
supermercado e sua 
esposa não tinha envolvimento 
com o crime.

Sobre a arma de fogo 
usada na ação, a mulher indicou 
que estava no forro da casa. Era 
um revólver calibre 38, cromado, 
com marca  e  numeração  
inelegível, seis munições intactas 
e uma deflagrada. A vítima 
reconheceu a arma do crime. 
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e dentro da Penitenciária 
Central do Estado (PCE), Dem Cuiabá, dois chefes 

de uma quadrilha de ataque a 
agências bancárias em Mato 
G r o s s o  d a v a m  o r d e n s  e  
acompanhavam em tempo real os 
crimes por videochamadas no 
celular, segundo a Polícia Civil.

A organização criminosa 
foi alvo da 'Operação Ômega 2', 
deflagrada ontem,  (7), pela 
Gerência de Combate ao Crime 
Organizado (GCCO),  que 
cumpriu mandados de prisão e de 
busca e apreensão em Cuiabá, 
Várzea Grande e Mirassol 
D'Oeste. 

Na operação, a polícia 
prendeu três homens suspeitos de 
invadir uma agência bancária em 

Mirassol D'Oeste, a no dia 
9 de fevereiro deste ano, e 
apreendeu um carro de luxo.

Segundo a polícia, o 
veículo tinha sido comprado com 
parte do dinheiro levado do 
banco. Na casa dos suspeitos, os 
policiais encontraram mais de R$ 
5 mil, joias, celulares, um cofre e 
equipamentos que teriam usados 
para invadir a agência.

O s  d o i s  c h e f e s  d a  
quadrilha, que estão presos na 
PCE, foram levados para a sede 
d a  G C C O  p a r a  p r e s t a r  
depoimento. Os celulares usados 
por eles e pelos demais membros 
do grupo foram apreendidos. 

A Justiça autorizou a 
aná l i se  do  conteúdo  dos  
aparelhos, que vão passar por 

espingarda de pressão.
T a m b é m  f o r a m  

apreend idas  no  endereço  
celulares, jóias, capacetes, R$ 
593,00 e a moto Yamaha. Os 
materiais foram encaminhados 
juntamente com os suspeitos, 
incluindo a mulher, para a 
autoridade policial  da 1ª  
Delegacia de Policia Judiciária 
Civil.

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

uma perícia.
A suspeita da polícia é que 

o grupo tenha feito outros ataques 
a agências bancárias no estado.

DENTRO DA CADEIA

Chefes de quadrilha assistiam
assaltos por vídeos chamadas

Na operação, doram presos três homens suspeitos de invadir uma agência bancária em Mirassol D'Oeste, em 9 de fevereiro deste ano, e apreendeu um carro de luxo

PJC/MT c/ Redação

oliciais militares do 6º 
Batalhão de Cáceres, Pprenderam dois suspeitos 

do roubo ao supermercado Fazio, 
ocorrido às 16h000 da última 
quarta-feria (5.12) no bairro 
Jardim Cidade Nova. Armados e 
utilizando de ameaças, eles 
r o u b a r a m  o  c a i x a  d o  
estabelecimento e celulares de 
c l ientes  que es tavam em 
compras. Na sequência, fugiram 
em uma motocicleta vermelha.

C o m  a  a j u d a  d a  
população, que denunciou a 
localização dos assaltantes em 
uma casa no bairro Santo 
Antônio. Os policiais cercaram a 
casa e a esposa de um dos 
suspeitos se apresentou. Ela disse 
que a moto estava no quintal e que 
seu marido, Gabriel Pereira de 
Carvalho, 19, estava no fundo da 
residência, ao lado de um do 
p r i m o  B r u n o  d e  P a u l a  
Cavalcante, 28.Os policiais 
flagraram os dois em um cômodo, 
contabilizando o dinheiro. 
Segundo o próprio Gabriel, a 
quantia havia sido levada do 

furto qualificado pelo uso 
de explosivos e formação de 
quadrilha e podem pegar de 
quatro a 18 anos de prisão

Os valores levados do 
banco em Mirassol D'Oeste não 
foram divulgados. 

Eles devem responder por 

Criminosos dentro da cheirosa PCE davam ordens aos trutas externos   

Foto: GCCO/MT

CIDADE NOVA

Primos são presos por roubo de supermercado em Cáceres
Sesp-MT c/ Redação

Arma e muamba foram apreendidos na cachanga dos marginais   

Foto: PM/MT
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Vênus em Escorpião começa 
a caminhar livre da pressão de 
Urano nos últimos graus de 
Áries, indicando dias de 
movimento em projetos que 
e n v o l v e m  a c o r d o s  
financeiros. Uma grande 

soma de dinheiro pode estar em jogo. Você 
estará mais fechado, reflexivo e com grande 
capacidade estratégica.

Esotérico

Vênus em Escorpião começa 
a caminhar livre da pressão de 
Urano nos últimos graus de 
Áries, indicando dias de 
movimento positivo nos 
relacionamentos, pessoais e 

profissionais. O período pode envolver a 
chegada de um novo amor em sua vida, caso 
esteja só. Uma sociedade comercial pode ser 
negociada.

V ê n u s  e m  E s c o r p i ã o  
começa a caminhar livre da 
pressão de Urano nos 
últimos graus de Áries, 
indicando rotina agradável e 
m e l h o r a  d o s  

relacionamentos de trabalho. Um novo 
projeto, envolvendo diretamente você, 
pode ser aprovado, trazendo dias de 
prazer, bem-estar e harmonia.

