
PRETAS

Para os inconsequentes que obstruíram no começo 
desta semana, a rua Rosauro Araujo Suzano na Vila 
Mariana imediações da Cozinha Comunitária 
Vitória, com detritos e entulhos, causando 
transtornos aos motoristas que por ali circulavam. 
Se a justificativa foi a poeira, que se comunicassem 
com o setor de obras viárias buscando soluções, o 
que não pode é fechar uma rua.

BRANCAS

Para os integrantes do STIU Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas,     que 
instalaram um painel na esquina das ruas Porto 
Carrero com Coronel Balduino, alertando os 
eleitores a não votar nos deputados que não brigam 
para um preço justo na conta de energia elétrica e se 
m o s t r a m  a l h e i o s  a  p r i v a t i z a ç ã o  d a  
Eletrobrás/Eletronorte. Inclusive ilustram o 
outdoor com os nomes e fotos dos parlamentares.

PRETAS

Para os obscenos e abusados indivíduos que 
ignorando a instalação de sanitários químicos na 
Arena da Sicmatur durante o festival de pesca e o 
circular de transeuntes decentes, incluindo-se 
mulheres e crianças, urinaram nas laterais dos 
tapumes, em plena via pública. Para estes que não 
imaginaram o vexame causado, sugerimos nos 
eventos futuros, uma multa pesada aos infratores.

BRANCAS

Para as autoridades municipais de transito em 
Cáceres que por ocasião do 37º FIPE, instalaram 
placas de sinalizações com rotas designadas aos 
pedestres e motoristas locais, regionais e turistas 
de outras paragens. Oxalá, elas continuem e os 
vândalos não as depredem, porque sinalização é 
uma coisa que deve ser permanente.

X
DA REPORTAGEM

O Papa Francisco celebrou a missa na manhã 
de quinta-feira na capela da Casa Santa Marta , citando 
Alessandro Di Bussolo "O insulto não acaba em si 
mesmo, mas é uma porta que se abre. É preciso passar da 
inveja à amizade." Em sua homilia, comentou o 
Evangelho de Mateus, que fala do discurso de Jesus 
sobre a justiça, o insulto e a reconciliação. “Procura 
reconciliar-te com teu adversário para que não te 
entregue ao juiz.

O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu 
serás jogado na prisão.” O convite de Jesus aos 
discípulos, afirmou o Papa, é “sabedoria humana: 
sempre é melhor um acordo ruim do que um bom 
julgamento”. O Senhor usa um exemplo de todos os dias 
para explicar o seu ensinamento de amor, mas vai além e 
comenta o problema dos insultos”. Jesus cita insultos 
“antiquados”. 

Dizer que o irmão é “estúpido” ou “louco” leva 
à condenação. “O Senhor diz: 'o insulto não acaba em si 
mesmo' – esclarece o Papa - é uma porta que se abra, é 
começar uma estrada que acabará por matar”. Porque o 
insulto “é o início do assassinato, é desqualificar o outro, 
tirar o direito a ser respeitado, é colocá-lo de lado, é matá-
lo na sociedade”.
Carnaval de insultos

O Papa então se dirige aos fiéis, “acostumados 
a respirar o ar dos insultos”. “Dirigir o carro na hora do 
rush. Ali tem um carnaval de insultos. E as pessoas são 
criativas para insultar”. E os pequenos insultos que se 
fazem enquanto dirigimos se tornam, depois, grandes 
insultos. E o insulto cancela o direito de uma pessoa. 
'Não, não o ouça'. “A lápide. Essa pessoa não tem mais o 
direito de falar”, sua voz foi cancelada.

O insulto é muito perigoso, explica ainda o 
Papa, “porque muitas vezes nasce da inveja”. Quando 
uma pessoa tem uma deficiência, mental ou física, não 
me ameaça, mas mesmo assim temos vontade de insultá-
la. Mas quando uma pessoa faz algo de que eu não gosto, 
eu a insulto e a mostro como “deficiente”: deficiente 
mental, deficiente social, deficiente familiar, sem 
capacidade de integração … E por isso mata: mata o 
futuro de uma pessoa, mata o percurso de uma pessoa. É a 
inveja que abre a porta, porque quando uma pessoa tem 
algo que me ameaça, a inveja me leva a insultá-la. Quase 
sempre tem inveja ali.

