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CPF BAIXADO NO CRC
Bandido, usuário de drogas, estava preso desde 2016 em Cuiabá, condenado a mais de 22 anos de prisão pelamorte da mãe e tentativa de homicidio contra uma irmã

Bando executa cacerense
que matou mãe a facadas
Foto: Arquivo

Políciais da DHPP cumpriram sete mandados de prisão em
duas unidades prisionais da Capital, na Penitenciária Central do
Estado e no Centro de Ressocialização de Cuiabá, oportunidade em
que descobriram que os bandidos haviam executado o cacerense
Cristiano Araujo Nascimento, no CRC. A vitima estava preso por ter
assassinado a própria mãe com seis pontaços de faca no pescoço.
Página 04

CABRITO 2 RODAS

Motocas roubadas em VG
seriam levadas pra Bolívia
Foto: PM/MT

Cristiano saiu de Cáceres para o mundo do crime e morte em Cuiabá

BURACO NA ESTRADA

Carro da educação sai da
pista e capota na MT 343
Foto: Reprodução

Um acidente felizmente sem
maiores consequencias para o
motorista Abraão Pastick
Gonçalves, da Secretaria Municipal
de Saúde de Cáceres, aconteceu
ontem, no Km 13 da MT 343. Ele
retornava do Distrito de Vila
Aparecida, na MT-343, quando
perdeu o controle do veículo, uma
Amarok,
após passar por um
buraco, vindo a capotar fora da
estrada. O motorista ficou ferido e
baixou no HRC onde ficou
internado.
Página 03

Maico e Mateus a estas horas devem estar cantando na cheirosa

Dois meliantes foram presos pela PM na MT 247, na
comunidade Boa União próximo a ponte do Córrego do Macaco, em
Lambari D'Oeste, quando tentavam passar com motociclstas
suspeitas de roubo e ou furto para a Bolívia. Maico Marcelo
Machado foi detido num frecha dos fardados e seu comparsa Mateus
dos Santos Valero, que caira da moto na fuga, estava numa
ambulância quando foi grampeado. Página 04
RUAS DA PERIFERIA

Chuva não impede obras
em vias sem pavimentação
Página 03

Amarock da prefeitura saiu da pista e capotou ao longo da vicinal

JARDIM PARAÍSO

Mostra pedagógica destaca
reciclagens e Cáceres 240

BAÍA DO PANTANAL

Policia conclui inquérito
sobre crimes ambientais

Foto: Ronivon Barros

A Escola Municipal Jardim Paraíso
realizou na última quinta-feira (14), Alunos
da Escola Municipal do Jardim Paraíso, de
Cáceres realizaram na última quinta feira,
uma Mostra Pedagógica, com exposição das
atividades realizadas durante 2018, versando
sobre os 240 anos de Cáceres. Destaque para a
reciclagem, sendo campeã do Projeto Educar
e Reciclar, ao conseguir juntar 12.780
garrafas.

Página 05
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Estudantes promoveram uma verdadeira mostra-festa na escola
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Motoristas de Bacanas
Assim como a violência é
vergonhosamente banalizada nesse país, a
corrupção também, é, pelo simples motivo da
ignorância e condicionamento da maioria do
povo, que pensa ser essas características
normais, como aquela, do politico rouba, mas
faz. Infelizmente, em nome de combate a
corrupção, mote que dá votos e até elege
alguns candidatos, os reais corruptos
continuam se reciclando no poder, no
máximo, o mordomo, o assessor, o motorista,
leva a culpa pela roubalheira.
Curioso que poucos são os politicos
empoderados que sabem dirigem, inclusive
seus carrões,mas, também, prá quê? tem os
motoristas público-particulares que a gente
paga para dirigir os possantes prá eles, aliás,
os importados tambem é grana nossa, assim,
como o combustivel e manutenção, pedágio
liberado e os cambaus.
Convenhamos, motorista de politico
merece ganhar bem mesmo, veja o caso
daquele que pilotava o Chevrolet Opala
oficial de Juscelino Kubsticheck no dia 22 de
agosto de 1976 (faz tempo, hém?), um tal
Geraldo Ribeiro, baleado na via Dutra, teve o
carango descontrolado e bateu numa carreta,
morrendo com o presidente.
O motorista de José Sarney, Antonil
dos Santos, foi assassinado com três facadas
na madrugada do dia 2 de janeiro de 2005,
tendo os bandidos roubado carteiras e
dinheiro, além do carro oficial.
Eriberto França motorista de
Fernando Collor foi usado pela imprensa para
revelar que PC Farias bancava as despesas da
família do presidente, como a compra de um
Fiat Elba e a famosa reforma na Casa da
Dinda, um imóvel particular transformado em
residência oficial e isso custou o cargo do
caçador de marajás, cassado pela lingua
frouxa de um motorista.
Mais recentemente, a coisa fedeu
depois que Fabrício José Carlos de Queiroz,
(tomou Doril) que era motorista cadastrado da
Alerj, (assembléia legislativa do Rio de
Janeiro) à serviços do deputado Flavio
Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair

