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Rafael Nogueira de Oliveira, 26, que havia saído de casa e 
não voltado como de costume, foi encontrado sem vida numa vala na 
Rua dos Periquitos, esquina com Prefeito José Lacerda, no bairro 
Rodeio em Cáceres, com um tiro na cabeça e marcas de pedradas. 
Uma das possíveis pistas seria a tentativa de homicídio sofrida por 
Rafael em agosto do ano passado no Jardim Panorama. Página 03

CADÁVER NA VALE

Morto com tiro e pedradas já
tinha sido esfaqueado em 2017

Tentativa de homicídio a golpes de faca desferidos pelo suspeito Laranjinha do Vila Real contra a ora vitima fatal em agosto do ano passado, pode ser uma pista

Assassinato de Rafael teria relação com facadas no ano passado  

 Foto: Reprodução

CABOS ELEITORAIS

Sazonalidade eleitoral quebra
monotonia de ruas em Cáceres

Final de semana é festa 
nas ruas e avenidas de Cáceres, 
aquelas levas de cabos eleitorais 
empunhando bandeiras, cartazes, 
d i s t r i b u i n d o  s a n t i n h o s ,  
supervisionados pelos chefes de 
equipe, assessores e quando 
possível ,  abrindo alas ,  o  
candidato pedindo pessoalmente 
um voto aos transeuntes, no 
comercio, enfim, o efeito sazonal 
das campanhas que movimenta o 
mercado do sub-emprego e da 
renda extra.  
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Campanhas na raça com os tradicionais cabos eleitorais   

Foto: JCC

ARTE PANTANEIRA

Artista plástico de Cáceres
volta a expor telas em Paris

O cosmopolita artista plástico 
de Cáceres Sebastião Mendes, volta 
ao velho mundo, para uma exposição 
de seu trabalho em telas de traços 
expressionistas e figurativos do 
pantanal de Mato Grosso, desta feita, 
convidado da vernissage  no Centro 
de Cultura Maurice Ravel, em París. 
Mendes já expôs sua arte na Espanha, 
França, Alemanha, Suíça, Austrália, 
Finlândia, Noruega, Bélgica, 
Portugal, etc.  

Página 03
Sebastião Mendes voa pra Europa na próxima semana   

Foto: Arquivo

Policiais militares do 6º Batalhão de Cáceres prenderam 
Noel Oliveira da Silva e Jean de Barros Martins, 26 na madrugada de 
sábado último, (15) apontados por tentativa de roubo após uma 
vítima os perseguir e chamar os policiais pelo número de 
emergência. Minutos antes,, a vitima havia sido abordada pela 
dupla, um deles segurado o guidão de sua moto e ordenado ao 
comparsa para que o matasse. Página 04

Teve início na manhã de sábado ultimo, (15), no Estádio 
Municipal Geraldão, o primeiro torneio entre escolinhas de futebol 
do município, a 1ª Taça Cidade de Cáceres de Futebol de Base, com a 
abertura, às 8h00, e realização do 1º jogo entre duas das equipes 
participantes. Os jogos que vão reunir mais de 700 alunos, crianças e 
adolescente, obedecerão às regras oficiais da FIFA. Página 07

ESCOLA DE CRAQUES

Festa no Geraldão abre
Taça de Futebol de Base

Torneio reúne alunos da rede pública nos fins de semana   

Foto: Clovis de Almeida 

FLAGRA NA DUPLA

Vítima segue ladrões em
Cáceres acionando a PM

  
Assaltantes Noel da Silva e Jean Martins, já estão atrás das grades   

Foto: PM/MT
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By Rosane Michels

Flores multicoloridas a elegante 
Mayreley Rosa, que trocou de idade e 
recebeu os parabéns dos familiares e 
amigos. Você com seu brilho único  
ilumina quem tem o privilégio de te 
conhecer. Que o nosso Bom Deus te 
conserve, te proteja para que você seja 
sempre assim uma amiga simples, 
sincera, verdadeira e muito especial. 
Parabéns e Feliz Aniversário!

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Saturno e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
movimento positivo em 
projetos profissionais e 

planos de negócios, que serão colocados 
em prática rapidamente. O momento 
envolve a concretização de um novo 
projeto ou contrato de trabalho.

Esotérico

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Saturno e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
seu signo, indicando um dia 
de movimento positivo em 
projetos de médio prazo, 

especialmente os que envolvem acordos e 
negociações com pessoas e empresas 
estrangeiras. Uma viagem internacional 
pode ser marcada.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Saturno e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro ,indicando um dia de 
acordos e negociações 
r e l a c i o n a d o s  a  u m a  

sociedade ou parceria financeira. O 
momento pode trazer uma boa entrada de 
dinheiro, a aprovação de um empréstimo 
ou concretização de um grande negócio.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Saturno e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
movimento positivo em 

seus relacionamentos, pessoais e 
profissionais. O momento pode contar 
c o m  a  c o n c r e t i z a ç ã o  d e  u m  
relacionamento comercial ou o início de 
um namoro.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Saturno e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
movimento positivo no 
trabalho. Um projeto pode 

ser concretizado e você ser parte 
integrante dele. O dia é ótimo também 
para cuidar com mais carinho de sua 
saúde, com boa dieta e exercícios.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Saturno e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de se distanciar da vida 

social e de conversas vazias. O momento é 
ótimo para começar o planejamento de um 
novo projeto e para cuidar de sua saúde 
global.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Saturno e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
movimento positivo na vida 
doméstica e necessidade de 

estar mais perto dos seus. Você estará mais 
interiorizado e voltado para suas emoções. 
Um de seus pais pode estar passando por 
um momento de recuperação.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Saturno e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
b o a  c o m u n i c a ç ã o  e  
concretização de projetos. 

Bons acordos e negociações podem ser 
firmados e um novo contrato assinado. O 
dia é ótimo também para marcar uma 
viagem rápida.

A Lua entra em seu signo, se 
une a Saturno e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
boas negociações e acordos 

relacionados à sua vida profissional. Um 
projeto criativo pode ser aprovado. O 
momento é ótimo também para refletir 
sobre um novo romance. Você está com 
vontade de se comprometer.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Saturno e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
compromissos sociais ,  
envolvendo pessoas do 

trabalho. É possível que você seja 
convidado a gerenciar uma nova equipe. 
Um bom contato comercial pode ser 
realizado.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Saturno e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
s e r i e d a d e  e  
c o m p r o m e t i m e n t o ,  

especialmente se estiver envolvido em um 
romance. O momento pode envolver a 
concretização de um projeto criativo ou 
melhora na relação com um filho.

