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RODOVIÁRIA DESATIVADA
Tramites legais burocráticos e problemas sanados para ambas as partes mão resolvem o principal, que seria a reativação do terminal central de passageiros

Dação em pagamento regulariza
entrega de predio à PreviCáceres
Foto: JCC

O Prefeito de Cáceres Francis Maris, publicou esta semana a lei
que ratifica a dação em pagamento de imóvel (terminal rodoviário central
desativado) à Previ-Cáceres, e retifica sua finalidade. A legalização da
transferência do imóvel, situado na Avenida 7 de Setembro no centro da
cidade regulariza vícios administrativos na gestão municipal de 2012.
Página 03

CASA DA AMIZADE

Rotary de Pontes promove
festival de flores do deserto
Foto: Divulgação

Prévi agrega em seu patrimônio o imóvel avaliado em mais de 2,5 milhões

LEGISLATIVO

Vereadores se deslocam aos
bairros em sessão itinerante

Evento é parceria com o Orquidário de São José do Rio Preto

O Rotary Club de São José dos Quatro Marcos, através da
Casa da Amizade realiza amanhã, e sábado, (dias 19 e 20) o oitavo
Festival de Orquídeas e Rosas do Deserto. A presidente da
Associação de Senhoras de Rotarianos Leide Martinhão Toste
Rozales,, informou que o lucro obtido será revertido para ações
sociais, destacando ainda as diversas ações e campanhas que são
promovidas pelo clube. Página 04

Foto: Assessoria

Como anunciado, a vereança
itinerante deu sua primeira largada na
última terça feira 16, na periferia de
Cáceres,
em visita à Escola Prof.
Eduardo Benevides Lindote, no Jardim
Oliveira, a fim de ouvir as reivindicações
do povo. A sessão foi bem prestigiada
pelos moradores e por alguns secretários
municipais, que aproveitaram a
oportunidade para relatar ações alguns
projetos.

DESTINO CRUEL

Jurado de morte vitima foi
executado com vários tiros
Foto: Ilustrativa

No téte-a-téte com o povo, vereadores
Creude e Pastorello, puxaram o cordão

Página 03

CADEIA NELES

Ladrões são grampeado
pela polícia em Lacerda
Foto: vídeio P.L

Wanderson Romário e seu comparsa
Dorian suspeitos por roubos acontecidos
recentemente em Pontesa e Lacerda, já estão
atras das grades da cheirosa daquela cidade. Os
dois foram presos acusados de roubos
nocomercio e com eles, a policia apreendeu
objetos subtraidos, dinheiro e uma arma.
Wanderson chegou a mentir sobre seu real
nome, mas a casa caiu.

Marcado pra morrer não tem escapatória da perseguição dos algozes

Na manhã de ontem, (17), Daniel Silva Mendes, que se encontrava
numa casa do Residencial Glória em Pontes e Lacerda, onde residia há
pouco tempo, foi assassinado a tiros naquele endereço, recebendo vários
disparos de arma de fogo pelo corpo. A vitima estava fugida de Comodoro,
onde escapara de 3 tentativas de homicidio. Jurado, foi localizadoe morto
com vários balaços. Página 05