ZIKA & CHIKUNGUNYA
Dos 141 municípios de Mato Grosso, 98
estão em alerta ou têm risco de surto de
dengue, zika e chikungunya, de acordo com
o Levantamento Rápido de Índices de
Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa),
divulgado pelo Ministério da Saúde. Desse
total, 28 estão em risco de surtos das
doenças (entre eles Cuiabá) e as outras 70
aparecem em alerta. Embora Cáceres não
apareça entre os municípios que
apresentaram o maior índice de infestação
predial, é bom ficar ligado, haja vista tantos
pewrnilongos, sobretudo na Praça Barão e
Sicmatur, com grande fluxo de pessoas
nesta época festiva.
SEM FETHAB-2
O governador Pedro Taques afirmou no
final de semana, que não vai prorrogar a
contribuição adicional do Fethab 2,
contrariando o pedido do governador eleito
Mauro Mendes. Taques já havia prometido
ao setor do agronegócio do estado o fim da
cobrança do fundo. Com a decisão, a
contribuição Fethab 2 vai ser encerrada em
31 de dezembro de 2018. Nos últimos dois
anos, o fundo arrecadou R$ 900 milhões que
foram destinados para o pagamento de
operações de créditos e para execução de
obras de infraestrutura.
PARTIDO, MESMO!
O presidente do MDB em Mato Grosso,
deputado federal Carlos Bezerra, anunciou
na sexta-feira (14) que a sigla não vai
indicar nenhum nome para participar da
gestão do governador democrata eleito
Mauro Mendes e que o grupo achou
conveniente ficar de fora da gestão. Sem
exagero, o MDB, que assim nasceu, virou
PMDB e voltou à sua nominação originária,
está quebrado no país, depois dos 2% de
Meirelles nas eleições, dos 5% de Temer
desde que assumiu o governo no atropelo e
da queda de seu primo bastardo, o PSDB,
cujo cacique Alckmin, não passou dos 4%
entre os rabeiristas do pleito de novembro.
MERRY MICKEY
Nota zero para a Prefeitura de Cuiabá, que
na abertura de seu Natal Iluminado na noite
de domingo, na parceria entre as secretarias
de Inovação e Comunicação e dos 300
Anos, na Praça Alencastro, apresentou
como novidade, o personagem Mickey
Mouse, como se o Brasil não tivesse
personagens específicos, como o Saci e a
Mônica, só pra citar dois. Será que em
Miami e Los Ângeles, alguem sabe quem
foi Maria Taquara? Nada contra Walt
Disney, mas nós temos Monteiro Lobato,
Ziraldo, Mauricio de Souza, então, chega de
palhaçada de ficar na sombra ridicula de Tio
Sam! Se não quer valorizar coisas nossas,
fiquem com PapaiNoel, que pelo menos, é
da Lapônia e apolítico.
MENOS MÉDICOS
Em Mato Grosso, 81 vagas deixadas por
cubanos no Programa Mais Médicos ainda
não tiveram apresentação de novos
profissionais. O total corresponde a 61%
das 132 vagas abertas. Balanço parcial
aponta que até dia 13, 51 médicos estavam
atuando: Tangará da Serra, com 12 novos
médicos, Cáceres com três, Peixoto de
Azevedo com três, entre outros, que tiveram
validação deferida, aguardando a
apresentação, em Alta Floresta, Juara,
Pontes e Lacerda. Negócio seguinte, nem
todos querem encarar os grotões como os
cubanos, que foraqm pro México, onde o
governo é democrático.

Bolsonaro, com renda de R$ 23 mil por mês,
acusado de movimentar R$ 1.236.838 entre 1º
de janeiro de 2016 e 31 de janeiro de 2017, o
que foi considerado suspeito pelo conselho.
Outra parte do relatório do Coaf
revela saques em espécie no total de R$
324.774, e R$ 41.930 em cheques
compensados. Na época, um dos favorecidos
foi a então, ex-secretária parlamentar, atual
esposa do presidente eleito, Bolsonaro pai,
Michele, no valor de R$ 24 mil. Seria
Eriberto?
A gente fica analisando como é
sombrio o mundo, (ou seria submundo) dos
politicos, concluindo infelizmente, que a
culpa não é só deles, (no caso é dolo mesmo),
e sim, da maioria da população, que
ultimamente, não vota olhando para o nível da
corrupção, da violência ou da economia, e
sim, pelos discursos de moralização,
renovação, (falsos como nota de R$ 15,00)
ignorando que esse engodo acaba por eleger o

governo populista, palpável, porém, fraco.
E com um povo ignorante que vota
somente no palpável sendo maioria num país,
a democracia não existe, já que, deixa de
funcionar e atrofia-se nas mãos daqueles que
usam exatamente essa ignorância para
controlar uma nação.
Apoliticos que somos, realista acima
de tudo, a verdade acima de todos, slogan
bonito, né? Este não é jargão politico, apenas,
o que pautamos na função, sem power-point, e
concluindo, não acreditamos sinceramente
em dias melhores para a terra de Santa Cruz,
pelo menos enquanto não se investir sem
demagogias e politicagens, na espinha dorsal
do país, a educação.
Se a China é hoje uma potencia, é
porque Mao Tsé Tung investiu décadas
municiando uma guerra cultural, formando
uma geração imune a vírus passados, para o
mercado, a política e o debate cívico, ausentes
em países como o nosso.

Cavalinho Dalarma!
Nosso editor Dannyelvis tem por
hábito de função, aprofundar nas análises
politico-economicas atuais do país, áreas que
poucas pessoas cuidam, inclusive, algumas
vezes, eu, mais por falta de tempo mesmo,
(casa, empresa, rotary, salão, etc) apesar de
pela manhã, cerca de 15 minutos no café, ler
na net os principais informativos nacionais, a
fim de começar o dia ciente dos fatos e num
começar de dia destes, uma visão me levou à
Europa do Norte. Sabe onde? num paizinho
simpático, localizado na penísula
Escandinávia, a Suécia, Sverige, para eles,
onde estive pessoalmente nos anos 90 e voltei
no tempo ao passar pela Rua Padre Cassemiro,
28 anos depois, vislumbrando Dalarma, o
cavalo simbolo dos suecos, exposto ali, numa
loja de roupas country, ao lado do cartório.
O cavalo colorido da loja é identico
ao Cavalo de Dalarma, (Dalahästen como os
suecos o chamam), que naquela época, me
deixou fascinada nas ruas de Estocolmo e
num passeio à vila Nusnäs, pertinho de Mora,
na região de Dalarma, daí o nome do
simpático muar, arriscando-me a montar no
equino de fibra e registrar na camera, aquele
momento, que durou poucos dias, pois
chegando ao Rio, de volta, perdi minha
Yashica e lá se foi a lembrancinha fotográfica

do Cavalo de Dalarma.
Porém, ao rever a réplica, ali na Padre
Cassemiro, voltei à terra dos Vikings.
Lembro-me à , de me informar acerca do
Dalarma, estava curiosa e fiquei sabendo que
o cavalo é um dos símbolos mais apreciados e
populares do artesanato sueco, pois são
esculpidos em madeira e pintados à mão,
principalmente em Nusnäs. Segundo li, há
diversas fontes relatando sobre a história
desse símbolo e algumas até meio estranhas.
Uns, dizem que o cavalo era
considerado um amigo fiel e trabalhador, por
puxar grandes cargas de madeira das florestas
durante os meses de inverno. Outros alegam
que um soldado mais desastrado deixou um
cavalo de madeira cair num frasco de tinta
vermelha, e tem quem jura de pé junto, que o
rei Gustav Vasa veio cavalgando sobre um
cavalo imponente da Noruega com um adorno
de rosas ao redor do pescoço. Há ainda quem
diga que a dificuldade econômica do século
19 inspirou uma maior produção dos
pequenos cavalos, pois serviam como um
importante item de troca. A lembrança do
Cavalo de Dalarma na visão do clone na loja
de roupas country de Cáceres, me levou a
pensar a quantos andaria a Suécia, 28 anos
depois de minha viagem e numa busca através

