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Vênus em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
concretização de projetos que 
envolvem o aumento de sua 

renda e lucros. O momento traz maior 
visibilidade e melhoria de sua imagem 
profissional e pessoal. Um projeto ou uma 
promoção pode ser aprovado.

Esotérico

Vênus em seu signo começa 
a receber um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
p l ane j amen to  e  boas  
novidades relacionadas a 

um projeto de médio prazo, de 
publicações e/ou viagens. O momento 
pode envolver o surgimento de uma 
pessoas estrangeira em sua vida.

Vênus em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e necessidade 
de estar em contato mais 

profundo com seu mundo emocional. O 
momento pode envolver uma importante 
negociação financeira ou uma boa notícia 
sobre um empréstimo.

Vênus em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso, mas 

agradável na vida social e aproximação de 
amigos, novos e antigos. Um novo contato 
com uma grande empresa pode ser 
realizado, com grande possibilidade de 
firmar um novo contrato.

Vênus em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de movimento 
importante e com bons 
r e s u l t a d o s  n a  v i d a  

profissional e carreira. Um plano de 
negócios, um projeto ou uma promoção, 
podem ser aprovados. O momento é bom 
para apresentação de projetos.

Vênus em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e maior 
contato com sua vida 

doméstica e os relacionamentos 
familiares. O momento pode ser bastante 
positivo para começar uma reforma em 
sua casa. Você estará mais caseiro.

Vênus em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e necessidade 
de distanciar-se da vida 

social. Você vai preferir a intimidade e 
estar perto de quem ama. O momento é 
bom para negociações que envolvam 
grande soma de dinheiro.

Vênus em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento agradável e 
mudanças positivas nos 

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
O momento pode envolver um convite 
para uma sociedade comercial ou o início 
de um namoro.

Vênus em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Plutão em seu signo 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento para  seu 

coração. O momento pode envolver a 
chegada de uma pessoa especial e um 
romance, que começa a ser desenhado 
pelo Universo. Momento de prazer e 
divertimentos.

Vênus em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento intenso e 

agradável em sua rotina, especialmente 
de trabalho. Um novo projeto pode 
surgir e trazer grande prazer em seu dia a 
dia. Sua saúde passa por um período de 
bem-estar e equilíbrio.

Vênus em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
indicando dias de boa 
comunicação e movimento e 
mudanças interessantes em 

projetos e contratos. Uma reunião de 
negócios pode ser bastante positiva e 
trazer uma mudança importante em sua 
vida.

By Rosane Michels
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Vênus em Touro começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Plutão em Capricórnio 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
movimento com relação a 
um projeto de médio prazo, 

que pode estar relacionado a um desejo de 
mudança de país .  Uma viagem 
internacional pode ser marcada ou 
realizada. Momento de paz e otimismo.

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

Os parabéns de hoje é endereçado a Railson 
Campos, que ontem marcou mais um golaço 
no placar da vida recebendo os abraços 
calorosos dos familiares e amigos. 
Felicidades e muitos anos de vida. Tim, Tim.

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

Nosso Bom dia ao casal Eugênio Florentino 
Muniz e Edinha Marques do Amaral que 
estão sempre curtindo a vida juntos. É isso aí 
o amor foi feito para ser celebrado todos os 
dias.

Abraço especial as encantadoras Meire Maciel, Olga 
Maria Castrillon Mendes, Vera Maquêa e Marta Cocco, 
que se encontraram para um bate papo descontraindo na 
Feira Cultural e Gastronômica da Praça da Cavalhada 
que acontece todas as terças-feiras. Além de saborear 
deliciosas guloseimas a feira se tornou um ponto de 
encontro de amigos.

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

Numa manhã mágica os alunos do 5º ano do CEAF 
apreciaram e se encantaram com a presença da professora 
Izabel, a contadora de história. A dinâmica pedagógica 
enfocou a importância da leitura, seja por prazer, estudar 
ou se informar. Parabéns a toda equipe pelo lindo trabalho 
pedagógico desenvolvido na escola. 
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Aos 20 minutos, teve mais uma 
cobrança de falta pelo lado 
esquerdo, Max cobrou, mas a zaga 
t i rou ,  a  sobra  f icou com 
Marcelinho, chutou, mas a bola 
desviou no jogador cuiabano, 
saindo pela linha de fundo, tendo o 
Colorado cobrado o escanteio, 
mas saiu  muito forte

Na persistência, aos 27, o 
União sofreu falta bem próximo a 
pequena área, Max bateu direto 
para o gol, quando o goleiro subiu 
e conseguiu mandar para linha de 
fundo. Vinicinho cobrou o 

escanteio, bola voltou para ele, 
que chutou rasteiro paro o fundo 
da rede e deixou tudo igual, com o 
empate de 1 a 1. Aos 30, o jogador 
Mateus do Cuiabá, fez falta grave 
e como já tinha um amarelo foi 
expulso. O União impôs ainda 
mais ritmo e passou a dominar o 
jogo, criando muitas chances de 
gol, mas o que conseguiu foi a 
expulsão de Max aos 46 minutos, 
após cometer uma falta grave. A 
partida foi até os 49, mas o 
Dourado conseguiu segurar o 
empate.

 atacante Cleberson OTiarinha, deve deixar o 
S inop  e  i r  pa ra  o  

Luverdense, disputar a Série C do 
Brasileiro, decisão que ficou de 
ser tomada entre o atleta, 
empresário e o clube para definir 
a rescisão de contrato. Após isso, 
o nome dele seria retirado do 
Boletim Informativo Diário 

( B I D )  d a  C o n f e d e r a ç ã o  
Brasileira de Futebol e poderá 
assinar com o Alviverde.

O diretor de Futebol do 
Luverdense, Maico Gaúcho, 
confirmou que foi procurado pelo 
empresário de Tiarinha e que o 
time tem interesse no jogador. “O 
agente dele disse que tem um 
acordo com o Sinop de que 

poderia rescindir com o clube 
caso fosse para um clube que 
disputa uma divisão melhor do 
que a que eles estão. Nós 
dissemos que temos interesse na 
contratação, mas desde que ele 
saia do Sinop de forma amigável. 
Nós não queremos ter conflitos e 
respeitamos muito o Sinop,” 
disse Gaúcho. .