Dupla chaveada Wanderson e
Dorian, estão curtindo o xilindró

Página 04
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Pagando caro prá Morrer
O leitor foi no Juba ou no Miura, por
exempolo, gastou lá digamos R$ 50,00 que cabe
numa sacola, passa no caixa, lá vem o ticket do
valor e se houvér, troco, até aí tudo normal até
baixar o olho pro rodapé da notinha amarela que
em menos de um mês apaga e nem compensa
guardar, para não passar raiva do detalhe do
rodapé da amarelinha, onde estão os impostos
embutidos. Cerca de 35% do valor real da
compra, são impostos que o cidadão queira ou
não é obrigado a pagar ao Estado, não por acaso,
se chama imposto, pois é uma imposição
tributária dos governos ao sofrido bolso do
consumidor.
Como um dos pilares do Estado, o Povo
anda excluido de seus direitos consagrados na
Carta Magna, à margem dos outros dois pilares,
Território e Soberania, obrigado em seus
deveres, no caso da saúde pública, pagando caro
prá morrer. Vejamos o artigo 196 da CF: “A
saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”
Isso pelo menos no papel, faz parte de
um pacto, aliás, a Constituição Federal vigente,
foi sancionada há 31 anos, como instrumento
para fazer cumprir o pacto/contrato do povo com
as instituições que o povo legitima como seus
representantes. Nela, a vida é apresentada como
o bem maior dos direitos fundamentais e se
valesse a teoria, estaríamos mnum mar de rosas,
mas na prayica o visivel a olho nú e nem preecisa
enxergar bem, o descaso, precariedade,
malversação e desvios de dinheiro destinados à
saúde, o caos, enfim.
Exemplo disso, mais de 100 mil
pacientes na fila de espera, aguardando por
atendimento de consulta especializada pelo
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ATESTADO DE CASAL
Concessionárias de serviços públicos
deverão oferecer a possibilidade de inclusão
de nome de cônjuge, companheiro ou pessoa
maior de 18 anos que resida com o usuário,
para fins de comprovação de residência. É o
que estabelece o projeto de lei apresentado no
senado. A justificativa da proposição (PL
3.614/2019),é que muitos brasileiros têm
dificuldade para comprovar residência
através de contas de consumo de água e
energia, por exemplo, pois cada uma é
emitida em nome de uma única pessoa. Até
que enfim, algum político usou a massa
cinzenta pra fazer algo útil, barbaridade!
PASSEIO É PÚBLICO!
O ex-prefeito de Tabaporã Percival Cardoso
Nóbrega, e o ex-secretário municipal de
Infraestrutura, Walmir Barreto, foram
condenados pela Justiça por usarem material
da de construção da prefeitura em uma obra
particular. De acordo com a denúncia
apresentada pelo MPE, à época em que era
secretário, Walmir teve a autorização do
prefeito para se apropriar de parte do material
da prefeitura para construir uma calçada na
casa dele. Pensando bem, se o passeio é
público, truco!
TARADOS A SOLTA
De janeiro a junho deste ano, 181 mulheres
foram vítimas de estupro em Mato Grosso,
segundo um levantamento divulgado pela
Secretaria Estadual de Segurança Pública na
terça-feira (16). São contabilizados na
listagem os casos em que as vítimas têm
idade entre 18 e 59 anos de idade. Os tarados
continuam atacando e alguns quando presos
dizem que tem problemas mentais, menos
para praticar os abusos, só, depois, tá danado,
nenhum rasga dinheiro.
REAÇÃO EM CADEIA
A Delegacia Especializada de Homicídios e
Proteção a Pessoa (DHPP) concluiu 154
inquéritos policiais entre os meses de janeiro
e junho deste ano, com o esclarecimento de
autoria em 69,64% dos casos referentes a
homicídios ocorridos na região
metropolitana no primeiro semestre de 2019,
e também casos de anos anteriores, que foram
finalizados nesse período, realizando 59
operações que prenderam 92 pessoas, apenas
três prisões definitivas. Fica dificil, menos de
4% dos presos atras das grades.
VERGONHA PATROPI
O ministro francês da Ecologia, François de
Rugy, renunciou ao cargo, anteontem, (16),
após ser criticado por oferecer jantares
suntuosos com dinheiro público à época em
que era presidente da Assembleia Nacional, e
por promover uma reforma cara em seu
apartamento funcional. Aqui no reino
tupiniquim, os politicos dos tres poderes,
nadam de braçãda em banquetes caríssimos
às custas do suór do povo trabalhador que
tem retido pelos impostos ao erário, 35% do
ganho e gasto e fica tudo pelo ora-veja, tá
lascado!
DOIS GUMES
A brincadeira séria de converter rostos
velhos, resultados da brincadeira proposta
pelo aplicativo Faceapp, que através de
filtros aplicado em fotos consegue
envelhecer, maquiar e mudar diversos
aspectos faciais de quem usa o app,
aparentemente inocente, o aplicativo
desenvolvido pela empresa russa Wireless
App é capaz de recolher diversos dados de
seu celular que não são óbvios em um
primeiro momento. Ao aceitar os termos e
condições do aplicativo, o usuário não libera
apenas a utilização da fotografia, mas
também rastros de sua atividade na web,
informações do aparelho, seu IP e metadados.

Serviço Único de Saúde, o famigerado SUS em
Mato Grosso. São pacientes desde 2014, 2015 e
2016, segundo a assistente social da
Coordenadoria da Central de Regulação de
Vagas de Cuiabá, Darci Bezerra, alí naquele
constrangimento, quiçá alguns deles já até foram
pro além, bateram a caçuleta, num quadro atro,
infelizmente real.
A gente fica aqui matutando como
ainda tem deputado e senador pago com o
dinheiro público, alheios a gritantes mazelas,
mesmo porque o indivíduo quando chega ao
hospital, é porque está com dor ou alguma
doença , o que já o deixa fragilizado, não apenas
fisicamente, mas também no nível emocional. É
nesse ponto que entra a humanização política

para fomentar a capacitação dos profissionais
durante o atendimento, desde a recepção até a
alta do paciente. Na real isso não existe, porque
os ditos nossos representantes no congresso
querem que o povo se dane, afinal, só no Senado
Federal, o plano de saúde deles, pago pelos
nossos impostos, gastou em 2017, mais R$ 8,3
milhões com atendimento a 86 senadores, no
luxo de remoções aéreas, tratamento no exterior
e atendimento no país com profissionais e
hospitais de livre escolha do parlamentar, e, com
ressarcimento posterior! Grana do povo pra
entupir wathsapp de eleitor com fakees,
chorumelas, blá-blá-blás, cocoreco bico de pato
e os cambaus, spams mal-cheirosos em sua
essencia, tudo falácias. é uma vergonha!

Filtro de Idoso
A primeira impressão é de assombro.
Serei assim quando velho? O tempo passa, mas
eu imaginava um outro destino. Certa vez, uma
amiga me garantiu que, na maturidade, eu teria a
cara do Ricardo Darín.
A profecia me trouxe paz de espírito.
Mas, agora, segundo a tecnologia russa que
raleia o cabelo, retira layers de colágeno e usa
dados pessoais para sabe-se lá o quê, a bola de
cristal da moça estava severamente furada.
O segundo olhar é mais resignado:
aqueles idosos ali na imagem somos nós
mesmos. A velhice está chegando e, para quem
está na casa dos 40, a juventude ficou para trás.
Prova disso é que o filtro oposto, "jovem", faz
um sentido incrível. De onde veio essa foto da
adolescência que nem eu sabia que tinha? O
curioso é que tanta gente tenha sentido a
necessidade de compartilhar socialmente o
resultado do envelhecimento artificial.
E que apareçam as reclamações.
Iniciada a onda viralizante, os conhecidos
sommeliers de post alheio resolveram condenar
a brincadeirinha inocente que, sejamos francos,
não faz mal a ninguém.
O mundo anda tão sofrido que um
"parem de inundar minha timeline com fotos de
velhos" soa totalmente fora de contexto. Vamos
nos indignar com o que importa Desconfio que
na reprimenda haja algo além da tradicional
tendência da internet de polemizar sobre
absolutamente tudo.
A velhice incomoda porque, junto com
o declínio corporal, vem a lembrança
inescapável de que ela representa o fim da vida.
As sociedades ocidentais lidam muito mal com
a morte e o ato de morrer.
No espetacular ensaio "A Solidão dos
Moribundos", o sociólogo alemão Norbert Elias