EXPEDIENTE

de pesquisas, constatei que politicamente
correto, o país é orgulho de sua gente e viceversa, sabem porque? Lá os políticos não têm
imunidade e são julgados pela Justiça comum,
os parlamentares dividem assessores e até o
gabinete de trabalho; Existe um sentimento
de igualdade, que faz com que os políticos não
sejam vistos como pessoas de uma classe
superior; um parlamentar ganha apenas, cerca
de 50% a mais, em valores líquidos, do que
ganha um professor, sem mais beneficios, e
não por acaso, a Suécia está em 4º lugar no
ranking da Transparência Internacional, lista
que mede o nível de corrupção nos países,
onde o nosso Brasil ocupa a vergonhosa 69ª
posição. Sabiam que lá na na Suécia político é
eleito para servir, e não para ser servido? Pois
é, isso é fruto de uma cultura de total ausência
de privilégios. Políticos e juizes suecos vão de
ônibus e ou bicicletas, para o trabalho e
moram em apartamentos funcionais que
chegam a ter 18 m², tipo quitinetes. Tá
duvidando, né? Vou tirar minha égua da
sombra e voltar pra cozinha, cuidar do
almoço; acho que daquele passeio, guardei
comigo, um pouco de Suécia, deve ser.
***___Rosane Michelis – Jornalista,
pesquisadora, bacharel em geografia e pós em
turismo.
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SAIU DA PISTA

Felizmente, o condutor da camioneta da Secretaria de Educação de Cáceres sofreu apenas ferimentos generalizados, apesar de internado, não corre risco de morte

Motorista baixa ao HRC ao
capotar viatura da Educação
R.MT c/ Redação
Foto: Reprodução

O

motorista da Prefeitura de
Cáceres Abraão Pastick
Gonçalves, 52, ficou ferido
após sofrer um acidente na manhã de
ontem, (17), no quilômetro 13 da
MT-343. Depois de ter perdido o
controle da caminhonete
Volkswagen Amarok, pertencente à
Secretaria Municipal de Educação,
que capotou na pista. Segundo a
Coordenação de Transporte da
Educação, Abraão retornava do
Distrito de Vila Aparecida, na MT343, quando perdeu o controle do
veículo após passar por um buraco,
vindo a capotar fora da estrada.
Segundo o Corpo de
Bombeiros, as Guarnições de
Incêndio e Unidade de Resgate
foram até o local e encontrou a
vítima dentro do veículo. O servidor
estava consciente, reclamava de
dores na região lombar e apresentava

Regional de Cáceres.
Em razão do acidente de
trânsito, a vice-prefeita e secretária
de Educação, Eliene Liberato,
lamentou em nota o ocorrido,
desejando a rápida recuperação do
funcionário que se encontra ainda
hospitalizado no Hospital Regional,
porém fora de perigo.

MÁQUINAS NA PISTA

Mesmo com chuvas, não param
as obras de conservação de ruas
Assessoria

E

Camioneta capotou ao sair da pista quando voltava de Vila Aparecida

escoriações nos braços. Ele foi

imobilizado e conduzido ao Hospital

CÁCERES 240

Escola do Jardim Paraíso
realiza mostra pedagógica
Assessoria c/ Redação

A

Escola Municipal Jardim
Paraíso realizou na última
quinta-feira (14), uma Mostra
Pedagógica, exposição das atividades
dos alunos realizadas durante 2018,
assim como também uma
retrospectiva escolar dos dois últimos
anos. O projeto da Mostra versou
sobre os 240 anos de Cáceres, “De
Albuquerque foste a Preferida”, em
alusão ao fundador da cidade, Luís de
Albuquerque de Melo Pereira e
Cáceres, em 1778.
A diretora da Escola, Ivanir
da Guia Batista Redez, se disse
orgulhosa em poder mostrar o
trabalho dos alunos e, mais ainda,
pela Escola ter conseguido durante
este ano ultrapassar a meta do IDEB,
Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica, um indicador
criado pelo governo federal para
medir a qualidade do ensino nas
escolas públicas. “Juntamos duas
coisas, uma homenagem à Cáceres
pelos 240 anos e sobre a importância
de recolher o lixo do meio ambiente,
transformando-o em arte”, destacou
Ivanir.
A Escola Municipal do

A secretária disse que vai
tomar as providências necessárias de
praxe sobre o acidente e deve pedir
para que seja aberta uma sindicância
administrativa, como requer o caso.
As causas do acidente vão ser
investigadas pela Polícia Civil. Ele
se encontrava sozinho no momento
do acidente.