O jogador passou pelo 
Sinop quando foi vice-campeão 
do Mato-grossense pelo clube em 
2016. O time perdeu na final em 
casa para o Luverdense. O jovem 
fez um grande campeonato e no 
segundo semestre foi emprestado 
ao Cuiabá para a disputa da Copa 
Mato Grosso na época (atual 
Copa FMF). Naquele ano, chegou 
a ser anunciado pela diretoria do 
Sinop, mas preferiu jogar na 
capital onde foi campeão com o 
Cuiabá em cima do Galo do 
Norte. 

Em dezembro do ano 
passado voltou ao Sinop, pelo 
time que foi vice-campeão mato-
grossense, e artilheiro do Galo 
com 5 gols, este ano.

m partida válida pelo Eprimeiro jogo da final da 
Copa FMF de 2017, 

Cuiabá e União, não saíram de um 
empate em 1 a 1, na noite de 
anteontem, 17, no estádio Luthero 
Lopes, em Rondonópolis. O jogo , 
havia sido disputado entre o 
Dourado e o Dom Bosco, mas por 
causa de decisão do STJD, que 
devolveu os pontos que o 
Colorado havia perdido, e devido 
o União ter vencido o Azulão, na 
reedição da semifinal, a taça teve 
de ser novamente disputada.

Com o resultado os dois 
times estão em igualdade para o 
jogo de volta que será na próxima 
terça-feira, às 20h10, na Arena 
Pantanal, em Cuiabá. A primeira 
oportunidade do jogo foi do 
União, já no primeiro minuto, 

Lucas Gaúcho recebeu na área, 
mas se precipitou no chute, bateu 
mal e a bola saiu. Na seqüência o 
Cuiabá teve uma cobrança de falta, 
mas também não aproveitou. Aos 
6 minutos, o Dourado sofreu falta, 
o volante Tiago bateu com muita 
categoria, no canto direito 
superior sem chance para o goleiro 
do União, Cuiabá 1 a 0.

Em uma jogada ensaiada, 
o time da capital conseguiu entrar 
com perigo na área e quase 
ampliou o marcador. O Colorado 
continuou buscando o empate, 
conseguindo criar jogadas, como 
no lance com Alison, que recebeu 
na área, girou, bateu, mas a bola 
subiu muito, desperdiçando uma 
grande chance. Também teve a 
oportunidade com Marcelinho, 
que tocou para Vinicinho, que 

chutou para o gol, mas saiu fraco 
facilitando a defesa do goleiro 
cuiabano.

Com a vantagem o Cuiabá 
jogou mais fechado e aproveitou 
os contra-ataques para tentar 
ampliar o placar. Em uma 
cobrança de falta levou muito 
perigo ao gol do União. Tiago, 
autor do primeiro gol que foi de 
falta, cobrou, mas, dessa vez a bola 
passou e saiu. Na volta do 
intervalo o União fez uma pressão 
no Cuiabá, Vinicinho tentou 
mandar pro gol mas bateu em cima 
jogador cuiabano. O Colorado 
continuou no ataque, teve uma 
seqüência de escanteios, mas 
nenhum deles foi aproveitado.

Cuiabá tentou contra-
ataque, mas acabou perdendo a 
bola e o União voltou a pressionar. 

PÓS TAPETÃO

Dourado e União empatam
na 1ª partida da Copa FMF

Jogo seria entre Cuiabá e Dom Bosco, mas decisão do STJD, devolveu os pontos perdidos pelo Colorado, e como União venceu o Azulão, semifinal tem reedição

S.N c/ Redação

No vai-vem, Colorado de Roo entrou na decisão com o Cuia    

Foto: Deborah Lobo

ARTILHEIRO

Atacante do Galo deve bater o 
martelo com Verdão do Norte

Redação c/ S.N

Tiarinha deve integrar o plantel do Luverdense esta semana   

Foto: Assessoria LEC

EDUCAÇÃO/PASTORAL
A Diocese de São Luiz de Cáceres, por 
meio da Pastoral da Educação, abre neste 
dia 19 de abril a partir das 19h00 no 
Colégio Imaculada Conceição, uma série 
de debates que fará nas escolas publicas e 
privadas da cidade sobre a violência no 
âmbito familiar e escolar.  A ação é o tema 
da Campanha da Fraternidade deste ano e 
ainda dá tempo das escolas que quiseram 
sediar o debate, entrar em contato pelos 
telefones (65) 99959 5991/3211.5100.

MADRASTA DO AMIGO
O deputado estadual Sebastião Rezende 
(PSC) foi denunciado nesta semana por 
manter uma assessora que supostamente 
não cumpria expediente na Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso. Damaris 
Rastelli, que é madrasta do vereador de 
Cuiabá Abílio Brunini Filho, o Abilinho 
(PSC), ocupa um cargo com salário mensal 
de R$ 2,8 mil, é apresentadora de um 
programa de rádio na Rádio Nazareno e 
também dá aulas de espanhol. A denúncia 
foi apresentada pelo Programa do Pop, da 
TV Cidade Verde, afiliada da Rede 
Bandeirantes, em Cuiabá, uma espécie 
moderna de nepotismo.

SOBRINHOS DO CAPITÃO
Por falar em nepotismo, foi julgada 
procedente representação interna que 
comprova a prática de nepotismo na 
Câmara Municipal de Vila Bela da 
Santíssima Trindade, com multa ao gestor, 
vereador Flavio Ferreira de Souza em 20 
UPFs por ter nomeado os sobrinhos: 
Claysson Keneidy Ferreira de Souza e 
Sibelly Christina Ribeiro Assunção. Os 
dois afilhados, foram indicados para cargos 
em comissão de Secretário Administrativo 
e Financeiro e presidente da Comissão de 
Licitação da Câmara Municipal, mais uma 
safadeza politiqueira.

APRESSADINHOS
O conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado, Luiz Carlos Pereira, determinou 
anteontem, a imediata suspensão do 
pagamento do 13º salário para os 25 
vereadores de Cuiabá, uma medida tomada 
com base numa representação do 
Ministério Público de Contas. Na 
representação, o MPC explicou que o 
Legislativo previu que o abono seria pago 
neste ano sem atender ao princípio 
constitucional da anterioridade. Não fosse 
isso, tudo bem, pois sobre o 13º para os 
parlamentares foi referendado por decisão 
do STF, resumindo, os poderes jogam 
conluiados.