Vênus em Escorpião 
começa a caminhar livre da 
pressão de Urano nos 
últimos graus de Áries, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  

movimento e bem-estar na vida social e 
aproximação de pessoas interessantes à 
sua vida. Seu coração será testado, pois 
um novo romance pode começar a ser 
desenhado pelo Universo.

V ê n u s  e m  E s c o r p i ã o  
começa a caminhar livre da 
pressão de Urano nos 
últimos graus de Áries, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
interiorização e necessidade 

de estar mais perto dos seus. Sua casa se 
torna o melhor lugar do mundo para 
encontros e boas conversas com amigos 
queridos e parentes mais próximos.

Vênus em Escorpião começa a 
caminhar livre da pressão de 
Urano nos últimos graus de 
Áries, indicando dias de 
melhoria da imagem social e 
profissional. Mesmo que 

queira ,  não vai  conseguir  passar  
despercebido. O período pode envolver um 
novo caminho profissional que certamente 
levará ao sucesso e reconhecimento.

Vênus em Escorpião começa 
a caminhar livre da pressão 
de Urano nos últimos graus 
de Áries indicando dias de 
m o v i m e n t o  a l t a m e n t e  
positivo em suas finanças. O 

período é ótimo para novos investimentos, 
que prometem bons lucros e rendimentos. 
Um novo contrato pode ser firmado e 
assinado.

Vênus em seu signo começa 
a caminhar livre da pressão 
de Urano nos últimos graus 
de Áries, indicando dias de 
movimento agradável nos 
r e l a c i o n a m e n t o s ,  

especialmente os afetivos. O período pode 
indicar a aproximação de novos amigos e 
romances. As finanças passam também 
por uma boa fase.

Vênus  em Esco rp ião  
começa a caminhar livre da 
pressão de Urano nos 
últimos graus de Áries, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  

movimento na vida social e aproximação 
de amigos, novos e antigos. O momento 
envolve um bom contato comercial com 
uma grande empresa, clube ou instituição, 
que resultará em um novo contrato.

Vênus em Escorpião começa 
a caminhar livre da pressão 
de Urano nos últimos graus 
de Áries, indicando dias de 
maior envolvimento em 
projetos de médio prazo, 

especialmente os que envolvem contato 
com pessoas e empresas estrangeiras. O 
período é ótimo para retomar estudos e 
planejar viagens.

Vênus  em Esco rp ião  
começa a caminhar livre da 
pressão de Urano nos 
últimos graus de Áries, 
indicando dias de boa 

comunicação e maior envolvimento 
com a vida social. Amigos, novos e 
antigos, se aproximam. O momento é 
ótimo para firmar novas amizades e 
novos compromissos nos estudos.

V ê n u s  e m  E s c o r p i ã o  
começa a caminhar livre da 
pressão de Urano nos 
últimos graus de Áries, 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  

interiorização e necessidade de estar mais 
próximo de quem ama. Você vai priorizar 
a intimidade a qualquer compromisso 
social. Um amor do passado pode voltar a 
fazer parte de sua vida.

By Rosane Michels

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

Flores multicoloridas a aniversariante do dia 
Ryvia Sodré que festeja a data ao lado do 
maridão Erze, filho Juninho, familiares e 
amigos. Que sua vida seja plena de alegrias, 
saúde e muitas prosperidades são os nossos 
sinceros votos.

Destaque VIP ao querido José Ricardo 
Menacho que com sua voz maravilhosa 
abrilhantou o evento de inauguração do Natal 
Luz, cantando My way acompanhado pela 
Banda Sinfônica da Universidade do Estado 
de Mato Grosso. Um show de alto nível que 
merece nossos aplausos.

Votos de felicidades ao mais novo casal Anderson Silva e 
Kamila Ladeia Segatto. Que essa união perdure para 
sempre e que o amor e o respeito sejam uma constante na 
vida a dois.

Marcando golaço no placar da vida Luiz Tolotti. Desejo 
que este dia seja de grandes alegrias, surpresas boas e 
traga a realização de todos os desejos. Feliz Niver!
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 Mixto venceu o Operário 
na noite da última quinta Ofeira na Arena Pantanal 

na capital do estado por 1 a 0, e 
está na final da Copa Federação, 
assegurando assim a vaga,  
segurando a pressão do Tricolor e 

no fim saiu classificado. O gol da 
classificação do Tigre Alvinegro, 
saiu aos 37 minutos do primeiro 
tempo, Yan recebeu no fundo do 
campo e chutou entre o goleiro e a 
trave, praticamente sem ângulo, 
para fazer o gol decisivo para o 

Mixto.
O adversário será o Dom 

Bosco, que mesmo perdendo para 
o Poconé por 1 a 0,  assim mesmo 
assegurou a vaga na decisão, já 
que no confronto de ida, o Azulão 
da Colina havia vencido por 2 a 0 
e poderia perder até por um gol de 
diferença.

Precisando reverter o 
resultado, o Poconé criou boas 
oportunidades. Em uma delas, 
Popó chutou forte e contou com o 
desvio na zaga para fazer o gol da 
vitória mas não evitou a 
desclassificação do Cavalo 
Pantaneiro. Com estes resultados 
do meio de semana, depois de 
uma paralisação devido a guerra 
extra-campo entre Mixto e 
Cuiabá,  que culminou na 
eliminação do Dourado invicto,o 
alvinegro da Vargas e Dom Bosco 
começam a decidir a Copa FMF 
amanhã, às 10h00, na Arena 
Pantanal e o confronto decisivo 
acontecerá  na terça-feira (11), às 
20h10, no mesmo local.