identifica uma forte tendência, nas sociedades
ditas "avançadas", a tentar evitar a ideia de que a
vida tem um fim. Afastamos esse pensamento
de nós o tanto quanto possível – encobrindo-o,
reprimindo-o ou assumindo uma crença
inconsciente em nossa própria imortalidade.
Os outros morrem, eu não. Um dos
efeitos desse processo é que, muitas vezes, a
morte principia ainda em vida. Os idosos,
parcela da população que mais nos lembra da
finitude, muitas vezes são invisibilizados.
Como escreve o sociólogo: "A fragilidade
dessas pessoas é muitas vezes suficiente para
separar os que envelhecem dos vivos. Sua
decadência as isola. (…) Isso é o mais difícil – o
isolamento tácito dos velhos e dos moribundos
da comunidade dos vivos, o gradual
esfriamento de suas relações com pessoas a que
eram afeiçoados, a separação em relação aos
seres humanos em geral, tudo o que lhes dava
sentido e segurança.
Os anos de decadência são penosos não
só para os que sofrem, mas também para os que
são deixados sós". A solidão da morte em vida
Para Elias, a dificuldade de empatia dos "vivos"
– provocação pertinente! – com os velhos é uma
das fraquezas de nossas sociedades.
"O problema social da morte é
especialmente difícil de resolver porque os
vivos acham difícil identificar-se com os
moribundos", completa. Trata-se de obstáculo
exclusivo da raça humana. Entre todos os seres
vivos, apenas nós sabemos que vamos morrer.
Talvez por isso o passatempo de se ver
idoso ao alcance de um filtro de aplicativo
provoque tanta curiosidade e, ao mesmo tempo,
pavor e repulsa. De alguma forma, a
representação de um futuro que não é belo (e
não estou falando dos aspectos estéticos do
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envelhecimento) sepulta a crença na vida
eterna. A tecnologia permite ver que um dia
compartilharei a velhice e a morte com todo o
resto da humanidade.
A tecnologia projeta em mim traços
familiares de um tio idoso, de um avó, de um
pai. Mortos ou, ao menos, mais próximos da
morte do que nós. A tecnologia igualmente nos
faz pensar no papel que desejamos na
maturidade. Sabedoria reconhecida ou motivo
de piada? Aposentadoria com alguma dignidade
ou trabalhar até morrer?
Proximidade de quem se ama ou
isolamento? Qual, enfim, o significado de nossa
presença na velhice? Volto a Elias: " Nem
sempre é fácil mostrar aos que estão para morrer
que eles não perderam seu significado para os
outros.
Se isso acontece, se uma pessoa sentir
quando está morrendo que, embora ainda viva,
deixou de ter significado para os outros, essa
pessoa está verdadeiramente só. Nem sempre é
fácil mostrar aos que estão para morrer que eles
não perderam seu significado para os outros.
Ao imaginar nosso futuro, podemos
também pensar no papel e na atenção que
destinamos aos nossos idosos.
A conclusão muitas vezes pode nos
envergonhar… No fim das contas, uma
bobagem tecnológica que nos arremessa à
terceira idade nos faz ver com outros olhos
quem dela hoje faz parte.
*************************************

___Rodrigo Ratler – jornalista – FolhaUol.
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DAÇÃO EM PAGAMENTO

Imóvel avaliado em mais de R$ 2,5 milhões será objeto de certame licitatório que definirá destino, a fim de garantir rentabilidade para o plano previdenciário

Prefeitura legaliza entrega de
rodoviária para PreviCáceres
Assessoria

Foto: JCC

O

Prefeito Municipal de
Cáceres Francis Maris
Cruz, publicou esta
semana a Lei de n°. 2.777 de 12 de
Julho de 2019 que ratifica a Dação
em pagamento de Imóvel à PreviCáceres, e retifica sua finalidade. A
legalização da transferência do
imóvel, situado na Avenida 7 de
Setembro, (terminal rodoviário
desativado) no centro da cidade de
Cáceres regulariza vícios
administrativos na gestão
municipal de 2012, onde a gestão
anterior havia transferido imóvel
como pagamento de dívidas de
aportes anuais. Tal rubrica,
complementa a contribuição
previdenciária dos servidores
municipais, praticada à base de
11% segurado e 11% patronal,
acrescida de aportes.
Após auditoria do então
Ministério da Previdência Social,
ação que apontou irregularidade na
Dação e determinou imediato
ressarcimento ao fundo
previdenciário pelo atual prefeito.
Os valores foram parcelados em
120 parcelas, no total de mais de 2,8
milhões de reais, após correção e
juros aplicados, em 2014. Tal
parcelamento é o único pendente

entre investimentos em renda fixa e
variável. De forma que houve um
crescimento de mais de 189%,
entre 2013 e 2019. O sucesso
patrimonial é identificado pelos
repasses tempestivos e gestão ativa
da carteira de investimentos que
superaram a meta atuarial de ICPA
+ 6% ao ano.
Além disso, o órgão
previdenciário agrega
definitivamente em seu patrimônio
o imóvel avaliado em mais de 2,5
milhões e meio de reais, o qual será
objeto de certame licitatório que
definirá a destinação do
empreendimento, o mais breve
possível, a fim de garantir

