traçar
aperitivo de queijo Suíço

CULPA NA ARBITRAGEM

Lance do gol suíço gerou reclamações sobre empurrão de Zuber  em Miranda, antes da chegada da bola, mas empate mostrou que a seleção desperdiçou chances

Globo Esporte c/ Redação

Felipe Coutinho comemora com Marcelo, o gol contra a Suíça   

Foto: Eduardo Nicolau

TROPEÇO NO PASSO

Em casa o Verdão amarela
diante do Dourado de Cuia
S.N c/ Redação

Com vitória Cuia foi pra vice liderança e Lec caiu pro 6º lugar  

 Foto: David Murba
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By Rosane Michels

A Lua entra em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e Saturno 
em Capricórnio indicando 
um dia de movimento e 
mudanças positivas nos 

projetos de trabalho. Um novo projeto 
pode surgir, marcando o início de uma 
rotina gostosa e diferente. Ótima fase para 
a saúde.

Esotérico

A Lua entra em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e Saturno 
em Capricórnio indicando 
um dia de movimento em 
seu coração. Um romance, 

que tem sido desenhado pelo Universo, 
pode dar um passo à frente. Se for 
comprometido, aproveite as boas energias 
com seu amor.

A Lua entra em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e Saturno 
em Capricórnio indicando 
um dia de movimento 
posit ivo em sua vida 

doméstica e nos relacionamentos 
familiares. O momento é ótimo para 
organizar armários e gavetas. Dia ótimo 
para receber amigos em sua casa.

A Lua entra em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto 
de Urano em Touro e 
Saturno em Capricórnio 
indicando um dia de boa 

comunicação e contato afetivo com as 
pessoas que ama. O momento pode 
envolver uma negociação ou acordo, 
relacionado à concretização de um novo 
contrato.

A Lua entra em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e Saturno 
em Capricórnio indicando 
um dia de movimento 
positivo em suas finanças. 

Um projeto, promoção ou contrato, 
envolvendo o  aumento  de  seus  
rendimentos, pode ser aprovado. O 
dinheiro chega com mais facilidade.

A Lua entra em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e Saturno 
em Capricórnio indicando 
um dia de movimento em 
negociações e acordos que 

envolvam ganhos financeiros. Uma 
grande soma de dinheiro pode ser 
negociada. O momento é ótimo para 
empréstimos.

A Lua entra em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto 
de Urano em Touro e 
Saturno em Capricórnio 
indicando um dia de 
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

necessidade de distanciar-se de pessoas 
vazias. O momento é bom para cuidar 
de seu corpo e alma. Procure práticas de 
meditação e yoga.

A Lua entra em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e Saturno 
em Capricórnio indicando 
um dia de movimento 
equilibrado e agradável na 

vida social e em contatos comerciais. Um 
contato com uma grande empresa pode 
resultar rapidamente na concretização de 
um contrato.

A Lua entra em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e Saturno 
em Capricórnio indicando 
um dia de movimento em 

projetos de médio prazo, envolvendo 
pessoas e empresas estrangeiras. O 
momento é ótimo também para projetos 
que envolvam publicações e viagens 
internacionais.

A Lua entra em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e Saturno 
em Capricórnio indicando 
um dia de movimento 
agradável e positivo na vida 

social e nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais. O momento pode envolver 
novas amizades que surgem, ou a 
aproximação de um amigo querido.

A Lua entra em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e Saturno 
em Capricórnio indicando 
um dia de maior contato com 
seu mundo emocional. O 

momento é ótimo para a concretização de 
planos e projetos que trarão maior 
equilíbrio para sua vida mental e 
emocional.

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

Em ritmo de férias o amigo de longas datas 
Alessandro Castrillon que está residindo em 
Sidney na Austrália. Ele que chegou na 
terrinha para matar  saudades  dos 
familiares e amigos, Alessandro desfila 
charme e simpatia pelos points da city. Seja 
bem vindo meu querido e aproveite o 
merecido descanso ao lado daqueles que 
ama. Grande beijo.