O Luverdense apresentou 
oficialmente esta semana no 
estádio Passo das Emas, o técnico 
Júnior Rocha e os 28 jogadores 
que vão compor a equipe para 
próxima temporada, dando a 
l a r g a d a  d e  p r e p a r a ç ã o  
físicaanteontem, como primeiro a 
começar os treinamentos para a 
jornada de 2019 no interior do 
estado. A parte tática deve iniciar 
no dia 17 e segundo o presidente 
do  Luve rdense ,  He lmu te  
Lawisch,o clube está iniciando 
mais cedo do que outras 
temporadas porque o grupo é 
novo.

“Temos que ter tempo 
para trabalhar e fazer um grupo 
vitorioso. É um desafio maior que 
o  p a s s a d o  r e c e n t e .  N ó s  
praticamente ficamos com meia 
dúzia de atletas remanescentes 
que a gente conhece o potencial, e 

outra meia dúzia da base 
que, até então, não foram testados 
com precisão. O desafio é fazer 
essas caras novas darem liga, um 
bom time de futebol,” disse.  

Helmulte ressaltou as 
expectativas para a temporada e 
os desafios que o Luverdense terá 
pela frente. “Nós temos um 
Estadual para buscar o 4º título e 
vamos brigar por isso, mas de 
pronto a gente tem que lembrar da 
Copa do Brasil, que na semana 
que vem, vamos conhecer nosso 
adversário, e a indefinição da 
Copa Verde, que a gente não sabe 
se vai ou não ser realizada, mas 
que,  com certeza,  se for 
estaremos dentro e brigando pelo 
título. Que a gente consiga se não 
todos os objetivos iniciais, ao 
menos, formar um bom grupo 
para iniciar a Série C desse ano, 
que é o segundo maior objetivo,” 

complementou.  
O presidente pregou 

humildade, mas disse que será o 
calo do Cuiabá. “Chegou a hora 
da gente ter humildade, respeitar 
em especial o Cuiabá dentro do 
Estado, que está na segunda 
divisão por mérito, mas nós 
vamos tentar ser o espinho deles, 
assim como eles foram o nosso 
durante 4 anos que nós estávamos 
na Série B. É uma rivalidade 
sadia, mas queremos incomodar 
sim. Outros tempos eles queriam 
ganhar da gente, hoje a gente quer 
ganhar deles,” finalizou Hemute.  

Conforme já divulgado, 
compõem o time os goleiros são 
Edson e Pedro; laterais Da Silva, 
Matheus Viveiros, Taygor e 
Jeferson Recife; zagueiros 
Marcão, Kaique, Hélder e Juan; 
volantes:  Helder  Ribeiro,  
Lineker, Dudu e Moisés. Os 

Mato-grossense prevê 
que a abertura terá o clássico 
Luverdense x Cuiabá, na arena. A 
primeira rodada terá os seguintes 
jogos: Operário VG x União – 
Arena Pantanal (dia 19); dia 20 
Araguaia x Mixto – Zeca Costa 
Sinop x Juara – Gigante do Norte 
e dia 23 Dom Bosco x Operário 
Ltda – Arena Pantanal.

meias são Fabiano, Júnior 
Lemos e Iago; atacantes Wilson 
Júnior, Lucas Cassiano, Igor, 
Bryan, Mendes e Lucas Braga. 

Sob o comando de Júnior 
Rocha, o grupo começa os 
treinamentos para definir a 
equipe titular que estreará no 
mato-grossense em 20 de janeiro. 
A tabela definida pela Federação 

AQUECENDO AS CANELAS

Verdão de Lucas está completo
para começar a pré-temporada

Presidente Helmulte ressaltou expectativas para a temporada, buscar o tetra estadual, a Copa do Brasil, se tiver, a Verde e  iniciar a Série C prá voltar à B.

G.D c/ Redação

Luverdense afia os cravos das chuteiras de olho em 2019    

Foto: Assessoria

ATÉ QUE ENFIM

Azulão e Tigre decidem
final da Copa Federação
Da Redação

Dom Bosco e Mixto tem agora 180 minutos para buscar o titulo   

Foto: Arquivo
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dois garimpeiros. Eles 
ainda foram encaminhados com 
vida ao Hospital Vale do 
Guaporé, mas não resistiram aos 
ferimentos e morrem logo após 
darem entrada na unidade.

A PM informou ainda que 
operação para retirada dos 
garimpeiros na Serra do Cadeirão 
deve continuar nos próximos 
dias, com o reforço de mais 
policiais, principalmente do 
Centro Integrado de Operações 

mas as invasões continuaram, a 
última delas, na segunda-feira (3) 
e desde então, 80 pessoas 
c i r c u l a m  p e l a  á r e a  d e  
gar impagem da Serra  do 
Caldeirão.

O confronto aconteceu 
durante uma operação para a 
retirada de um grupo de 
garimpeiros, oportunidade em 
que segundo o BOPE, os policiais 
foram recebidos a tiros e 
revidaram os disparos acertando 

ois garimpeiros Diego 
Souza Silva e Rogério de DBrito Pereira, ambos de 

31 ano na tarde de anteontem, (6) 
morreram durante troca de tiros 
com policias do Batalhão de 
Operações Especiais da Polícia 
Militar (BOPE), na Serra do 
Caldeirão, em Pontes e Lacerda.

O garimpo, que ficou 
conhecido como a Serra Pelada 
de Mato Gross, foi desativado 
pela Polícia Federal em 2015, 

Conforme informações 
da assessoria de imprensa, os 
bandidos efetuaram disparos de 
arma de fogo ao sair da agência, 
para realizarem a fuga, e na saída 
da cidade ainda incendiaram um 
veículo VW Gol, usado por eles 
durante a ação criminosa.