VÍRUS NO AR
O alerta está no ar, a gripe H1-N1, ameaça 
novamente Mato Grosso, antes mesmo da 
chegada do inverno. A incidência da 
doença tende a ampliar neste período e, 
neste ano, requer atenção especial devido à 
ocorrência de um novo vírus, o H3N2, que 
já circulou nos Estados Unidos (EUA) e 
chegou ao Brasil. Em Mato Grosso, os 
casos suspeitos de H1N1 continuam 
avançando, somente nos últimos seis dias, 
pelo menos dois novos casos passaram a 
ser investigados pelas autoridades públicas 
de saúde do Estado. É bom ficar antenado, 
pois 21 casos são investigadas para outro 
vírus, o H3N2, com  notificações foram em 
Cuiabá, Várzea Grande , Pontes e Lacerda, 
Juína, Nova Maringá, Nova Mutum e 
Sinop.
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Hoje a comunidade católica brasileira, 
obviamente, incluindo a de Cáceres, reverencia 
com o devido respeito e fé, o Santo das causas 
impossíveis, Santo Expedito, celebrado 
consoante o calendário cristão da Santa Sé, que 
como reza a história, foi comandante da legião 
romana e mártir da Igreja do século IV. 

Santo Expedito, cuja festa é celebrada 
neste dia 19 de abril, é tradicionalmente 
invocado diante de problemas urgentes, sendo 
venerado, por exemplo, como protetor de 
problemas no trabalho, família e em casos de 
juízo. Este título se deve a uma rápida ação que 
ele realizou contra o demônio, desafio vencido, 
pelo guerreiro da paz, no Criador supremo, Deus, 
superando com sua crença e  em Jesus Cristo, às 
tentações do maligno se aproximou dele como 
um corvo e começou a gritar: “cras, cras, cras”, 
que em latim significa “amanhã, amanhã, 
amanhã”. 

Tudo para fazer com que deixasse a sua 
decisão para depois, e sua fé se esfriaria. Graças 
ao poder divino, o santo imediatamente esmagou 
o corvo tentador, dizendo: “Hodie, hodie, 
hodie!”, que significa “hoje, hoje, hoje”. “Nós 
não vamos deixar nada para amanhã, a partir de 
hoje serei cristão”, acrescentou. Um diálogo que 
nos faz refletir a importância de sermos 
expeditos em nossas decisões, sobretudo nos 
últimos tempos em que os poderosos com suas 
artimanhas e artífices diabólicos jogam a solução 
dos nossos direitos, pelos quais pagamos e caro, 
com promessas, para um amanhã, sem 
perspectivas de melhoras. 

Nenhum exagero, na comparação do 
Crass e Hodie, mesmo porque assim como nós, 
pobres, porém sinceros cidadãos independente 
de credo professo, somos gratos ao milagre da 
vida, uma bênção diária de Deus, do lado oposto, 

os devotos de São Nunca, cuja data se comemora 
no dia 30 de fevereiro, prevalece o engodo, a 
traição, a ladroagem, o desrespeito ao próximo. 
Como dizem os latinos ibéricos, “cuando las 
vacas vuelen,” equivalente a quando as vacas 
voarem em português, ou em inglês, “when pigs 
fly,” quando os porcos voarem, convenhamos, 
impossível. 

Além de Santo Expedito, cuja 
reverencia e referencia, este editor compôs Santo 
Guerreiro, musica postada no Canal Youtube, 
hoje também o calendário comemora o Dia do 
Índio, personagem marginalizado pela cultura 
globalizada. Primórdio habitante do planeta, 
desde a milenar Ásia, habitantes da Europa e 

Américas, bem antes do homem branco, foram 
semi-dizimados pelos exploradores colonialistas 
escravos do ouro, do poder e da ganância. 

Assim como os índios, antes silvícolas, 
que nada tem a comemorar neste 19 de abril, a 
gente generaliza sem receio algum de erro, o 
abuso que é cometido impunemente pelos 
poderosos exploradores, também, aos negros e 
pobres, trabalhadores sérios, refém destes 
ladravazes, que se refestelam nos palácios, 
mercê de nossos impostos, retidos e sem retorno. 

Que Salve o Índio pela sua data e que 
Santo Expedito oriente os incautos nestas 
eleições a pisar na goela dos políticos corruptos, 
Hodie, Hodie, Hodie!

Confesso que, de vez em quando, ao aguçar 
a sensibilidade para o nosso entorno, acabo ficando 
entristecido. A cada anúncio de corte nos repasses de 
verbas à Universidade, a cada ameaça de corte ou de 
redução de um programa de apoio ao ensino, à 
pesquisa e à extensão, a cada caça às bolsas 
estudantis, a cada discurso plantado de austeridade 
seletiva, dentre tantas outras dilacerações já feitas e 
tantas outras em andamento, a dor, pela importância 
do bem que atingem, transcende o físico e alcança a 
alma – “a alma coletiva”. 

E, pelo que percebo, como não poderia ser 
diferente, essa angústia não é sentida apenas por 
mim. Ao escutar outros professores e profissionais 
técnicos de longas datas, muito mais experientes do 
que eu e, por certo, donos de um brilhantismo 
admirável, as leituras e impressões sobre as 
condições de nosso contexto universitário (e do 
contexto universitário brasileiro) se assemelham. As 
narrativas se repetem.

Contudo, mesmo levando em conta esses 
momentos de baixa em nossos ânimos, por outro 
lado, também percebo que a luz que ilumina os 
nossos desejos, sonhos, diálogos, reflexões, práticas 
sociais na academia, persiste acesa. E assim me 
manifesto não por ilusão ou romantismo, tampouco 
por acreditar, como alguns desavisados acreditam e 
espalham pelas ruas e esquinas, que a qualidade e 
excelência que almejamos decorrerá única e 
exclusividade de nossas vontades – da vontade dos 
professores, principalmente – como se um conjunto 
de fatores estruturais não tivesse que concorrer para 
alcançar esses objetivos. Assim me manifesto, 
porque, acompanhados ou não com os agravos e com 
as desfeitas que (historicamente) nos seguiram e 
continuam a nos seguir – ataques “não-imaginários”, 
diga-se de passagem, por todos os lados, violentos 
inclusive –, as nossas potencialidades criativas e de 
transformação permanecem vivas, pulsando e, o 
melhor, gerando efeitos.