O Livro da Sabedoria, acrescentou o Papa, 
“nos diz que a morte entrou no mundo por meio da inveja 
do diabo”. É a inveja que traz a morte”. Se dizemos “eu 
não tenho inveja de ninguém“, pensemos bem: “aquela 
inveja está escondida e se não está escondida é forte, é 
capaz de nos tornar amarelo, verde, como faz o liquido 
biliar quando está doente”. Mas Jesus bloqueia este 
discurso dizendo: “Não, isto não se faz”. Se você vai à 
missa, vai rezar e percebe que um dos seus irmãos tem 
algo contra você, reconcilie-se. Jesus é assim radical. A 
reconciliação não é uma atitude de boas maneiras, não: é 
uma atitude radical, é uma atitude que tenta respeitar a 
dignidade do outro e também a minha. Do insulto à 
reconciliação, da inveja à amizade. Este é o percurso que 
Jesus nos indica hoje.

Jamais insultar O Papa então concluiu dizendo 
que hoje nos fará bem pensar: “Como eu insulto? 
Quando eu insulto?” Quando removo o outro do meu 
coração com um insulto? E ver se ali há aquela raiz 
amarga da inveja que me leva a querer destruir o outro 
para evitar a competição, a concorrência, essas coisas. 
Isso não é fácil. Mas pensemos: que belo jamais insultar. 
É belo porque assim deixamos que os outros cresçam. 
Que o Senhor nos dê esta graça.
***___vaticannews.va/pt/papa-francisco
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Ufa, que até que enfim, os 
conscientes juristas da mais alta corte de 
justiça patropi decidiram acabar com o 
maldito fantasma da condução coercitiva 
imposta pela hermenêutica de alguns 
ilustres contra pessoas que sequer 
haviam sido intimadas a prestar 
depoimento. Como diz o nosso amigo 
jornalista Fernando Brito, usando uma 
expressão popular, o “Recolhe, Taborda” 
do velho quadro humorístico de Jô 
Soares. Veio tarde, mas chegou para 
corrigir aquela regra de exposição e 
humilhação de pessoas que nem mesmo 
acusadas eram, muitas nem depois 
sequer foram, mas passaram por este 
vexame medieval em pleno século XXI. 

Lembram do caso do reitor da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Luiz Carlos Cancellier? Pois é, ele foi 
levado ao suicídio por ter sido humilhado 
com um arreganho destes, apenas porque 
dese j avam p roduz i r  um l ance  
espetacular. Não será a decisão da 
maioria do STJ que vai devolver a vida 
do reitor e reparar os danos morais 
causados a tantas outras vitima da 
expurgada condução coercitiva, mas 
pelo menos ela está sepulta e com 
argumentos não de um simples 
jornalista, mas de seis mui ínclitos 
juristas do STF, exemplo, o polemico 
Gilmar Mendes. 

Em sua ótica, a condução 
coercitiva tornou-se um meio para a 
espetacularização da investigação, não 
havendo contraposição entre respeito 
aos direitos fundamentais e combate à 
corrupção. 

Conforme ele, o combate a 
corrupção tem de ser feito nos termos 
estritos da lei e quem defende um direito 
alternativo para combater a corrupção já 
não está no Estado de Direito, lembrando 
a pratica do nazi-facismo. 

Também Ricardo Lewandowski, 
corroborou a lógica legal, de que a 
medida trazia constrangimento e 
intimidação ao investigado, dificultando 
seu direito de se calar no depoimento; 
fazendo críticas a juízes que atendem ao 
clamor público, concluindo que 
condução coercitiva sem ao menos 
intimação do acusado, vazamento de 
conversas sigilosas, prisões alongadas, 
entre outras violações, são inadmissíveis 
no estado democrático de direito. 

Por seu lado, o ministro Marco 
Aurélio Mello defendeu o fim da 
condução coercitiva por representar uma 
espécie de prisão-relâmpago, que 
implica cerceio à liberdade de ir e vir e 
ocorre mediante ato de força praticado 
pelo Estado, retratando o desgaste da 
imagem do c idadão  f ren te  ao  
semelhante. E, colocando a pá de cal 
sobre o fantasma ora extinto, o decano da 
Corte, Celso de Mello, proferiu o voto 
definitivo, qualificando a medida, uma 
coação pessoal do investigado, 
atentatória contra as garantias que possui 
numa investigação, como a presunção de 
inocência. 

