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MOTORIZADA E CANOA
Entrega das premiações foi motivo de festa para diversas equipes, que aguardavam o anúncio das equipes classificadas para receber troféus e prêmios

Festival bate recordes em
participação e premiações
Foto: Esdras Crepaldi

Com chave de ouro o mega festival internacional de pesca de
Cáceres (37º FIPe) realizou a entrega da premiação aos campeões de pesca
de canoa e motorizada, depois de uma largada emocionante com centenas
de embarcações no Rio Paraguai e após seis horas de pesca ininterrupta,
disputada em uma área próxima ao Porto do Sadao. Confira nesta edição, a
classificação das equipes vencedoras. Página 03

CINESOLARZINHO

Jauru e P. Esperidião vão
receber cineminha na rua
Foto: Divulgação

Flagrante da premiação dos campeões do 37º FIPe

SALTO DO CÉU

Mulas voadoras decolam em
com quase 300 kg de cocaína
Fotos: Arquivo

A Polícia Federal, em
operação conjunta com a FAB,
Gefron, Polícias Militar, Civil e
Ciopaer, deteve no final de
semana uma aeronave oriunda da
Bolívia, num pouso forçado em
Salto do Céu com cerca de 300
quilos de cocaína. Na ocasião
foram presos o piloto Harysohn
Pedrosa Pina e o co-piloto Aldo
Sanchez Sandoval. O primeiro
esteve envolvido na tentativa de
um avião em Sinop em 2015.

O Cinesolar é o 1º itinerante do Brasil com energia solar

Com uma van equipada, o projeto Cine Solar iniciou no final de
semana, um tour com cinema de graça às crianças do interior de Mato
Grosso, chegando em cidades da região de Cáceres, para alegria das
crianças de Porto Esperidião e Jauru no final da próxima semana,
respectivamente nos dias 23, e 25. O cineminha acontece nas praças, com
entrada gratuita. Página 06

FILHA DA EX

Foi prá tranca indivíduo que
abusou da menina de 12 anos
Página 04

ALTERNATIVOS

Salomanos e rimas na pauta
sócio-educativo em Cáceres

Página 05
Harysohn e Aldo foram autuados por tráfico internacional

NO MISSOURI

Universitária de Araputanga
morre em acidente nos EUA

Página 03
LIÇÃO NA RUA

Foto: Reprodução

Afanou celular de estudante
e levou uma surra no Trevo

A estudante universitária Pollyana
Cardona, natural de Araputanga e que residia
ultimamente em Cuiabá, morreu na ultima
sexta feira ao se acidentar com sua
motocicleta quando estava à caminho da
faculdade em que estudava, na cidade de Saint
Louis, fronteira do estado de Missouri com
Illinois, nos Estados Unidos.

Página 04

Página 05
Pollyana bateu a moto a caminho da faculdade em Saint Louis
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Sto. Antonio X São Gontrão
Para quem ama, hoje pode ser um dia
especial, afinal, é o Dia dos Namorados, dos
donos de floriculturas culpando ainda a greve
dos caminhoneiros, para superfaturar o preço
do botão de rosas, das corbeiles e ramalhetes,
que agora, só no ano que vem, dia das mães já
se foi, das mulheres passou e as demais
comemorações não tem flor. Pode até ser que
no dia dos professores, alguém meio sádico
ofereça uma florzinha àquela sofredora
mestra que estudou metade da vida para
formar gerações e ganha menos de um
décimo de um deputado semi-analfabeto.
Ironias a parte, para mais no final
deste papo reto, esta data ainda significa
alguma coisa para os enamorados e que não
são poucos, felizmente, pois o amor ao
contrário da fome que alimenta a violência,
ele conduz o ser humano à felicidade e induz à
lutar por ela. Esta data, não oficial, destinada
aos casais de namorados, pretendentes e
apaixonados, no Brasil e Portugal, nos leva a
Santo Antonio, (13/6) o santo casamenteiro e
nos Estados e Itália, (onde se comemora no
dia 14 de fevereiro) à São Valentim.
Bispo da Igreja Católica, Valentim,
foi proibido de realizar casamentos pelo
imperador romano Claudius II e ao
desrespeitar a ordem imperial continuando as
celebrações de forma secreta, foi preso pelos
soldados e condenado à morte. Enquanto
estava na prisão, recebeu vários bilhetes e
cartões, de jovens apaixonados, valorizando o
amor, a paixão e o casamento, até ser
decapitado em 14 de fevereiro do ano 270.
D.C, daí o Valentine's Day, aqui no patropi,
comemorado 4 meses depois, para gaudio dos
folguedos juninos.
Anahiê, que muitos já estão na
terceira tentativa de encontrar a cara-metade,
mas não saem do quarto e tanto que cozinha,
sem trocadilhos, vai ficando no avulso. Veja o
leitor que desde que D. Pedro I oficializou o
Dia do Fico, (podia ser num 12 de junho e não
num 9 de janeiro) a onda de ficar virou moda,