E sobre os efeitos, rapidinho, aproveitando 
a oportunidade, emendo que talvez ainda não sejam 
aqueles que gostaríamos, ou melhor, talvez ainda não 
sejam aqueles necessários para que tantas promessas 
feitas em nome da educação e, principalmente, em 

nome do Ensino Superior se realizem, mas há de 
convirmos que não deixam de ser efeitos, e efeitos 
positivos, que, devagar ou depressa, estão dando 
novas cores ao nosso meio, estimulando novas ideias 
e, o que para mim não tem preço, desnaturalizando 
conceitos e preconceitos que mais nos segregam do 
que nos aproximam. 

Compartilhado o cenário ou, quem sabe, 
compartilhado o desabafo, considerando que o 
avanço em direitos e o desenho de uma agenda cidadã 
decorrem das conquistas populares, tendo a 
Universidade responsabilidade nesse processo; e, 
igualmente, considerando que os nossos desafios, 
valores e missão institucionais não estão (e não 
devem estar) desconectados dessa dinâmica, é que há 
muito – antes na escola como estudante, depois como 
graduando e agora como professor –, incentivo, 
adoto e aplaudo o fomento aos diálogos políticos no 
espaço acadêmico e deste para outros espaços, é 
claro.

E digo isso, porque é na política e não fora 
dela que conseguimos, enquanto membros de uma 
Universidade, identificar as nossas fragilidades, e 
especialidades, os nossos erros e acertos e as nossas 
direções e contradições, dar projeção às nossas 
reivindicações e pleitos e operacionalizar nossas 
estratégias de funcionamento e atuação perante à 
sociedade. A política está, quer queira, quer não, 
presente e enrolada em quaisquer dos temas que 
tratamos em sala de aula e para além dela. Seja como 
fundamento, seja como diretriz, seja como princípio, 
seja como fator histórico, sociológico e/ou 
econômico, seja como tendência, não é de outra coisa 
que falamos em todos os encontros senão sobre 
política.

A política está, sob um ponto de vista mais 
restrito, nas linhas e nas entrelinhas de nossos planos 
pedagógicos, de nossas ementas, das referências 
bibliográficas e demais fontes que utilizamos no 
desenvolvimento de nossas disciplinas e atividades 
pedagógicas; sob um ponto de vista mais amplo, nas 
decisões de nossos Conselhos Superiores, na 
elaboração e na promulgação das Resoluções que nos 
regem, nos posicionamentos e nos legítimos embates 
assumidos pelos sindicatos das categorias que nos 

representam; e, sob um ponto de vista ainda mais 
amplo, a política está nas relações autônomas e 
autodeterminadas entre a Universidade e os outros 
entes da Administração Pública local, estadual e 
nacional. Nesse sentido, não há como nos Cursos de 
G r a d u a ç ã o  o u  d e  P ó s - g r a d u a ç ã o ,  
independentemente do ramo ou da área de 
conhecimento, desprezarmos a promoção de 
diálogos políticos. E quando falo dessa forma, não se 
trata de um simples “link” a ser feito, de um evento 
específico programado, de uma mera referência a ser 
comentada ou de um exemplo a ser tirado da cartola, 
mas de uma interação constante de sentidos, de 
relações, de implicações, de exames de causas e de 
consequências, de análises de conjunturas, de prós e 
contras.

Uma Universidade despolitizada é uma 
Universidade que está à mercê dos ventos mais 
fracos, daqueles mais ralinhos, prestes a cair. Pois a 
neutralidade, como resultado da despolitização, além 
de ser falsa e não ser uma companhia nada boa a se 
ter, legitima a opressão e mantém tudo como sempre 
esteve (e está). Pois, a ausência de criticidade, 
também como resultado da despolitização, além de 
ser perversa, porque gera uma sensação de 
normalidade, de ordem natural das coisas, de 
organização precisa e inquestionável, esvazia o 
sujeito da capacidade de, por si só ou coletivamente, 
refletir e duvidar sobre o seu ambiente. Uma 
Universidade politizada, como contraponto à 
despolitizada, descrita no parágrafo anterior, não é a 
Universidade do conflito, da corrupção, da falcatrua, 
inimiga da pluralidade e da democracia. Ao 
contrário, na verdade, é a Universidade forte, que 
conhece seus compromissos sociais e troca ideias 
com as comunidades que a constituem, que tem 
plenas condições de se garantir quanto aos perigos e 
ameaças que lhe são colocados, quanto aos 
vendavais que lhe abatem – não somente os ventos 
mais fracos – e quanto às arbitrariedades externas 
que lhe são impostas.

Que a Universidade siga nos convidando a 
politizá-la e a politizar a nós mesmos! 
***___José Ricardo Menacho - Professor do Curso 
de Direito da Unemat/Cáceres
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uas apreensões de droga Dforam feitas por policiais 
rodoviários na última 

terça-feira (17) nas rodovias  BR-
163 e BR-364, em Sorriso e 
Cuiabá. A primeira apreensão foi 
de 30 kg de substância análoga a 
maconha. Segundo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), por 
volta das 15h30, no km 381 da 
BR-364, em Cuiabá, quando a 

equipe PRF deu sinal de parada 
ao veículo Mégane, com placas 
de Ariquemes (RO).

O condutor, um homem 
de 23 anos, mostrou nervosismo 
diante da equipe policial. Ele 
estava transportando, em um 
compar t imen to  p r epa rado 
especialmente para o transporte 
de ilícitos no banco traseiro, 12 
kg de substância análoga à 

cocaína, que foi encontrada com 
o auxílio do cão farejador do 
Grupo de Operações com Cães 
(GOC). O homem recebeu voz de 
prisão e aos policiais informou 
que comprou a droga na Bolívia e 
a levaria para a cidade de Ponta 
Grossa, no Paraná. A ocorrência 
foi encaminhada para a Polícia 
Federal em Cuiabá.

A outra apreensão ocorreu 
no km 733 da BR-163, em 
Sorr iso .  A equipe  da  PRF 
abordava um ônibus que fazia a 
l inha Porto Alegre (RS) – 
Santarém (PA). Os policiais 
fiscalizavam as bagagens que 
estavam no compartimento de 
carga e encontraram uma mala na 
qual estavam 50 tabletes de 
substância análoga à maconha, 
totalizando cerca de 30kg.