PAI DESNATURADO

Preso em Cáceres após raptar e
ameaçar matar filho de um ano

Alvo de toda polêmica foi o povo privado de sua rodoviária central

até o momento, eis que a gestão
quitou todos os demais débitos com
parcelamentos de sua
r e s p o n s a b i l i d a d e ,
tempestivamente.
O projeto de lei foi objeto
de ampla discussão no Poder
Legislativo e sociedade, através de
Audiência Pública e Sessão
Extraordinária no último dia 10,
com aprovação por unanimidade

dos vereadores. Em 2013, primeiro
ano de mandato do prefeito Francis
Maris Cruz, o patrimônio
financeiro da Previ-Cáceres, era de
pouco mais de 30 milhões de reais,
com registro de dívidas parceladas
que ultrapassavam 3,5 milhões de
reais.
Atualmente, o patrimônio
financeiro da Previ-Cáceres chega
à casa dos 100 milhões de reais,

PJC-MT c/ Redação
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m homem identificado
pelas iniciais E.N.O, 45
anos foi preso após raptar e
ameaçar de morte o filho de um
ano.
O fato ocorreu na manhã da
terça-feira (16), na cidade de
Cáceres. O suspeito teria tomado à
criança dos braços da mãe. De
acordo com a Polícia Judiciária
Civil, o casal estava separado,
porém, o homem não aceitava a
separação, então decidiu tomar a
criança da mãe que tem a guarda
legal.
Desesperada, a mãe teria
pedido ajuda aos policiais, que

SESSÃO ITINERANTE

Legislativo de Cáceres vai à
periferia ouvir comunidade
Assessoria

A

nteontem, 16, aconteceu a
primeira Sessão Itinerante
da Câmara Municipal de
Cáceres, na Escola Prof. Eduardo
Benevides Lindote, no Bairro
Jardim Oliveira, prestigiada pelos
moradores e por alguns secretários
municipais, que aproveitaram a
oportunidade para relatar ações da
prefeitura e alguns projetos futuros.
Uma das maiores
demandas apresentadas, além dos
serviços de limpeza dos canais e
encascalhamento das ruas, foi a de
molhas as ruas com caminhão pipa,
já que nessa época do ano a poeira
assola os moradores dos bairros
próximos, que tem quase todas as

rentabilidade para o plano
previdenciário dos servidores
públicos municipais.
A ação é alinhada com o
Conselho de Gestão da PreviCáceres, que deverá contribuir com
o Termo de Referência para o
certame licitatório, que será
realizado pela Comissão de
Licitação Municipal.
O prefeito Francis se
compromete a subsidiar e
acompanhar as diretrizes do
certame para que as ações sejam
realizadas o mais breve possível e
proporcione desenvolvimento e
rentabilidade naquela região da
Avenida 7 de Setembro.

ruas sem pavimentação.
A sugestão do vereador
Cézare Pastorello foi de que a água
captada para molhar as ruas na
região fosse captada mais próximo,
uma vez que hoje está sendo trazida
do outro lado da cidade, ou seja, o
caminhão pipa passa mais tempo se
deslocando para chegar ao bairro
do que efetivamente molhando as
ruas, com grande custo.
Em aparte na fala do
vereador Pastorello, o vereador
Creude Castrillon, se dispôs a fazer
uma parceria com a prefeitura,
cedendo o uso de uma bomba
d'água de alta vazão para atender os
caminhões ali mesmo, nas
Foto: Assessoria

proximidades.
A solução foi parabenizada
pelo Secretário Wesley Lopes, que
se comprometeu a providenciar o
que for necessário para começar o
serviço. Além desse tema foram
tratados assuntos relativos à
regularização fundiária, ao
atendimento de saúde e situação
das obras em andamento no bairro,
como a construção das pontes e da
creche.
As sessões itinerantes são
sessões formais da Câmara
Municipal, porém, possuem uma
dinâmica diferente, que permite
maior participação da população e
visa tratar de assuntos que sejam de
interesse geral do município ou da
região de realização da sessão.

conseguiram encontrar o pai com a
criança, nas proximidades da
rodoviária da cidade. Ele pretendia
fugir com criança para Cuiabá.
Segundo a delegada, Juda Maali
Pinheiro Marcondes, os policiais
pediram ao suspeito para que
entregasse o menino, mas ele se
apossou de uma faca e ameaçou o
próprio filho.
Após conversa intensa, o
suspeito entregou o menor e tentou
fugir do local, mas foi capturado e
encaminhado à Delegacia de
Polícia onde foi autuado nos crimes
de ameaça, subtração de incapaz e
resistência.
Foto: Arquivo

Delegada Judah Marcondes autuou infrator por subtração de incapaz

Vereadores Creude Castrillon e Pastorello, no Jd. Oliveiras
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DUPLA MÃO LEVE

Meliantes manjados pela policia são suspeitos de roubos na cidade e com eles, a policia apreendeu objetos afanados de vitimas e uma arma usada nos crimes

Suspeitos de roubos são presos
pela PJC em Pontes e Lacerda
D
PJC-MT c/ Redação

Foto: Vídeo P.L

urante a tarde da última
terça-feira (16), foram
detidos na Delegacia
Judiciaria Civil de Pontes e Lacerda
os suspeitos, Wanderson Romário,
26, e Dorian, 46, suspeitos por
roubos acontecidos recentemente

naquela cidade, sendo um em um
estabelecimento comercial
especializado no trabalha com ouro e
joias, cujo proprietário teria sido
roubado também em sua residência,
levando o larápio, a quantia em
dinheiro e aparelhos eletrônicos.