VACINAÇÃO
A campanha nacional de vacinação contra
a gripe influenza (grupo prioritário) entrou
ontem, (11) na reta final em todo o país e
termina na sexta-feira (15). Segundo a
Gerência de Vigilância em Doenças
Imunopreveníveis (Rede de Frio da
SES/MT), a população prioritária prevista
para ser vacinada no Estado é de 666.364
pessoas, sendo que até a última sexta-feira,
dia 8 de junho, já haviam sido vacinadas
547.084 pessoas, o que representa uma
cobertura total de 82,01%.
VACINAÇÃO II
Em Mato Grosso, 31% dos 141
municípios, já atingiram a meta de 90% de
cobertura do público alvo, que são: idosos
acima de sessenta anos de idade, crianças
na faixa etária de seis meses a cinco anos de
idade, gestantes, puérperas (até 45 dias
após o parto), profissionais de saúde, povos
indígenas, grupos portadores de doenças
crônicas não transmissíveis e outras
condições clínicas especiais e população
privada de liberdade, além dos
funcionários do sistema prisional.
VACINAÇÃO III
Os profissionais técnicos do Ensino
Superior lotados no campus universitário
Jane e Vanini e os colaboradores
terceirizados da unidade poderão atualizar
seus cartões de vacina na próxima quintafeira (14), das 13h30 às 17h00 nos
laboratórios de Enfermagem 1 e 2 da
Unemat, em Cáceres. Há vacinas
disponíveis contra hepatite B, difteria e
tétano (Dupla Adulta), caxumba, sarampo
e rubéola (Tríplice Viral), febre amarela e
gripe (Influenza).
VACINAÇÃO IV
A ação faz parte das práticas de extensão do
projeto "Saúde do trabalhador do campus
Jane e Vanini" do Curso de Enfermagem e
os
servidores e colaboradores, que não
tenham o cartão de vacina, um novo será
feito na hora. Participam do projeto as
turmas das disciplinas Assistência de
Enfermagem em Saúde do Adulto do 6º e
do 7º semestre letivo de Enfermagem,
ministradas pelas professoras Raquel e
Juliane Ferreira de Andrade da Fonseca.
TACIN (?) TÁ-NÃO!
Em 24 de maio de 2017, por 6 votos a 4,
(maioria) o Supremo Tribunal Federal
manteve decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que julgou
inconstitucional a cobrança da Taxa de
Combate a Sinistros (Lei Municipal
8.822/1978), criada com o objetivo de
ressarcir o erário municipal do custo da
manutenção do serviço de combate a
incêndios. A decisão seguiu o voto do
relator do processo, ministro Marco
Aurélio, que afirmou que a Constituição
Federal atribui aos estados, por meio dos
Corpos de Bombeiros Militares, a
execução de atividades de defesa civil,
incluindo a prevenção e o combate a
incêndios. Para o relator, à luz do artigo 145
da Constituição, estados e municípios não
podem instituir taxas que tenham como
base de cálculo mesmo elemento que dá
base a imposto, uma vez que incidem sobre
serviços usufruídos por qualquer cidadão,
ou seja, indivisíveis.

inclusive ele, o Pedroca já naqueles idos e
vindos, curtia as curvas da estrada de Santos e
as da marquesa claro. Claro também, que não
chegaríamos ao extremo de dizer que o
casamento é uma instituição falida, pelo
contrário, mas anda perdendo para os
divórcios, senão vejamos: após quarenta anos
da instituição da lei do Divórcio no Brasil, um
a cada três casamentos termina em separação,
segundo dados do IBGE.
Se naquele 1984 da promulgação da
lei, as separações representavam cerca de
10% do universo de casamentos, com 93,3
mil divórcios, essa correlação saltou para
31,4% em 2016, com 1,1 milhão de
matrimônios e 344 mil separações. E não
temos ainda o universo de 2017, que deve ter
sido bem maior, o que nos faz chegar a
conclusão, que São Valentim e Santo Antonio
andam perdendo pontos para São Gontrão,
(Rei da Borgonha – 545/592 AC) o padroeiro

dos divorciados.
O édito de D. Pedro, aliás, nos remete
a Lupercália, festejo romano em que cada
rapaz escolhia a menina que deveria ser sua
namorada durante o ano todo e no ano
seguinte, partia pra outra, para a época, um
lapso temporal relativo, pois ultimamente,
depois do 3º encontro, a moda é mudar de
cara.
Como a Lupercália era comemorado
no dia 15 de fevereiro, o amor de carnaval,
renovado a cada ano, pode ter algo com a folia
romana. Como diz um senhor ministro bem
simpático aos presos, (não pelos laços do
amor), modéstia às favas, casar deve ser bom
mesmo, pois nem São Valentim e nem Santo
Antonio ainda foram aposentados pelos
eternos sonhadores.
Os banquinhos de proclamas
mostram que ainda tem e muita gente que
acredita no amor, até que o divórcio os separe.

Santinho das Solteironas
Pois é, amanhã as moçoilas,
cachopas, donzelas, senhorinha, dulcinéias,
patricinhas, lolitas, gatas, lobas e demais
mulheres que, novas, maduras ou passadas,
sentindo-se encalhadas, vão atrás do
prejuízo, quando deveriam correr atrás do
lucro, ainda mais com a crise, especialmente
de homens com M maiúsculo na praça. É
sempre assim em todos os anos nessa época
junina, a corrida do anel mesmo que de
compromisso, passando pelo fervor de
Santo Antonio, que nasceu Fernando,
(prenome) e Bulhões, (de nome), Antônio,
um cognome católico usado como frade
franciscano, nascido em 1195, em Portugal,
vivendo a maior parte de sua vida em Pádua,
na Itália. Sua fama de Santo Casamenteiro,
nada tem a ver com sua doutrina, já que seus
sermões nada tinham de específico sobre
casamentos, mas suas ofertas solidárias às
apaixonadas o tornaram o padroeiro dos
futuros casais. Tanto assim, que condoído
com as jovens que procuravam um marido, o
santo ajudava-as com dinheiro para elas
terem um dote e um enxoval para o
casamento (naquele tempo as casadoiras
precisavam de um dote ($) para se casar),
coisa mais ridícula, não é mesmo? Bem,