A  L u a  e n t r a  e m  
Capricórnio, se une a 
Saturno e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia 

de movimento positivo na vida material 
e financeira. O dia pode envolver uma 
promoção, ou a concretização de um 
projeto ou contrato que envolva o 
aumento de seus rendimentos.

Abraço especial a Mauri de Queiroz 
Menezes Junior, que está interinamente no 
comando da SICMATUR. Equipe sempre 
atenta as noticias da cidade nas páginas 
do JCC.

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

Embelezando nossa High Society a finess Vianez Lazzari que 
ontem colheu mais uma rosa no jardim da vida. Que Deus em 
sua infinita bondade te abençoe e te traga tudo de bom. 
Deseja a você muita alegria, paz, saúde e felicidades.

O Grupo de Estudos Sistêmicos Saberes: Essência e 
Consciência discute hoje, 18, num workshop em Cáceres, a 
partir das 19h30, no Colégio Salesiano Santa Maria, sobre 
Saúde Sistêmica, uma oportunidade para compreender a 
doença. O Workshop será conduzido pelas professoras 
doutoras Elisabeth Battista e Márcia Dal Toé, da Escola 
Alemã Hellinger Schule.

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

Dados de cinco anos atrás, 2013 conforme o 
IBGE, mostravam que 8.230 pessoas 
recebiam benefícios do governo em Cáceres, 
na época com uma população de 89.683 
pessoas e 9.18% delas no ora – veja, 
sobrevivendo graças ao cala-boca dos 
governantes. Foram encontradas 7.458 
pessoas recebendo Bolsa Família, 769 no   
Seguro Defeso (Auxílio Desemprego de 
Pescador Artesanal) e 3 no Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil em Cáceres. 
Não conseguimos dados mais recentes, mas as 
coisas não devem estar muito diferentes no 
país da fantasia.

ATESTADO DE POBREZA

Legal, dizem que finalmente Cáceres vai ter 
um Shopping Center, que traduzindo-se do 
inglês, nada mais é que um centro comercial 
que, claro deve obedecer alguns padrões, tipo, 
conjunto de estabelecimentos de varejo de 
diferentes bens de consumo, prestação de 
serviços e lazer (lanchonetes, restaurantes, 
salas de cinema, teatro, parques infantis etc.), 
enfim, constituir-se em uma grande área 
c o m e r c i a l  f e c h a d a ,  p r a t i c a m e n t e  
independente e isolada do seu entorno 
imediato, dotada de climatização, escadas 
rolantes, estacionamento e, eventualmente, 
atrações musicais e outras. 

SHOPPING - CENTER II

SHOPPING - CENTER

Mas não se surpreendam, em fevereiro de 
2005, 13 anos e 7 meses passados, o jornal 
Gazeta de Cuiabá, anunciava que Cáceres 
teria seu 1º Shopping - Center, uma iniciativa 
do empresário israelense Eliyahu Ninio, 
orçada em R$ 10 milhões no bairro da 
Cavalhada, com espaço para 100 lojas, além 
de 20 mil  metros quadrados para 
estacionamento, com previsão de gerar 500 
empregos diretos e 1000 indiretos. Se não foi 
Fake, então é esperar prá ver 13 anos depois, 
se a galeria anunciada sai no lugar de um 
Shopping - Center. Da antiga promessa, só 
uma área cercada na Rua das Maravilhas.

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura convida toda 
a população para a I Conferência Municipal 
de Cultura de Cáceres, a fim de contribuir com 
a efetivação de políticas públicas culturais, 
debatendo e propondo estratégias, programas 
e ações no âmbito municipal e estadual. A 
Conferência terá lugar no Centro de Eventos 
Maria Sofia Leite, na Sicmatur, na próxima 
quinta feira, 20, nos horários de 8h00 às 11h30 
e das 14h00 às 17h30. Vamos lá, gente, cultura 
é vida e viver é preciso.

TRANSTORNOS
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
em Cuiabá, tem negado o auxílio doença para 
pessoas que possuem transtornos mentais. 
Recorrer à Justiça praticamente não está 
adiantando também. A esfera Federal mantém 
o posicionamento negativo quanto ao 
reconhecimento de doenças, como a 
depressão, como causa para o afastamento das 
atividades trabalhistas. Existe um apelo para 
que um maior reconhecimento, por parte do 
poder público, se faz necessário em Mato 
Grosso para contribuir na luta contra esses 
transtornos que acabam, por muitas vezes, 
tendo um final trágico. This is Brezil e MT é 
uma UF dele.

Falando em cultura, seria bom que os 
organizadores desta conferencia municipal, 
apresentasse aos presentes a musica Rota do 
Paraíso, de autoria do editor do Jornal Correio 
Cacerense, composta exclusivamente para os 
240 anos de Cáceres e cedida gratuitamente ao 
município pelo autor. No FIPe, ela foi bem 
divulgada, mas, só; e o aniversário de Cáceres 
tá chegando aí, vamos divulgar a Rota, que o 
Lorde Dannyelvis agradece. 

ROTA DO PARAÍSO

CULTURA/CÁCERES
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Os sites de crowdfunding, a tal 
vaquinha virtual do financiamento coletivo, 
têm sido usados legalmente como ponte 
entre os eleitores interessados em contribuir 
e as contas de seus respectivos candidatos, 
mas a exemplo de 2016, alguns espertinhos 
de ambos os lados, aproveitaram pra faturar 
usando o CPF (Comissão Por Fora); o eleitor 
malandro, salvando o sal da janta na atual 
crise, emprestando nome como doador e o 
candidato, lavando a doação com laranjas. 

E se segura que o fumo é grosso: a 
penalidade por transgressão à referida 
norma consiste no pagamento de multa no 
valor de até 100% da quantia em excesso, 
prescreve o §3º do mesmo artigo. Então, 
amigos. Se o Bastião ganha um salário 
mínimo por mês, somando o 13º do ano base 
2017, R$ 937 x 13 = R$ 12.108; Doação 
permitida 10%: R$ 1.210,80; passou disso, é 
ilegal e pode ser convocado a prestar 
esclarecimentos da origem do dinheiro, que 
não comprovado, pode render-lhe uma 
multa em até 10 vezes o valor da doação. 