A mala pertencia ao 
passageiro da poltrona 39 que 
prontamente afirmou ser sua a 
droga apreendida. Segundo ele, o 
material foi pego em Itaquiraí, no 
Mato Grosso do Sul, e seria 
levado para Novo Progresso, no 
P a r á .  A  o c o r r ê n c i a  f o i 
encaminhada para a Polícia Civil 
em Sorriso.

os demais órgãos que atuam na 
região de fronteira, visando 
prender os autores  restabelecer a 
sensação de segurança local.

“Os profissionais desta 
casa assumiram o compromisso 
de  comba te r  du ramen te  a 
criminalidade e essas ações 
demonstram que o trabalho 
investigativo levado a sério 
possibilita a redução dos índices, 
atuando preventivamente, e 
retiram a sensação de impunidade 
a condutas consideradas graves e 
q u e  i n t r a n q ü i l i z a m  t o d a 
comunidade,” concluiu.

 i sando  combate r  o Vaumento de crimes de 
roubo e furto de veículos 

na cidade de Mirassol D'Oeste, a 
equipe de investigação da Policia 
Civil, identificou dois suspeitos 
de roubo mediante cárcere 
privado, ocorrido na zona rural do 
município. O crime ocorreu no 
dia 2 de março último, quando 
dois  ladrões armados com 
e s p i n g a r d a s ,  r e n d e r a m  e 
mantiveram em cárcere um casal 
na zona rural da cidade.

Na ocasião, os criminosos 
r o u b a r a m  u m a  c a m i o n e t e 
pertencente às vítimas. Na ação 
cr iminosa,  a  Pol íc ia  Civi l 
identificou que os suspeitos 
L.C.S, 23, e D.F.S, 20, levaram a 
caminhonete para a Bolívia, onde 
trocaram por droga e no dia 29 de 
março, equipes da Delegacia 
Especial de Fronteira (Defron), 
unidade da Delegacia Regional 
de Cáceres, efetuaram a prisão 
em flagrante deles quando 
retornavam com dois quilos de 
pasta base de cocaína para 
comercializar no Brasil.

O delegado de Polícia de 
Mirassol D'Oeste, Gutemberg de 
Lucena ,  r ep re sen tou  pe l a 
decretação da prisão preventiva 

dos suspeitos pelo crime de 
roubo. 

A ordem judicial foi 
decretada e cumprida esta 
semana. Com essas prisões, 
totalizam cinco suspeitos por 
roubos a veículos presos por 
ações da PJC de Mirassol D'Oeste 
no último mês na cidade.
 L u c e n a  r e s s a l t o u  o 
e m p e n h o  d a  e q u i p e  d e 
investigadores e escrivães de 
polícia da Delegacia de Mirassol 
e garantiu que novas ações 
r e p r e s s i v a s  e s t ã o  s e n d o 
desenvolvidas em parceria com 

s  inves t igadores  da Odelegacia de Pontes e 
Lacerda, prenderam na 

tarde da última terça-feira (17) 
uma quadr i lha  que  es tava 
realizando a venda de notas falsas 
em Pon te s  e  Lace rda .  Os 
meliantes agiam pela internet 
publicando as notas falsas no 
facebook e vendiam as mesmas, 
segundo as informações policiais. 
Ainda segundo se apurou, os 
estelionatários vendiam as 
cédulas de 300 reais falsos por 
100 reais verdadeiros. A PJC 
conseguiu chegar aos suspeitos 
após um comerciante local fazer 
uma denuncia e com os suspeitos 
foram apreendidos R$ 620,00 
reais em notas falsas.

Os suspeitos presos foram 
identificados como Janisvaldo 
Ramos Luiz (18), Guilherme 

Ramalho (19), Caique Farias de 
Oliveira (19) Eusionei de Souza 
(23) Rafael Sue Teodoro (22) e 
i rão responder  pelo cr ime 
previsto no artigo 289 do Código 
Penal. Conforme a capitulação 
prevista, insere neste crime, 
quem falsifica, fabrica ou altera 
moeda metálica ou papel moeda 
de curso legal no país ou no 
estrangeiro.

Para os infratores, a pena 
varia de três a 12 anos de prisão e 
multa, estando sujeito à mesma 
pena quem importar ou exportar, 
adquirir, vender, trocar, ceder, 
emprestar, guardar ou introduzir 
na circulação moeda falsa. 
Mesmo tendo recebido de boa fé, 
comete crime, com pena prevista 
de seis meses a dois anos e multa, 
quem a recebe e a mantém em 
circulação, repassando a outros.

PREVENTIVAS NO LOMBO

Ladrões traficantes foram grampeados por equipes da Defron de Cáceres, quando retornavam com dois quilos de cocaína para comercializar em bocas da região

PJC/MT c/ Redação

Camioneta trocada por cocaína rendeu cadeia pros mulas    

DE NORTE A SUL

PRF laça mulas com xibaba
e cocaína em rodovias de MT
Por G1 MT

Na apreensão da cocaína, a PRF contou com ajuda de cães   

Foto: PRF/MT

Tranca para Janisvaldo, Guilherme, Caíque, Eusionei e Rafael   

Foto: Akitafacil 

GOLPE DO 3 POR 1

Vigaristas são presos vendendo
dinheiro falso em P. e Lacerda

PJC c/ Redação

Foto: Ilustrativa
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ano de 2017, quando foram 
realizadas 724 apreensões. Em 
relação aos entorpecentes, foram 
apreendidos 2.567,05 mil quilos de 
drogas em 2018, enquanto no 
passado foram 2.248,66 mil quilos, 
diminuição de 12%.

O secretário de Estado de 

 secretário de Segurança OPública, Gustavo Garcia, 
apresentou, na manhã de 

ontem, (18), o trabalho das forças de 
segurança no combate ao ato 
criminoso ocorrido na Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, na 
madrugada. Na ocasião, destacou a 
redução nas ocorrências de 
homicídios, roubos, furtos e 
apreensões de armas e drogas do 
primeiro trimestre do ano.

Pontuou que foram tomadas 
medidas necessárias para dar a 
resposta que a sociedade espera, que 
é a investigação e a prisão dos 
envolvidos. Compareceram na 
d i v u l g a ç ã o  d o s  d a d o s ,  o s  
representantes das forças de 
segurança da Polícia Militar, Polícia 
Jud ic iá r i a  C iv i l ,  Corpo  de  
Bombeiros e Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Politec).

Gustavo Garcia atribui o 
bom resultado ao trabalho integrado 
entre as forças policiais, os poderes, 
órgãos municipais, Ministério 

Público e secretarias estaduais, entre 
elas a Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos.