tocando no assunto, véspera do nosso
santinho Fernando Antonio, me lembrei de
dois casos que tanto a nona como a mama
me contavam quando era adolescente e
gostava de ser a noiva na festa caipira.
Dizem que em Nápoles na Itália,
havia uma moça pobre, coitada, cuja família
não podia pagar seu dote para se casar e a
tadinha desesperada, ajoelhou-se aos pés da
imagem de Santo Antônio, pedindo com fé a
ajuda do Santo que, milagrosamente, lhe
entregou um bilhete e disse para procurar
um determinado comerciante. O bilhete
dizia que o comerciante desse à moça
moedas de prata equivalentes ao peso do
papel. Claro, que o homem não se importou,
achando que o peso daquele bilhete era
insignificante. Mas, para sua surpresa,
foram necessários 400 escudos de prata para
que a balança atingisse o equilíbrio.
Nesse momento, o comerciante se
lembrou que outrora havia prometido 400
escudos de prata ao Santo, e nunca havia
cumprido a promessa. Santo Antônio usara a
mocinha para fazer a cobrança daquele
jeitinho maroto e assim, a jovem moça pôde,
casar-se de acordo com o costume da época.
Um dos causos que me contaram quando
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perguntei porque Santo Antônio era o Santo
Casamenteiro. A outra história mais curiosa
e cômica, diz que uma moça muito bonita,
que havia perdido as esperanças de arranjar
um marido, apegou-se ao santinho de Pádua,
depois de adquirir uma imagem do santo,
que foi colocada em um pequeno oratório.
Todos os dias, ela colhia flores e
oferecia ao santo pedindo um marido, mas o
tempo foi passando, semanas, meses, anos e
nada do príncipe encantado, nem um fidalgo
ou bobo da corte surgia no horizonte, que
dirá um príncipe. A fulana encalhada ficou
furiosa e prá se vingar do santo, arremessou
a imagem pela janela do quarto, no exato
momento em que passava um jovem
cavalheiro por perto e foi atingido. O
cavalheiro sem cavalo branco, se dirigiu a pé
mesmo até a casa da jovem para entregar-lhe
a imagem, se encantou com ela, amor
correspondido e daí a algum tempo, o
casamento, graças a Santo Antônio, em mais
um milagre. Bom, gente, o espaço é curto,
então curta e se encalhada, não perca a
chance, é amanhã!
***___Rosane Michelis – jornalista,
pesquisadora, bacharel em geografia e pós
em turismo.

Rosane Michels - Editora
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SALDO INÉDITO

Não por acaso o maior evento de pesca mundial, o festival internacional de
pesca de Cáceres se supera a cada ano batendo os seus próprios recordes

Pesca de canoa e motorizada
recorde em prêmios no FIPe
Assessoria c/ Redação

Foto: Esdras Crepaldi

Flagrante da premiação dos campeões do 37º FIPe

C

om chave de ouro o mega
festival internacional de
pesca de Cáceres (37º
FIPe) realizou na noite de
anteontem, a entrega da

premiação aos campeões de
pesca de canoa e motorizada,
depois de uma largada
emocionante pela manhã, com
267 embarcações singrando as

águas do Rio Paraguai e um
retorno vibrante após seis horas
de pesca ininterrupta, disputada
em uma área próxima ao Porto do
Sadao.

MÚSICA & RIMA

Adolescentes do sócio-educativo
de Cáceres participam de oficina
Secom/MT

A

dolescentes do Centro de
A t e n d i m e n t o
Socioeducativo
Masculino de Cáceres
participaram no último sábado
(9) de uma oficina de rima com a
banda musical Salomanos, de
Mato Grosso.
A proposta da atividade,
contar a história do rap para os
internos e mostrar que é possível
gerar renda por meio da música.
Durante a oficina no
período da manhã, a banda
apresentou aos participantes a
origem do Rap e seus pioneiros e
posteriormente trabalhou a

junção entre os quatro elementos
do hip hop: o break, graffiti, Dj e o
Mc.
Na oficina, os
aprenderam fazer rimas no
formato de escrita, diretas,
intercaladas, casadas e tipos de
levada (forma de cantar). Ao
final, eles praticaram suas
próprias rimas tendo como base
batidas sampleadas (trechos
sonoros prontos e utilizados para
montar uma nova composição).
Como parte orientativa, o
facilitador da aula formou uma
roda e cada participante
apresentou a rima que fez
Foto: Fernanda Nazário

mediante uma dinâmica de
compartilhamento, onde uma
pessoa se apropria da rima do
outro e acrescenta outros
elementos. Para encerrar a
atividade, o grupo Salomanos
apresentou um pocket show no
Centro Sócio-educativo.
A oficina faz parte de um
projeto cultural coordenado pela
banda, por peio do edital Circula
MT, da Secretaria de Estado de
Cultura.
As letras da Salomanos
retratam o cenário e os conflitos
da periferia e incorporadas à
sonoridade urbana, configuramse como hinos de positividade e
auto-estima.

A entrega das premiações
foi motivo de festa para diversas
equipes, que aguardavam
ansiosas o anúncio das seis
equipes classificadas para
receber os troféus e prêmios e a
grande campeã foi a Equipe
DNER de Cáceres, composta
pelos pescadores, Antônio
Damasceno Silva, Luciana Silva
Oliveira e João José da Silva
Filho. A equipe capturou e
devolveu ao rio 5 exemplares,
sendo quatro Jaús e um Cachara,
totalizando 22.820 pontos.
Os campeões levaram
prêmios que totalizam R$ 126 mil
reais, um carro Volkswagen
Saveiro, uma lancha de 17 pés,
um motor 60 HP e uma carretinha
para transportar a embarcação. O
prefeito Francis Maris, destacou a
qualidade da prova , por muitas
espécies capturadas como
cacharas, barbados, pintados,
jaús, palmitos e pacus, foram
fisgados, medidos, pontuados e
devolvidos ao rio.
Classificação e Prêmios - 1º
Lugar – Equipe DNER – 22.820
pontos / Cáceres-Troféus e um
veiculo Saveiro, Lancha 17 pés,
Motor 60 HP e uma carretinha,
Antônio Damasceno Silva,
Luciana Silva Oliveira e João
José Silva Filho; 2º Lugar –
Equipe Zanatta / 19730 pontos /
Cáceres - Um barco de Alumínio
de seis metros e um motor de
popa 25 HP
e carretinha,
Fabrício Rodrigues Zanatta, Luis
Fenando da Silva Luis Carlos da
Silva. 3º Lugar –Equipe Anzol de
Ouro –19.530 pontos / Porto
Estrela - Um barco de Alumínio
de seis metros e um motor de
popa 15 HP e gerador, Eduardo
H e n r i q u e G a s p a r, N a b o r
Machado e Jane Valeriano
Parreira. 4º Lugar – Equipe
Transeletrônica – 17.785 pontos/
Cáceres - Um barco de Alumínio
de seis metros e um motor de
popa 15 HP, Valdiney Gonzaga
dos Reis, Vanderson Gonzaga dos
Reis e Osvaldo Gonzaga dos
Reis. 5º Lugar – Equipe
Bagaceira – 16.050 pontos /
Cáceres - Troféus e um motor 15

