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FÚRIA DO CAPETA

POLÍTICA SOCIAL

DESESPERO EXTREMO

Com fortes indícios de autoria do suspeito Uélinton Ramos de 
Jesus, de ter causado a morte de sua companheira Cristiane Machry de 
Oliveira, a golpe de martelo, a policia efetuou a sua prisão anteontem, na 
portaria do Hospital Regional de Cáceres, onde ele saía de uma visita à 
esposa, que estava internada há nove dias. A vitima morreu ontem e as 
alegações do marido de queda no banheiro, são frágeis. Página 03

Quatro estudantes foram 
p r é - s e l e c i o n a d o s  p a r a  
representar Mato Grosso no 
Programa Parlamento Jovem 
Brasileiro 2018, realizado pela 
Câmara Federal em parceria com 
o Conselho Nacional dos 
Secretários de Educação. Um 
deles é o estudante Gabriel 
B r a i l o w s k y  d e  O l i v e i r a  
Fernandes, aluno do 2º Técnico 
de Administração da EE Onze de 
Março, de Cáceres.

Página 05

Adigineto de Anicésio, um nome 
complicado para o perigoso bandido, vulgo 
“Morcegão”, que vinha atormentando a 
tranqüilidade de moradores e comerciantes 
de Cáceres, com assaltos a mão armada, o 
último, num Fast-Food da Praça da 
Cavalhada. Preso na casa da amiga no 
Residencial Universitário o bandidão voltou 
a curtir, sem asas, a rotina do cadeião.  

Página 03

Com o lema “Seja a Inspiração”, a Governadora do Distrito 4440, 
para o ano rotário 2018/2019, Marly de Fátima Ferreira, do Rotary Club de 
Cáceres, será empossada em cerimônia de caráter institucional/festiva, 
amanhã, 30, no Centro de Eventos da SICMATUR, quando receberá o 
cargo, do atual governador Fernando Dalmolin, do Rotary Club de Cuiabá.

            Página 03

CRÂNIO AFUNDADO

Acusado de matar mulher foi
preso durante visita no HRC

Suspeitas de violenta agressão resultando em morte, são reforçadas pela mãe da vitima contra o genro, que segundo ela bebia e batia na esposa com freqüência

Uéliton  teria matado Cristiane a martelada    

Fotos: Reprodução

PUPILO DA E.E.O.M

Parlamento Jovem Brasileiro
pré-seleciona aluno de Cáceres

Gabriel d Brailowsky com a articuladora, mestra Elaine Glerian    

Foto: JCC

ASAS CORTADAS

Morcegão voa após assalto
mas cai nas mãos da polícia

Adigineto, o Morcegão é acusado também do roubo de uma Hilux     

Foto: PJC/MT

FORÇA DA MULHER

Rotariana de Cáceres assume 
governadoria do Distrito 4440

Marly de Fátima Ferreira será empossada governadora amanhã    

Foto: Divulgação

Encrenca em boteco acaba
em morte a golpes de faca

Regional do Integra Suas
foi realizado em Cáceres

Dona de casa busca a morte
se jogando no Rio Paraguai
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 dona de casa Maria AClarinda Queiroz, que 
residia no bairro Jardim 

das Oliveiras em Cáceres teria se 
jogado no Rio Paraguai na tarde 
DE quarta-feira (27), vindo a 
morrer afogada. De acordo com 
as informações das pessoas que a 
conheciam, a mulher sofria de 
depressão e andava muito 
n e r v o s a .  S e u  c o r p o  f o i  
encontrado na mesma tarde já 
sem vida  às margens do rio por 
moradores que acionaram a 
Policia Judiciária Civil e a Polícia 
Militar.

Os policias acionaram a 
Politec e o Instituto Médico Legal 
que retiraram o corpo do rio. Uma 
testemunha que estava pescando, 
disse que ouviu gritos de uma 
mulher pedindo socorro, foi na 
direção dos gritos, porém não 
conseguiu encontrar ninguém e 
ao vasculhar o barranco do rio, 
encontrou somente uma bicicleta, 
que seria da vitima.

O esposo de Maria 
C l a r i n d a ,  r e c o n h e c e u  o s  
pertences e o corpo da mulher ao 
chegar ao local. Em conversa 
com os policiais, ele afirmou que 

sua mulher estava sofrendo de 
depressão, e que sempre que se 
ausentava da residência, temendo 
pela vida de sua mulher, deixava 
seu filho responsável por cuidar 
para que a mãe não buscasse 
através de um ato drástico, tentar 
o suicídio.

As primeiras suspeitas da 
polícia sobre o fato aludem a 
s u i c í d i o ,  p e l o  h i s t ó r i c o  
apresentado pelo marido da 
vitima, que foi velada na capela 
mortuária da Funerária Pax Silva 
na Avenida Getúlio Vargas e 
sepultada ontem.

Mulher salta para a morte
nas águas do Rio Paraguai

FIM DA LINHA
Corpo de Maria Clarinda Queiroz foi encontrado por populares nas imediações 
de barranco do rio; Marido disse esposa andava muito estressada ultimamente

Da Redação

Por instinto, mamíferos suicidas reagem à asfixia e emergem     

Foto: Ilustrativa

CALENDÁRIO
Hoje (29) é dia de São Pedro e São Paulo, 
apóstolos de Cristo, o primeiro, padroeiro 
dos pescadores, 1º Papa da história (daí ser 
também Dia do Papa) e chaveiro do céu; 
Pela data de seu patrono, os pescadores são 
igualmente comemorados hoje em sua data 
no calendário, assim, como os dubladores e 
telefonistas. Claro, que na era digital, rara é 
a profissão de telefonistas e dublagens 
apenas em estúdios  de filmagens e 
gravações, já pescadores, ah, estes são pelo 
menos aqui no pantanal, presença 
obrigatória. Parabéns desta coluna a todos.