No rol dos oportunistas idiotas, (a 
gente explica porque mais adiante) pessoas 
que recebem apenas um salário mínimo, ou 
menos, no caso dos beneficiários do Bolsa 
Família e até desempregados, claro, laranjas 
se passam por doadores, emprestando nº do 
CPF e salvando a feira, o rancho, o faz-me 
rir, que pode fazê-los chorar depois. Não é 
querendo assustar ninguém, apenas lembrar 
que consoante o artigo 23 §1º da Lei nº 
9.504/97, as doações eleitorais de pessoas 
físicas, ficaram limitadas a 10% dos 
rendimentos brutos auferidos pelo doador 
no ano anterior à eleição. 

Pela primeira vez, campanhas 
políticas para presidente, governadores, 
senadores e deputados não poderão contar 
com doações de empresas, proibição que 
começou a valer nas eleições para prefeito e 
vereadores de 2016 e nestas de 2018, mais 
gordura pra queimar, os políticos escaldados 
de lava-jatos e alhures, apelaram para 
alternativas de doações, SMJ legais. 

Pelo menos foi o que decidiu a 
justiça eleitoral em 2016 atendendo 
denuncia do Ministério Público Eleitoral de 
Bayeux, na Paraíba, no caso de uma doação 
de um desempregado que constava como 
doador de R$ 2 mil para determinado 
candidato. Os eleitores que pretendem 
realizar doações a campanhas eleitorais, 
devem portanto ficar atentos às formas de 
doação, limites fixados e regras de 
financiamento coletivo para os repasses de 
pessoas físicas.

O TSE e o MPE andam antenados 
via Pardal e alhures nestes golpes de 
espertinhos, depois do balanço antes das 
e le ições  de  2016,  quando foram 
identificadas 93 mil pessoas de baixa renda 
(22.400 deles inscritos no Bolsa-Família), 
com doações para candidatos a prefeito e a 
vereador. 

Em Porto Alegre, a justiça chegou a 
46.700 desempregados que teriam 

E a gente até fica imaginando, uma 
vaquinha com tornozeleira pisando macio 
no pasto, com aquele time de folgados 
segurando o rabo dela e cantando: aonde a 
vaca vai, o boi vai atrás, levando picanha do 
TRE, jurando que nasceu banana e virou 
laranja, danou-se shomano. Se brincar, na 
relação do saco de laranjas, tem até morto 
sendo usado pelos trambiqueiros peão de 
vaquinha virtual politiqueira. Prima de 
segundo grau da pirâmide, nem adianta 
passar um telex-free pra sogra pedindo pra 
fazer outra vaquinha pra pagar a multa que o 
bicho vai pegar fedendo.

contribuído com R$ 52 milhões, para a 
campanha de um candidato a prefeito e na 
conclusão parcial, havia R$ 272 mil doados 
por 143 falecidos, então o esquema é bruto 
mesmo e não pode dar mole. Só pra finalizar, 
o doador deve ficar atento, caso contrário, a 
Vaca vai pro brejo e se ela der nome aos bois, 
não precisa nem tossir. 

Conferi no celular, é isso mesmo, 
então mãos a obra que já dizia Cazuza, o 
tempo não pára. E, para quem pensa que a 
vida num jornal é mamão com açúcar, aqui 
por ser um diário, a gente adotou uma 
política de racionalidade empresarial, se 
não, o bicho pega.

Logo de manhã, ainda com aquele 
gostinho de café na boca, uma preguiça de 
segunda feira, calor cacerense pra mais de 
quilometro, vontade de ficar agarrada ao 
travesseiro, (sempre gostei deles, desde 
criancinha) mas, o dever me chamava;... e 
lá fui eu pra redação do jornal, alimentar o 
site e abrir alas para mais um dia de rotina, 
como diz o Rei. Olhei o Citzen no pulso, 
Carambola, já passava das 8 horas, o tempo 
estava meio enfarruscado, ou iria chover ou 
o sol tinha amanhecido com mais ressaca 
que eu, e olha que eu não bebo, no muito, 
uma champanha no Natal e Réveillon e só. 
Puxa vida, parecendo sete horas! 

Assim como meu editor que se vira 
nos 30 brigando com as páginas, (matérias, 
reportagens, artigos, editorial, etc.) minha 

Neste lufa-lufa, além de cuidar do 
periódico, missão que Mama me legou e 
num prei to  à  sua memória  vou 
correspondendo, ainda encontro tempo 
pros afazeres de dona de casa, mãe de 
família, reunião do Rotary, uns minutinhos 
com as amigas no celular, nem na Zumba 
tenho ido nos últimos dias, Bah! E depois 
de mais um dia como este, nem uma hora de 
almoço, control B, bate o martelo que 
amanhã vai ter mais uma edição do Correio 
Cacerense pros distintos assinantes, 
anunciantes e leitores das Bancas do Daud 
e da Praça Barão, c'est-fini, hora de 
descansar, como diz o Ascenso Ferreira, ... 
Pernas pro ar, que ninguém é de ferro, 

função, modéstia a parte ou as favas como 
diz o Gilmar Mendes, exige que eu seja 
eclética, desde supervisionar a edição, 
cuidar da coluna social e compartilhar tudo 
com meu editor de confiança, cuidar da 
parte burocrática da empresa, claro, que em 
parceria com o contador, mas já dizia 
minha Nona, o olho do dono é que engorda 
o boi. 

A tal visita, um conhecido que se 
acha muito esperto, apareceu lampeiro, 
com uns adesivos de candidato a deputado, 
santinhos e sem muitos rodeios pedindo o 
voto para seu correligionário, que segundo 
ele, se eleito, vai apoiá-lo em 2020 para 
vereador em Cáceres. 

certo? Errado, lá vem uma visita, tava bom 
demais pra não acontecer mais nada hoje, 
acho que não rezei direito ao me levantar, 
isso mesmo. 

Claro, que agradeci a visita, 
guardei o santinho no portas-caneta e 
deixei-o ir, pois precisava mesmo de um 
banho e aquela cadeira espreguiçadeira na 
varanda, na despedida de Guaraci, pra 
quem não sabe, o sol mesmo. Coitado desse 
meu conhecido, que vive na ilusão dos 
políticos, meditei com meus neurônios, 
sabe-se lá para quantas outras pessoas, o tal 
candidato prometeu apoios em troca de 
favores? Promessas, que jamais serão 
cumpridas? Pois é, ainda existem pessoas 
que acreditam no sexo dos anjos, e, como 
diz meu editor, Bom Dia!
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Um dia de Rotina

A Vaca pode ir pro Brejo
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três dias, os palestrantes e 
deba tedores ,  inc lu indo  a  
d e s e m b a r g a d o r a  C l a r i c e  
Claudino, apresentaram ações da 
Justiça que garantem a promoção 
do respeito a diversidade, da 
cultura da paz e dos direitos 
humanos.