HP, Alexandre Lemgruber
Pimente, José Marcelino Alves e
Valdevino Marcelino Alves; 6º
Lugar – Equipe Fazenda Malibú
– / Glória D'Oeste - Troféus e um
barco de alumínio de 6 metros,
Eduardo Henrique Penachione,
Sílvio Lebreiro dos Santos e
Luciano dos Santos Sete.
Na pesca de canoa, 111
equipes, compostas por dois
pescadores, participaram da
prova, batendo mais um recorde
nacional e depois de três horas de
pesca, fisgadas, a equipe
cacerense
Os Feras, venceu a
competição com apenas 50
pontos de diferença para a
segunda colocada, Anzol de
Ouro, de Porto Estrela. Os
Campeões com méritos foram
Juliano da Silva Fernandes e
Michel Yoshikazu Sato, “Os
Feras” do FIPe, com 6.900
pontos, que levou de prêmio um
barco de seis metros e um motor
de popa 25 HP.
Classificação e Prêmos: 1º
Lugar –Equipe Os Feras – 6.900
pontos / Cáceres - Troféus e um
barco de Alumínio seis metros e
um motor de popa 25 HP, Juliano
Silva Fernandes e Michel Sato; 2º
Lugar – Equipe Anzol de Ouro –
6.850 pontos / Porto Estrela - Um
barco de Alumínio de seis metros
e um motor de popa 15 HP,
Eduardo Henrique Gaspar e
Nabor Machado; 3º Lugar –
Equipe No Bico da Botina –
5.310 pontos / Cáceres - Um
motor de popa 15 HP, Ednaldo de
Oliveira Claus e Vagner Antero
Cortez; 4º Lugar – Equipe Os
Sócios – 4.950 pontos / Cáceres Troféus e um barco de alumínio
de seis metros, Elson Santana de
Carvalho e Alexandre Santana
Reis 5º Lugar – Equipe Os
Biscoitos – 4.350 pontos /
Cáceres - Troféus e um motor
rabeta, Ademilson Buck e Kllima
Maria de Arruda; 6º Lugar –
Equipe Família Unida – 4.300
pontos / Cáceres - Troféus e um
motor rabeta, Antônio
Damasceno Silva e Luciana da
Silva Oliveira.

Banda Salomanos apresentou um pocket-show na oficina
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CRIANÇA OBJETO

Segundo mãe da vitima, o suspeito tentando reatar o caso, mantinha contatos com a criança postando fotos do seu pênis à ela e com fotos nuas da menor no celular

Preso é acusado de abuso sexual
contra lha da ex-companheira
PJC-MT C/ Redação

Foto: PJC/MT

U

m individuo acusado de
estupro de vulnerável
contra a filha da examásia, (uma menina de 12 anos)
foi preso pela Polícia Judiciária
Civil, na última sexta-feira (8), no
município de Pontes e Lacerda,
durante ação para cumprimento
de dois mandados de prisão.
Everson Alacrino Silva
Soares, 22, era investigado pelo
crime de estupro de vulnerável,
contra a filha da excompanheira, que ao descobrir os
fatos procurou a Delegacia de
Polícia de Pontes e Lacerda, para
fazer a denúncia no dia 17 de abril
deste ano.
Conforme relato da mãe
da menina, após romper o
relacionamento com Everson,
ele, na tentativa de reatar a
relação, passou a ser amigo dos
filhos dela, levando-os sempre
para passear no shopping e na
praça da cidade.
Ela informou ainda que ao
assumir novo casamento e evitar
que o suspeito visse os filhos,
descobriu que o mesmo estava
mantendo contato com sua filha

município de Pontes e Lacerda,
na última sexta-feira (8), onde foi
cumprido o mandado de prisão

preventiva representado pela
Polícia Civil.

POVO NO LIMITE

Ladrão afana celular e leva
sova de populares no Trevo
Da Redação

U

Everson Alacrino Silva Soares já está chaveado no pote

de 12 anos por telefone, e ainda
possuía fotos da criança sem
roupa em seu aparelho celular.
Diante destes fatos
descobertos por ela, resolveu
conversou com a menor que
contou ter enviado as fotos a
pedido do ex-padrasto, bem como
recebeu do mesmo, fotos do seu

órgão genital.
C o m b a s e n a s
informações os policiais civis
iniciaram diligências para
investigar o caso e com indícios e
provas de crime, Everson foi
localizado em uma propriedade
agrícola nas proximidades da
Rodovia BR 074, zona rural do

m meliante de 20 anos,
nome não informado
pela policia, apenas as
W.S.M., foi preso na manhã da
última quinta-feira (7) após tentar
roubar uma estudante do Instituto
Federal de Mato Grosso em
Cáceres. O suspeito foi flagrado
por populares, que o espancaram
até a chegada da polícia. Apesar
da sova, o vagau não apresentava
ferimentos graves, nem precisou
ser medicado no hospital e foi
mesmo levado de carona no
camburão, direto para a
delegacia.
Sobre o caso, policiais
civis disseram ter sido acionados
por volta das 8h30 da quinta feira,

para atender uma ocorrência na
Avenida Getúlio Vargas, no
bairro Jardim Trevo em Cáceres.
Ao chegar ao local os policiais
encontraram o suspeito caído ao
chão sendo espancado por
populares revoltados e que
cessaram as massagens, já que os
fardados iriam cuidar do resto.
Os policiais apuraram que
o jovem havia tentado furtar o
celular de uma estudante do
IFMT, mas foi flagrado pelos
populares, que impediram o
crime e a fuga do meliante, que
uma vez detido, foi encaminhado
ao majura de plantão na
delegacia, o qual com base na lei
tomou as demais providências.
Foto: Ilustrativa