CARTÃO VERMELHO
Desde a semana passada na Rússia, onde 
acompanhou de perto o jogo entre Brasil e 
Sérvia, o vereador tucano por Cuiabá 
Renivaldo Nascimento justificou sua 
ausência na sessão plenária da última terça-
feira com o argumento de viagem a serviço 
do mandato. Registros da viagem à Rússia 
são encontrados no perfil da esposa de 
Renivaldo, Silvia Lino, na rede social 
Instagram, bem como uma foto do casal em 
um hotel em Milão, na Itália. Será que ele 
estava na Copa tentando revender o VLT? 
Seria um serviço de mandato, concordam?

MULTA NELE!
Se foi mesmo a passeio, é bom ele lembrar 
que de acordo com a legislação interna da 
Câmara de Cuiabá, o vereador que não 
comparecer às sessões e ou mesmo 
comparecendo, não participar da votação 
terá descontado para cada ausência 1/8 da 
sua remuneração, caso não apresente 
justificativa no prazo de 24 horas e com um 
salário base de aproximadamente R$ 15 
mil, (dinheiro do povo) o percentual 
descontado equivale a R$ 1.878 por falta 
não justificada em sessão plenária. Como 
ele só volta no início de julho o desconto no 
salário de junho pode ultrapassar os R$ 3,7 
mil.

PEDALADAS SOCIAIS
A Unemat promove amanhã, (30), passeio 
ciclístico em comemoração ao aniversário 
de 40 anos da instituição. A saída vai 
acontecer às 8h00, na Sicmatur e a 
participação é gratuita, não sendo 
necessário fazer inscrição. Haverá sorteio 
de bicicletas e diversos prêmios. O percurso 
é de 6 km, com duração média de uma hora. 
São esperados mais de 300 participantes. As 
bicicletas vão passar por pontos que 
marcaram a história da Unemat, como a 
Escola Esperidião Marques, onde iniciou o 
seu funcionamento ainda na década de 
1970, e o local à beira do rio onde foram 
feitas as primeiras reuniões para a criação 
da instituição. 

LIBRAS/IFMT
O Instituto Federal de Mato Grosso Campus 
Pontes e Lacerda Fronteira Oeste abriu na 
última terça-feira (26) as inscrições para o 
c u r s o  L i b r a s -  F o r m a ç ã o  p a r a  
Acessibilidade Bilíngue na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, na modalidade 
Formação Inicial e Continuada- FIC, aberto 
a toda comunidade. Regido pelo Edital 
n.º011/2018 (que pode ser acessado no site: 
www.plc.ifmt.edu.br), o processo seletivo 
oferece 40 vagas e os interessados podem 
procurar o Setor de Protocolo do Campus 
até 6 de julho, das 8h00 às 19h00, com a 
documentação descrita no item 2 do Edital. 
É necessário ter Ensino Fundamental 
Completo. Não se cobra taxa e a relação dos 
classificados será divulgada dia 9 de julho. 
As aulas começarão no dia 25 do mesmo 
mês.
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Hoje pegando carona no vácuo de 
um fato registrado em Sinop, (trabalhamos 
na imprensa daquela cidade do nortão em 
2003) dita a terra de toda gente, onde um 
casal foi preso, acusado de perturbação do 
sossego e por agredir policiais militares, no 
último final de semana. De acordo com o 
registro da PM, houve uma denúncia de som 
alto próximo de um hospital particular e foi 
aplicada uma multa no veículo que estava 
com o aparelho, aquela parafernália de 10 ou 
mais alto-falantes com som ensurdecedor. 

Pois bem, além de estar cometendo 
crime ambiental, os infratores e comparsas 
não gostaram da ação policial, acabando por 
agredir os agentes da lei a socos e ponta-pé, 
e, claro, os fardados reagiram. Encurtando o 
papo, os  baderneiros da zoeira falam agora 
em processar os PMS que agiram no estrito 
cumprimento do dever legal e no uso regular 
do direito, diante da resistência e desacato 
dos que estavam em fase de flagrância 
criminal, perturbando o sossego público. 

Não vamos adentrar o mérito da 
querela, isso é caso de inquérito policial e 
devido processo legal na fase judicial. 
Entramos neste vácuo apenas para alertar 
presentes e futuros desordeiros que pensam 
ser o rei da cocada preta, só porque estão 
com um carro D-20... anos de fabricação, 
cheio de caixas de som, tuiters, alto-falantes 
e um pen-drive de som poluído e podem sair 
por aí infernizando o ouvido do próximo. 

Aqui no cais na largada dos barcos 
do 37º FIPe tinha um tipo assim, 
perturbando os transeuntes, a traseira do 
veículo aberta e a desgraça do som 
ameaçando estourar os tímpanos dos 
presentes, desligando a porcaria somente 
depois que uns policiais se postaram ao lado. 
Vagabundo ainda respeita uma farda, pelo 
menos aqui em Cáceres, respeita, ou tem 
medo mesmo. Bem, nosso alerta fica por 

conta dos limites legais do volume de som: 
em zonas residenciais o limite de ruído 
permitido é de 50 decibéis (o equivalente a 
um choro de bebê) entre 7h00 e 22h00. 

Após este horário até às 7h00 o 
limite cai para 45 decibéis. Em zonas mistas, 
são permitidos até 65 decibéis (compatíveis 
com o latido forte de um cachorro) durante o 
dia e entre 45 e 55 decibéis das 22h às 7h00, 
passou disso, é multa e apreensão dos 
aparelhos de som usados. Isso vale também 
para algumas religiões, som alto, é crime. 
Infelizmente, a punição é mamão com 
açúcar, pois entendemos que deveria 
igualmente apreender o veículo e prender o 
dono da zoeira, arbitrando uma fiança no 
valor do carro. Assim, na próxima vez, o 
abusadinho pensaria duas vezes antes de sair 
pelai bagunçando, poluindo o ambiente e os 
tímpanos das pessoas de bem. 