Sem referencia aos que votaram 
pela mantença da medida extrema, 
importante que ela já não mais existe no 
corolário jurídico que remontava ao 
arcaico Código de Processo Penal de 
1942, reformada pela Constituição 
Federal de 1988, no art. 5º, inciso LXIII, 
que acolheu o princípio nemo tenetur se 
detegere, o qual significa que ninguém 
será obrigado a produzir prova contra si 
próprio. 

Oxalá, outras imperfeições 
medievais vigentes sejam abortadas e as 
futuras vitimas de aberratio-legis, 
possam respirar aliviadas em seus 
direitos constituídos, mercê de muitas 
lutas e humilhações; Aleluia!

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Tem gente que comemorou o Dia dos Namorados 
com aquela surra na sua cara-metade, o caso de 
Emerson, de Mirassol D'Oeste que na noite da data 
romântica, baixou o cacete na amásia, moradora no 
Jardim São Paulo naquela cidade e ainda a 
ameaçou de morte caso contasse ao filho de 14 
anos. O covarde tem 21 anos, se a vitima tem um 
filho de 14, deve ter pelo menos, 26 e o seu erro 
com certeza foi se juntar com moleque saído da 
aborrecencia. 

O insulto mata o futuro

Recolhe, Taborda!
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a última quinta feira, 14, Nem Conquista D'Oeste, a 
a g ê n c i a  d o  S i c r e d i 

realizou a ação social em parceria 
com os Coordenadores de núcleo, 
prefeitura, rádio comunitária 
Conquista FM e a comunidade 
local. 
 “Nós envolvemos toda a 
nossa equipe e os apoiadores para 
que a arrecadação fosse ainda 
maior e o resultado foi muito 
gratificante,” explicou o gerente 
da agência de Conquista D'Oeste, 
Ricardo Magosso.

A atividade fez parte do 
Dia C, que é uma forma de 
disseminar o cooperativismo, já 
que as ações são desenvolvidas 
por muitas mãos com objetivo de 
contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da comunidade 
e através da iniciativa foram 
arrecadadas 1.630 peças de 
roupas, 14 pares de calçados e 7 
bolsas. Todo o material será 
d o a d o  p a r a  f a m í l i a s  q u e 
necessitam deste tipo de atenção, 
no município.

Para facilitar a entrega, a 

Agência realizou uma parceria 
com a Secretaria de Ação Social e 
Conselho Tutelar, já que as duas 
entidades possuem um cadastro 
de famíl ias  e  pessoas que 
precisam destas doações. “Isso é 
cooperativismo. 

São pessoas ajudando 
pessoas. É assim que o Sicredi 
a tua ,  con t r ibu indo  para  a 
melhoria da qualidade de vida da 
nossa comunidade.” Finalizou o 
presidente interino da Sicredi 
Noroeste MT e Acre, Eduardo 
Ferreira.

C o n t r i b u i r  p a r a  a 
melhoria da qualidade de vida 
dos associados e da comunidade 
em geral é uma das missões do 
Sistema Sicredi. 

Por isso, diversas ações 
são realizadas pela Cooperativa 
Sicredi Noroeste MT e Acre 
como o Programa 

A União Faz a Vida e Dia 
C. Em grande parte das vezes, 
estas ações sociais são feitas em 
parcerias com outros órgãos, 
empresas e entidades com o 
objetivo de ampliar os resultados 
e beneficiar o maior número de 
pessoas possível.

O s  a l u n o s  s e r ã o 
responsáveis pela irrigação da 
horta e terão aulas práticas sobre 
o cultivo de hortaliças e os 
cuidados para manter as verduras 
saudáveis e prontas para o 
consumo. Conforme o diretor da 
escola Lúcio Moreira Nunes, a 
horta era um sonho da diretoria, 
que tem solicitado a produção de 
hortifruti para complementar a 
merenda escolar dos alunos.