Jardim Paraíso foi a campeã do
Projeto Educar e Reciclar, ao
conseguir juntar 12.780 garrafas. Foi
a primeira no quesito escola
municipal com um dos alunos, que
obteve a maior pontuação em volume
de garrafas coletadas.
A secretária municipal de
Educação e vice-prefeita, Eliene
Liberato acompanhou a Mostra,
juntamente com a promotora de
Justiça Liane Amélia Chaves. Elas
conheceram os trabalhos dos alunos e
assistiram apresentações culturais.
Liane, destacou que o Projeto Educar
e Reciclar superou as expectativas.
A maioria dos trabalhos
confeccionados pelos alunos e
expostos na Mostra foram feitos com
produtos reciclados, principalmente
garrafas PET, coletadas durante o
Projeto Educar e Reciclar, uma
iniciativa do Ministério Público do
Estado de Mato Grosso, por meio da
2ª Promotoria de Justiça de Cáceres,
em parceria com a Prefeitura,
Conselho Municipal de Defesa de
Meio Ambiente de Cáceres
(CONDEMA), Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, Secretaria de
Foto: Ronivon Barros

Educação e Autarquia Águas do
Pantanal.
Além de reciclados, a Mostra
colocou para os visitantes vários
estandes com diversidades de
produtos naturais, como, ervas,
frutas, legumes e até pratos da
culinária regional, que os visitantes
puderam provar.A Escola Paraíso
possui hoje 213 alunos, em dois
períodos. “Nós priorizamos a
educação, somo atores e autores do
que acontece no âmbito escolar, para
alcançar o sucesso das crianças. É por
meio disso que atingimos a meta do
IDEB”, destacou a diretora Ivanir,
dizendo ainda que parte do sucesso se
deve à própria comunidade que
interage com os interesses da Escola.
O
Í n d i c e
d e
Desenvolvimento da Educação
Básica é um indicador criado pelo
governo federal para medir a
qualidade do ensino nas escolas
públicas. A meta da Escola Municipal
Jardim Paraíso era uma nota 5,1 e
conseguiu superar com 5,3. O último
IDEB, realizado em 2017, declara a
nota do Brasil sendo 5,8 nos anos
iniciais, 4,7 nos anos finais e 3,8 no
Ensino Médio.

nquanto não chega o asfalto,
e mesmo no período das
chuvas, a prefeitura de
Cáceres faz o possível para manter
as ruas sem pavimentação em
condições de tráfego. É um trabalho
que ocupa os serviços de máquinas e
caminhões o ano todo, pois são
centenas de quilômetros de vias que
necessitam desse serviço, sem
contar com as estradas rurais.
Esse trabalho só é possível
graças à compra de novas máquinas
pela Administração municipal, que
tem investido pesado, adquirindo
tratores motoniveladoras (patrol),
pás carregadeiras, caminhões e
carretas. Antes, a cidade era perdida
em buracos, pois as poucas
máquinas que existiam eram velhas
e quebradas, suspensas em cavaletes
no pátio da Prefeitura.
Dentre os locais
recentemente atacados pelos
serviços de patrolamentos de ruas e
avenidas e obras, destacan-se as

vias: Rua José Pinto Arruda (região
do Curú – Vitória Régia), Avenida
Humberto Garcia (Rodeio e Garcês),
Rua Alecrim (bairro Industrial),
Travessa da Luz (Jardim Celeste),
Rua dos Macucos (Vila Mariana) e
Via Perimetral (Garcês ao Rodeio).
O prefeito Francis Maris
Cruz disse que a vontade de asfaltar
toda a cidade é muito grande, mas
não há recursos para tantos metros
de asfalto. “Já fizemos bastante,
asfaltamos muito, mas ainda há
muito pela frente, pois são vários
quilômetros que precisam ser
pavimentados.
Com ajuda da população
que está entendendo a necessidade
de fazer parcerias, vamos prosseguir
tentando asfaltos.
Mas, enquanto isso não é
possível, estamos fazendo de tudo
para que as ruas sejam conservadas
através do serviço de patrolamentos
e aplicação de cascalho”, explica
Francis.
Foto: Assessoria

Aproveitando os estios os maquinários restauram as vias públicas

Maioria dos trabalhos da Mostra foram de produtos reciclados
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LEI DO CAPETA

Vitima, réu confesso do assassinado da própria mãe a golpes de faca no pescoço e tentar matar a irmã, foi sido executado por colegas de cela, no dia 6 de dezembro

Na caça a assassinos de cacerense
policia descobre presos premiados
Da Redação

Foto: Arquivo

P

olíciais da Delegacia
Especializada de Homicídio e
Proteção a Pessoa de Cuiabá
(DHPP), cumpriram sete mandados
de prisão em duas unidades prisionais
da Capital, na Penitenciária Central do
Estado e no Centro de
Ressocialização de Cuiabá. Os
mandados de prisão, todos contra
reeducandos, foram descobertos
durante investigação para elucidar o
homicídio de Cristiano Araújo
Nascimento, 31, natural de C´áceres,
ocorrido no interior do CRC no dia 6
deste mês.
Ele, que era usuário de
drogas, estava preso desde agosto de
2015 por homicídio e já registrava
uma tentativa de morte. Em novembro
de 2016 ele foi condenado a 22 anos e
oito meses, pela comarca de Várzea
Grande, por matar a própria mãe,
Dona Aldaniza, com seis golpes de
faca no pescoço da genitora, em
setembro de 2015, no bairro Jardim
Eldorado. Em 2012, ele desferiu
duas facadas na irmã Roseni Araujo
Clementino, 36, dentro de casa, no
bairro Jardim Eldorado, em Várzea
Grande.
Cristiano, teve o corpo
localizado por agentes penitenciários
por volta da meia-noite, na cela 32 da
Ala M da unidade. Os demais detentos
chamaram os agentes penitenciários
informando que um reeducando

CABRITO 2 RODAS

Motocas roubadas em VG
seriam levadas pra Bolívia

PM/MT c/ Redação

D

Cristiano foi asassinado por colegas na cela 32 da Ala M da unidade

estava passando mal. Equipe do Samu
foi acionada, mas apenas constatou a
morte. Segundo a direção da unidade
prisional, Cristiano fazia uso de
medicamentos de uso controlado.
Com apoio do Sistema
Prisional (Sispen) foram identificados
os detentos que estavam na mesma ala
da vítima, razão a qual eles passaram a
ter minuciosamente seus históricos
criminais checados. Dos suspeitos
pela morte de Cristiano, Robert
Marques de Moraes, estava com dois

mandados pelos crimes de roubo e
furto; Robson Pinheiro Andrade,
mandado de prisão por homicídio;
Wellington Rodrigues Batista com
mandado idem; Cleber Santos Souza
(esse preso no PCE) também com
premiado por homicídio; Clayton da
Cruz com mandado por roubo e
Wellington Campos do Nascimento,
igualmente, mandado de prisão pelo
mesmo crime, todos, recolhidos no
Presídio do Carumbé, exceto, Cléber,
detido na PCE.