Não há aqui nenhum exagero, haja 

vista que a ciência já provou que a exposição 
contínua a níveis de ruído superiores a 50 
decibel pode causar deficiência auditiva em 
algumas pessoas, sendo o barulho, a zoeira, 
o alto som, conhecido por seus efeitos 
nocivos não somente sobre a audição, 
causando estresse em todo o sistema 
circulatório, respiratório e digestivo. 

A exposição prolongada ao ruído 
pode causar dores de cabeça, cansaço e 
elevação da pressão arterial, inclusive, 
interferir no aprendizado de crianças e até 
mesmo afetar uma criança por nascer, ou 
seja, a gestante e o feto. 

Aqueles que não têm formação de 
berço e ou educação o bastante para se 
comportar em sociedade, que procurem 
averiguar, as normas da ABNT, lá estão os 
índices de poluição sonora aceitáveis 
determinados de acordo com a zona e 
horário.

A aparência atual do gênero está mais 
para caubói hollywoodiano, o som sai de 
guitarras, teclados e apresenta batidas 
eletrônicas, as letras são melosas, românticas e 
medíocres. Mas, na origem de toda música 
sertaneja estão as duplas de música caipira do 
início do século. Percebe-se que houve um 
processo de canibalização das tradições pelo 
mercado da cultura de massa. Como a indústria 
cultural absorve a música caipira para 
transformá-la em sertaneja? É um processo que 
se iniciou em 1929, no século 20, quando a 
música caipira foi gravada pela primeira vez. 
Cornélio Pires pegou então a música folclórica 
cantada por duplas no interior e a formatou nos 
moldes da indústria cultural, limitando o tempo 
de gravação. 

Ao perceber que se tratava de um 
estilo comercialmente atraente, as gravadoras 
da época passaram a investir na música caipira, 
mantendo as bases de música folclórica 
adaptada. Mas essa adaptação ainda não 
distorcia o estilo? Não, a distorção inicia-se no 
final da década de 40, com a incorporação de 
estilos como o rasqueado, do Paraguai. A partir 
daí, a música caipira passou a incorporar uma 
série de influências de gêneros latinos, e em 
seguida, nos anos 60, do Rock, especialmente 
da presença da guitarra, que faria a grande 
transformação no final dos anos 70 rumo ao 
sertanejo.A partir do momento em que a 
indústria cultural começou a perceber que se 
tratava de um estilo vendável e que, quanto 
mais incorporasse influências externas, mais 

se tornaria pop e atraente, esse processo de 
distorção se acelerou. O processo deu-se 
naturalmente, vindo dos próprios artistas, ou 
foi algo imposto pelo mercado? No início foi 
natural, mas a partir da década de 80 ficou bem 
clara a intenção de ser vendável. A indústria 
fonográfica, as rádios, percebendo que a 
introdução especialmente de guitarras e 
teclados tornava o estilo muito popular, passou 
en tão  a  exp lo rá - lo .  I s so  co inc ide  
historicamente com a ascensão da classe 
média, que se tornaria consumidora do estilo já 
completamente transformado. 

A dupla que fez essa transição de 
forma mais marcante foi Chitãozinho e 
Xororó, que inaugurou a virada para o 
sertanejo. O que fica da origem caipira nesse 
estilo transformado? Praticamente apenas o 
canto em duas vozes. A indústria cultural 
transformou o discurso, o ritmo e tudo o mais, 
criando um estilo romântico, cantando num 
formato de duas vozes, assim como o caipira. E 
a mudança para um público mais urbano, como 
se dá? Desde o surgimento, a música caipira é a 
representativa de uma diáspora do campo rumo 
à cidade, à periferia. A partir dos anos 80, ela 
a s s u m e  u m  p ú b l i c o  c l a s s e  m é d i a  
c o m p l e t a m e n t e  u r b a n i z a d o .  E s s a  
modernização se contrapõe à idéia do Jeca 
Tatu, aquele que não se adapta ao progresso. O 
Jeca original, o caipira, assume um discurso até 
hoje em busca da simplicidade na vida, mesmo 
sem o atraso pejorativo que se atribui a ele. A 
música sertaneja, por outro lado, tenta 

contradizer esse Jeca dizendo que ele evoluiu: 
hoje anda de picape, participa de rodeio, usa 
chapéu de caubói... Qual o lugar social do 
caipira hoje?

Até hoje ainda há muitas pessoas 
envolvidas com o que a indústria chama de 
música de raiz – termo do qual discordo, uma 
vez que, como diz Antonio Candido, o caipira é 
transitório, sem ter terra, sempre fronteiriço, 
híbrido, entre o urbano e o rural. As pessoas 
que optam pelo caipira hoje buscam manter a 
tradição, o discurso original, da simplicidade 
voluntária. Criticam a opção declaradamente 
comercial do sertanejo. A defesa da tradição é 
também nacionalista, em oposição ao 
“americanismo” do sertanejo? Sem dúvida. 
Eles defendem a própria cultura reclamando da 
incorporação do que vem de fora. 

O sertanejo se diluiu tanto nessas 
influências que muitos artistas acabaram por 
voltar a essas origens, a fim de resgatar suas 
referências, por mais que voltem a desfocá-las 
logo em seguida. O músico sertanejo, então, 
não rejeita o caipira como o caipira o rejeita? É 
uma relação de respeito e ancestralidade. E o 
caipira permite a evolução do seu estilo ou fica 
preso à pureza de origem? Permite, sim, de 
forma bem mais lenta, mantendo o discurso 
original e sem desvirtuar essa origem.
*Rubens Shirassu Júnior, escritor e 
pedagogo de Presidente Prudente, São Paulo. 
Autor, entre outros, de Religar às Origens 
(ensaios e artigos, 2011) e Sombras da Teia 
(contos, 2016)
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Os cowboys de Hollywood

A Zoeira do Diabo
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várias pessoas, evadindo-se num 
Gol  preto de placas OBR 3117de 
Campos de Júlio, roubado de duas 
mulheres que estavam no lanche.