Referente à apreensão de 
armas e drogas, o secretário citou 
que foram retiradas de circulação 
617 armas de fogo, o que representa 
redução de 15% se comparado com o 

Justiça e Direitos Humanos, Fausto 
de Freitas, destacou que os números 
são impressionantes e reconhece os 
esforços de cada unidade da Sesp. 
“Nosso trabalho é intensificar o 
controle, a ordem e a disciplina 
dentro das unidades prisionais 
buscando dificultar a comunicação 
com o meio externo. Todas as ações 
já realizadas entre a Sejudh e Sesp 
são integradas e com eficiência”. 

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Marcos 
Vieira da Cunha, pontuou que o 
resultado positivo se deve a 

integração. O diretor-geral da 
Polícia Judiciária Civil, Fernando 
Va s c o ,  f r i s o u  o  e s f o r ç o  e  
comprometimento de todos os 
policiais civis de Mato Grosso, bem 
como os militares, peritos e 
bombeiros. Para o comandante-geral 
do Corpo de Bombeiros, coronel 
Alessandro Borges, a corporação 
apóia integralmente as ações da 
segurança pública.

Para o diretor da Politec, 
Reginaldo Rossi do Carmo, os 
números apresentados são reflexos 
do trabalho integrado.

 Campanha Nacional de AVacinação contra a influenza 
c o m e ç a  n a  p r ó x i m a  

segunda-feira (23), segundo nota do 
Ministério da Saúde divulgada na 
tarde de ontem, (18). A meta, 
segundo a pasta, é imunizar 54,4 
milhões de pessoas, que fazem parte 
do grupo considerado "mais 
suscetível" ao agravamento de 
doenças respiratórias.

O público-alvo para receber 
as doses gratuitamente no SUS é 
assim dividido: pessoas a partir de 60 
anos; crianças de seis meses a cinco 
anos; trabalhadores da área de saúde; 
professores das redes pública e 
privada; mulheres gestantes e 
puérperas; indígenas; pessoas 
privadas de liberdade (incluindo 
adolescentes cumprindo medidas 
sócio-educativas); profissionais do 
sistema prisional e portadores de 
doenças que aumentam o risco de 
complicações em decorrência da 
influenza A contra-indicação da 
vacina é para quem tem alergia 
severa a ovo.
Tipos de vírus

A vacina desse ano tem a 
possibilidade de proteger contra três 
tipos de vírus da gripe: o Influenza 
A, nas variações H1N1 e H3N2 e 
influenza B. Para o ministério, o 

acréscimo da proteção contra o 
H3N2 acontece após a infecção de 
47 mil pessoas no hemisfério norte, 
em janeiro, mas no Brasil, segundo 
Carla Domingues, coordenadora-
geral do programa de imunização do 
ministério, “não há nenhuma 
evidência que teremos uma 
circulação forte do H3N2”.

O Ministério da Saúde 
confirmou também que o Dia D será 
no próximo dia 12 de maio, quando 
ocorre a mobilização nacional. No 
dia, os 65 mil postos de vacinação do 
país estarão em funcionamento. A 
meta, segundo o ministro Gilberto 
Occhi, é distribuir 100% das doses 
para todo o público-alvo e, se 
eventualmente houver uma sobra de 
vacina, as demais pessoas serão 
imunizadas.

“Nosso objetivo maior é 
prevenir, vacinar e evitar os casos e 
os  óbi tos  que  infe l izmente  
ocorreram em 2017.” - Gilberto 
Occhi

Occhi informou, ainda, que 
até esta terça (17), 7,4 milhões de 
doses já tinham sido entregues em 
todo país e, até esta sexta, outras 17,2 
milhões de vacinas devem ser 
entregues. 

Segundo o ministro, “não 
haverá prorrogação da campanha”.

representação. O melhor disso tudo é 
o aprendizado que trazemos para a 
vida pessoal, o apoio do Instituto. É a 
melhor satisfação".

H e l l e n  r e f o r ç o u  a  
importância da experiência. "Foi 
uma experiência grande, de 
importância no aprendizado. 
Conheci outro ângulo da Física 
através do IFMT. Os colaboradores e 
os professores nos incentivaram para 
que essas conquistas fossem 
p o s s í v e i s .  E x i s t e m  v á r i a s  
olimpíadas e é importante os 
estudantes participarem para 
buscarem um aprendizado melhor".

C o o r d e n a d o r  d a s  
Olimpíadas no Campus, o professor 
mestre Leomir Batista Neres, 
ressaltou que o resultado positivo é 
fruto de trabalho de intenso. "Uma 
conquista não só para o Campus 
como para a rede federal de uma 
forma geral. 

É uma representação de todo 
o esforço que esses alunos tiveram, 
mas o mais importante é o 
conhecimento que adquiriram nesse 
processo. Isso de certa forma 
proporciona uma satisfação, porque 
se vê que o trabalho de toda equipe 
do Instituto Federal de Mato Grosso, 
do Campus Pontes e Lacerda, está 
tendo o papel de transformação 
social".

Entre os objetivos das 
olimpíadas estão o de despertar e 
estimular o interesse pela física, 
p r o p o r c i o n a r  d e s a f i o s  a o s  
e s t u d a n t e s ,  a p r o x i m a r  a  
universidade do ensino médio e 
identificar os estudantes talentosos 
em Física, preparando eles para as 
ol impíadas  internacionais  e  
estimulando-os a seguir carreiras 
científico-tecnológicas.

lunos do Instituto Federal de AMato Grosso  Campus  
Pontes e Lacerda-Fronteira 

Oeste conquistaram medalhas em 
duas das principais competições de 
Física no país. João Vitor Vieira 
Flauzino obteve ouro na Olimpíada 
Brasileira de Física das Escolas 
Públicas (OBFEP), bem como, 
Giovanna Garcia e Hellen Tamara o 
bronze. João também assegurou o 
bronze na Olimpíada Brasileira de 
Física (OBF). O Campus Cuiabá do 
IFMT sediou na última terça-feira 
(17) a entrega das premiações no 
Estado.