Serão cultivados alface, 

 Escola Municipal Zumbi Ados Palmares, localizada 
n o  a s s e n t a m e n t o 

Margarida Alves, zona rural de 
Mirassol D'Oeste, região de 
Cáceres,  recebeu na manhã da 
ú l t ima  quar ta  f e i ra ,  (13) , 
orientação técnica do Escritório 
local da Empaer, unidade daquele  
município, de como desenvolver 
uma horta, com objetivo de 
reforçar a merenda escolar. 
Acompanharam a equipe técnica 

alguns professores da escola.
Milton Antônio da Silva 

Maria, chefe do escritório da 
Empaer e uma equipe, estiveram 
auxiliando na criação da horta de 
180 metros quadrados, que serão 
divididos em 10 canteiros, para 
produção de legumes e verduras. 
A área já foi gradeada, cercada e 
está aguardando o plantio das 
sementes nos canteiros, que deve 
ocorrer ainda nesta segunda 
quinzena do mês de junho.

m cer imônia  com a Epresença de autoridades 
da segurança pública de 

São José dos Quatro Marcos, o 
Comando da 3ª Companhia da 
Policia Militar, sediada naquele 
município, recebeu e entrega de 
Etilômetros (Bafômetro), para 
c o n t r o l e  e  r e p r e s s ã o  a o s 
motoristas que trafegam após 
ingerir bebida alcoólica. .

O objetivo do evento foi 
exatamente a disponibilização do 
referido equipamento do Detran-
MT aos órgãos de segurança 
publica, para ampliar ainda mais 
as ações de fiscalização de 
trânsito na região de São José dos 
Quatro Marcos.

O evento contou com a 
presença de Thiago França 
Cabral, Presidente do Detran-

MT;  José Pereira Chefe da 28° 
Ciretran; Major Alves Ribeiro,  
Comandante da 3° Cia PM, Max 
Luciana Bonfim, Secretário de 
Administração; Mercia Carmo, 
Presidente do Conseg; Gonçalo 
Souza ,   2 °  Sa rgen to  PM;   
Roberto Carlos, Presidente da 
Câmara e Renilson da Silva 
Senhorinho, Vereador. 

O evento aconteceu no 
auditório da Escola Municipal 
"Vereador Evilásio Vasconcelos".

O uso do etilometro vem 
reforçar os patrulhamentos da 
policia na cidade e zona rural, 
como auxiliar técnico científico 
na medição do hálito, a fim de 
aferir a dosagem alcoólica de 
motoristas e motociclistas, como 
forma de prevenção a acidentes.

couve-manteiga, quiabo, maxixe 
e outros. A proposta também é 
incentivar o consumo de legumes 
e verduras, já que a escola fica 
distante cerca de 15 km do 

município. “Os pais dos alunos 
também vão auxiliar na horta e a 
produção será para atender 
aproximadamente 100 alunos”, 
destaca o diretor.

EMPAER/HORTA

Escola Municipal Zumbi dos 
Palmares recebe orientação

A área já foi gradeada, cercada e está aguardando o plantio das sementes nos canteiros, que deve ocorrer ainda nesta segunda quinzena do mês de junho

Assessoria c/ Redação

Horta era um antigo sonho da direção e alunos da escola    

CONQUISTA D´OESTE

Mais de 30 famílias são beneciadas 
com ação social do Sicredi no dia C

Assessoria c/ Redação

Centenas de famílias carentes foram beneficiadas pelo Sicredi   

 Foto: Renan Gomides

BAFO DE ONÇA

PM de Quatro Marcos recebe 
etilômetro para coibir abusos
Assessoria c/ Redação

Flagrante da entrega do etilômetro ao comando da 3ª Cia/PM    

Foto: Renilson Senhorinho

Foto: Assessoria
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 Polícia Civil em São AJ o s é  d o s  Q u a t r o  
Marcos identificou e 

prendeu uma mulher e três 
homens suspeitos de matar a 
tiros, Francieli Maria de 

Oliveira, 23 anos, na casa dela, 
na Rua Niterói, próximo ao 
cemitério naquela cidade, na 
última quarta-feira. 
 Estão presos e já teriam 
confessado o crime, uma 

a s s o c i a ç ã o  c r i m i n o s a  
deliberaram em matar a vítima 
e na noite da quarta-feira, dois 
homens foram até a residência 
de Francieli, que estava 
sozinha, e efetuaram cinco 
disparos, causando-lhe a 
morte.  De acordo com o 
delegado Gutemberg de 
Lucena Almeida, ela não tinha 

envolvimento com o furto, mas 
relação de amizade com um 
dos suspeitos e, por isso, 
descoberto a autoria do crime.

O homicídio provocou 
grande comoção social e 
equipes da Polícia Civil em 
ação rápida, em menos de 24 
horas, prenderam em flagrante 
a mulher e os 3 investigados.
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mulher de iniciais L.B.S., 22, e 
seus três comparsas, R.M.G, 
40, L. C. G., 20, N.C.P., 29. A 
policia não adiantou os nomes 
para não atrapalhar a a captura 
do quinto suspeito foragido.