Na ocasião, os bandidos 
perseguidos pela policia, perderam o 
controle, bateram o Gol em uma 
árvore, abandonando o carro 
amassado e desapareceram. Agora, 
pelo menos um deles, talvez o chefe 
do bando, o tal Morcegão, caiu.

Adigineto, o tal Morcegão 
que já está de volta ao xilindró,  para 
novas férias forçadas na tranca 
admitiu integrar uma facção 
criminosa e segundo a policia, é 
suspeito de um assalto a mão armada  
no Distrito de Vila Aparecida (zona 
rural de Cáceres) quando foi levada 
na mão grande, uma camionete 
T o y o t a  H i l u x ,  a l é m  d e  
eletrodomésticos de uma família.

digineto de Anicésio, 44, um Anome complicado para o 
perigoso bandido, vulgo 

“ M o r c e g ã o ” ,  q u e  v i n h a  
atormentando a tranquilidade de 
moradores e comerciantes de 
Cáceres, alvo de sua violência usada 
durante a prática de assaltos a mão 
armada. A polícia estava na cola do 
ladrão há alguns dias, após ter 
recebido denuncia do ataque do 
marginal no Fast Food Lug's na 
Praça da Cavalhada no último dia 31 
de maio.

E nestas diligencias atrás do 
meliante, policiais civis com apoio 
da Força Tática da PM, descobriram 
anteontem, 27, a cachanga onde ele 
se escondia, e conseguiram cortar as 

asas do tal “Morcegão” que estava 
morgando no local, Avenida 4 do 
Residencial Universitário, naquela 
tranquilidade de vagau, com sua 
cara-metade.

Com Adigineto de Acinésio, 
os policiais apreenderam um 
revolver calibre 22 com 10 munições 
intactas, arma que Morcegão 
assumiu ser sua e que usava em seus 
ataques. Guinchado no camburão até 
a central de policia, o bandido foi 
reconhecido pelas vítimas do roubo 
a mão armada ao Fast-Food.

Conforme relato da bronca 
de Morcegão no Fast-Food, ele e 
mais dois comparsas na noite do dia 
31 de maio último, todos armados de 
revolver, renderam e roubaram 

Marly de Fátima participou em 
janeiro deste ano em San Diego-
USA, da Assembléia Internacional 
do Rotary, quando concluiu 3 anos 
de intensos estudos que a 
credenciam a manter o Rotary 

Oeste e mantendo a união dos 
Companheiros no Ideal de Servir, 
sempre guiados pelo lema 
perpétuo “Dar de Si, Antes de 
Pensar em Si”.

A governadora eleita 

 Governadora do Distrito A4440, para o ano rotário 
2018/2019, Marly de 

Fátima Ferreira, do Rotary Club de 
Cáceres, será empossada em 
c e r i m ô n i a  d e  c a r á t e r  
institucional/festiva amanhã, 30, 
no Centro de Eventos  da 
SICMATUR, quando receberá o 
cargo, do atual governador 
Fernando Dalmolin, do Rotary 
Club de Cuiabá.

Natural de Cáceres, Marly 
de Fátima Ferreira, é advogada e 
Mestre operadora do Direito nesta 
Comarca, rotariana desde 2006, já 
ocupou vários cargos, sendo 
presidente do clube no ano 
2011/2012.

Com início previsto para as 
20h00, a solenidade marcará ainda 
as posses da nova equipe distrital e 
seus respectivos governadores 
assistentes. Representantes dos 
clubes de Rotary que pertencem a 
este distrito estarão presentes 
vindos de várias regiões do Estado 
de Mato Grosso.

O  a t u a l  g o v e r n a d o r  
Fernando Dalmolin, encerra o seu 
ano rotário reafirmando a força do 
maior distrito da região Centro 

Distrito 4440 na trilha do sucesso 
em Mato Grosso, assumindo a 
responsabilidade, no seu ano 
rotário, de administrar e estimular 
o desenvolvimento do Distrito.

Tendo como base o lema 
“Seja a Inspiração”, Marly tem a 
missão de levar a mensagem do 
presidente de Rotary International, 
Barry Rassin, para todos os clubes 
do Distrito; estimular doações para 
a Fundação Rotária, que financia 
grandes projetos humanitários; 
fortalecer os clubes ampliando o 
quadro associativo; promover a 
imagem pública do clube; 
conduzir a Conferência Distrital 

supervisionando indicações e 
eleições, entre outras.

Dalmolin que encerra 
neste sábado, (30) seu trabalho à 
frente do  Distrito, saí com a 
satisfação do dever cumprido, uma 
vez que foi um ano de grande 
sucesso, tanto em criação de novos 
clubes de serviço, quanto em 
termos de crescimento do quadro 
associativo e contribuições a 
Fundação Rotária. Marly assume a 
partir do dia 4 de julho, o desafio 
da condução dos 90 clubes de 
Rotary, além da força infanto-
juvenil por igual número de clubes 
de Rotakids, Rotaract e Interact.

 om fortes indícios de autoria Cdo suspeito Uélinton Ramos 
de Jesus, 26, ter causado a 

morte de sua companheira Cristiane 
Machry de Oliveira, 25, a policia 
efetuou a sua prisão anteontem, na 
portaria do Hospital Regional de 
Cáceres, onde ele saía de uma visita 
à esposa, que estava internada há 
nove dias em estado gravíssimo, 
decorrente de afundamento do 
crânio.

Uélinton já estava sendo 
acusado pela família de Cristiane, de 
tê-la agredido a marteladas durante 
uma briga e a suspeita sobre o 
instrumento de agressão surgiu 
porque a vítima, segundo seus pais, 

tinha perdido massa encefálica e 
estava em morte cerebral.

O marido alegava que a 
esposa havia sofrido um tombo no 
banheiro, na residência deles em Rio 
Branco, (região de Cáceres) mas a 
lesão no cérebro, mudava a versão.

As suspeitas de agressão do 
genro contra a filha foram reforçadas 
pelo depoimento da mãe de 
Cristiane, de que Uélinton bebia e 
batia na esposa com frequência.