Em Cáceres existe um 
p a c t o  u n i v e r s i t á r i o  p e l a  
p r o m o ç ã o  d o  r e s p e i t o  a  
diversidade, da cultura da paz e 
dos direitos humanos.

Cerca de 120 acadêmicos 
de Direito da Fapan participaram 
do evento sob orientação dos  
professores Bruno Lindote, 
Evely Bocardi de Miranda, 
Linnet Dantas, sob a coordenação 
de Joacir Junior. Conforme 
Joacir, a participação dos 
acadêmicos neste tipo de evento, 
faz parte da metodologia de 
ensino do Grupo Athenas, que 
visa mesclar a teoria com a 
prática. 

 ara uma platéia formada Ppor acadêmicos de Direito 
da Unemat e da Fapan, os 

juízes Tatiane Colombo e Túlio 
Duailibi Alves Souza, das varas 
de família e infância de Cuiabá, 
afirmaram em palestra durante 
evento na última sexta-feira, 14, 
em Cáceres, que a conciliação é o 
caminho para resolução de 
conflitos e redução de ações 
judiciais.

De acordo com a juíza 
Hanae Yamamura de Oliveira, 

Conforme eles, vários são 
os exemplos de ações do 
Judiciário que estão sendo 
executadas dentro projeto da 
J u s t i ç a  R e s t a u r a t i v a  e  
d i s s e m i n a ç ã o  d o  m e i o s  
adequados de solução de 
conflitos que inclusive já estão 
sendo implementadas  em 
Cáceres. O evento foi realizado 

pelo Cejusc em parceria com a 
Unemat e apoio da OAB. Durante 

que coordena o Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc), Cáceres já 
dispõe aos jurisdicionados e 
advogados, várias técnicas 
restaurativas como círculo de 
construção da paz, Oficina de 
Pais e Filhos e Oficinas de direito 
sistêmico.

O juiz Túlio Duailibi 
Alves Souza destacou ainda 
importância da criação do Núcleo 
Gestor da Justiça Restaurativa – 
N U G J U R-TJ M T,  que  e l e  
coordena. Já a juíza Tatiane 
Co lombo ,  f a lou  sob re  o  
c r e s c i m e n t o  d o  u s o  d a s  
Constelações Familiares no 
poder judiciário de Mato Grosso 
como importante ferramenta para 
resolução de conflitos.

expôs sua arte na Espanha, 
França, (Carrossel do Louvre), 
Alemanha, Suíça, Austrália, 
Finlândia, Noruega, Bélgica, 
Portugal e no Brasil, a disputada 
vernissage do Hilton Pallace Autodidata, Mendes já 

também em Rembrant e Almeida 
Junior, lembrando de sua 
p r i m e i r a  e x p e d i ê n c i a  
internacional em 1995 em 
Portugal.

o próximo dia 27 o Nrenomado cosmopolita 
artista plástico Sebastião 

Mendes, deixa mais uma vez sua 
pacata Cáceres, embarcando de 
retorno à França, onde fará os 
preparativos para a exposição de 
suas obras (telas) em Paris no dia 
2 de outubro, como convidado da 
vernissage 'Doze Discípulos', 
com doze artistas brasileiros. 
 A mostra internacional 
segue até o dia 26, no Centro de 
Cultura Maurice Ravel, na cidade 
luz, já conhecida do artista 
cacerense.

O trabalho seletivo de 
Mendes segue suas linhas e estilo 
f igu ra t ivo -expres s ion i s t a ,  
influenciado no inicio pelos 
mestres Tarsila do Amaral, Di 
Cavalcanti e Portinari. Apesar da 
fama, um cidadão modesto e 
humilde, Sebastião diz se inspirar 

suas telas.  
“A viola de cocho é a 

porta bandeira da nossa cultura, 
eu sempre gostei de colocá-la em 
lugares da minha obra. 

Porque  a  par t i r  do  
momento em que se reconhece o 
instrumento como símbolo da 
nossa cultura, não tem porque não 
levar pras pessoas conhecerem,” 
diz o artista universal nascido há 
52 anos atrás em Cáceres.

Hotel, no espaço cultural Canvas 
do Morumbi.

Agora, de volta à Paris, 
Sebastião Mendes, reviverá mais 
uma etapa da fama que o persegue 
mercê de seu trabalho sério, 
divulgando a cultura de Mato 
Grosso para o mundo, com traços 
expressionistas e figurativos, 
traduzindo os símbolos tchapa & 
cruz da viola de cocho, fauna e 
flora, caboclas, desfilando em 

na nuca e sinais de ter sido 
apedrejada. Os policiais informaram 
aos familiares de Rafael, que seu 
corpo fora localizado por populares 
dentro de uma vala, quase submerso 
na água, numa esquina bairro 
Maracanãzinho, em Cáceres.

O corpo foi liberado aos 
f a m i l i a r e s  p a r a  a s  d e m a i s  
providencias e o caso entregue ao 
setor de investigações da Divisão de 
Homicídios da Policia Judiciária 
Civil, que tentará descobrir a autoria 
e motivação do homicídio. Uma das 
possíveis pistas seria estar a vitima 
jurada de morte, considerando-se a 
tentativa de homicídio sofrida por 
Rafael em agosto do ano passado no 
Jardim Panorama, quando foi 
golpeado a faca por um desafeto 
conhecido por Laranjinha, do Vila 
Real e que pode estar envolvido 
neste assassinato.  

C o n f o r m e  o  l a u d o  
cadavérico do IML, a vitima que 
r e s i d i a  n o  b a i r r o  R o d e i o ,  
a p r e s e n t a v a  p e r f u r a ç ã o  
supostamente de uma arma de fogo 

a manhã de sábado último, Nos familiares de Rafael 
Nogueira de Oliveira, 26, 

que havia saído de casa e não voltado 
como de costume, procuraram as 
autoridades policiais do Centro 
Integrado de Segurança e Cidadania 
– CISC e foram informados que um 
corpo desta idade aproximada estava 
no Instituto Médico Legal bi 
aguardo de reconhecimento. No 
IML, eles identificaram o corpo, 
como sendo de Rafael e que segundo 
os policiais, havia sido encontrado 
numa vala horas antes, caído em uma 
vala na Rua dos Periquitos esquina 
com a prefeito José Lacerda em 
Cáceres.