João atribuiu o resultado ao 
esforço e apoio que obteve. "É 
gratificante participar desse tipo de 
Olimpíada. O fato de representar o 
I n s t i t u t o  F e d e r a l  é  m u i t o  
emocionante. Não estamos só 
lutando pela causa olímpica, da 
Ciência, estamos levando o nome da 

Instituição e da rede de ensino 
federal, dizendo que é possível um 
estudante de escola pública, apesar 
de todas as questões sociais que o 
circundam, transcender e ver o 
mundo de outra forma, e conseguir 
aplicar isso em uma prova. 
Queremos influenciar outras pessoas 
a participarem, de outras escolas, se 
envolverem mais, até porque há 
olimpíadas de várias áreas do 
conhecimento".

Giovanna destacou as 
condições propiciadas para que os 
alunos pudessem chegar ao 
resultado positivo. "O apoio e o 
incentivo dos professores durante as 
aulas, tirando dúvidas, extraindo o 
melhor que eles têm a nos oferecer, 
foi a grande preparação, além dos 
estudos em casa, para poder executar 
a melhor prova. Não imaginava 
conseguir a medalha, foi uma 
surpresa, mas ela é só uma simples 

SEGURANÇA PÚBLICA

Integração consolida redução
de homicídios, roubos e furtos

Para secretario da Sejudh, o trabalho é intensificar o controle, a ordem e a disciplina nas unidades prisionais, dificultndo a comunicação com o meio externo

Sesp/MT c/ Redação

Cúpula da segurança comemora redução de crimes    

MEDALHAS DE BRONZE

IFMT Fronteira Oeste conquista
ouro e bronze nacional de Física
Assessoria

Vitoriosos João Vitor, Giovanna Garcia e Hellen Tâmara    

Foto: Weverton Correa

Foto: Lenine Martins

IMUNIZAÇÕES

Campanha de vacinação contra
gripe começa na segunda-feira

Assessoria

Segundo o ministro, não haverá prorrogação da campanha  

Foto: Marília Marques
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O secretário de Segurança Pública, Gustavo Garcia, apresentou, 
na manhã de ontem, (18), o trabalho das forças de segurança no combate ao 
ato criminoso ocorrido na Secretaria de Estado de Segurança Pública, na 
madrugada. Na ocasião, destacou a redução nas ocorrências de 
homicídios, roubos, furtos e apreensões de armas e drogas do primeiro 
trimestre do ano. Página 05

Benilton Aparecido da Cruz Ferraz, 
foi alvo de violência perpetrada por 
Wellington Ribeiro de Souza, na tarde de 
anteontem, 17, sendo golpeado a tijoladas, 
quando era cobrado em uma divida pelo 
agressor no bairro Cidade Nova. Os rixentos 
teriam levado uma caminhonete roubada na 
cidade de Rondonópolis para a Bolívia e o 
valor cobrado pode ser proveniente da 
transação. 

Policiais de Pontes e Lacerda prenderam Janisvaldo Ramos Luiz, 
Guilherme Ramalho, Caique Farias de Oliveira, Eusionei de Souza e 
Rafael Sue Teodoro, que vendiam dinheiro falso nas redes sociais na base 
de R$ 300 por R$ 100. Os meliantes agiam pela internet publicando as 
notas falsas no facebook e vendiam as mesmas, segundo as informações 
policiais. Página 04

O  P r o j e t o  
Pedagógico “Semana de 
Leitura, aberto na última 
segunda feira, 16 na Escola 
Municipal Duque de Caxias, 
encerra-se amanhã, 20, 
apresentando atividades a fim 
de estimular os estudantes a 
terem o prazer de ler livros, 
jornais, revistas e outros 
gêneros textuais. Segundo a 
diretora Liliane de Oliveira 
do Espírito Santo, o ambiente 
da escola é preparado com 
muito esmero e de uma forma 
decorativa alusiva à leitura, 
que incentive o hábito de ler.

Página 03

ESTATÍSTICA

Dados da Sesp mostra redução
de homicídios, roubos e furtos

Sucesso é atribuído ao trabalho integrado entre as forças policiais, os poderes, órgãos municipais, MPE e secretarias de Justiça e Direitos Humanos de MT

Ações realizadas entre a Sejudh e Sesp comprovam eficiência   

Foto: Lenine Martins

PROJETO PEDAGÓGICO

Hábito da leitura é mote na
semana da Duque de Caxias

Crianças se divertem incentivadas pela leitura  

 Foto: Assessoria

BRIGA DE COMPARSAS

Acerto de contas acaba em
tijoladas no Cidade Nova

Página 03
Vitima Benilton Ferraz queria pagar divida com droga   

Foto: PM/MT

FAKE MONEYS

Bando vendia dinheiro
falso na base do 3 por 1

Vigaristas aprontavam e podem pegar até 12 anos de prisão    

Foto: Akitafacil

Presidentes de Diretórios Acadêmicos de Geografia, Ciências da 
Computação, Ciências Contábeis, História, Letras, Direito e Matemática, 
além de Diretório Central dos Estudantes, de Cáceres, reuniram-se com a 
reitoria da Unemat para apresentar demandas do segmento acadêmico e 
conhecer os dados administrativos e orçamentários da instituição. 

              Página 03

INTEGRAÇÃO

Encontro reúne representantes
de DAS na reitoria da Unemat

Movimento estudantil busca estar cada vez mais bem informado      

Foto: Danielle Tavares

Cáceres-MT, quinta-feira 19 de abril de 2018 03www.jornalcorreiocacerense.com.br

sobre a instituição para que, na hora 
q u e  e l e s  f a ç a m  q u a l q u e r  
requerimento, estejam bem calçados 
do ponto de vista técnico. “Para a 
reunião que vamos ter com 
Governador, assim como em outras 
demandas, é importante que eles 
conheçam a real situação da Unemat. 
Assim, eles têm um movimento 
sustentado na informação e o 
argumento fica mais fortalecido”.

E m  2 0 1 8 ,  a  U n e m a t  
completa 40 anos de fundação. 
Atualmente, desenvolve cursos em 
43 municípios, por meio de 13 
câmpus e 18 núcleos pedagógicos, 
em atendimento a mais de 23 mil 
acadêmicos. A Instituição oferece 60 
cursos presenciais, 16 turmas fora de 
sede, 68 de ensino a distância, 16 
parceladas e 2 licenciaturas 
interculturais indígenas.

 residentes de Diretórios PAcadêmicos dos cursos de 
Geografia, Ciências da 

Computação, Ciências Contábeis, 
His tó r ia ,  Le t ras ,  Di re i to  e  
Matemática, além de Diretório 
Central dos Estudantes (DCE), de 
Cáceres, reuniram-se com a reitoria 
da Universidade do Estado de Mato 
Grosso para apresentar demandas do 
segmento acadêmico e conhecer os 
d a d o s  a d m i n i s t r a t i v o s  e  
orçamentários da instituição.