Preso na quarta feira, o 
suspeito deve continuar custodiado, 
sobretudo porque na manhã de 
ontem a vitima veio a falecer e a 
necropsia deve complicá-lo ainda 
mais.

SEJA A INSPIRAÇÃO

Festiva marca posse de nova
governadora do Distrito 4440

A governadora eleita Marly de Fátima participou este ano em San Diego-USA, da Assembléia Internacional do Rotary, quando concluiu 3 anos de intensos estudos

Da Redação

Marly de F. Ferreira assume governadoria do Rotary    

Foto: Assessoria

VOLTA PRO POTE

Policiais de Cáceres cortam
as asas do ladrão Morcegão
Da Redação

Bandidão Adigineto de Acinésio, o Morcegão, volta prá tranca   

 Foto: PJC-MT

FARSA NO TOMBO

Marido é preso acusado de
matar mulher a marteladas
Da Redação

Fortes suspeitas acusam Uélinton de matar Cristiane    

Fotos:  Reprodução

Cáceres-MT, sexta-feira 29 de junho de 201804

 rês veículos roubados Tforam recuperados na 
região da fronteira entre 

Mato Grosso e Bolívia na última 
segunda (25) e terça-feira (26) 
p e l o  G r u p o  E s p e c i a l  d e 
Segurança na Fronteira (Gefron). 
 As ações se concentraram 
no município de Cáceres e Porto 
Esperidião. No fim da tarde de 
terça-feira, um Classic de cor 
prata foi abordado quando 
passava pela região do posto de 

fiscalização Avião Caído no 
município de Cáceres.

O carro era conduzido por 
um adolescente identificado 
como A.C.S.Q, de 16 anos, que 
não portava a documentação. Foi 
realizada checagem via base do 
Gefron e constatado que o 
automóvel estava com queixa de 
roubo na cidade de Barra do 
Bugres. O menor e o veículo 
foram encaminhados para a 
Delegacia de Cáceres.

Outros dois veículos 
também foram recuperados na 
MT-265, em Porto Esperidião. 
Em patrulhamento na manhã de 
segunda-feira, os militares do 
grupamento se depararam com 
um Gol de cor branca estacionado 
fora da rodovia. 

O veículo estava bastante 
danificado e após checagem do 
chassi, foi verificado que era 
produto de roubo em Cuiabá.

No mesmo dia, por volta 
de 22h30, também durante 
rondas, foi dado ordem de parada 
para um Corolla de cor prata. Três 
pessoas que estavam no carro 
fugiram em meio a mata após 
perceberem que se tratava de uma 
ação policial. O veículo havia 
sido roubado há poucos instantes 
d a  a b o r d a g e m  e m  P o r t o 
Esperidião.

No interior do automóvel 
foi encontrado uma televisão de 
55  po legadas ,  moni to r  de 
computador, notebook e um 
celular. 

Os carros e os materiais 
apreendidos foram conduzidos 
para a Delegacia de Porto 
Esperidião.

a noite da última terça Nfeira,  por volta das 
23h00, o pau quebrou 

prá valer na COHAB do Miúra, 
periferia de Pontes e Lacerda, na 
região de Cáceres, envolvendo 
alguns indivíduos num bar e a 
muvuca dos diabos foi pra rua, 
com palavrões,  ameaças e 
sopapos.

No meio do empurra-
empurra, do pega-pega, Paulo 
Arruda, 43, acabou levando uns 
pontaços de faca no couro e não 
resistindo aos ferimentos, morreu 
antes mesmo dos primeiros 
procedimentos de socorros no 
Hospital Vale do Guaporé.

Conforme os policiais do 
Corpo  de  Bombei ros ,  que 
acionados, estiveram no local e 
removeram a vi t ima até  o 
hospital, confirmado o óbito, foi 
p r o v i d e n c i a d o  o 
encaminhamento do cadáver ao 
IML para necropsia e liberação. 
Enquanto isso, policiais da Força 
Tática da PM de Pontes e 
Lacerda, em diligencias nas 
imediações do local do crime, 
lograram deter o principal 
s u s p e i t o ,  F e r n a n d o  S i l v a 
Gonçalves, 19, que confessou o 
homicídio.

O mesmo, disse não estar 
arrependido do ato, foi autuado 
em flagrante enquadrado no 
artigo 121 do Código Penal e 
recolhido a uma das celas do 
cadeião local, à disposição da 
justiças.

Conforme o tenente PM 
Fide l i s  da  po l í c ia  mi l i t a r 

C o n d u z i n d o  a t é  a 
delegacia de policia civil da 
cidade, Fernando após renovar a 
confissão do crime de morte, 
disse que o motivador de todo o 
ocorrido foi que a vítima teria 
xingado a sua mãe e batido na sua 
cara por isso ele acabou por 
assassiná-lo a facadas.

a noite de terça feira Núltima, (26), por volta 
das 21h00, equipe da 

Polícia Rodoviária Federal, em 
fiscalização de rotina no km 635 
da rodovia BR-070, no município 
de Poconé, realizou a abordagem 
do caminhão baú M.Bez/710, cor 
b r a n c a ,  c o m  p l a c a s  d e 
Cuiabá/MT, que era conduzido 
por um homem de 22 anos de 
idade, e seguia viagem para 
Cáceres.

Durante a abordagem, o 
condutor, que não era habilitado, 
apresentou bastante nervosismo e 
se contradisse por diversas vezes, 
até que, por fim, informou que o 
referido veículo era objeto de 
roubo na capital de Mato Grosso.

Além disso, confessou 
que o proprietário do caminhão 
estava a ser refém em uma 

determinada área da Cuiabá, a 
aguardar a chegada do veículo em 
Cáceres.

De posse das referidas 
informações, a equipe de serviço 
deslocou-se até a Unidade 
Operacional de Várzea Grande e 
contatou a Polícia Militar da 
capital, a qual, através de uma 
equipe do BOPE, logrou êxito na 
localização do proprietário do 
c a m i n h ã o ,  q u e  j á  t i n h a 
conseguido se desvencilhar das 
amarras.