EXPO EM PARIS

Cosmopolita Sebastião Mendes
volta a expor obras na Europa 

Pintor de Cáceres ocupa a 3ª cadeira da Academia Brasileira de Belas Artes no
Rio de Janeiro, por onde passaram Portinari, Di Cavalcanti e Oscar Niemeyer

Da Redação

Artista plástico Sebastião Mendes é Cáceres na Europa   

Foto: Divulgação

CONCILIAÇÃO

Workshop debate solução de
conflitos e redução de ações

Assessoria c/ Redação

  
Platéia esteve atenta durante as palestras dirimindo duvidas   

Foto: Divulgação

JURADO DE MORTE

Corpo encontrado em vala
estava com tiro na cabeça
Da Redação

  
Rafael N. Oliveira já havia sido esfaqueado no ano passado   

Foto: Arquivo

Também foi constatado 
que o mesmo é foragido da cadeia 
pública de Cáceres e que estava 
ultimamente prestando serviços 
externos, quando vazou a cerca 
de duas semanas, mais um motivo 
para ele voltar para o xilindró.

arrogância e valentia covarde, 
ameaçando o irmão na frente dos 
policiais. “Vou te matar, sou do 
Comando Vermelho e te mato a 
tiros, faço parte do Novo 
Cangaço, quando sair daqui vou 
tem matar,” relata o Boletim de 
ocorrência elaborado na central.
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estava saindo do banheiro quando 
foi abordado pelos policiais e 
diante dos fardados, ficou macio, 
sem caô, ganhando uma carona 
até a unidade policial de 
Curvelândia.

Ali, na frente do majura e 
equipe, Jessé foi autuado por 
agressão e ameaça, engordando 
seu patuá e até poderia ganhar 
uma folguinha diante do crime de 
s o m e n o s ,  n ã o  f o s s e  s u a  

e n c o n t r a r a m  a  m ã e  d o s  
briguentos chorando na varanda, 
bastante abalada devido a briga 
envolvendo seus filhos.

O agressor valentão, era 
Jessé Fernando da Silva, 32, 
figurinha carimbada no cotidiano 
policial, com passagens por 
homicídio,  ameaça,  lesão 
corporal, Lei Maria da Penha, uso 
de entorpecentes e formação de 
quadrilha, gente finíssima. Ele 

 oliciais militares de PMirassol D'Oeste, foram 
acionados para uma 

bronca em Curvelândia, na região 
de Cáceres, onde um jovem, 
alegava que seu irmão estaria lhe 
ameaçando de morte, inclusive 
que havia entrado em luta 
corporal com o mesmo levando a 
pior ao tentar se defender da 
agressão. Com a chegada da 
barca ao local, os fardados 

Silva, 44, e Jean de Barros 
M a r t i n s ,  2 6 ,  j á  p o s s u e m 
passagem pela polícia.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, os policiais foram 
a c i o n a d o s  n o  i n í c i o  d a 
madrugada pela vítima que 
alegou que, chegando à sua 
res idência ,  no  bai r ro  Vi la 

 oliciais militares do 6º PBatalhão de Cáceres 
prenderam dois homens 

na madrugada de sábado último, 
(15) apontados por tentativa de 
roubo após uma vít ima os 
perseguir e chamar os policiais 
pelo número de emergência. Os 
dois suspeitos, Noel Oliveira da 

O s  p o l i c i a i s  n ã o 
apreenderam nenhum pertence de 
Jean de Barros Martins, que 
possui passagens por roubo e 
furto.

A o  p e r c e b e r e m  s u a 
presença, os dois bandidos teriam 
avançado contra ela, tendo um 
deles segurado o guidão de sua 
moto e ordenado ao comparsa 
para que o matasse.

A v í t i m a  d i s s e  q u e 
conseguiu fugir e passou a seguir 
os dois bandidos, sendo que na 
primeira parada deles, acionou os 
policiais e indicou o local onde os 
suspeitos se encontravam.

Sa lmis ta ,  av i s tou  os  do i s 
suspe i tos  p róx imos  à  sua 
residência. 

Durante a abordagem, os 
suspeitos tentaram reagir, sendo 
necessário o uso da força física 
por parte dos policiais. No ato da 
prisão, os agentes apreenderam 
documentos, cartões, um pedaço 
de madeira e R$ 4.00 em espécie, 
pertencentes a Noel Oliveira, que 
possui passagens por roubo. 

As duas acreanas Jarlene 
e  Mar ia  fo ram p resas  em 
flagrantes e conduzidas para a 
delegacia de Policia Judiciária 
Civil de Pontes e Lacerda, sendo 
autuadas pela autoridade de 
plantão.  

Acre e estavam servindo de 
mulas, no momento em que os 
Policiais Rodoviários Federais 
adentraram o interior do ônibus 
que fazia o trajeto Campo 
Grande/Rio Branco (AC) e 
começou a realizar a entrevistar 
nos passageiros. 

As duas ficaram nervosas, 
motivo que levou os policiais a 
intensificar as fiscalizações nas 
passageiras, e na bagagem de 
ambas, onde foi localizado o 
entorpecente.

 crise que assola nosso Ap a í s ,  a  f a l t a  d e 
perspectivas de trabalho 

sério e honesto para os humildes, 
tem sido usada pelos traficantes 
para aliciar mulas sob promessa 
de ganho fácil e rápido no 
transporte de drogas, levando 
muitos à prisão. 

E m b o r a  a d e r i r  a 
criminalidade não justifique uma 
saída, alguns optam por este 
caminho quase sempre sem volta, 
como o recente caso, ocorrido na 
ultima sexta feira, 14, quando 
duas mulheres foram presas em 
Pontes e Lacerda com 35 quilos 
de maconha.