Durante as investigações
realizadas pelos policiais civis em
busca dos aparelhos eletrônicos, foi
possível chegar até o primeiro
suspeito, o qual estaria em sua
residência com um dos aparelhos
roubados.

ROSAS E ORQUÍDEAS

Rotary Club realiza amanhã
festival de flores do deserto
Assessoria

O

Rotary Club de São José dos
Quatro Marcos, através da
Casa da Amizade realiza
amanhã, e sábado, (dias 19 e 20 de

julho,) o oitavo Festival de
Orquídeas e Rosas do Deserto.
De acordo com a presidente
da Associação de Senhoras de
Foto: Ilustrativa

Serão ofertados preços que variam de dez a quarenta e cinco reais

Rotarianos (ASR), Leide Martinhão
Toste Rozales, o evento será
realizado na sede do Rotary Club,
em parceria com o Orquidário de
São José do Rio Preto Leide
Martinhão, observando que para o
público é também uma oportunidade
para admirar, tirar dúvidas sobre o
cultivo e ainda comprar mudas,
orquídeas e rosa do deserto. "Serão
ofertados preços que variam de dez a
quarenta e cinco reais", afirmou.
A presidente da Associação
de Senhoras de Rotarianos,
informou que o lucro obtido com a
venda das orquídeas e rosa do
deserto será revertido para ações
sociais.
Leide destacou ainda as
diversas ações e campanhas que são
promovidas pelo o Rotary Clube,
que é presidido por Wanderson
Rozales.

Wandersom e Dorian estão atras das grades a disposição da justiças

Ao chegar a residência de
Dorian a polícia teria encontrado
juntamente com ele, Wanderson, e o
mesmo teria mentido a respeito de
sua identificação.
Ao realizar uma busca na
residência, localizaram um tênis,
que foi ligado a outro roubo
acontecido no município.
Questionados sobre o tênis,
Wanderson admitiu ser o dono do
mesmo, e teria cometido o crime
enquanto estava na casa de Dorian
por alguns dias.
Num papo com a imprensa,
o delegado relatou que Dorian seria
o proprietário de um dos objetos
roubados, e de uma arma que estava

BOCA-QUENTE

dentro da casa, e por isso estaria
encaixado como suspeito.
A m b o s
f o r a m
encaminhados a delegacia para as
medidas necessárias para conclusão
dos fatos. Ali, durante
interrogatório, o suspeito
Wanderson admitiu já ter passagem
pela polícia, contando também que
cometeu o roubo e estaria sozinho no
momento do crime.
O segundo suspeito, Dorian
relatou que não teria envolvimento
nenhum com o acontecimento, mas
admitiu ser dono da arma encontrada
em sua residência.
Ambos estão chaveados no
cadeião à disposição da justiça.

Policiais realizam prisão de
suspeitos com arma e drogas
PM/MT c/ Redação

D

urante a noite de anteontem,
(16), por volta das 22h30, a
Agência Local de Inteligência
da 2º CIPM de Comodoro recebeu
informações de que um suspeito por
tráfico de drogas, estaria realizando a
venda de substância de maconha.
Diante das informações um
agente de inteligência realizou o
monitoramento da residência do
suspeito Guilherme Muller Caliari,
vulgo Melancia, sendo avistado um
movimento de usuários no local.
Por volta das 20h00 foi
visualizado o suspeito juntamente com
sua esposa, Jessica Ferreira Dos Santos,
saindo da residência em um veículo
Volkswagen Gol de cor azul e a
informação foi repassada para a GUPM,
que se deslocaram ao endereço, se
deparando com o citado veículo no
cruzamento da avenida prefeito Valdir
Masutti com a Avenida Rubens Marques
de Moura.
Os Policiais abordaram o
veículo, onde foi confirmado os
suspeitos e após ser realizada revista
pessoal no motorista e no interior do Gol
foi encontrada uma porção de substância
análoga a maconha debaixo do carpete
do lado do Melancia.
Durante entrevista, Guilherme,
o tal Melancia confessou que na sua
residência havia mais uma porção de
maconha. Os Policiais se deslocaram até
a residência e no local o suspeito
informou que dentro da geladeira havia
uma quantia da droga, que foi
imediatamente localizada. Também foi
encontrada uma balança de precisão
enterrada no quintal, com duas sacolas.

Durante a realização das
buscas na residência do suspeito, os
policiais avistaram alguns usuários de
entorpecentes que se aproximavam da
residência, porém, ao avistarem a
viatura policial se evadiram, exceto
Edson Souza Rosário, conhecido como
baiano, que chegou a adentrar no quintal
da casa e foi abordado.
Com o maluco suspeito foi
encontrado uma lanterna e um frasco de
perfume, que provavelmente seriam
utilizados em troca por entorpecente.
Em continuação nas buscas foi
localizado na casa outra porção de
substância análoga a maconha, quase
meio tablete, atrás do guarda roupa e
uma munição de espingarda cal.16, além
de alguns frascos contendo pólvora,
chumbos e uma lata pequena contendo

algumas espoletas.
Quando os Policiais perguntou
ao Melancia se haveria alguma arma na
residência, ele informou que tinha uma
espingarda mas estava na casa do
indivíduo conhecido como Caçador.
Os Policiais se deslocaram até
a residência do Caçador, identificado
como Dair Ferreira Dos Santos, mas ele
disse desconhecer que havia tal arma em
sua casa.
Realizadas buscas na
residência do Caçador Dair, foi
localizada a espingarda escondida
dentro de um barco.
Serviço completo, droga e
armas foram encaminhados para a
Central de Operações da 2ª CIPM de
Comodoro para as devidas
providencias.
Foto: PM/MT