BOCA DE FUMO

Parelha de mula dançou
com pacoteira de xibaba
Akitáfacil c/ Redação

U

m casal envolvido com
tráfico de drogas na
região de fronteira foi
preso pela Polícia Judiciária
Civil, na tarde da última sextafeira (8), no município de Pontes
e Lacerda, durante ação policial
que resultou também na
apreensão de droga, dinheiro e no
cumprimento de um mandado de
prisão.
Os suspeitos, Felipe
Thomas Quintino Silva, 27, e sua
esposa Marina de Jesus Meira,
18, foram autuados em flagrante

pelo crime de tráfico de drogas.
Ambos foram descobertos
durante diligências para apurar e
identificar pessoas, atuantes do
comércio de droga na cidade,
quando se apurou que casal
comercializava drogas na própria
residência e ainda dava suporte a
criminosos, fornecendo veículo,
armas e munições para práticas
delituosas.
Com base nas suspeitas,
os policiais civis passaram a
monitorar os dois e no fim de
semana, tarde da sexta-feira (8), o
Foto: PJC/MT

Felipe e esposa Marina, vão ﬁcar boa temporada no xilindró

casal foi abordado em uma
motocicleta com documentação
irregular.
A equipe acompanhou
Felipe até sua residência, no
centro da cidade, para pegar os
documentos pessoais e na
ocasião, com a permissão do pai
do rapaz que estava na casa, os
investigadores foram até o quarto
do suspeito. No local
encontraram três tijolos de
maconha, com diferentes
tamanhos, quatorze porções da
mesma droga, além de três
munições de calibre 380, balança
de precisão, apetrechos para
embalar entorpecentes e mais de
R$ 170 em dinheiro.
Felipe e Marina foram
conduzidos à Delegacia de
Polícia de Pontes e Lacerda,
interrogados e autuados pelo
crime de tráfico de drogas, além
de que durante checagem, foi
identificado um mandado de
prisão em aberto, expedido pela
3ª Vara Criminal da Comarca
local, em desfavor de Felipe, o
qual foi devidamente cumprido
pela Polícia Civil. Após os
procedimentos e confecção dos
autos de prisão, o casal foi
colocado à disposição da Justiça.

Cáceres-MT, terça-feira 12 de junho de 2018

A impunidade tem levado o povo a reagir contra os ladrões

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

MULAS VOADORAS

Harysohn Pina filho da ex-deputada 1ª dama de Barreiras, (Bahia), envolvido no roubo de um avião e morte de um policial federal em Sinop, pilotava a aeronave

Aeronave interceptada na região
com quase 20 arrobas de cocaína
PF/MT c/ Redação

Fotos: Divulgação

A

Polícia Federal, em
operação conjunta com a
Força Aérea Brasileira
(FAB) e forças policiais da
Secretaria de Segurança Pública
de Mato Grosso (Gefron, Polícia
Militar, Polícia Civil e Ciopaer),
localizou no último sábado (9)
uma aeronave oriunda da Bolívia,
com aproximadamente 300
quilos de cocaína. A aeronave fez
um pouso forçado em uma área
rural do município de Salto do
Céu (MT). Com base nos dados já
obtidos pelas forças policiais, a
FAB localizou a aeronave
retornando da Bolívia. Após o
comando para que a aeronave
mudasse a rota e pousasse em
Tangará da Serra, o piloto
desobedeceu a ordem, fazendo o
pouso.

Aldo Sanchez Sandoval Co
piloto, segundo o Gefron,
membro do exército boliviano.
Os oficiais da FAB
solicitaram apoio as Unidades de
Polícia Militar da Área, sendo
que Policiais Militares de
Lambari D'Oeste, Rio Branco e
de Salto do Céu se deslocaram
imediatamente para as
proximidades da fazenda Rancho
Alegre, local em que o piloto
utilizou uma estrada rural de
acesso a propriedade para pousar.
Um helicóptero do Centro
Integrado de Operações Aéreas
pousou logo em seguida, com
agentes Federais, Militares do
Piloto Harysohn e co-piloto Aldo Sanchez foram presos com a droga
Gefron e do Ciopaer. No mesmo
Após o pouso o piloto do e primeira-dama de Barreiras momento também chegaram
avião Harysohn Pedrosa Pina, de (BA), Antônia Pedrosa Pina), foi Policiais Militares das regiões
46, (filho da ex-deputada estadual preso junto com um passageiro próximas, que passaram a realizar
diligências na região de mata,
ACIDENTE DE MOTO
onde conseguiram localizar os
suspeitos, o brasileiro Harysohn e

Estudante araputanguense
morre nos Estados Unidos

Redação c/ O.D

A

estudante universitária
Pollyana Cardona,
natural de Araputanga e
que residia ultimamente em
Cuiabá, morreu na ultima sextafeira ao se acidentar com sua
motocicleta quando estava à
caminho da faculdade em que
estudava, na cidade de Saint
Louis, fronteira do estado de
Missouri com Illinois, nos
Estados Unidos. O seu corpo,
segundo familiares será enterrado
em um cemitério na Flórida.
A informação foi
confirmada pela jornalista

D'Laila Borges, prima de
Pollyana que também nasceu em
Araputanga e hoje em dia mora
em Cuiabá.
De acordo com a familiar,
a sua prima saiu com a moto para
ir para faculdade, como sempre
fazia e não retornou. “Ela saiu de
casa de manhã para ir para
faculdade, era para ter voltado
depois do almoço, mas não
voltou.
Seus familiares ficaram
preocupados, o seu marido
rastreou o telefone celular, foi
atrás e conseguiu encontrar o
Foto: Reprodução