A ocorrência, incluindo 
os fatos e requisitando diligências 
pa ra  encon t ra r  o s  demai s 
suspeitos, foi encaminhada à 
Delegacia da Polícia Judiciária 
Civil de Poconé, que acionou 
suas equipes mas não conseguiu 
localizar mais indivíduos ligados 
ao roubo.

PONTAÇOS FATIAS

Despachou desafeto pro
além com golpes de faca

Assassino disse que vitima mereceu morrer, pois xingou sua mãe e desferiu-lhe
um tapa na sua cara; que apenas reagiu e não se arrepende de tê-lo matado

Da Redação

Assassino Fernando S. Gonçalves disse não estar arrependido    

Fotos: PM/MT

Geral em área de fronteira
recupera 3 carros roubados

ROTA DO PÓ

Sesp/MT c/ Redação

Um dos veículos roubados recuperado pelo Gefron na região    

Foto: Gefron/MT

RUMANDO PRÁ CÁCERES

PRF intercepta na BR 070
bruto roubado na capital

PRF/MT c/ Redação

ressaltou, a prisão do homicida, 
comprova que o rápido trabalho 
p o l i c i a l  c o m  a u x í l i o  d a 
comunidade, culminou na prisão 

do autor do crime e que em 
Lacerda, a segurança trabalha em 
sintonia com a comunidade.

Caminhão Mercedes Benz havia sido roubado na capital      

Foto: PRF/MT
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 Município de Cáceres Osediou de 26 a 28 deste 
mês, (terça a quinta feira) o 

Encontro Regional do Integra 
SUAS, promovido pela  Secretaria 
de Estado de Trabalho e Assistência 

Social (Setas) e durante a abertura, 
integrantes do Projeto Social da 
Fundação Terezinha Mendes, 
O r q u e s t r a  I n f a n t o - j u v e n i l ,  
emocionaram o público presente 
com a execução do Hino Nacional e 

O Prefeito Francis Maris, 
destacou a importância dos serviços 
de proteção básica e dos programas 
sociais, porém anotou que sua 
administração está ensinando as 
pessoas a pescar, não dar o peixe 
apenas.  “Vou ficar muito feliz 
quando estas pessoas que recebem 
benefícios sociais, conseguirem 
também, através do seu suor e 
determinação, produzirem renda. 
Estamos promovendo ações que 
vão levar a isto”, comentou Francis.

O prefeito felicitou os 
participantes do evento e ressaltou 
que a participação maciça de 
municípios da região sudoeste de 
Mato Grosso, proporcionam uma 
integração ainda maior nas políticas 
de  assistência social e uma troca de 
experiência dos projetos e 
programas desenvolvidos em cada 
município. Um ciclo de palestras e 
oficinas voltadas à temática da 
assistência social movimentou o 
encontro.

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

músicas populares brasileiras.
O evento reuniu gestores, 

trabalhadores e conselheiros da 
assistência social de 22 municípios 
que integram o pólo de Cáceres. O 
prefeito Francis Maris Cruz e a 
Secretária Municipal de Assistência 
Social, Eliane Batista, foram os 
anfitriões do encontro, recebendo a 
secretária de estado da Setas, 
Mônica Camolezzi e demais 
autoridades.

Eliane Batista explicou que 
o objetivo do Integra Suas é 
envolver gestores municipais, 
propiciando a troca de informações 
e experiências entre eles no Sistema 
Único de Assistência Social (Suas). 
“Ficamos felizes em sediar um 
evento tão importante que permite a 
interação entre as equipes de 
referência dos serviços. Teremos 
muito a discutir e avançar nas 
políticas públicas de assistência 
social e o Integra Suas contribui na 
execução do plano de assistência 
social”, observou Eliane.

uatro estudantes de Mato QG r o s s o  f o r a m  p r é -
s e l e c i o n a d o s  p a r a  

representar o estado no Programa 
Parlamento Jovem Brasileiro 2018 
(PJB), realizado pela Câmara 
Federal em parceria com o 
Conselho Nacional dos Secretários 
de Educação (Consed). Um deles é 
o estudante Gabriel Brailowsky de 
Oliveira Fernandes, aluno do 2º 
Técnico de Administração da EE 
Onze de Março, de Cáceres.

Gabriel dispõe sobre a 
inclusão de psicólogos no ambiente 
escolar da rede pública de ensino, 
orientado pela Professora Josilene 
Clara, conforme destacou a 
articuladora do projeto, Professora 
Elaine Glerian. Já Marya Eduarda 
Almeida, da EE Pascoal Ramos, em 
Cuiabá, inscreveu o projeto que 
propõe a residência psicológica em 
instituições pública de ensino 
fundamental e médio. Neuza 
Gabrielly Silva, da EE 7 de 
Setembro, em Barra do Bugres, 
apresentou uma proposta sobre a 
prestação de serviços voluntários 
de concluintes de cursos superiores 
na área de Psicologia custeado por 
Programa FIES do Governo 
Federal, para fins de abatimento em 
parcelas devidas.

Por fim, a última pré-
selecionada foi Pamela Alves 
Tadorda de Souza, da EE Castro 
Alves, de Diamantino. A proposta 
dela prevê a destinação de 5% do 
valor arrecadado anualmente pelos 
postos do DETRAN para aquisição 
de obras literárias e equipamentos 
de informática para as escolas 
públicas do campo”.

D e  a c o r d o  c o m  a  
c o o r d e n a d o r a  e s t a d u a l  d o  
Programa, Telma Regina Oliveira, 
para participar da iniciativa, os 
alunos desenvolveram Projetos de 
Leis que vão de acordo com as 
necessidades do local onde vivem 
e/ou para um bem comum. “A pré-
seleção foi feita pela comissão 
técnica da Secretaria de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer 
(Seduc)”.