Guilherme Melancia, Jéssica, Maluco Edson e Caçador Dair
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MARCADO PRA MORRER

Esta seria a terceira vez que desafetos haviam tentado executar a vitima, que se mudara de Comodoro para Pontes e Lacerda, mas não escapou da morte

Fugitivo da morte é assassinado
com tiros no Residencial Gloria
Da Redação

Foto: Sugestiva

Numa puxada em sua
capivara, os policiais apuraram
que ele estava se escondendo
de rivais e já fora vitima de
outras tentativas de homicídio.
Uma testemunha que não quis
se identificar com receio de
represálias, disse ter visto um
elemento desconhecido na
casa de Daniel empunhando
um revolver e disparando
várias vezes contra o morador,
que foi atingido na cabeça,
tórax e os braços.
Ainda segundo
informações, o jovem
de
Comodoro, já teria sido vitima

de três tentativas de morte
anteriormente e a polícia não
descarta que seja um acerto de
contas, pois a maioria dos
disparos atingiu a cabeça com
o real objetivo de tirar a vida da
vítima.
A Polícia Militar está
fazendo rondas pela cidade em
busca de localizar o suspeito
do crime.
A Polícia Judiciária
Civil também está levantando
todo o trabalho de investigação
junto com a Politec, que esteve
realizando o trabalho de
perícia na residência.

DIREITO DÚBIO

Pistoleiros seguem pistas de suas vitimas até conseguir executá-las

D

urante a manhã de
ontem, (17), Daniel
Silva Mendes, 23,que
se encontrava numa casa do
Residencial Glória em Pontes e
Lacerda, onde residia há pouco
tempo, foi assassinado a tiros
naquele endereço, recebendo
vários disparos de arma de
fogo pelo corpo.

A vitima ainda chegou a
ser socorrida pelos homens do
Corpo de Bombeiros local,
mas chegou ao Hospital Vale
do Guaporé, onde veio a
falecer pouco depois de alí dar
entrada.
A Policia Militar
também esteve presente no
local, realizando uma

varredura e buscando
informações sobre o
acontecimento. De acordo com
relato da PM, Daniel era
morador da cidade de
Comodoro e teria se mudado
recentemente para Pontes e
Lacerda para uma tentativa de
recomeço de sua atribulada
vida.

MPE propõe que justiça casse
pensão da sogra de José Riva
Assessosia c/ Redação

O

Promotor Clóvis de
Almeida Júnior propôs
ação civil pública contra
o pagamento de aposentadoria de
R$ 18,2 mil, concedido pela
Assembleia Legislativa, a Nair
Volpato Ribeiro, que é mãe da exsecretária de Cultura de Estado
Janete Riva, esposa do expresidente da Assembleia, José
Riva. Conforme a ação, Nair
recebe a aposentadoria por morte
do marido, Juraci Gomes Ribeiro,
pai de Janete, que morreu em
agosto de 2015.
Segundo o promotor do
Ministério Público Estadual
(MPE), Juraci ganhou
estabilidade na Assembleia de
modo irregular, sendo nomeado
pelo seu genro José Riva para o
cargo de comissão de secretário
da Mesa Diretora da Assembleia,
em outubro de 1997. Explicou
que Juraci ganhou estabilidade na
Assembleia ao acumular tempo
de serviço prestado em outras
instâncias públicas, como
prefeituras e câmaras municipais.
Essa prática, segundo o promotor,

é vedada conforme entendimento
do Supremo Tribunal Federal
(STF).
"a concessão da
estabilidade anômala ao servidor,
conforme fixado em
jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, além de estar
condicionada à comprovação do
exercício, pelo servidor, de, pelo
menos, cinco anos ininterruptos
no mesmo ente público,
anteriores a promulgação da
CRFB/1988 – 05/10/1988 –, deve
este estar durante o lapso
temporal exigido em exercício de
cargo efetivo ou contratado dos
quadros de servidores da
ALMT”, argumenta o promotor
Clóvis.
Na ação, o MPE pede o
fim da continuidade do
pagamento do benefício de
pensão por morte a mãe de Janete,
devido ao "crescente dano ao
erário público" ocorrido nas
últimas décadas. A ação será
julgada pela Vara Especializada
de Ação Civil Pública e Ação
Popular de Cuiabá.
Foto: Repórter-MT

Promotor Clóvis de Almeida Júnior questiona direitos de Nair Volpato Ribeiro
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Foram três dias voltados a cultura indígena, ocasião em que os adolescentes e jovens tiveram oportunidade de mais conhecer os modos de convívio dos índios

De cara-limpa interage
em aldeia de indígenas
Assessoria
Foto: PJC-MT

preventivas inseridas no
programa “De Cara Limpa
Contra as Drogas “. Foram três
dias voltados também a cultura
indígena, ocasião em que os
adolescentes e jovens tiveram
oportunidade de mais conhecer
sobre a cultura, estudar sobre os
modos de convívio dos índios,
bem como relação com a
natureza.
Para o policial civil que
desenvolve o programa em
Pontes e Lacerda, investigador
Sebastião Faria, o momento é
somente de agradecer os
parceiros responsáveis pelo

brilhante evento, de grande
aproveitamento cultural por parte
dos jovens. “Quero estender
agradecimento aos delegados de
Pontes e Lacerda, Carlos Augusto
do Prado Bock e Lizzia Kelly
Ferrro Noya, os quais estão
sempre apoiando os trabalhos
sociais desenvolvidos na região”,
destacou o investigador de
polícia.
Além da Polícia Civil,
colaboraram e participaram do
evento, representantes do
Exército Militar Brasileiro, da
Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiro Militar.