A Perícia Oficial  e 
Identificação Técnica (Politec) 
realizou trabalho pericial no 
veículo incendiado e também na 
agência bancária. A Polícia 
Judiciária Civil investiga ainda a 
relação do roubo ocorrido nesta 
madrugada a outros furtos e 
tentativas ocorridos desde sábado 
(1º) em agências da região, nas 
cidades de Jauru, Rio Branco e 
Mirassol D'Oeste. 

E q u i p e s  r e a l i z a m  
d i l i g ê n c i a s  i n i n t e r r u p t a s  
objetivando identificar e prender 
a  a s s o c i a ç ã o  c r i m i n o s a  
responsável pelo roubo. Estão 
mobilizadas nos trabalhos de 
investigação as equipes da 
Delegacia de Jauru, da Regional 
de Pontes e Lacerda e da Gerência 
d e  C o m b a t e  a o  C r i m e  
Organizado (GCCO).

invadiram a agência, 
utilizaram explosivos no local, 
vindo a ter acesso ao cofre 
central. Ao lado do cofre aberto 
foi encontrado dinheiro em 
espécie queimado. Segundo o 
delegado Carlos Augusto do 
Prado Bock, inicialmente existe 
suspeita-se que os criminosos 
tenham conseguido de fato 
s u b t r a i r  v a l o r e s  d o  
estabelecimento, no entanto, não 
é possível precisar a quantia.

 riminosos armados com 
fuz i s  i nvad i r am na  Cmadrugada desta quinta-

feira (6) agência  do Sicredi do 
município de Figueirópolis 
D'Oeste (406 quilômetros de 
Cuiabá), explodiram o cofre e 
fugiram com uma quantia em 
dinheiro ainda não levantada 
pelas autoridades policiais.

D e  a c o r d o  c o m  
informações prel iminares ,  
criminosos fortemente armados 

Montana, ficou preso às 
ferragens, ao colidir com o 
pesado veículo. O Corpo de 
Bombeiros chegou a ser acionado 
para desencarceramento, mas a 
vítima não resistiu aos ferimentos 
e foi a óbito ainda no local. Dois 
ocupantes que estavam no 
caminhão t iveram apenas  
ferimentos leves.
A causa inicial apontada é de que 
o automóvel invadiu a pista 
contrária no sentido que liga 
Cáceres a Cuiabá, por motivos 
ainda não apurados. O corpo da 
vitima fatal,  foi encaminhado 
para exame de necropsia no 
Instituto Médico Legal (IML).

 ércio de Oliveira, 27, 
natural de Minas Gerais e  Tque trabalhava como 

técnico de eletromecanica há 
quatro meses, em Águas de 
Sorriso, na região norte de Mato 
Grosso, morreu na manhã da 
última quinta-feira (6), em uma 
colisão frontal entre um Montana 
(placas de Santa Catarina) e um 
caminhão (placas de Mato 
Grosso), na BR 070, km 647, em 
Cáceres .

D e  a c o r d o  c o m  
informações  p re l iminares  
r e p a s s a d a s  p e l a  P o l í c i a  
Rodoviária Federal (PRF), 
Rércio queestava sozinho no 

Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM) 
concedeu dois alvarás com 
duração de três anos para duas 
mineradoras que apresentaram 
requerimentos de pesquisa 
mineral na área em 1991 e 2000, 
com alvarás abrangengem  7.385 
hectares entre Pontes e Lacerda e 
Vila Bela da Santíssima Trindade.

A é r e a s  ( C i o p a e r ) .  
Conforme relato policial foram 
encontradas armas de grosso 
calibre com os garimpeiros e o 
monitoramento na área invadida 
continua diligências na região 
para evitar que outras pessoas 
entrem no garimpo, cujo solo 
pertence à União.

Em março de 2016, o 

TIROTEIO E MORTES

Policiais recebidos a bala
derrubam dois no garimpo

Confronto aconteceu durante  operação para a retirada de grupo de garimpeiros, oportunidade em que segundo o BOPE, os policiais foram recebidos a tiros

G-1/MT c/ Redação

FAROESTE PANTANEIRO

Ladrões explodem cofre de
banco e fogem com dinheiro
Da Redação

Cooperativa financeira foi atacada durante a madrugada   

Foto: PJC/MT

FATALIDADE

Técnico morre na colisão entre
Montana e caminhão na BR 070
Da Redação

Carro ficou destruído com vitima Tércio (detalhe) morto nas ferragens   

Foto: PRF/MT
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climatização das escolas, os 
gastos com energia elétrica irão dobrar 
(mensalmente em torno de R$ 
250.000,00) mas que será implementado 
um programa de instalação de placas 
fotovoltaicas para aproveitamento da 
energia solar e minimizar esses custos. 
As escolas, destacou, precisarão passar 
por uma reforma das instalações 
elétricas para ter carga suficiente para o 
bom funcionamento dos aparelhos de ar 
condicionado.

Finalizando, o governador 
eleito do distrito, Washington Calado 
Barbosa, após a auto-apresentação, 
destacou a importância do Rotary para 
Cáceres e Mato Grosso e a expectativa 
que esse Projeto traz para toda 
comunidade escolar do municípi. Frisou 
que, como futuro governador do distrito, 
buscará em sua gestão, através de 
recursos da Fundação Rotária,  
implementar grandes projetos na área 
social e ambiental para beneficiar este 
município e região. 