FALSÁRIAS EM AÇÃO

Vigaristas rodam após
aplicar golpe em banco

urante bloqueio policial na
MT 247, na tarde de sábado
último,(15), na comunidade
Boa União próximo a ponte do
Córrego do Macaco, em Lambari
D'Oeste, policias militares deram
ordem de parada a dois motociclistas,
tendo um deles, Maico Marcelo
Machado que conduzia uma Honda
XRE 300 de cor preta, placa: OAX0004, com placa de Várzea Grande
parado e o outro empreendeu fuga.
Após a checagem foi
constatado que a numeração do
chassis desta moto não conferia, então
em nova busca, os PM's constataram
que era produto de roubo. O
motociclista que conduzia a Honda
Bros 160 de cor preta placa: QBU6566, também com placa de Várzea
Grande, que ignorara todas as ordens
de parar, empreendendo fuga, se
desequilibrou ao passar em uma
ponte, mas mesmo assim,
aindaconseguiu escapar do cerco
policial pela mata. Em diligências
para localizar o segundo suspeito que
tinha se escondido na mata, os policias
encontram uma ambulância na MT
247 e em seu interior, o fugitivo que
estava sendo levado para atendimento
médico num posto de saúde.
Identificado como Mateus

dos Santos Valero e questionado sobre
o ferimento ele afirmou que havia
caído de um cavalo e machucado o
braço, porém acabou confessando que
fugiu da abordagem policial na
estrada. Ele ainda revelou que a moto
era roubada e que teria comprado na
cidade de Cuiabá por R$ 1 mil e
levaria para Bolívia para vendê-la.
Diante dos fatos a polícia
acompanhou o suspeito Mateus até o
PSF de Lambari D'Oeste, onde
recebeu o atendimento medico e foi
encaminhado para o Hospital
Regional de Cáceres, pois estava com
várias escoriações pelo corpo e uma
fratura na clavícula esquerda
proveniente da queda da motocicleta,
ficando sob custodia da PM que
acompanhou a ambulância para
Cáceres ate o termino do flagrante.
A Policia Judiciária Civil de
Rio Branco, registrou o boletim de
ocorrência e encaminhou o suspeito
Maico Marcelo Machado sem lesões
corporais junto com as motocicletas
para a Delegacia de Polícia de Rio
Branco para as devidas providencias
cabíveis.
Seu comparsa Mateus, logo
estará tambem atrás das grades,
fazendo compnahia e curando as
ralações da queda.
Fotos: PM/MT

PJC/MT c/ Redação

T

rês mulheres foram autuadas em
flagrante na última sexta-feira,
em Mirassol D'Oeste, na região
de Cáceres, acusadas de estelionato.
Elas já eram investigadas por estarem
usando documentação falsa para
abertura de contas-correntes bancárias e
foram surpreendidas no município de
Curvelândia, quando tentavam
movimentar uma conta-corrente aberta
em um banco da cidade.
Duas delas foram autuadas em
flagrante delito pelos crimes de
estelionato, falsidade ideológica e uso
de documento falso. Uma delas,
identificada pelas iniciais C.B. 65, por
meio de documento falso em nome de
uma terceira pessoa, realizou o cadastro
na agência bancária, abrindo uma conta

no Sicredi, conseguido até empréstimo
de mais de R$ 7.000,00 no caixa
eletrônico, mas acabou em cana após a
descoberta do crime.
A prisão de duas vigaristas,
aconteceu no interior da agência da
Cooperativa de Crédito Sicredi, na
cidade de Curvelândia, após a PM ser
acionada pela gerência da agência, que
relatou sobre um estelionato envolvendo
duas mulheres como suspeitas.
Um dos atendentes desconfiou
da mulher e informou a gerência que
acionou a polícia Militar, que na
abordagem às duas, constatou o uso de
documento falso e realizaram a prisão
das mulheres.
A gerência do Sicredi informou
que há poucos dias atrás a suspeita C.B.
Foto: Ilustrativa

Mulheres quando partem para o crime superam muitos homens

estivera na agência onde abriu uma
conta corrente utilizando o nome Maria
da Guia Lima. Ela já teria realizado um
empréstimo no valor de R$ 7.100,00,
através do caixa eletrônico. Havia
também sido disponibilizado pela
agência um cartão Sicredi Mastercard
Gold no limite total de R$ 2 mil Reais e
mais mil Reais na conta como limite.
No local, foi presa C.B e sua
comparsa R.C.C, sendo conduzidos para
a sede do núcleo de Polícia Militar para
esclarecimento dos fatos e a confecção
do Boletim de Ocorrência. Durante a
entrevista a suspeita relatou o que seu
nome verdadeiro é Cleni não Maria da
Guia e que havia mandado falsificar a
identidade devido estar com nome
negativado junto ao SPC e Serasa.
A mulher relatou ainda que na
realidade o documento é de uma mulher
moradora da cidade de Poconé. A outra
mulher que estava junto com Cleni, se
identificou como Regina, moradora de
Cuiabá, que informou que teria sido
contratada pela suspeita pelo valor de
R$ 450,00, para trazer a mesma até
Curvelândia.
Regina alegou não saber de
nada a respeito do golpe aplicado por
Cleni, mas também foi presa e teve
apreendido o veículo Fiat Uno de cor
branca com placas de Goiânia. Uma
terceira preesa, (nome não informado)
foi abordada quando vendia semijoias,
que foram apropriadas mediante fraude
junto a fornecedores em Cuiabá.
A suspeita já possui passagem
criminal por crimes de falsidade
ideológica ao atuar utilizando inscrição
como médica veterinária de outra
profissional na cidade de Mirassol
D'Oeste.
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Dupla Maico e Mateus vão passar boa temporada na cheirosa
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BAÍA CHOCORORÉ

Inquérito aponta indícios de que um grupo de posseiros estavam se apropriando da área de uma fazenda, loteando as terras e comercializando por R$ 300 reais

Concluidas investigações sobre
crimes ambientais no Pantanal

Assessoria c/ Redação

Foto: Teoria Verde

sofrendo esbulho possessório
(grilagem).
Documentos encontrados,
como fichas cadastrais,apontam
para finalidade ilícita a posse alheia
da propriedade particular.
Também ficou comprovado

desmatamento de 15,12 hectares, em
período recente, e ocupação por
acampamento com cerca de 40
barracos rústicos, construídos com
troncos de madeira e coberto com
folha de palmeiras.
Conforme o delegado-

adjunto da Dema, Gianmarco
Paccola Capoani, “trata-se de uma
região de vital importância para a
preservação da biodiversidade do
Bioma Pantanal, o que impõe aos
órgãos ambientais especial atenção
no combate a essas praticas ilícitas”.