Pollyana Cardona será sepultada hoje nos Estados Unidos

corpo somente à noite”, disse.
Ainda conforme as
informações que a jornalista
recebeu de sua família que vive
nos Estados Unidos, a moça
provavelmente perdeu o controle
em uma curva e entrou com a
motocicleta em uma região de
mata. O seu corpo foi
encaminhado para o estado da
Flórida ontem, (11), onde será
enterrado hoje.
“O que me passaram é que
ela perdeu o controle em uma
curva. Até agora falei só com a
mãe dela e está todo mundo muito
abalado. O corpo dela só foi
liberado três dias depois, por que
lá as coisas são mais complicadas
que aqui. A mãe dela vai enterrar
ela por lá na Flórida mesmo, que é
onde ela mora. ”, explicou.
Pollyana morou em
Araputanga até o ano de 2006 e se
mudou para Flórida, estado em
que sua mãe já vivia desde 2002.
No país estrangeiro, a
universitária se mudou para o
estado de Missouri, onde casou e
teve filhos.
Além do marido
estrangeiro, ela deixou uma filha
de 15 anos, nascida no Brasil e
outros filhos com idades de três e
quatro anos, nascidos no Estados
Unidos.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

o boliviano Aldo.
Conforme se reporta em
2015, o juiz Murilo Mendes, da 1ª
Vara Federal de Sinop, condenou
Harysohn Pedrosa Pina, a 2 anos
e 1 mês de prisão, concedendolhe liberdade, pois foi absolvido
pelo crime de tentativa de roubo.
Ele estava com Carlos da Rosa
Silva, Revelino Leismann,
Genivaldo Ferreira, e Bruno de
Lima, durante tentativa de roubar
um avião Cessna em um
aeródromo de Sinop, ação
criminosa que resultou na morte
do policial federal Mário de
Almeida Mattos.
A apreensão é resultado
da troca de informações entre
todas as instituições envolvidas.
A integração entre as forças
policiais é característica
marcante da região de Cáceres,
fronteira do estado de Mato
Grosso com a Bolívia.

PROTESTO NO FESTIVA

Manifestantes pedem preservação
do Pantanal durante competições
G-1/MT c/ Redação
Foto: Luana Santana

Grupo desfilou na domingueira do FIPe com as faixas de protesto

I

ntegrantes do Comitê
Popular do Rio Paraguai
protestaram domingo
último, (10) em Cáceres e
pediram a preservação do
Pantanal durante a abertura das
competições no 37ª Festival
Internacional de Pesca Esportiva
de Cáceres.
Com faixas e cartazes, o
grupo cobrou a proteção do
bioma e criticou a atuação de
grandes empresários. "Não há
peixe, nem FIPe sem Pantanal
conservado", dizia uma das
faixas.

O boneco de um pescador
ribeirinho dentro de um barco
também foi usado pelos
manifestantes.
"Ninguém é contra o
progresso do nossa estado. O que
queremos, na verdade, é que seja
um progresso aliado com respeito
ao pantanal. Essa é uma festa
bonita, mas os grandes
empresários têm que entender a
ganância vai destruir nossa
natureza", afirmou Miraci Pereira
Silva, representante da
Associação Regional de
Produtores Agroecológicos.

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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CINEMA NA PRAÇA

Quando chegam às cidades tudo é retirado do veículo e o cinema é montado em praças públicas e quadras esportivas, principalmente em regiões carentes

Van com energia solar vai
projetar filmes no interior
Assessoria c/ Redação
Foto: Divulgação

Depois de rodar cidades
do nortão do estado como
Cláudia, no domingo
Marcelândia, ontem, Matupá,
nesta terça-feira, Carlinda,
amanhã, 13 e Poconé, nos dias 19
e 20, o projeto chega à cidades da
região de Cáceres, em Porto
Esperidião e Jauru no final da
p r ó x i m a s e m a n a ,
respectivamente nos dias 23, e
25. O projeto Cinesolar é o
primeiro cinema itinerante do
Brasil que exibe filmes a partir da
energia solar e, desta vez,
As sessões são gratuitas e
abertas ao público. O objetivo é
levar a diversas cidades do país
eventos instigantes das séries de
cinema ao ar livre,
democratizando o acesso às
produções audiovisuais e
promovendo ações sustentáveis
através do projeto. As sessões
contam com a participação de um

apresentador, que faz a mediação
entre os filmes e o público.
Equipado com placas
solares e um sistema conversor de
energia, um veículo viaja por
várias regiões para realizar
sessões gratuitas de cinema. O
projeto utiliza energia limpa e
renovável para exibições de
filmes, unindo arte, cinema e
sustentabilidade. No interior do
veículo, há assentos para o
público e telão com metragem de
200 polegadas, além de sistema
de projeção.
Durante os eventos,
acontece também a Eco Estúdio
Solar - exposição tecnológica
sustentável que apresenta as
curiosidades e características que
envolvem o projeto, passando
informações sobre os princípios
básicos da energia solar, a
exemplo de como ela se
transforma em energia elétrica.

A praça vira sala de cinema para alegria das famílias

C

om uma van equipada, o
projeto Cine Solar iniciou
no final de semana, um
tour com cinema de graça às
crianças do interior de Mato
Grosso, prosseguindo com esta

iniciativa salutar até o dia 25
deste mês, período em que serão
projetados filmes gratuitos para a
comunidade.
O primeiro evento
aconteceu na última sexta-feira,

em União do Sul, com sessões de
filmes e oficina de cinema, para
abrir a temporada do
"Cinesolarzinho", como é
chamada a versão voltada para o
público infantil.