Seguiu-se a assinatura de 
minuta do Projeto pelo Presidente do 
Rotary Club Cáceres, Jorge Antônio 
Rodrigues e demais autoridades.

 oi lançado oficialmente na tarde 
de anteontem, (6) , o Projeto FClimatizar,  uma parceria 

inédita entre a Secretaria Municipal de 
Educação e o Rotary Club de Cáceres. 

A assinatura do convênio de 
parceria foi realizada na própria 
Secretaria e teve a participação de 
diversas autoridades, rotarianos e 
diretores das 39 Escolas de Cáceres. 

O Projeto, idealizado pelo 
Rotary Club de Cáceres ,visa a 
aquisição/instalação de aparelhos de ar 
condicionado para todas as 39 unidades 
escolares do município e os recursos, 
serão obtidos através de um bingo  numa 
grande festa que será realizada na 
ocasião do 114º aniversário do Rotary 
International, em 23 de fevereiro de 
2019. Serão comercializadas 25 mil 
cartelas com um valor de R$ 10,00 cada. 
A meta é conseguir o montante de R$ 
250.000,00.

Na cerimônia de assinatura, 
Esdras Crepaldi, responsável pelo 
p r o t o c o l o ,  d e s t a c o u  a s p e c t o s  
importantes do projeto e da parceria, o 

que foi corroborado pelas 
demais autoridades; ElieneLiberato 
Dias, destacou a importância de 
climatizar as salas de aula e o reflexo 
positivo da medida no aprendizado e 
bem-esta dos alunos.

Representantes do Judiciário, o 
Juiz José Eduardo Mariano e do MPE, 
Promotor de Justiça, Rinaldo Ribeiro de 
Almeida, também, elogiaram a 
iniciativa e se comprometeram em 
apoia-la no que for necessário.

A professora Elaine Gisele 
Vidal, representando todos os diretores 
de escolas,  destacou a importância da 
medida na qualidade de vida dos alunos, 
docentes e técnicos e nos aspectos 
pedagógicos, afirmando estar muito 
feliz com esse projeto. Na sequência, o 
Prefeito Francis Maris Cruz elogiou a 
iniciativa e pontuou aspectos sobre a 
educação brasileira e das dificuldades 
atuais de recursos para manter serviços 
sociais – saúde e educação -nas 
prefeituras, em função da crise fiscal 
atual.

O prefeito destacou que, com a 

ma noite de gala, esplendor e 
histórica para a cidade de UCáceres, a vivida na noite de 

ontem, quando do lançamento oficial e 
obliteração do selo comemorativo pela 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) aos 240 anos da 
fundação da princesa que nasceu rainha 
às margens do Rio Paraguai. O 
cerimonial foi presidido pelo secretário 
de governo Wilson Kishi com assessoria 
do coordenador de cultura Rafael Loya e 
na programação, apresentações 
art[istico-culturais.

A abertura com a Orquestra de 
Violões, seguida da prestação de justas 
homenagens ao cidadão cacerense Cel 
PM Adib Massab,  já dava mostra da 
memorável noite, que teve como  ponto 
alto, o lançamento do selo da ECT 
alusivo ao jubileu de Cáceres nos seus 
240 anos, cuja obliteração (carimbo 
oficial) foi feita por um representante 
dos Correios, que destacou o valor e a 
importância de uma estampilha pela sua 
exclusividade. Fato este,  corroborado 
pelo prefeito Francis Maris,enfatizando 
que o selo é algo que fica numa 
existência física, como documento das 
comemorações.

Dannyelvis, autor da marcinha 
do último festival internacional de 
pesca, do rasqueado Pantanal em 
A q u a r e l a ,  E s t r e l a  
fronteiriça,(homenagem à Cáceres em 

Na sequencia, foi apresentada a 
musica Rota do Paraíso, letra e melodia 
do advogado e jornalista Daniel 
Macedo, o musico paulista de Álvares 
Machado, codinome artístico Lorde 

apresentou novas obras de seu 
s e l e t i v o  r e p e r t ó r i o ,  c o m  o s  
agradecimentos do prefeito Francis 
Maris e demais autoridades, à presença 
popular, que mais uma vez se fez 
presente a eventos oficiais. Ressalte-se 
que na véspera, o Natal de Luzes com 
requintada decoração natalina com  
iluminação e cores características da 
data, havia lotado a Praça Barão e 
Sicmatur, em clima de magia e sonhos 
reais na clave da Orquestra Sinfônica da 

Cacerense Esporte Clube, 
dentre outras.

Rota do Paraíso, descortina em 
sua letra a gloriosa história de Cáceres 
de Vila Maria e Jacobina ao Marco do 
Jauru, a saga do hidroavião, Coluna 
Prestes, Tapagem e Taiamã, a fauna e 
flora, saudando a cidade aniversariante 
numa prece na Catedral de São Luiz. Ela 
foi  postada no Canal Youtube em abril 
deste ano e conta com centenas de 
visualizações.  Fechando o espetáculo a 

Agronômica, e, mestrado e 
doutorado em Agronomia. Há 14 anos 
professora efetiva da instituição, 
Zulema acumula cargos e experiências 
que a habilitam para concorrer à função. 
Ela já foi Chefe do Departamento de 
Agronomia, Diretora do Instituto de 
Ciências Agrárias – ICA e Diretora da 
Faculdade de Ciências Agrárias e 
Biológicas –FACAB.
 Também exerceu muitas 
funções e integrou diversos conselhos 
sempre representando a Unemat, entre 
eles Conepe e Consuni. Atualmente faz 
parte do Colegiado de Curso de 
Agronomia COPAD e é conselheira do 
Conselho da Secretaria Municipal de 
Agricultura.