PONTES E LACERDA

Chapa 2 vence eleição do
biênio de novo legislativo
Assessoria
No local foi encontrado muito lixo jogados degradando a baía

A

investigação de crimes
ambientais praticados em
uma propriedade que faz
parte da Baia de Chacororé, região
do Pantanal mato-grossense, na
localidade do município de Santo
Antônio do Leverger, teve o
inquérito concluído na semana
passada pela Delegacia
Especializada do Meio Ambiente
(Dema), da Polícia Judiciária Civil.
O trabalho objetivou
combater crimes ambientais
cometidos por um grupo de pessoas
que estariam se apropriando da área
da Baia de Chacororé, que está
inserida na Planície Alagável da
Bacia do Alto Paraguai. Oito pessoas
envolvidas em crimes ambientais e
posse/porte de arma de fogo foram
responsabilizadas em dois
inquéritos policiais e dois termos
circunstanciados de ocorrência.

A apuração resultou na
realização de quatro operações
policiais da Dema, com a Gerência
de Operações Especiais (GOE),
fiscais da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (Sema), IBAMA e
Politec.
Ficou constatado indícios de
que um grupo de posseiros estavam
se apropriando da área de uma
fazenda, loteando as terras e
comercializando por R$ 300 reais.
No local, a fiscalização encontrou
barracos, lixos, cortes de árvores
nativas em área de preservação
ambiental e armas de fogo.
Cinco armas de fogo,
modelos espingardas e cartucheiras,
eram usadas no abate de animais
silvestres. A investigação
demonstrou que os suspeitos
estavam praticando crimes
ambientais na área que vinha

A

sessão de eleição para
votação de eleição da nova
mesa diretora aconteceu na
manhã de sexta feira (14), no
plenário vereador Valter de Oliveira,
a chapa 2 “Confiança e Trabalho”
composta com o seguintes
vereadores candidatos: Presidente
Maxsuel Freitas Guimarães, Vice
presidente Cleber Sella, 1ª
Secretario Sergio Luiz Pereira
Junior e 2ª Secretária Márcia da
Ponte da cruz Sespere, foi eleita com
8 votos favorável e 2 votos contra.
O eleito presidente destacou
que a mudança ira acontecer porem
sempre pensando no bem estar da
comunidade, salientando ainda na
oportunidade que aquilo que for bom
que deu certo nas gestões passadas
ira dar continuidade, porem o intuito
e renovação e que não ira gerir com
exclusão de vereadores que votaram
contra a chapa e sim todos juntos em
um único objetivo

Votaram sim: DRº Teresinha
Aparecida Nunes da Cunha,
Natalícia Inácia da Silva, Maxsuel
Freitas Guimarães, Antonio Oliveira
Predosa, Márcia Ponte da Cruz
Sespere, Sergio Luiz Pereira Junior,
Jodeilson Rogério de Barros e

Cleber Sella.
Votaram Não: Andersom
Barbosa e Ivanildo Amaral de
Queiroz. A sessão de posse esta
marcada para acontecer no dia 1 de
janeiro as 9 horas da manha no
plenário vereador de oliveira.
Foto: Assessoria

Novo comando do legislativo Ponteslacerdense toma posse em janeiro

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

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
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No STF, ministros avaliam que, se o pagamento do auxílio-moradia fosse levado ao plenário do STF, a tendência seria o benefício ser considerado inconstitucional

CNJ deve aprovar hoje novo
auxílio-moradia para juízes
O Globo c/ Redação
Foto: Arquivo

Decisão do CNJ seria mais seletiva no benefício aos magistrados

O

Conselho Nacional de
Justiça ( CNJ ) deve
aprovar nesta terça-feira,
(18), na última sessão do ano,
uma proposta de recriação do
auxílio-moradia para
magistrados. O benefício deverá
ser pago a partir de critérios mais
rígidos em comparação ao
cenário anterior, quando todos os
juízes recebiam o dinheiro extra
indistintamente.
A ideia agora é autorizar o

pagamento apenas a quem
atender a uma série de requisitos
cumulativos. Não há informação
sobre quantos magistrados se
encaixariam nos novos
parâmetros. Pela proposta que
será votada, teria direito ao
auxílio-moradia quem for
transferido para uma cidade em
que não tenha imóvel funcional
disponível.
O juiz também não pode
ser dono de imóvel no local. Não

será possível receber o benefício
se o magistrado for casado com
quem já o recebe. E, acima de
tudo, o juiz vai precisar
apresentar um recibo do aluguel
que paga todo mês. O auxíliomoradia será um ressarcimento
do gasto.
Ressalte-se que no dia 26
de novembro último, o ministro
Luiz Fux, do Supremo Tribunal
Federal, revogou o pagamento do
benefício para o Judiciário e o
Ministério Público, mas
determinou que o CNJ e o
Conselho Nacional do Ministério
Público regulamentassem
novamente o pagamento do
auxílio, com regras iguais para as
duas carreiras. A proposta que
será votada amanhã no CNJ será
depois replicada pelo CNMP.
Na decisão de novembro,
Fux deixou um caminho aberto
para a volta do benefício. Ele
proibiu o pagamento do
penduricalho em todo o país com
o argumento de que não havia
recursos públicos para arcar com
o gasto, já que o Judiciário
receberia reajuste salarial de
16,38% a partir de 2019. Mas em
nenhum momento declarou a