MAIS UM

Gurizada adorou a recepção na aldeia de Parecís

O

programa social da
Polícia Judiciária Civil
de Mato Grosso, De Cara
limpa Contra as Drogas,
participou de uma atividade de
campo voltada para âmbito
cultural, realizada no último final
de semana, ao longo de três dias,
com a presença de 55 jovens do
município de Pontes e Lacerda.

O evento “Intercâmbio de
Mirins”, aconteceu nos dias 12,
13 e 14 de junho, promovido pela
Diretoria da Guarda Mirim de
Pontes e Lacerda e parceiros. Os
55 participantes se descolaram
para cidade de Campo Novo dos
Parecis, sendo recepcionados na
Aldeia Indígena 4 Cachoeiras, na
região da Rodovia MT 235.

Acomodados em barracas
estilo acampamento e
desbravando o local durante os
dias de programação, os alunos
participaram das várias
atividades com diferentes
instruções, aventuras ecológicas,
aulas de arco e flecha, práticas
esportivas, tirolesa, caminhadas,
além das palestras educativas e

Bruto roubado é recuperado
pelo Gefron no Avião Caído
Gefron c/ Redação

O

Grupo Especial de
Segurança na Fronteira
(Gefron) recuperou no
início de anteontem, (16), um
caminhão basculante que havia
sido roubado no último domingo
(14), no município de Cáceres. A
abordagem aconteceu próximo a
uma das bases do Grupamento, na
região do posto do Avião Caído.
A o c h e c a r a
documentação apresentada pelo
condutor foi observado a
notificação de roubo. De
imediato, o condutor foi
conduzido para a Delegacia e o
caminhão apreendido.
Somente no primeiro
semestre deste ano, o Gefron
recuperou 106 veículos produtos

de roubo e furto de vários
municípios de Mato Grosso, e até
de outros estados.
A base operacional do
Grupamento fica no município de
Porto Esperidião. Outros pontos
de fiscalização estão distribuídos
na região do Matão (no município
de Pontes e Lacerda), Vila
Cardoso, Avião Caído (em
Cáceres), Canil Integrado
(Cáceres), além da sede
administrativa que fica na Sesp,
em Cuiabá.
O Gefron conta com um
canal de disque-denúncias, que é
o telefone 0800.646.1402. As
informações recebidas são
checadas pelo Grupamento e a
identidade é mantida em sigilo.
Foto: Gefron-MT

Caminhão tinha sido roubado no último domingo na cidade

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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PAPO RETO

Para Júnior Rocha, não adianta ficar achando culpado, o negócio é olhar o jogo, estudar os lances, corrigir falçhas, para que elas não aconteçam mais em campo

Xerife do Verdão não aceita
desculpas e cobra responsa
S.N c/ Redação

Foto: Assessoria

O

técnico do Luverdense
Esporte Clube, Júnior
Rocha, disse, que não há
desculpas para o empate em 2 a 2 ,
contra o Remo, na última rodada,
no estádio Baenão, em Belém do
Pará, quando a equipe deixou a
vitória escapar no último lance,
nos acréscimos, pelo
Campeonato Brasileiro da Série
C e muito menos achar culpados.
Júnior já conversou com a equipe,
pediu concentração redobrada
para seguir na competição e
destacou a defesa do time.
“Com 2 a 0, nós tivemos a
chance de fazer o terceiro, uma
chance clara, duas chances claras,
depois quando estava 2 a 1,
tivemos outra chance. No último
lance do jogo fomos penalizados
com mais um gol de bola parada.
Falei para eles, não adianta a
gente ficar achando culpado, nós
temos que olhar o jogo, nos

estudar, nos corrigir para que isso
não aconteça mais. Não é tão
simples assim, depois do jogo ali,
parecia um velório no nosso
vestiário. Pessoal sente mesmo.
Sentiu mesmo porque nós
fizemos um grande jogo”.
Para ele, a equipe
conseguiu mostrar bom trabalho
em campo. “Eles chegaram na
nossa área muito mais por bola
parada do que nos envolvendo. E,
nós sim, com bola trabalhada
chegamos várias vezes na frente
do gol. Criamos oportunidades,
fomos eficientes em duas
chances.
Como temos uma das
melhores defesas, não
deveríamos ter tomado dois gols.
Mas, a equipe caiu bastante no
segundo tempo”, expôs.
Para o treinador , a
logística (viagem de Lucas a
Belém) pode ter influenciado no

resultado. “Porque nossa
logística e difícil. E um erro nosso
também de comissão técnica, de
brigar para ir dois dias antes, a
gente foi um dia antes, pegamos
duas horas da tarde para almoçar
lá. No outro dia, 15h00, nós já
estaríamos dentro do campo.
Menos de 24 horas para
descansar, sendo que a gente
acorda de madrugada para pegar
o vôo. E, também Falei para eles
que não adianta a gente ficar
chorando. O Luverdense sempre
foi assim, fizemos grandes jogos,
dessa mesma logística aqui, mas
alguns atletas às vezes demora
mais para se adaptar, então sem
desculpas e sim assumir, que nós
estávamos com o placar na mão e
vacilamos no último lance,”
concluiu.
Júnior apontou como erro
coletivo os gols sofridos. “O
primeiro gol já foi um erro

SETOR OFENSIVO

Cuiabá terá duas baixas
no duelo contra o Bugre

Técnico Junior Rocha culpa falta de entrosamento do time em campo

coletivo, o segundo também, mas
faz parte. Assumo toda
responsabilidade, o importante
sim é que nosso desempenho está
sendo bom, nossos jogos a gente
tem criado, tem tomado poucos
gols.
O grande problema tem
sido os jogos no Passo das Emas,
que a gente tem empatado muito,

se trocasse aí dois empates por
duas vitórias nós teríamos 4
pontos a mais.
Não adianta achar
desculpas depois do acontecido,
então se preparar bem, para o jogo
contra o Tombense. Temos que
estar com um nível de
concentração altíssimo”
finalizou.