Jarlene Santana da silva 
(18) e Maria da Liberdade Cruz 
Peso (39), eram moradoras do 

FICHA IMUNDA

Fujão da cadeia de Cáceres
ameaça matar irmão a tiros

Agressor valentão é figurinha carimbada com passagens por homicídio, ameaça, lesão corporal, Lei Maria da Penha, uso de drogas e formação de quadrilha

Da Redação

Jessé F. da Silva trabalhava extra-muralhas e tinha vazado   

Foto: Arquivo

LADRÕES EM CANA

De moto vitima foge, segue
bandidos e aciona a polícia
PM/MT c/ Redação

Noel Oliveira da Silva e Jean Martins estão no pote no Nova Era   

Fotos: PM/MT

XIBABA NA BAGAGEM

Mulas são presas em ônibus
com 35 quilos de maconha

Da Redação

Jarlene e Maria devem passar boa temporada atrás das grades   

Foto: Reprodução
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Consequência de abusos 
c o m p r o v a d o s  e m  e l e i ç õ e s  
anteriores, na última e nestas 
eleições, a justiça puxou o freio dos 
candidatos, a  propaganda por 
outdoors por exemplo, continua 
proibida e para fugir as multas 
pesadas da justiça eleitoral, os 

 inal de semana é festa nas Fruas e avenidas de Cáceres, 
aquelas levas de cabos 

eleitorais empunhando bandeiras, 
c a r t a z e s ,  d i s t r i b u i n d o  o s  
t r a d i c i o n a i s  s a n t i n h o s ,  
supervisionados pelos chefes de 
equipe, assessores e quando 
possível, abrindo alas, o candidato 
pedindo pessoalmente um voto aos 
transeuntes, no comércio, enfim, 
uma batalha em busca dos votos.

candidatos tem optado pelo uso de 
b a n d e i r a s ,  p a i n é i s  m ó v e i s  
estabelecidas as dimensões legais e 
entregas de santinhos nas ruas e 
avenidas da cidade. Desde que não 
atrapalhem os pedestres nem 
interfiram no trânsito, como os 
incômodos cavaletes em canteiros 
centrais de avenidas e esquinas, 
proscritos neste pleito. 

Quanto aos cabos eleitorais, 
o efeito sazonal da campanha além 
de quebrar a monotonia da cidade, 
abre a chance de necessitados 
faturar uma renda extra ou única, no 
caso dos desempregados e que são 
muitos em Cáceres, porém os 
candidatos estão sujeitos às regras 
da legislação. O máximo não poderá 
ultrapassar 1% do eleitorado por 

Como Cáceres teria hoje 90 
mil habitantes, considerando-se os 
300 cabos eleitorais até 30 mil 
habitantes, o restante 60 mil 
propiciaria a contratação de mais 60 
serviçais, totalizando, portanto 360 
para cada candidato, com certeza, 
com escassez de recursos, nenhum 
dos candidatos deve ter chegado a 
este numerário legal de contratados.  

Apesar de a legislação 
eleitoral estabelecer que não há 
vínculo de emprego do cabo 
eleitoral com o candidato, o MPT, 
MPF e MTB orientam que a 
contratação deve ser formalizada, 
por meio de contrato individual 
escrito, de modo a assegurar aos 
t r a b a l h a d o r e s  d i r e i t o s  
constitucionais básicos, como 
salário mínimo proporcional e 
limitação da jornada de trabalho, 
dentre outros.

E m  c o n v e r s a  c o m  
coordenadores de campanha em 
Cáceres, a reportagem do JCC 
observou que eles estão cientes dos 
deveres e leis trabalhistas e as 
normas de saúde e segurança 
aplicáveis ao desempenho das 
atividades desses trabalhadores. 
E n t r e  a s  o b r i g a ç õ e s ,  a  
disponibilização de água potável a 
t o d o s  o s  c a b o s  e l e i t o r a i s ,  
e q u i p a m e n t o s  d e  p r o t e ç ã o  
individual, como bonés ou chapéus.

candidato nos municípios de até 30 
mil eleitores, sendo permitida a 
contratação de um cabo eleitoral a 
mais para cada grupo de mil 
eleitores que superar os 30 mil.

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

A ação foi promovida pelos 
alunos do 2º Ano do Ensino Médio 
Integrado ao Curso Técnico em 
Administração, do Instituto Federal de 
Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda-
Fronteira Oeste, sob coordenação da 
professora Aline Vieira. 

“O Bazar Solidário em Prol do 

 Bazar Solidário aconteceu no Oúltimo sábado, 15, com abertura 
as 9h00, na Praça Miguel 

Gajardoni, no centro de Pontes e 
Lacerda, com ofertas de roupas e 
acessórios a preços abaixo de R$ 10,00 
gerando uma grande movimentação, 
com renda arrecadado nas vendas, 
destinada em prol do Lar do Idoso Irmã 
Afonsina, daquela cidade.

Isso contribui muito para 
formação do aluno, porque não 
queremos ensinar só as disciplinas, a 
parte técnica, mas também mostrar a 
importância de ensinar para a vida,” 
complementou a professora.

Lar dos Idosos tem o intuito de 
incentivar os alunos a trabalhar o lado 
social, a economia solidária, o amor ao 
próximo junto a pessoas com bastante 
experiência”, afirmou Aline.

Além da arrecadação, os 
alunos passaram uma manhã no Lar, 
num contato mais direto e solidário com 
os assistidos. “Iremos fazer em outubro 
um café da manhã com eles, no qual os 
alunos farão brincadeiras, contarão 
histórias, trocarão experiências. 

Lar dos Idosos Irmã Afonsina em Pontes e Lacerda   

EFEITO SAZONAL

Campanhas políticas quebram 
monotonia das ruas de Cáceres

O advento das eleições abre espaços para o contrato temporário de cabos eleitorais, auferindo renda extra para assalariados e desempregados

Da Editoria

Cabos eleitorais dão um colorido especial na Padre Cassemiro  

 Foto: JCC

Foto: Toamil/TVCO

PONTES E LACERDA

Alunos do IFMT promovem
bazar para o Lar dos Idosos
Assessoria c/ Redação

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615 DEODORO – ESCRITURADO

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 

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 aumento da criminalidade vem Ocausando preocupação e diante 
da situação toda a sociedade foi 

convidada para discutir juntamente com 
as autoridades civis e militares meios 
para conter a escalada da violência, 
principalmente com o crescimento dos 
índices de furtos e roubos, mas 
infelizmente pouco mais de 20 pessoas 
compareceram no plenário Valter de 
Oliveira.

O objetivo principal da reunião 
foi colocar em destaque a falta em 
alguns pontos da segurança pública. A 
audiência aconteceu na noite da última 
quinta-feira (13), nas dependências da 
câmara de vereadores em Pontes e 
Lacerda. Autoridades e representantes 
da sociedade civi l  organizada 
discutiram a segurança pública no 
município.