Como professora do curso de 
agronomia, na área de engenharia 
agrícola, a professora Zulema ministra 
as disciplinas de desenho técnico, 
máquinas agrícolas e mecanização 
agrícola. 

Além disso, coordena projetos 
de pesquisa e extensão, entre eles Ser 
Agro, Agro Mulher, Perdas na Colheita 
de Grãos, Avaliação de Semeadoras, 
Avaliação de Milho Safrinha e Agro 
Tecnologia.

 om 199 votos de diferença para 
seu concorrente Professor CSamuel Laudelino da Silva, a 

professora Zulema Netto Figueiredo, foi 
eleita na última quarta feira, para  o 
cargo de Diretor Politico-Pedagógico e 
Financeiro do Campus Universitário 
Profª Jane Vanini. Ela somou 484 
escrutinios contra 285 do adversário 
eleitoral,

A eleição transcorreu de forma 
normal, sem problemas, exceto as 
abstençõe, haja vista que de um universo 
de 4 mil votantes, o comparecimento 
entre Docentes, acadêmicos e técnicos, 
para escolher o novo coordenador do 
campus universitário, localizado no 
bairro Cavalhada, foi muito aquém do 
esperad, apenas 769, distribuidos da 
seguuinte forma: Docentes 132 
votantes,  Profª Zulema – 80 votos; Profº 
Samuel  -  52 votos. Técnicos, 83 
votantes, Propfª Zulema 52 votos; Profº   
Samuel 31 votos. Estudantes, 554 
votantes, Profª Zulema 352 votos; Profº 
Samuel 202 votos.

A posse da Profª Zulema, de 
acordo com edital, será no inicio do mês 
de Janeiro de 2019 e vai até 2022. 
Zulema, tem formação de Engenheira 

JUBILEU DE CÁCERES

Festa marca o lançamento de selo
com violões e musica dos 240 anos

Abertura festiva foi na 5ª feira com a magia do Natal de Luz, seguida ontem com homengens,  obliteração do selo, violões e a Rota do Paraíso saudando Cáceres 

Da Redação

PROJETO CLIMATIZAR

Parceria Rotary/Prefeitura leva
ar condiconado para as escolas

Assessoria

Lançamento do Projeto Climatizar na secretaria de educação   

Foto: Divulgação

Professora Zulema vence eleição com diferença de 199 votos   

Foto: Divulgação

PEDAGÓGICO-FINANCEIRO

Professora Zulema é eleita diretora
no campus Jane Vanini da Unemat
Assessoria c/ Redação

BRANCAS

Para os acadêmicos do 1º e 2º semestre do curso de 
Odontologia da FAPAN, sob a orientação da 
professora Cristina Cappi e do Coordenador 
Eduardo Garcia, que idealizaram uma proposta  
em saúde bucal na Escola Municipal de Educação 
Infantil Brincando e Aprendendo, situada no bairro 
DNE em parceria  com a prefeitura e Construtora 
GM10. A inauguração  aconteceu ontem, 7, com 
distribuição de kits de higiene oral, e orientação da 
escovação correta.

PRETAS

Para os sanitátios (mictórios) públicos instalados 
na Praça da Feira,  a maior parte do tempo, 
fechados, mesmo com as barracas mata-fome 
(lanches) em pleno funcionamento e nos fins de 
semana a feirinha. Sem xixi minha nega, que o jeito 
é fazer concorrencia aos cachorros e haja poste.

BRANCAS

Para os vereadores de Cáceres que aprovaram por 
unanimidade esta semana, 3 projetos  em benefício 
das pessoas com TEA – Transtorno do Espectro 
Autista. Um,  garantindo atendimento prioritário 
para autistas e acompanhantes identificados com o 
símbolo mundial do TEA, outro, incluindo no 
calendário oficial, o Dia do Orgulho Autista (2/4) e 
o 3º, a inclusão do dia e da semana da 
conscientização sobre o TEA, para a realização de 
ações de integração e diagnóstico do Transtorno do 
Espectro Autista.

PRETAS

Ainda sobre a Praça da Feira, a questão crônica, os 
sujismundos da city desafiam as estruturas da 
gestão municipal e o click nosso não deixa 
margens à duvidas diante do lixo jogado ao lado 
das lixeiras instaladas pela prefeitura, uma 
vergonha. Fica o registro alertando a fiscalização 
municipal.  

X
DA REPORTAGEM

O Senhor é a rocha sobre a qual construir 
a vida; Dizer e fazer. Areia e rocha. Alto e baixo. 
As sábias palavras do Papa Francisco na capela da 
Casa Santa Marta se inspiraram nesse jogo de 
palavras e nesta homilia da missa matutina da 
última quinta feira, (6/12), Sua Santidade, 
referindo-se ao trecho do Evangelho de Mateus e 
na Primeira Leitura extraída do livro do Profeta 
Isaías, indicou uma série de palavras em contraste 
umas com as outras. 

As primeiras palavras, “dizer e fazer”, 
marcam dois caminhos opostos da vida cristã: “O 
dizer é um modo de acreditar, mas muito 
superficial, na metade do caminho: eu digo que 
sou cristão, mas não faço as coisas do cristão. É 
um pouco – para dizê-lo simplesmente – maquiar-
se como cristão: dizer somente é um truque, dizer 
sem fazer. A proposta de Jesus é concretude, 
sempre concreto. Quando alguém se aproximava 
e pedia conselho, sempre coisas concretas. As 
obras de misericórdia são concretas”.