inconstitucionalidade do auxíliomoradia.
O benefício está previsto
na Lei Orgânica da Magistratura
Nacional (Loman), editada em
1979 pelo então presidente
Ernesto Geisel. Como essa norma
não foi considera
inconstitucional, nada impede
que o auxílio volte a ser pago. A
Loman estabelece “ajuda de
cus to, para moradia, nas
localidades em que não houver
residência oficial à disposição do
magistrado”.
A brecha criada por Fux
só foi possível porque a decisão
foi tomada individualmente. No
STF, ministros avaliam que, se o
pagamento do auxílio-moradia
fosse levado ao plenário do STF, a
tendência seria o benefício ser
considerado inconstitucional.
Neste caso, não seria
possível que ele fosse retomado
pelo CNJ, a não ser que o
Congresso Nacional aprovasse
outra lei prevendo isso. No atual
cenário político e econômico,
essa possibilidade seria
praticamente nula.
A decisão de Fux
estabelecia que o auxílio-moradia

deixaria de ser pago aos juízes
assim que o reajuste entrasse em
vigor, a partir de janeiro de 2019.
A nova regra aprovada pelo CNJ
deve ter validade também a partir
de janeiro de 2019. Com isso,
juízes que atenderem a todos os
requisitos estabelecidos pelo
conselho vão acumular o reajuste
salarial e o auxílio-moradia. O
CNJ poderá estabelecer limite
para o valor a ser pago como
ressarcimento do aluguel. Não há
informações sobre o impacto que
o benefício terá nos cofres
públicos.
Na decisão de novembro,
Fux declarou que o pagamento do
benefício estava vedado sem
exceções, atingindo inclusive a
magistratura estadual. Ele
também escreveu que gestores
podem responder por
improbidade se descumprirem a
decisão, tomada no mesmo dia
em que o presidente Michel
Temer sancionou o reajuste dos
ministros do STF.
A correção dos salários
será implementada a partir de
2019 e terá repercussão nos
vencimentos de juízes de todo o
país.

VANDALISMO

Drogada suspeita de queimar
imagem de N. Sra. Aparecida
V.N c/ Redação
Foto: Visão Notícias

M

oradores da cidade de
Santa Carmem, na
região norte de Mato
Grosso, foram surpreendidos na
manhã de ontem, (17), após uma
imagem de Nossa Senhora
Aparecida, instalada em frente à
Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, na avenida Santos
Dumont, ter sido incendiada
durante a madrugada.
A Polícia Militar prendeu
uma jovem dependente química
como suspeita de ter praticado o
ato de vandalismo.
Uma funcionária da
Paróquia, que prefere não ter o
nome divulgado, contou que é a
primeira vez que a imagem da
santa é alvo da ação de vândalos.
“Em oito anos que a santa

está ali, é a primeira vez que isso
acontece.
A imagem foi um presente
da comunidade quando aqui
ainda nem era paróquia, é um
símbolo de fé.
A pessoa levantou o
manto dela, juntou ele em cima da
cabeça da santa junto com uma
lata que parece de tinta spray e
colocou fogo”, revelou.
A secretária informou
ainda que já sabe quem teria
praticado tal ato.
“Sabemos que foi uma
jovem usuária de drogas, ela
sempre está aqui pela praça, tem
residência e mora com a família,
mas está sempre andando pela
cidade, ela nunca havia tentado
nada contra a paróquia antes, não

sei explicar o motivo para ela ter
feito isso agora”.
“É revoltante, é uma
religião, aqui ninguém fala mal
de outra religião, então chegar
aqui para trabalhar e ver o que
fizeram é muito revoltante.
O que podemos fazer é
rezar e pedir a libertação dessa
moça, para que ela encontre o
caminho certo e se cure”,
completa.
A Policia Militar
conseguiu, através de denúncias,
localizar a jovem que teria
praticado o vandalismo.
Ela foi detida e
encaminhada para a Delegacia de
Sinop para prestar
esclarecimentos.
Santa queimada revoltou os católicos da pacata Santa Carmem

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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COPA DO BRASIL

Tanto o Verdão do Norte como o Dourado de Cuia entram na Copa do Brasil com vantagem de um empate para passar a próxima fase, mas jogos são foram de casa

Luverdense e Cuiabá estreiam
fora com vantagem de empate
Da Redação

Foto: CEC

A

CBF sorteou, na noite da
última quinta-feira, (13)
em sua sede, no Rio de
Janeiro, os duelos da primeira
fase da Copa do Brasil 2019. A
competição terá início no dia 6 de
fevereiro, com as finais nos dias 4
e 11 de setembro.
O Luverdense, que
disputará a competição pela
quinta vez, vai enfrentar o
Corumbaense da cidade de
Corumbá, Mato Grosso do Sul. A
princípio o jogo está agendado
para o dia 6 de fevereiro, no
estádio Arthur Marinho, em
Corumbá. Por estar melhor

colocado no Ranking de clubes, o
Luverdense jogará por um
empate para passar de fase.
L u v e r d e n s e e
Corumbaense foram adversários
pela Copa Verde deste ano. Os
confrontos válidos pela primeira
fase do torneio, terminaram com
duas vitórias do time de Lucas do
Rio Verde, sendo 2 a 0 em
Corumbá e 3 a 2, em Lucas do Rio
Verde. Quem passar do confronto
entre Luverdense e Corumbaense
enfrentará o classificado de Boa
Vista do Rio de Janeiro e
Figueirense de Santa Catarina.
Os outros três

representantes do Mato Grosso na
Copa do Brasil, também tiveram
seus adversários definidos. O
Cuiabá enfrentará o Ypiranga do
Amapá, O Sinop joga contra o
Santa Cruz do Recife e o Mixto
pega o CSA de Alagoas. Assim
como o Verdão doNorte, o
Dourado da capital
matogrossense também, pega seu
adversário fora de casa, no
Amapá, com direitoa um empate
para passar apróxima fase, por
estar melhor ranqueado.
O vencedor de Cuiabá e
Yp i r a n g a , e n f r e n t a r á o
B o t a f o g o ( R J ) o u