A Lua entra em Virgem e 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro e Saturno 
em Capricórnio indicando 
um dia de movimento 

positivo em projetos que envolvem sua 
carreira e planos de negócios. Você sente-
se satisfeito e realizado em sua vida 
profissional. Uma promoção pode ser 
aprovada.

Embelezando nossa High Society de hoje, 
Juninho, que é a alegria da mamãe  Ryvia 
Sodré e do papai Erze Souza. Felicidades a 
família.   

Nosso brinde especial ao aniversariante do dia Felix 
Alvares, que festeja a data envolto ao carinho dos 
familiares e rol de amigos. Desejo o melhor para você não 
só hoje, mas sempre, e que esta data se repita por muitos 
anos. Feliz Niver!!! Na foto com a esposa e filhos. 

Sempre por dentro dos fatos e acontecimentos da city o 
empresário Francisco de Assis Vieira, proprietário da Multivida 
Assistencial e Park dos Ipês, que há anos é leitor assíduo do 
Correio Cacerense.  Agradecemos a preferência e desejamos um 
excelente dia, extensivo a toda equipe. 
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Da terra do sol nascente a terra do amor e do sol, os 
imigrantes japoneses que aportaram no Kasato Maru em Santos, SP, 
no dia 18 de junho de 1.908, chegaram ao Mato Grosso em 1919, 
através da ferrovia Bauru (SP) até Porto Esperança, em Corumbá. 
Em Cáceres, a 1ª família de asiáticos (Hayashida) chegou em 1951, 
seguida por outras, cujos descendentes se destacaram especialmente 
na política. Página 03

PANTANEIROS SAN

Há 99 anos os filhos do sol nascente 
chegavam na terra do amor e do sol

No ano véspera do centenário, Jornal Correio Cacerense rende as homenagens aos descendentes de imigrantes que aportaram MT em 1919 e Cáceres em 1951

Casal Akio Kishi/Mittie, (Cáceres) numa foto de família em 1975  

Foto: Arquivo Família

INTERAÇÃO SOCIAL

Nova unidade da Casa Lar foi 
inaugurada em Cáceres Gestão

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social inaugurou a 
nova unidade de acolhimento 
provisório para crianças e 
adolescentes do município, a 
Casa Lar, ofertada em Cáceres 
desde 2015, pela prefeitura 
municipal. O local oferece um 
espaço bem mais  amplo,  
proporcionando mais conforto e 
melhores condições de habitação 
às crianças e adolescentes 
acolhidos provisoriamente. 
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Para Promotora de justiça, Taiana Dionello, menores são prioridade    

Foto: Arquivo

BERROU SUJEIRA

 Polícia enquadra traficantes
vendendo droga no Bezerrão

Um serviço de vigilância e 
monitoramento policial foi realizado pelo 
12º Comando Regional em Pontes e 
Lacerda foi feito o cerco policial na praça 
do bairro Santa Fé, onde dois suspeitos, 
E.S.A., 19 e A.A.O.N., 14, estavam 
comercializando entorpecentes, tendo 
como clientes adolescentes no Ginásio 
Bezerrão, onde ocorre os Jogos Escolares 
do Município. 
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No flagrante, usuários e traficantes foram detidos pela PM   

 Foto: PM/MT

Um individuo bebeu todas e foi preso após bater o Cross-Fox 
em uma viatura da Polícia Civil, que estava estacionada em uma rua 
de Jauru, na região de Cáceres e foi preso por embriaguez ao volante 
e danos, No interior do Cross Fox foi apreendido duas garrafas de 
bebida alcoólica e o pau d'água pagou fiança de um salário-mínimo, 
sendo posto em liberdade. Página 04

FORA DA CASERNA

Segurança homenageia militares
do Gefron entraram pra reserva

Homenagens destacam serviços prestados no Gefron    

Foto: Cristiano Antonuci

RESSACA NO BOLSO

Chapou o coco e bateu
carango numa viatura

Depois de beijar garrafas, beijou o carro da polícia    

Foto: PJC/MT
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