As outras duas palavras em contraste são 
“areia e rocha”. A areia “não é sólida”, é “uma 
consequência do dizer”, um maquiar-se como 
cristão, uma vida construída “sem fundamentos”. 
A rocha, ao invés, é o Senhor. É Ele, a força. Mas 
muitas vezes quem confia no Senhor não aparece, 
não tem sucesso, está escondido … mas é firme. 
Não tem a sua esperança no dizer, na vaidade, no 
orgulho, nos efêmeros poderes da vida … O 
Senhor, a rocha. A concretude da vida cristã nos 
faz ir avante e construir sobre aquela rocha que é 
Deus, que é Jesus; sobre o sólido da divindade. 
Não sobre as aparências ou as vaidades, o 
orgulho, as recomendações... Não. A verdade. O   
terceiro binômio, alto e baixo, contrapõe os 
passos dos orgulhosos, dos vaidosos aos passos 
dos humildes.

Recordando a primeira leitura extraída 
do livro do profeta Isaías, Francisco destacou que 
o Senhor “derrubou os que habitam no alto, há de 
humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, 
até fazê-la beijar chão. Hão de pisá-la os pés, os 
pés dos pobres, as passadas dos humildes”.

Este trecho do profeta Isaías parece o 
canto da Nossa Senhora, do Magnificat: o Senhor 
eleva os humildes, os que estão na concretude de 
todos os dias, e abate os soberbos, os que 
construíram a sua vida na vaidade, no 
orgulho...estes não duram. Neste Advento, 
concluiu o Papa, nos ajudarão algumas perguntas 
cruciais: "Eu sou cristão do dizer ou do fazer? 
Construo a minha vida sobre a rocha de Deus ou 
sobre a areia da mundanidade, da vaidade? Sou 
humilde, procuro caminhar sempre por baixo, 
sem orgulho, e assim servir o Senhor?".
h t t p s : / / w w w. v a t i c a n n e w s . v a / p t / p a p a -
francisco/missa-santa-marta.html
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Na próxima segunda feira, 10 de 
dezembro de 2018, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos 
completa 70 anos de sua promulgação, 
adotada pela Organização das Nações 
Unidas, esboçada pelo canadense John 
Peters Humphrey e assim como a 
Constituição Federal tupiniquim, que 
emplacou este ano, 30 anos capenga e 
violada em capitulos referentes aos 
direitos da pessoa,  pouco tem 
influenciado na garantia cidadã dos 
povos. 

Coincidentemente, dois dias 
antes, neste sábado, o bisonho calendário 
registra o Dia da Justiça, que teria tudo a 
ver com os nossos direitos, pois assim 
como a soberania e o território, 
formamos o tripé do Estado, instituição 
consoante Hobbes e Locke, com  poder 
comum e absoluto, capaz  de defender o 
homem e ditar regras para um bom 
convívio em sociedade e um corpo 
político único, dotado de legislação e de 
força concentrada da comunidade para 
preservar a propriedade e proteger os 
indivíduos. Sintonizada com tais 
definições, a Declaração Universal 
setentona prenunciava, e aqui vamos nos 
ater apenas a  algus artigos iniciais da 
Carta planetária, cuja teoria na pratica é 
outra bem diferente, senão vejamos:  
D.U.D.H- Artigo 1.º- Todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos e dotados de 
razão e consciência, devem agir uns para 
com os outros em espíri to de 
fraternidade. Artigo 3.º Todas as pessoas 
têm direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal. 

Artigo 7.º Todos são iguais 
perante a lei  e,  sem qualquer 
discriminação, têm direito a igual 
proteção da lei. Todos têm direito a 
proteção igual contra qualquer 
discriminação que viole a presente 
Dec la ração  e  con t ra  qua lquer  
incitamento a tal discriminação. 
Rebolem, Hobbes e Locke, que a 
realidade é bem outra, salvai-nos São 
Tomás de Aquino, cuja ótica assinalava 
que a justiça consiste em dar a cada um o 

que lhe é devido, ao designar a 
justiça geral aristotélica, utilizando o 
termo justiça legal, uma vez que os atos 
devidos à comunidade, para que esta 
alcance o seu tão procurado bem comum, 
estão, na maior parte dos casos, dispostos 
em lei. 

P o i s  b e m ,  i n i c i a m o s  
discorrrendo acerca de uma declaração 
teórica, tripudiada pelos podeorsos 
contra a plebe, passanos à prima irmã 
dela, a Carta Magna do patropi, 
igualmente atropelada por muitos que se 
dizem guardiões dos direitos e chegamos 
àquela que deveria nortear os ditos e 
reditos códex, a Justiça, cuja data 
poderiamos comemorar neste sábado, 
houvessem motivos para tal. 

Ela seria na pratica, o cociente 
consciente da soma legal dos direitos 
humanos declarados e constituidos, não 
estivesse vez por outra comprometida 
com a moderna hermeneutica aplicada 
nas entrelinhas interpretativas do ser 
huamno, propenso a falhas. Se ela, 
dentro do esquema legal, sujeição ao 
ordenamento jurídico e  independência 
a s s e g u r a  a o  m a g i s t r a d o ,  s u a  
interpretação no sentido da aplicação 
decisória, deveria preservar garantia e 
dependência  ao ordenamento de três 
deveres, primeiro, o dever do juiz de  
aplicar a Constituição; segundo, não 
aplicar normas contrárias aos valores, 
princípios e regras constitucionais e 
t e rce i ro ,  in t e rp re ta r  o  d i r e i to  
infraconstitucional em harmonia com 
esses valores, princípios e regras 
constitucionais, e, provado está nas 
reformas decisórias, inclusive ad-quém, 
nem sempre presentes em um veredito. 