O encontro foi realizado na 
última segunda-feira (16), na sede 
administrativa da Unemat. A reitoria 
apresentou aos novos representantes 
estudantis números de ensino, 
pesquisa, extensão, assim como 
orçamento universitário, orientações 
sobre pagamento de bolsistas, 
estagiários e investimentos para este 

ano.
A presidente do DCE Livre 

Paulo Freire, Viviane da Silva, 
reforçou que o movimento estudantil 
precisa ser cada vez mais bem 
informado.  A Instituição oferta 
diferentes modalidades de bolsas e 
auxí l ios  para  contr ibuir  na  
permanência dos acadêmicos na 
Universidade. Em 2017, foram 
oferecidas mais 2.900 bolsas na 
graduação e pós-graduação, de 
estágio, iniciação científica, 
incentivo à docência, extensão, 
cultura, auxílio moradia, auxílio 
alimentação, mestrado, doutorado, 
somando mais de R$ 17 milhões em 
investimentos.

Para a reitora, Ana Di 
Renzo, o mais importante nesse tipo 
de conversa é instrumentalizar os 
estudantes com informações claras 

de Educação Eliene Liberato Dias, o 
projeto é muito oportuno e vem ao 
encontro do que almeja a gestão 
municipal, desenvolver em crianças 
competências para uma vida 
produtiva e prepará-las para um 
futuro promissor.

“Excelente este projeto 
pedagógico, através do ato de ler a 
escola proporciona um processo de 
compreensão e produção de 

de aula onde cada professor trabalha 
um gênero textual diferente.  “Dia 
22 de abril é dia do livro e do 
aniversário da Escola Duque de 
Caxias, porém, este ano cai em um 
d o m i n g o ,  e n t ã o  d i a  2 6  
comemoraremos as duas datas, onde 
essas produções serão apresentadas 
para a comunidade escolar”, explica 
Vitória.

Para a secretária municipal 

 Pro j e to  Pedagóg ico  O“Semana de Leitura,” foi 
aberto na última segunda 

feira, 16 na Escola Municipal Duque 
de Caxias, encerra-se amanhã, 20, 
apresentando atividades a fim de 
estimular os estudantes a terem o 
prazer de ler livros, jornais, revistas e 
outros gêneros textuais. Segundo a 
diretora da unidade escolar, Liliane 
de Oliveira do Espírito Santo, o 
ambiente da escola é preparado com 
muito esmero e de uma forma 
decorativa alusiva à leitura, que 
incentive o hábito de ler.

Para ela, desta forma 
conseguem aguçar o potencial 
cognitivo e a criatividade dos alunos. 
“Ao desenvolvermos vár ias  
atividades de leitura despertamos em 
nossas crianças o prazer de ler. Ao 
lerem as elas descobrem novos 
caminhos, outros mundos, como o 
da fantasia”, observa Liliane. A 
diretora ainda cita que a leitura 
auxilia na aprendizagem da forma 
correta de escrever e desenvolve a 
capacidade de concentração do 
aluno.

Já a coordenadora da escola, 
professora Vitória Sales da Silva, 
anuncia que o projeto contempla 
ainda uma ação pedagógica em sala 

enilton Aparecido da Cruz BFerraz, 38, foi alvo de 
violência perpetrada por 

Wellington Ribeiro de Souza, 23, na 
tarde de anteontem, 17, sendo 
golpeado a tijoladas, quando era 
cobrado em uma divida pelo 
agressor no bairro Cidade Nova, na 
periferia de Cáceres.

Q u a n d o  o s  p o l i c i a i s  
chegaram ao local, na Rua Afonso 
Pena, os dois indivíduos já estavam 
em luta corporal. A vítima estava 
com um corte na cabeça, devido uma 
t i j o l a d a ,  s e n d o  n e c e s s á r i o  
encaminhamento  ao  p ron to  
a t e n d i m e n t o  m é d i c o  e  
posteriormente,  ao Hospital  
Regional da cidade, onde ficou sob 
cuidados médicos.

O agressor ao ser detido pela 
Polícia Militar, disse que tinha um 
haver com Benilton no valor de R$ 3 
mil e o devedor não queria lhe pagar 
em espécie, propondo entregar-lhe 
um pacote com droga para saldar a 
divida, com o que ele não 

concordou, iniciando-se u8ma 
desavença.

Da troca de ofensa as vias de 
fato foi um pulo e os dois saíram no 
braço, oportunidade em que ele, 
Wellington se apossou de uns tijolos 
e acertou um deles na cabeça do 
desafeto. No local da agressão, a 
policia encontrou nos pertences da 
vitima, a quantia de R$ 5540 reais e 
ainda 240 dólares.

Conforme informações da 
A.R.I/6º Benilton e Wellington 
teriam levado uma caminhonete 
roubada na cidade de Rondonópolis 
para a Bolívia na madrugada de 
terça-feira (17) e o valor cobrado 
pode ser proveniente da transação.

Final da história, Benilton 
hospitalizado curando a lesão da 
tijolada no quengo e Wellington, 
g u i n c h a d o  a o  C i s c ,  p a r a  
indiciamento por lesão corporal. Os 
dois indivíduos ainda deverão ter um 
papo melhor com as autoridades, 
agora, sobre a camioneta e quem 
devia para quem e sobre o que.

diferentes gêneros textuais. É o 
prazer da arte da leitura e o 

enriquecimento do saber”, avalia 
Eliene.

SEMANA DA LEITURA

Escola Duque de Caxias busca
estimular o poder da cognição

Para a secretária municipal de Educação Eliene Liberato Dias, o projeto é muito oportuno e vem ao encontro do que almeja a 
gestão municipal, desenvolver em crianças competências para uma vida produtiva e prepará-las para um futuro promissor

Assessoria

Mundo encantado da leitura atrai a criançada    

Foto: Assessoria

ACADÊMICOS

Representantes reúnem-se
com a reitoria da Unemat

Assessoria

Encontro foi realizado na sede administrativa da Unemat    

Foto: Danielle Tavares

VIDA BANDIDA

Queria pagar com droga
e levou tijolada no quengo
Da Redação

Vitima de agressão, Benilton Aparecido da Cruz Ferraz    

Foto: PM/MT
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