BAGULHEIRA SUJA

Policiais estouram boca cheia
de muamba de roubo e tráfico

PJC/MT c/ Redação

U

ma ação integrada para
coibir o tráfico de drogas e
crimes contra a patrimônio
na região de fronteira foi deflagrada
pela Polícia Judiciária Civil e Polícia
Militar, no sábado (9) em Cáceres. O
trabalho em conjunto de combate a
criminalidade foi desencadeado
durante a realização do 37º Festival
de Pesca na cidade, para
cumprimento de mandado de busca e
apreensão domiciliar.
A operação voltada também
para a prevenção de delitos no
decorrer das festividades resultou na
apreensão de droga, dinheiro,
aparelhos celulares, além de
diversos objetos provenientes de
crime, como relógios de pulso,
botijões de gás, maquitas,
furadeiras, bombas d'água,
televisores, serras circulares,
lixadeira, martelete, plainadeira,
secador de cabelo, bombas de alta
pressão, rádio automotivo, módulo,

entre outros.
Os produtos foram
localizados na residência alvo do
mandado judicial e investigado por
suspeitas de ser usado como ponto
de venda de entorpecente. No
momento da chegada dos policiais
no imóvel, o suspeito de 39 anos não
estava na casa e agora, com a
apreensão dos produtos de origem
ilícita, um inquérito policial será
instaurado pela Polícia Civil para
apurar os fatos.
As vítimas deverão
comparecer na Delegacia para
reconhecimento dos objetos, e,
posteriormente, serem restituídas.
Participaram da ação os policiais
civis da Delegacia Especializada de
Fronteira (Defron), em parceira com
os policiais militares do 6º Batalhão
da Polícia Militar e do Grupo
Especial de Fronteira (Gefron), o
qual atuou com o Canil Integrado de
Fronteira (CanilFron).
Foto: PJC-MT

Produtos roubados foram localizados na residência/boca
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PONTADA GROSSA

Com expulsão de artilheiro Tiarinha, Verdão do Norte não teve força para segurar o time pé-vermelho e na prorrogação levou o gol de misericórdia caindo na tabela

Luverdense derrotado de
virada do Operário no sul
Redação c/ Globo/Esporte
Foto: Futebol/Press

O

Operário-PR conquistou
uma virada heróica diante
do Luverdense-MT na
tarde deste domingo, pela quinta
rodada do Campeonato Brasileiro
Série C. O confronto aconteceu no
estádio Germano Kruger, em
Ponta Grossa-PR, e terminou com
vitória do Fantasma por 3 a 2.
O duelo já começou
agitado desde os primeiros
minutos e o Verdão do Norte de
MT não demorou para abrir o
placar. Aos 4 minutos, a zaga do
Operário-PR dormiu e Rubinho
passou para Cleberson Tiarinha
tocar para o fundo das redes. Aos 6,
a zaga vacilou de novo e Moisés
quase ampliou para o Luverdense.

Mas o time da casa
resolveu reagir e aos 11 minutos,
Cleyton levantou a bola na área em
cobrança de escanteio e Juan Sosa
subiu para mandar para o fundo
das redes e deixar tudo igual. Os
mandantes acordaram para o jogo
e levaram perigo em alguns
momentos, chegando a marcar a
virada, mas o gol foi anulado pela
arbitragem, que marcou
impedimento.
O duelo era bom, com
chances de perigo para as duas
equipes. Sem permitir erros, o
Luverdense fez 2 a 1 aos 44
minutos e foi para o intervalo em
vantagem. Moisés puxou contraataque mortal e tocou para Lucas

Braga, que obrigou Simão a fazer
boa defesa. Mas Paulo Renê estava
esperto na sobra e mandou a bola
para o fundo do gol.
Com o Operário melhor, o
árbitro deixou o jogo correr e a
partida ficou mais pegada. Aos 17
minutos, Cleberson Tiarinha
acertou uma cabeçada no
adversário e foi expulso, deixando
o Luverdense com um jogador a
menos. Com vantagem numérica,
o Fantasma aproveitou rápido e já
empatou o jogo com Xuxa aos 29
minutos de jogo.
O Operário seguiu em
cima e foi buscando o ataque para
virar. Aos 32 minutos, Quirino
bateu bem para defesa do goleiro.

TROPEÇO NA ARENA

Dourado perde pro Braga
em casa e cai seis posições
S.N c/ Redação

O

Cuiabá Esporte Clube foi
derrotado em casa, pelo placar
de 1 a 0 aplicado pelo
Bragantino na noite de sábado último,
em partida válida pela 9ª rodada do
Grupo B, no Campeonato Brasileiro da
Série C, na Arena Pantanal e com isso,
o Braga entrou na zona de classificação
com 15 pontos, na vice-liderança,
enquanto que o Dourado se manteve
com 13, mas caiu para 6ª posição.
Os primeiros minutos de jogo
foram dominados pelo Cuiabá
buscando abrir o placar. Já o
Bragantino apresentou dificuldades
para ficar com a bola. Aos 7, Bueno

laçou para Fabiano, mas a bola ficou
com o goleiro do Dourado. Aos 10,
defesa do Cuiabá conseguiu desarmar
boa jogada de Marquinhos e Matheus
Peixoto do Bragantino. Aos 15, o time
de São Paulo se recuperou e passou a
ter mais posse de bola. Já o Cuiabá
manteve a pressão.
Aos 23, o Matheus Peixoto, do
Bragantino, subiu de cabeça na área,
bola sobrou para Léo Jaime, que
conseguiu pegar firme, mas
desperdiçou e mandou para fora. Aos
26, Bruno Sávio conseguiu furar a
defesa do time de São Paulo, cruzou
para João Carlos, que quase abriu o
Foto: Otmar de Oliveira

Dourado brigou, mas não conseguiu segurar o Bragantino Foto: Otmar de Oliveira
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placar para o Cuiabá. Aos 34, Matheus
Peixoto girou em cima do zagueiro do
Cuiabá e bateu firme, mas a bola foi
para fora. Aos 45, Léo Jaime consegui
se livrar do marcador, mas perdeu a
oportunidade de abrir o placar para o
Bragantino. Fim do primeiro tempo e
sem gols.
No segundo, ambos os times
voltaram sem mudanças. Logo no
início, Bruno Sávio puxou contragolpe
para o Cuiabá, com Eduardo Ramos,
que pecou na finalização e perdeu uma
ótima chance de marcar. Aos 10, João
Carlos chutou forte e a bola passou
muito perto do gol do Bragantino. Aos
12, em jogada individual, Marquinhos
se livrou da marcação e bateu rasteiro,
mas a bola desviou na zaga e saiu para
escanteio.
Aos 16, Alê recebeu
cruzamento de Bruno Sávio e cabeceou
para fora, perdendo mais uma chance
de marcar para o Cuiabá. Aos 37,
Fernandinho abriu o marcador na
Arena Pantanal deixando o Bragantino
na frente. Ele arriscou na entrada da
área, a bola desviou na zaga e Victor
Souza não conseguiu defender.
Cuiabá 0 x 1 Bragantino. O
time de mato-grossense ainda tentou
reação, mas não conseguiu reverter o
placar nos últimos minutos de jogo. O
próximo confronto do Cuiabá será
contra o Luverdense no próximo
sábado (16), no estádio Passos das
Emas, em Lucas do Rio Verde, às
17h00.