E l a  l e m b r a  q u e  o s  
estudantes pré-selecionados foram 
convocados por e-mail para 
fazerem sua inscrição até o dia 
01/07, no sistema de seleção final 
da Câmara dos Deputados. O 
resultado final do processo seletivo 
será divulgado em 10 de agosto no 
portal www.camara.leg.br/pjb e na 
fanpage do PJB no Facebook 
www.facebook.com/parlamento.jo
vembrasileiro.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres recebe encontro
regional do Integra Suas

Prefeito destacou a importância dos serviços de proteção básica e dos programas sociais e que sua administração está ensinando a pescar, não dar o peixe apenas

Assessoria

Objetivo do encontro, a troca de informações e experiências     

 Foto: Assessoria

PRÉ-SELECIONADO

Estudante de Cáceres integra
Parlamento Jovem Brasileiro

Secom/MT c/ Redação

Gabriel Brailowsky estuda na EE Onze de Março, de Cáceres    

Foto: JCC
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campo de defesa e depois lançou 
Neymar. O astro correu em direção à 
área e colocou o grito de “gol” na 
garganta dos torcedores brasileiros no 
Estádio Spartak, porém concluiu em 
cima do goleiro sérvio.

Aos 22 minutos, Neymar 
cobrou escanteio na área, e Thiago 
Silva provou que a Sérvia também é 
vulnerável pelo alto. Ele cabeceou a 
bola na rede depois de Miranda se 
enroscar com a zaga e correu para 
abraçar o camisa 10 da Seleção 

Brasileira, com quem tinha se 
desentendido por um lance de fair play 
na rodada passada.

O gol fez a Seleção Brasileira 
ditar novamente o ritmo da partida. 
Tite se permitiu até poupar Coutinho, 
mandando Renato Augusto a campo. 
Com a alteração, os líderes do grupo E 
da Copa do Mundo valorizaram 
bastante a posse de bola, sem serem 
ameaçados outra vez pelos sérvios, 
enquanto aguardavam o apito final do 
árbitro iraniano Alireza Faghani.

A Seleção Brasileira não chegou a 
encantar, mas teve o seu jogo mais 
tranqüilo na Copa do Mundo da Rússia 
até então, sofrendo menos, para 
derrotar a Servia por 2 a o na tarde de 
anteontem, 27,  no Estádio Spartak, 
em Moscou, com gols do volante 
Paulinho no primeiro tempo e do 
zagueiro Thiago Silva no segundo. O 
resultado assegurou a liderança do 
grupo E, e o cruzamento com o 
México nas oitavas de final.

Com 7 pontos ganhos, o 
Brasil ficou à frente da também 
classificada Suíça, que só empatou por 
2 a 2 com a Costa Rica na mesma 
quarta feira e subiu para 5 enquanto 
que as eliminadas Sérvia e Costa Rica 
se despediram da Copa com 4 e 1 
pontos, respectivamente. Agora, a 
Seleção Brasileira voltará a campo 
contra os mexicanos, segundos 
colocados na chave, na próxima 
segunda-feira.

Sobre o jogo da Sérvia, a 
Seleção Brasileira parecia à vontade 
no Estádio Spartak e já nos primeiros 
minutos, o objetivo era fazer uso da 

velocidade para continuar a sorrir em 
Moscou. Foi assim que Gabriel Jesus 
recebeu lançamento em posição clara 
de impedimento, avançou pela ponta 
esquerda e finalizou em cima do 
goleiro Stojkovic. Na sobra, Neymar 
completou um chute de Philippe 
Coutinho para fora.

Aos sete minutos, porém, a 
Seleção Brasileira sofreu um baque. 
Marcelo acusou uma contusão nas 
costas ao dar uma arrancada e pediu 
substituição. Filipe Luís foi acionado 
por Tite e não foi mal em suas 
primeiras participações na partida, 
porém a equipe demonstrou sentir a 
ausência do lateral esquerdo titular e 
perdeu o ímpeto do princípio da 
partida.

A Sérvia aproveitou para 
começar a ser mais presente no ataque. 
O alto time de Mladen Krstajic, 
porém, não era muito criativo com a 
bola nos pés. Intimidava mais quando 
tinha a oportunidade de fazer 
levantamentos na área do Brasil, que 
só passou a errar menos passes quando 
esbarrou na bem postada defesa 

adversária. Aí, restavam os fáceis e 
inofensivos toques laterais aos 
zagueiros brasileiros.

A Seleção Brasileira se 
reencontrou por meio de alguns lances 
isolados a partir da metade do primeiro 
tempo, como quando Neymar tabelou 
com Gabriel Jesus e concluiu cruzado, 
parando em boa intervenção de 
Stojkovic. Aos 28 minutos, o 
centroavante do Manchester City 
inverteu os papéis com o companheiro 
e foi lançado com liberdade, mas bateu 
em cima da defesa após cortar a 
marcação.Aos 35, a Sérvia não 
conseguiu evitar o gol brasileiro. 
Melhor jogador do time de Tite nas 
duas primeiras partidas do Mundial, 
Philippe Coutinho acionou aquele que 
vinha sendo um dos mais criticados. 
Paulinho recebeu lançamento longo à 
frente da zaga sérvia encobriu 
Stojkovic, que deixava o gol, para 
abrir o placar.

C o m  a  S é r v i a  e m  
desvantagem, o Brasil ganhou 
liberdade para contra-atacar. Aos 11 
minutos, Coutinho fez bela jogada no 

m reunião realizada na tarde Eda última segunda feira na 
sede da Federação Mato-

grossense de Futebol, sete clubes 
definiram diretrizes para a disputa da 
Copa FMF deste ano. Com início 
programado para o final do mês de 
setembro, União de Rondonópolis, 
atual campeão, Cuiabá, Mixto, 

P o c o n é ,  O p e r á r i o  V á r z e a -
grandense, Araguaia e Dom Bosco 
irão correr atrás do título e de uma 
vaga na Copa do Brasil. Luverdense, 
Sinop e Ação decidiram não 
participar.