O.E c/ Redação

A

pós o empate contra o
Sport (PE) pela décima
rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro, o Cuiabá
Esporte Clube confirmou ontem,
(17), duas baixas no setor
ofensivo do elenco. O primeiro

será definitivo, o atacante
Matheus Pato, que veio por
empréstimo do Fluminense(RJ),
foi pedido de volta para ser
negociado com o futebol sulcoreano.
Pelo Dourado, o atacante
Foto: CEC-Assessoria

Matheus Pato, contra a Ponte não pega o Guarani em Campinas

fez parte do elenco campeão
Mato-grossense no primeiro
semestre e também entrou em
alguns jogos da Série B.
Ao todo, ele atuou em 14
jogos, anotando quatro gols, três
no Estadual e um na competição
nacional.
O outro desfalque é o
centroavante Gilmar, recémchegado, com apenas uma
atuação pelo clube, que foi no
triunfo contra o Vitória em
Salvador. O atleta foi contratado
do futebol malaio e veio com
grande expectativa de ser a
referência da equipe do técnico
Itamar Schülle.
Gilmar passará por
cirurgia para correção de uma
leve fratura na mão direita e
desfalcará a equipe por no
mínimo um mês. O próximo jogo
do Cuiabá será na terça-feira(23),
contra o Guarani, em Campinas,
interior de São Paulo.
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Embelezando nossa High Society a linda
Patrícia Costaldi que trocou de idade e
recebeu o carinho mais que especial do rol de
amigos e família. Que os anos vindouros
sejam de grandes alegrias, surpresas boas e
realização de todos os seus desejos.

By Rosane Michels

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

Após dias refrescando a alma e aproveitando para descansar
nas belas praias do Ceará, já está em ritmo total a esteticista
Suelen Karolaine e com novidades imperdíveis. Grande
abraço e bom trabalho. Na foto com o maridão e filho,
curtindo férias.

Parabenizamos Stevan Peres pela passagem de seu natalício
transcorrido ontem. Na oportunidade recebeu os cumprimentos
dos amigos, familiares e alunas de zumba. Que a felicidade seja
uma constante em seus dias futuros. Na foto com a companheira
Géssica.

Hoje nossas felicitações ao aniversariante
Leandro de Oliveira, que já integrou a equipe do
JCC. Leandrinho que Deus lhe conceda um ano
repleto de coisas boas e muitas vitórias.

Esotérico
A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
agitação social e contato com
pessoas diferentes. O
momento envolve intenso movimento em
projetos em equipe. Você pode receber um
convite inesperado para liderar uma nova
equipe de trabalho.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia
de imprevistos e novidades
em projetos profissionais.
Um plano de negócios pode ser colocado
rapidamente em prática. O momento pode
envolver a chegada de um projeto
inovador.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
movimento em projetos de
médio prazo e de renovação do
otimismo. O momento pode estar
relacionado a uma viagem internacional.
Bom para contato com pessoas e empresas
estrangeiras.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia
de limpeza emocional, que
pode envolver rompimentos que trarão
uma forte sensação de libertação e
autonomia. Este não é um bom momento
para novos investimentos, especialmente
os de risco.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social, mas de nervosismo e
necessidade de romper com pessoas e
situações opressoras. O momento pode
envolver a finalização de um namoro ou
casamento abusivo.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio
retrógrado em Leão,
indicando um dia de
movimento intenso e necessidade de
libertar-se de uma rotina que só tem
trazido insatisfação e sensação de
opressão. É possível que você decida por
uma mudança de emprego.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de pessoas
diferentes. Um romance pode começar
de repente, mas terminar com a mesma
velocidade. Dia ótimo para começar um
projeto criativo.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
enfrentamento de pequenos
problemas domésticos ou em um
relacionamento familiar. Procure não se
deixar envolver ou irritar-se com
provocações. Você estará nervoso e
impaciente. Respire antes de reagir.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
movimento intenso, nervosismo e
ansiedade elevada. O momento é ótimo
para sair e divertir-se com amigos, no
entanto, deve diminuir o ritmo, pois há
riscos de acidentes.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia em
que a necessidade de organizar suas
finanças torna-se necessária. O momento
pode envolver um gasto inesperado, que
pode desestabilizá-lo financeiramente.
Não se envolva em um novo
investimento.

A Lua entra em seu signo e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia em
que você deve tomar muito
cuidado com ações e reações impulsivas,
especialmente nos seus relacionamentos.
O momento pode estar relacionado com
o término de uma parceria.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Marte e Mercúrio retrógrado
em Leão, indicando um dia de
nervosismo e necessidade de distanciarse de pessoas e situações insalubres. O
momento pode estar relacionado com
uma forte necessidade de envolver-se em
atividades que unam mente e corpo.