Tiarinha esqueceu da bola agrediu adversário e foi expulso

Com pressão do Fantasma, o
Luverdense se fechou no campo de
defesa. Em grande lance, Lucas
Batatinha bateu com muito perigo,
mas a bola desviou e foi para
escanteio.
Na cobrança, aos 49
minutos, Clayton apareceu na área
para completar de cabeça e marcar
o gol da virada heróica e com esta

vitória, o Operário-PR foi a 17
pontos, terminando a rodada na
vice-liderança do Grupo B da
competição. Já o Luverdense
perdeu a chance de entrar no G4,
ficando na quinta posição, com 13
pontos somados e buscará uma
reabilitação no final de semana
jogará contra o Cuiabá, no estádio
Passo das Emas, em Lucas do Rio
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"O Amor tem o poder de transformar, mas também a
capacidade de compreender"
Neste dia destinado aos namorados, nada mais justo que celebrar o
Amor. E hoje nossos flashs aos casais que vivem esse mais nobre
sentimento com companheirismo, respeito e cumplicidade. A todos
que celebram o Amor nossos parabéns com votos que essa chama
nunca se apague. Nosso Brinde...

By Rosane Michels

Esotérico
Mercúrio, o Deus das trocas e
da comunicação, deixa
Gêmeos e começa sua
caminhada através de Câncer,
marcando o início de um
período de maior
envolvimento com sua casa e
vida doméstica. O momento é ótimo para
promover encontros com amigos e parentes
queridos para boas conversas em sua casa.

Mercúrio, o Deus das trocas
e da comunicação, deixa
Gêmeos e começa sua
caminhada através de
Câncer, marcando o início
de um período de maior
envolvimento com seus projetos
profissionais e carreira, que podem dar um
passo à frente. Momento ótimo para a
apresentação de projetos e palestras.

Mercúrio, o Deus das trocas e
da comunicação, deixa
Gêmeos e começa sua
caminhada através de Câncer,
marcando o início de um
período de boa comunicação
e possibilidade de novas amizades, pois sua
vida social ganha um novo colorido. Um
acordo ou negociação pode levar à
concretização de um novo contrato.

Mercúrio, o Deus das trocas e
da comunicação, deixa
Gêmeos e começa sua
caminhada através de Câncer,
marcando o início de um
período de movimento em
projetos de médio prazo, especialmente os
que envolvem viagens e contato com
empresas e pessoas estrangeiras. O
momento é ótimo para rever sua filosofia de
vida.

Mercúrio, o Deus das trocas e
da comunicação, deixa seu
signo e começa sua
caminhada através de Câncer,
marcando o início de um
período de movimento
positivo em suas finanças. Sua capacidade
estratégica para novos negócios aumenta
sensivelmente. O momento é ótimo para
fechar um novo contrato.

Mercúrio, o Deus das
trocas e da comunicação,
deixa Gêmeos e começa
sua caminhada através de
Câncer, marcando o início
de um período de interiorização e maior
capacidade estratégica para os negócios
que envolvem dinheiro. Uma nova
parceria ou sociedade financeira pode
ser firmada.

Mercúrio, o Deus das trocas
e da comunicação, deixa
Gêmeos e começa sua
caminhada através de seu
signo, marcando o início de
um período de melhora na comunicação e
vida social agitada. O momento pode
envolver a necessidade de estar com
amigos, mas também de adquirir mais
conhecimento. Comece um novo curso.

Mercúrio, o Deus das trocas e
da comunicação, deixa
Gêmeos e começa sua
caminhada através de Câncer,
marcando o início de um
período de movimento
intenso e agradável na vida social e
aproximação de amigos, novos e antigos.
Uma nova sociedade ou parceria comercial
pode começar a ser discutida e firmada em
pouco tempo.

Mercúrio, o Deus das trocas
e da comunicação, deixa
Gêmeos e começa sua
caminhada através de
Câncer, marcando o início
de um período de
interiorização e necessidade de distanciarse da vida social. Você estará mais voltado
para o seu passado. Um amigo antigo pode
voltar a fazer parte de sua rotina.

Mercúrio, o Deus das trocas e
da comunicação, deixa
Gêmeos e começa sua
caminhada através de Câncer,
marcando o início de um
período de rotina
movimentada e boa comunicação,
especialmente com colegas de trabalho. Um
novo projeto pode surgir ou mesmo uma
nova colocação no mercado de trabalho.

Mercúrio, o Deus das trocas e
da comunicação, deixa
Gêmeos e começa sua
caminhada através de Câncer,
marcando o início de um
período de movimento
intenso na vida social, com aproximação de
amigos. O momento pode indicar também
um convite para gerenciar uma nova equipe
de trabalho. Você estará mais simpático e
comunicativo.

Mercúrio, o Deus das trocas e
da comunicação, deixa
Gêmeos e começa sua
caminhada através de Câncer,
marcando o início de um
período de movimento
agradável na vida social e aproximação de
pessoas interessantes à sua vida. O
momento pode envolver uma melhora
efetiva no relacionamento com os filhos.

Felintho Dias e Eliene Liberatto

Amarildo Merotti e Adriana Maciel Mendes

Gilmar Assunção e Gilda Moreira
José Carlos Carvalho e Salete Carvalho

Amarildo Bruzzon e Zezé Nicodemos

Paulo Drager e Luciany Muniz