Após as explanações dos 
representantes, as pessoas puderam 
fazer livremente suas críticas e 
sugestões.  E um dos temas abordado foi 
a influência do menor na criminalidade, 
devido à falta de apoio em ações sociais. 
“Hoje precisamos de políticas sociais 
para tiramos os jovens das ruas e 

A ação foi desencadeada pelo 
vereador Ivanildo Amaral, que se 
preocupou em reunir toda a cúpula da 
segurança como: Ministério Público, 
representado pelo promotor Dr. 
Frederico Ribeiro, o Juiz de Direito, 
Elmo Lamoia de Moraes, Capitão Maia 
Comandante do Corpo de Bombeiros, 
delegado Regional Dr. Rafael Scatolon, 
a Policia Militar sendo representada 
pelo Tenente Fidélis,  além de 
representantes do Lions Clube e o 
Conseg.

Há  um p ro j e to  pa ra  a  
implantação de um Centro de 
Recuperação para Menores Infratores. 
Existe até recurso destinado para iniciar 
a obra, mas o estado não executa. 

prepará-los para um futuro promissor, 
são pequenas ações que vão desde 
esporte até ações literárias, que podem 
ajudar a desenvolver o adolescente e 
fechar o caminho para a criminalidade”, 
destacou o juiz de Direito Elmo.

“São mais de R$ 30 milhões de 
reais para esta obra, mas infelizmente o 
estado não tem interesse em abraçar a 
causa. Hoje quando o menor infrator 
pratica um crime, ele já sabe que vai 
voltar para as ruas, por falta de local 
adequado para cumprir pena”, afirmou o 
magistrado.

Um dos principais objetivos da 
reunião era obter o maior número de 
pessoas para debater a segurança 
pública. Para o promotor DR. Frederico 
Ribeiro, a comunidade tem que 
participar de mais ações voltadas a 
segurança, “A comunidade tem um 
papel fundamental para recebermos 

O organizador da audiência 
pública vereador Ivanildo Amaral avalia 
como positivo o resultado da reunião, e 
adianta que agora vai avançar para a 
segunda etapa. “Poucas pessoas da 
s o c i e d a d e  c i v i l  o r g a n i z a d a  
compareceram no evento, mas a cúpula 
da Segurança Pública foi reunida para 
debater esse tema, principalmente no 
crescimento de furtos e roubos. Ficamos 
em região de fronteira e somos usados 
para o escoamento para o tráfico de 
drogas e veículos levados para a 
Bolívia”, Ressaltou o parlamentar.

mais atenção na segurança pública. É 
comum ouvirmos pessoas que não vão 
registrar um Boletim de Ocorrências por 
que acham que não convém, isso não 
pode acontecer. 

Registrando o B.O as forças 
policias não têm como trabalhar.  
Recebemos convenio do estado devido 
ao número de ocorrências registradas”, 
frisou o DR. Frederico Ribeiro.

Ele trabalhava no referido lava-
jato e aproveitou-se da oportunidade, 
apropriando-se da chave e furtando a 
caminhonete, seguindo sentido Vila Bela da 
Santíssima Trindade, dirigindo-se até região 
de Palmarito, onde fica localizada a barreira 

 oliciais do Gefron detiveram no final Pde semana um pivete de apenas 15 
anos e já envolvido no submundo do 

crime, batendo pesado no setor de roubo e 
transporte de carros para a Bolívia, onde os 
veículos são trocados por cocaína. A 
abordagem ocorreu no Posto de fiscalização 
do Indea, localizado na fronteira com a 
Bolívia, na zona rural de Vila Bela da 
Santíssima Trindade.

No posto de fiscalização do 
Marphil, os patrulheiros no sábado, 15, por 
volta das 7h30 abordaram uma caminhonete 
Toyota Hilux de cor prata, com placa NPP 
0863, da cidade de Pontes e Lacerda, 
constatando de imediato que o condutor se 
tratava de um menor, identificado 
posteriormente como M.S.A. de apenas 15 
anos, morador de Pontes e Lacerda.

Durante consulta via Base do 
GEFRON, foi constatado que a caminhonete 
era produto de furto, ocorrido na sexta feira- 
14, dentro de um lava-jato, em Pontes e 
Lacerda. Também se apurou que o menor era 
o autor do furto. 

O veículo apresentava danos 
materiais na parte dianteira, mais 
precisamente do lado direito do pára-choque, 
proveniente de um acidente ocorrido durante 

de fiscalização, distante a menos de 3 km de 
cruzar a fronteira.

o percurso até  o local em que foi 
interceptado. Diante dos fatos o veículo e o 
adolescente  foram apreendidos  e  
encaminhados para a Delegacia de Polícia 
Civil de Pontes e Lacerda, onde outras 
providências foram tomadas.

INSEGURANÇA

Audiência Pública discute
estratégias à criminalidade

Informações dão conta que há um projeto para implantar um Centro de Recuperação para menores infratores, já, com recurso mas o estado não executa

Assessoria

Cúpula da Segurança Pública compareceu para debater o tema  

Foto: Divulgação

NA FRONTEIRA

Gefron recupera Hilux
com pivete de 15 anos

Gefron c/ Redação

Veículo recuperado estava amassado na dianteira direita   

Foto: Gefron

01- PROGRAMA: 

O CENTRO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – 
CENEPE/COC do Centro Oftalmológico de Cáceres – COC, torna público a 
realização de PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA EM OFTALMOLOGIA, MODALIDADE DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU, destinada a médicos, prevista na Lei 6.932 de 07 de 
julho de 1981 e suas Resoluções complementares pertinentes da Comissão Nacional 
de Residência Médica - CNRM.

05- ENDEREÇO PARA INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

Cáceres, 18 de setembro de 2018.

02 - INSCRIÇÕES: 
De 01/10/2018 a 16/11/2018 na secretaria do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
CENEPE/COC ou pelos Correios. 
03 - PROVA: 
O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa através de 
prova escrita, objetiva, com valor de 90% e a segunda etapa através de Avaliação e 
Arguição de Currículo Padronizado + Entrevista com valor de 10%.
1ª Etapa: Valor 90 (noventa) pontos – dia 02/12/2018, às 08:00h (horário de Mato 
Grosso), prova com duração de 04:00 hrs (quatro horas).
2ª Etapa: Valor 10 (dez) pontos – de 02/12/2018, a partir das 14:00h (horário de Mato 
Grosso). Passarão pela 2ª etapa os 10 primeiros candidatos ou os candidatos que 
atingirem 50% da prova objetiva do Processo Seletivo de Residência Médica, sendo a 
classificação final baseada nos critérios estabelecidos no edital completo.
04 - INÍCIO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA: 01/03/2019.