Mantendo a mesma base do 
regulamento do ano anterior à 
competição será disputada por 

atletas Sub- 21, podendo ser 
escalado em súmula de jogo cinco 
atletas com até 23 anos de idade. A 
final da competição está prevista 
para o dia 25 de novembro. Durante a 
reunião ficou definido que as 
agremiações terão até o dia 10 de 
julho para apontar uma possível 
desistência na disputa.

A Copa FMF vai ser dividida 
em três fases. Na primeira, as sete 
equipes vão jogar todas contra todas 
em turno único. Os quatro melhores 
times ao fim da primeira fase 
avançam para as semifinais, que 
serão no sistema mata-mata em 
jogos de ida e volta. Quem passar 
disputa a decisão também em duas 
partidas.  

O título da Copa FMF 
garante ao campeão uma vaga na 
Copa do Brasil de 2019. O Cuiabá, 
por ser o campeão estadual deste 
ano, já tem a vaga assegurada na 
competição nacional. Caso o 
Dourado chegue à decisão, o outro 
finalista ficará diretamente com a 
vaga.

OITAVAS DA COPA

Brasil fatura ponta do grupo
pegando o México na 2ª feira

Líder de seu grupo, a Seleção Brasileira voltará a campo contra os mexicanos, segundos colocados na próxima segunda-feira e quem perder se despede da copa

G.E c/ Redação

Pupilos de Tite comemoram o 1º gol de Paulinho    

Foto: Kudryavtsev

TRÊS FASES

Definidas diretrizes
da Copa FMF/2018

S.N c/ Redação

União de Rondonópolis e o atual campeão da Copa    

Foto: Arquivo
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By Rosane Michels

O Sol em Câncer começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Júpiter em Capricórnio e 
a tensão de Saturno começa 
a ficar para trás, indicando 
d i a s  d e  m o v i m e n t o  

agradável em sua vida doméstica e para 
os relacionamentos familiares. Você 
estará mais caseiro e voltado para os 
seus.

Esotérico

O Sol em Câncer começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Júpiter em Capricórnio 
e a tensão de Saturno 
começa a ficar para trás, 
indicando dias de boa 

comunicação e relacionamento com 
amigos. A vida social ganha movimento 
e uma gostosa viagem pode ser 
realizada nos próximos dias.

O Sol em Câncer começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e a 
tensão de Saturno começa a 
ficar para trás, indicando 
dias de movimento positivo 

em questões que envolvem o aumento de 
seus rendimentos. Uma promoção ou 
projeto podem ser aprovados. Dias de 
boas negociações e acordos.

O Sol em seu signo 
começa a receber um 
ótimo aspecto de Júpiter 
em Capricórnio e a tensão 
de Saturno começa a ficar 

para trás, indicando dias de maior 
leveza e movimento na vida pessoal e 
profissional. O período pode envolver 
uma forte necessidade de viver a vida 
com menos seriedade.

O Sol em Câncer começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e a 
tensão de Saturno começa a 
ficar para trás, indicando 
dias de interiorização e 

necessidade de distanciar-se da vida social 
e amizades vazias. Sua energia vital 
melhora, mas seu campo ainda está frágil. 
Cuide-se.

O Sol em Câncer começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Júpiter em Capricórnio e 
a tensão de Saturno começa 
a ficar para trás, indicando 
dias de movimento positivo 

em sua rotina, especialmente a de 
trabalho. O período pode envolver a 
chegada de um novo projeto ou de um 
novo emprego.

O Sol em Câncer começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Júpiter em Capricórnio e 
a tensão de Saturno começa 
a ficar para trás, indicando 
d i a s  d e  m o v i m e n t o  

positivo em projetos e planos de 
negócios. Sua carreira dá um passo à 
frente e o sucesso e o reconhecimento 
chegam, finalmente.

O Sol em Câncer começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e a 
tensão de Saturno começa a 
ficar para trás, indicando 
dias de otimismo e fé 

renovados. O período, que dura alguns 
dias, pode envolver a aprovação de um 
projeto de publicações. Uma viagem pode 
ser marcada ou realizada.

O Sol em Câncer começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Júpiter em Capricórnio 
e a tensão de Saturno 
começa a ficar para trás, 

indicando dias de movimento na vida 
social e nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais. O período pode envolver 
maior necessidade de estar perto dos 
amigos.

O Sol em Câncer começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e a 
tensão de Saturno começa a 
ficar para trás, indicando 
dias de movimento positivo 

na vida social e aproximação de pessoas 
interessantes. Um romance pode começar 
a ser desenhado pelo Universo nos 
próximos dias.

O Sol em Câncer começa a 
receber um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e a 
tensão de Saturno começa a 
ficar para trás, indicando 
d i a s  d e  m o v i m e n t o  

agradável na vida social e aproximação de 
amigos, novos e antigos. O período pode 
envolver a realização de um bom contato 
comercial.

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

Brinde especial ao aniversariante João 
Pedro Silva que festejou data nova ao lado 
dos familiares e grupo seleto de amigos. Que 
esse novo ano seja pleno de alegrias e saúde. 
Feliz Aniversário!!!

O Sol em Câncer começa a 
receber um ótimo aspecto 
de Júpiter em Capricórnio 
e a tensão de Saturno 
começa a ficar para trás, 

indicando dias de interiorização e 
necessidade de deixar algumas pessoas, 
situações e acontecimentos para trás. 
Bons acordos e negociações podem ser 
realizados.

Feliz Aniversário a linda Maria Clara Muniz 
do Amaral. Que seu dia seja recheado de 
boas surpresas e que Deus ilumine seus 
caminhos. Tim Tim!!!

Felicidades ao ilustre aniversariante Walter Fanaia Dias 
com os mais sinceros votos de saúde, paz e muitos anos de 
vida. Na foto ao lado da esposa Noeli.

O Parabéns de hoje é endereçado ao colega de jornalismo 
Pedro Miguel, que marca mais um gol no placar da vida. 
Que sua vida seja uma soma de bênçãos e de vitórias são os 
nossos votos.
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