OLHO NA COPINHA

Sinop encerra semana de
treinos com mais reforços
S.N c/ Redação

O

s jogadores do Galo do
Norte completaram a
primeira semana de
treinamento na pré-temporada,
com atividade na caixa de areia,
ao lado do estádio Gigante do
Norte. O preparador físico
Jackson Lorenço comandou uma
bateria de exercícios,
acompanhado de perto pelo
treinador Giani Freitas. Os

goleiros fizeram trabalhos com
bola no gramado do Gigantão.
“Estes primeiros sete dias
de trabalho do grupo foi mais
aeróbico, corridas e academia.
Nesta nova semana, entramos na
parte de explosão que, dentro do
nosso cronograma, dará a
condição física necessária aos
atletas para suportarem a
temporada”, disse.
Foto: Assessoria

Galo do Norte se reforça e treina forte para a jornada de 2019
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Conforme o Jackson, os
jogadores já vinham atuando e
isso facilita o trabalho, chegando
a um nível de preparação de 70%
do considerado ideal para o atleta
começar a competir. Os últimos
reforços também já estão
integrados ao time: o goleiro
Jefferson, 23 anos, lateral direito
Wilson, 21, zagueiro Boré, 22,
além do meia Fernando Kaian, 21
anos, que está lesionado, treinam
com o grupo.
A direção não fechou o
ciclo de contratações e analisa
alguns nomes. São 18 atletas no
grupo, a meta é ter 22. Alguns
jogadores da base, do Sub-20 irão
integra o time após a Copa São
Paulo. O grupo do Galo do Norte,
viaja dia 30 de dezembro para São
Paulo, onde estreia na 50ª Copa
SP de Futebol Junior, dia 2 de
janeiro contra o Ituano, em Itu.
No último sábado, o
Sinop realizou o terceiro
amistoso oficial desta temporada
vencendo um time amador, o
Split ,por 4 a 1, gols de Mosquito
(2), Ramires e Zé Henrique.
Cleberson descontou e nesta
semana, os meninos do Galo
deverão enfrentar o profissional
do Sinop, num treino coletivo no
estádio.

Dois clubes jogam a Copa nacional com vantagem poelo ranqueamento

Campinense(PB), também em
um jogo, porém com mando de
campo definido em sorteio. Essa
será a décima participação do

Dourado na Copa do Brasil. O
Cuiabá garantiu a sua vaga por ter
sido campeão mato-grossense de
2018.
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Festejaram Bodas de Pérola o finess
casal Amarildo Merotti e Adriana
Maciel Mendes, que completaram 30
anos de união, dedicação, paciência,
amor, carinho e principalmente a
vontade de ter um ideal em comum
mesmo que muitas vezes por caminhos
diferentes. Que continuem os anos e
todas as bodas que vierem
com
companheirismo e repeito sempre.
Felicidades mil.

********************
By Rosane Michels

Esotérico
A Lua se une a Urano nos
últimos graus de seu signo
e recebe um ótimo aspecto
do Sol em Sagitário
indicando um dia de
abertura e libertação de
problemas e dificuldades nas últimas
semanas. O momento pode envolver a
concretização de um novo projeto ou
contrato.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto do
Sol em Sagitário indicando
um dia de movimento
intenso e positivo na vida
social e aproximação de pessoas novas e
diferentes. Uma pessoa especial, exótica e
diferente, pode começar a mexer com seu
coração.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto do
Sol em Sagitário indicando
um dia de libertação de
emoções e sentimentos que
já não fazem mais sentido nenhum
alimentar. O momento pode também estar
relacionado a um novo e promissor
investimento.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto do
Sol em Sagitário indicando
um dia de mudanças
positivas, especialmente no
trabalho. O momento pode estar
relacionado com a chegada de um novo
projeto, que trará a você as mudanças
desejadas e esperadas.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto do
Sol em Sagitário indicando
um dia de movimento
positivo na vida social e
encontros agradáveis com amigos, novos
e antigos. O momento pode estar
relacionado à criação de uma nova equipe
de trabalho.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto do
Sol em seu signo indicando
um dia de abertura e
libertação de seu coração. Um
relacionamento opressivo e abusivo pode
chegar ao fim, trazendo a sensação de que
um peso saiu de sua vida. Dias de paz e
alegrias.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto do
Sol em Sagitário indicando
um dia de movimento
intenso, libertador e positivo em seus
projetos profissionais e planos de
negócios. O momento pode envolver
uma mudança radical em sua carreira.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto do
Sol em Sagitário indicando
um dia de movimento na
vida doméstica e nos relacionamentos
familiares. Sua casa pode tornar-se ponto
de encontro de amigos e parentes
queridos. O dia segue agradável e
acolhedor.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto do
Sol em Sagitário indicando
um dia de renovação da fé e
aumento do otimismo. Uma
viagem internacional pode ser marcada ou
realizada. O dia promete bons
relacionamentos com pessoas e empresas
estrangeiras.

Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto do
Sol em Sagitário indicando
um dia de bons acordos e
negociações relacionados a
um novo contrato, que pode ser firmado e
concretizado a qualquer momento. Uma
viagem pode ser marcada ou realizada.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto do
Sol em Sagitário indicando
um dia de bons acordos e
negociações envolvendo uma sociedade
ou parceria financeira, assim como uma
grande soma de dinheiro. Um novo
negócio pode representar uma intensa
libertação.

A Lua se une a Urano nos
últimos graus de Áries e
recebe um ótimo aspecto do
Sol em Sagitário indicando
um dia de movimento em
suas finanças. Um projeto ou
contrato, envolvendo o aumento de seus
rendimentos, pode ser aprovado. Tome
cuidados redobrados com o excesso de
gastos.

Celebraram mais um ano de amor o
casal Felintho Dias e Eliene Liberato
que brindaram 22 anos de união. Que
Deus conserve esse amor e que venham
muitos anos sempre juntos.

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

Destaque do Dia a advogada Dra Cibeli Simões assinando
oficialmente sua posse como Conselheira Estadual da OAB/MT.
Desejamos felicidades e sucessos no novo cargo.

Ele é o Cara, ligado e interligado no
som do Natal de Luz da Sicmatur este
a n o , F e r n a n d o G a rc i a e n t re
microfones, fios, notebook e demais
parafernálias, de desdobra e com
técnica e dedicação, dá conta do
recado, atuando nos bastidores. Um alô