Secretaria do Centro Oftalmológico de Cáceres - COC, Rua Treze de Junho, 64 - 
Centro - Cáceres/MT - CEP: 78.200-000 - telefone: (0xx65) 3223-7100 – e-mail: 
cenepecoc@outlook.com.  
Edital completo no site:  www.cocmt.com.br

Coordenador Geral da Comissão de Residência Médica do Centro Oftalmológico de 
Cáceres
COREME/COC - CENEPE/COC

Dr. André Luis Borba da Silva

Área de acesso direto de acordo com a Resolução da CNRM
Programa Duração do PRM Vaga Situação do PRM Credenciamento

Oftalmologia 3 anos 1 Provisório CNRM/CBO*

Oftalmologia 3 anos 1 Provisório CBO

* Vaga destinada ao primeiro colocado do processo seletivo.

Cáceres-MT, terça-feira 18 de setembro de 2018

“Sem essa conjuntura não 

m ã o .  P i n h e i r o  f e z  u m  
agradecimento ao prefeito 
Francis Maris Cruz, ao secretário 
de Esportes, Marcos Antônio do 
N a s c i m e n t o ,  A l e x  d a  
documentação e aos demais 
componentes da Secretaria 
Municipal de Esporte e a todas as 
pessoas envolvidas na realização 
do campeonato. 

teríamos condições de realizar 
e s t a  C o p a ” ,  s a l i e n t a  o  
coordenador, que aproveitou a 
oportunidade para dizer que é 
muito importante a participação 
de pais, avós e tios dos atletas 
durante os jogos. “As crianças 
ficam orgulhosas quando sentem 
a presença de parentes e amigos 
na torcida por eles”, finaliza 
Pinheiro.

s jogadores do Cuiabá OEsporte Clube e do 
Operário Ferroviário 

Esporte Clube trocaram socos e 
empurrões na entrada dos 
vestiários do estádio Germano 
Krüger, em Ponta Grossa (PR) 
após o empate em 3 a 3, na tarde 
do último domingo, 16, na 
primeira partida da final do 
Campeonato Brasileiro da Série 
C.

Operá r io  consegu iu  
empatar com o Cuiabá Esporte no 
final do segundo tempo. O time 
paranaense saiu na frente 

O  m e s m o  j o g a d o r  
aproveitou o rebote dentro da 
pequena área e com a ponta do pé 
mandou para o fundo do gol. Não 
demorou muito, o Cuiabá virou o 

marcando com Dione, que 
recebeu dentro da área, chutou 
cruzado, bola bateu na trave e 
entrou. O placar foi ampliado 
com Danilo Báia, cruzando para 
cabeça de Erick, que mandou no 
canto do goleiro Victor Souza. O 
Dourado reagiu e conseguiu 
descontar com Marino, que 
chutou de fora da área e colocou 
no ângulo.

jogo. Jenison entrou por trás da 
marcação e de cabeça balançou as 
redes de Simão. Robinho 
aproveitou a sobra da zaga, 
chutou no canto direito e deixou 
tudo igual.

Ambos os times já estão 
na Série B do Campeonato do 
Brasileiro do próximo ano. Sobre 
a confusão, ela foi deflagrada por 
torcedores que estavam na 
arquibancada, conforme vídeo 
que viraliza nas redes sociais. 

A s  i m a g e n s  d e v e m  
a u x i l i a r  a  C o n f e d e r a ç ã o  
Brasileira de Futebol a identificar 
os envolvidos, já que toda a 
situação foi acompanhada de 
perto pelo trio de arbitragem, mas 
ainda não foi confirmado se 
houve algum registro na sumula 
da partida.

A partida decisiva será no 
próximo sábado (22), na Arena 
Pantanal, às 18h00 (horário de 
Mato Grosso), com isso o Cuiabá 
terá a vantagem de decidir o título 
inédito da Série C diante de seus 
torcedores, que tem comparecido 
em peso. 

N a  ú l t i m a  p a r t i d a  
disputada em casa, o Dourado 
levou mais de 24 mil pessoas para 
o estádio. Um novo empate leva a 
decisão para os pênaltis.

Os atletas são crianças e 
adolescentes matriculados nas 
escolas do município, públicas ou 
p r ivadas .  Os  j ogos ,  que  
obedecerão às regras oficiais da 
FIFA, serão realizados aos 

 eve início na manhã de Tsábado ultimo, (15), no 
Estádio Municipal Luiz 

Geraldo da Silva, Geraldão, o 
primeiro torneio entre escolinhas 
de futebol do município, a 1ª Taça 
Cidade de Cáceres de Futebol de 
Base, com a abertura, às 8h00, e 
realização do primeiro jogo entre 
duas das equipes participantes.

sábados e em fins de semana, até 
o mês de dezembro próximo. Ao 
final do campeonato, todos os 
atletas das equipes campeãs e 
vice-campeãs vão receber troféus 
e medalhas. Ao todo, serão 
aproximadamente 90 jogos em 
toda a competição, em duas 
categorias.

Quem está coordenado o 
campeonato é o coordenador da 
Secretaria de Esportes do 
município, Cabo Pinheiro. 
Segundo ele, trata-se de uma 
'copa' de futebol de base. São 
mais de 700 alunos, crianças e 

adolescente que já completaram 
10 anos de idade, pais e 
professores, além da equipe de 
arbitragem, envolvidos na 
competição. “Temos hoje aqui 
muitos garotos que poderiam 
estar nas ruas cometendo 
infrações ou ociosos em casa. No 
e n t a n t o ,  e s t ã o  t e n d o  a  
oportunidade de praticar esporte 
e, quem sabe, iniciar uma carreira 
no futebol” destaca Pinheiro.

Os adolescentes treinam a 
semana inteira e no final de 
semana lutam na competição para 
verem suas equipes com a taça na 

NO GERALDÃO

Começa em Cáceres o torneio
da 1ª Taça de Futebol de Base

Ao final do campeonato, todos os atletas das equipes campeãs e vice-campeãs vão receber troféus e medalhas

Assessoria c/ Redação

Gurizada curte a chance de sonhar uma carreira no futebol   

Foto: Clovis de Almeida

FINAL DA SÉRIE C

Cuiabá empata no Paraná
e o tempo fecha no estádio
S.N c/ Redação

Ao final da partida o pau comeu solto no Germano Kruger  

Foto: Imagem Vimeo
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