Falhas humanas, falhas das leis, 
criadas por humanos, ao que parece, uma 
combinação com as falhas declaradas 
n o s  d i r e i t o s  h u m a n o s ,  
constitucionalmente, incorretos. 

Fazer o que né? Taí a bagunça 
organizada, Hans Kelsen, Hobbes, 
Locke, Durkheim & Cia; E querem 
acabar com as sábias lições sociológicas 
de voces nas salas de aula, Salvai-nos 
Dona Thêmis!  

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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O encontro e socorro aos tripulantes da 
aeronave Cessba Aircraft PT-OCN, resgatados 
na Serra do Mangaval em Cáceres no inicio da 
noite de terça feira última, pela FAB/COIPAER-
MT, co-piloto  Marcelo Balestrin e piloto John 
Cleiton Venera, de Pimenta Bueno, (RO), 
acidentados 4 dias antes.Conforme o capitão 
aviador Tiago Taffarel, FAB, a aeronave 
funcionou como um abrigo para eles, que 
estavam bastante feridos. Ambos, felizmente, 
fora de risco de morte,apesar de fraturas e lesõs 
diversas.

Direito e Justiça (?)

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
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Dia 03 - Segunda-Feira
Jardim Solução
Jardim Padre Paulo
Residencial Aeroporto
Vista Alegre
Betel
Vila Nova
Santa Amélia
Cavalhada I
Santa Rosa
Residencial Dom 
Máximo
Vila Irene
Tancredo Neves
Cohab Nova
Massa Barro
04 - Terça-Feira
Maracanãzinho
Santa Izabel
Jardim do Trevo
Tia Ainda
Jardim Guanabara
Lavapés
Poupex
São José
DNER
Vila Espírito Santo
São Jorge
Residencial 
Bandeirante
Residencial 
Universitário
Boa esperança
Jardim Italia

Santos Dumont
05 - Quarta-Feira
Empa
Jardim Imperial
Jardim Paraiso
São Miguel
Área Militar
Ponte
São Luiz
Santa Cruz
Rodeio
São Lourenço
06 - Quinta-Feira
Jardim Primavera
Vitória Régia
Nova Era
Mutirão do Garcês
Distrito Industrial
Res. da Serraria 
Cáceres
Jardim Panorama
Cidade Nova
Junco
Jardim Marajoara
Vila Real
Jardim União
Santo Antônio
07 - Sexta-feira
Centro
Cohab Velha
Vila Mariana
Monte Verde
Cidade Alta
Cavalhada II
Santo Ângelo

Começou Mutirão de 
Limpeza contra a dengue
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

ANO 57 - Nº 10.415
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Após a explendorosa noite de inauguração do Natal de Luz 
na 5ª feira, o jubileu dos 240 anos de Cáceres foi oficializado ontem 
na Sicmatur com o lançamento e obliteraçãodo selo da ECT, alusivo 
à efeméride. No palco, homenagens ao Cel-PM Adib Massab, show 
de violões e apresentação da musica de Lorde Dannyelvis, Rota do 
Paraíso, que viaja de Jacobina à Taiamã, contando e cantando as 
glórias da cidade.  Página 03

Foi lançado oficialmente 
na tarde de anteontem, (6) , o 
Projeto Climatizar, entre a 
Secretaria Municipal de Educação 
e o Rotary Club de Cáceres.  A 
assinatura do convênio de parceria, 
teve a participação de diversas 
autoridades, rotarianos e diretores 
das 39 Escolas de Cáceres. O 
Projeto, visa a aquisição/instalação 
de aparelhos de ar condicionado 
para todas as 39 unidades escolares 
do município. 

Página 03

Com 199 votos de doferença para seu 
concorrente Professor Samuel Laudelino da 
Silva, a professora Zulema Netto Figueiredo, 
foi eleita na última quarta feira, para  o cargo 
de Diretor Politico-Pedagógico e Financeiro 
do Campus Universitário Profª Jane Vanini. 
Ela somou 484 escrutinios contra 285 do 
adversário eleitoral, A posse da Profª Zulema, 
de acordo com edital, será em Janeiro de 
2019.  

Página 03

57
Anos!

Dois garimpeiros Diego Souza Silva e Rogério de Brito 
Pereira, morreram durante troca de tiros com policias do Batalhão de 
Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE), na Serra do 
Caldeirão, em Pontes e Lacerda. O confronto aconteceu durante uma 
operação para a retirada de um grupo de garimpeiros, quando os 
policiais foram recebidos a bala e revidaram os disparos acertando 
dois garimpeiros. Página 04

CÁCERES 240 ANOS

Lançado em clima de festas
o selo jubilar comemorativo

Na sequencia do Natal de Luz, as festas carimbaram com jubilo a oficialização da estampilha obliterada na noite de ontem, com show local e homenagens especiais

ROTARY/PREFEITURA

Projeto levará ar condicionado
para as 39 escolas do municipio

DIRETORIA CAMPUS

Com ampla margem  de votos
Zulema vence pleito na Unemat

CHUMBO CRUZADO

Pipoco infernal no garimpo
resulta em dois mortos a tiros

CANGACINHO

Página 04

Página 04

Q.G NA CHEIROSA

Faroeste pantaneiro explode
caixa-forte de banco na região

Quadrilha comandava roubos
em video-chamadas na PCE
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