O ex-marido da vítima 
chegou a ser preso por policiais 
militares e conduzido à 
d e l e g a c i a .  M a s  a s  
investigações afastaram a 
hipótese de crime passional 
restando apurado se tratar de 
“queima de arquivo” já que a 
vítima teria comentando com 
algumas vizinhas, que sabia 
quem teria praticado um crime 
de furto, ocorrido em uma 
agência bancária na cidade nos 
últimos dias.

A polícia informa que, 
ao tomarem conhecimento do 
fato,  os  integrantes  da 

rês homens foram Tpresos anteontem, em 
Vila Bela da Santíssima 

Trindade, com R$ 23 mil em 
espécie que seriam usados para 
comprar droga na Bolívia. A 
prisão foi realizada pelo Grupo 
Especial de Fronteira (Gefron) 
na quinta-feira (14) durante 
patrulhamento na MT-199, na 
zona rural daquele município. 
Foram presos: Melcio Roman 
Pires, 29, Vilmar da Silva 
Cesarinho, 29, e Daniel 
Mendes de Souza Cruz, 20.

De acordo com o 
Gefron, a aproximadamente 3 
km da Bolívia um dos presos 
f o i  a b o r d a d o  e m  u m a  
motocicleta. Durante a ação, os 
outros dois que vinha em outra 
moto, tentaram fugir ao ver os 
policiais, mas perseguidos, 
acabaram também sendo 
detidos. 

O dinheiro conforme 
pesquisas da crônica policial 
especializada, daria para os 
suspeitos comprarem cerca de 

quatro quilos de pasta base de 
cocaína em entrepostos de 
San-Matias, que batizada 
chegaria a mais de meia arroba.

Ao serem revistados, o 
dinheiro foi encontrando num 
sacola. Um deles afirmou ser o 
dono das cédulas e confessou 
que iria até a Bolívia para 
comprar entorpecentes. 

O s  p r e s o s ,  a s  
motocicletas e o dinheiro 
foram levados para a delegacia 
em Vila Bela onde ficarão à 
disposição da Justiça.

QUEIMA DE ARQUIVO

Ladrões de banco acusados de
executar mulher com cinco tiros

Vitima teria contado a vizinhos, conhecer os ladrões de um banco na cidade, que souberam da conversa e decidiram matá-la em sua casa efetuando os 5 balaços

Da Redação c/ PJC

Franciele foi morta na sala de sua casa na Rua Niterói   

 Fotos: Reprodução

ROTA DO PÓ

Gefron grampeia suspeitos com
R$ 23 mil na fronteira boliviana
Gefron c/ Redação

As duas motos foram apreendidas com os 3 aspirantes a mula   

Foto: Gefron/MT
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 Secretaria de Infra-Aestrutura concluiu na 
última quarta-feira, 13, 

a recuperação de varias 
estradas vicinais, em Mirassol 
D'Oeste, que não recebiam 

melhorias há vários anos e não 
contavam com uma equipe tão 
completa, desde construção de 

estradas recuperadas, para que 
possam escoar seus produtos, e 
ter a garantia de segurança no 
transporte dos seus filhos até a 
escola”, enfatizou o chefe do 
Executivo Municipal.

Até agora, a Secretaria 
de Infra-estrutura já realizou 
o b r a s  e m  m a i s  d e  6  
c o m u n i d a d e s  r u r a i s ,  
atendendo aos pedidos dos 
moradores e produtores rurais.

“O prefeito Euclides 
Paixão tem nos cobrado de 
forma constante que estas 
obras aconteçam.

Temos muito ainda a 
fazer e vamos continuar 
executando a todo vapor”, 
disse Miguel. Para a vereadora 
Marinez Campos, que de perto 
tem fiscalizado as obras, essa 
disse que ficou admirada com 
construção da ponte do 
Escond ido ,  onde  f i cou  
perplexa pela complexidade e 
estrutura, para um córrego 
pequeno.

PAIXÃO PELO TRABALHO

p o n t e ,  p a t r o l a m e n t o ,  
cascalhamento e abertura de 
saída de águas. 
 As obras já foram feitas 
em diversos trechos na área do 
assentamento Santa Maria e 
adjacências, como estrada da 
Ressaca, estrada do Zé Cunha e 
estrada do Escondido.

O prefeito Euclides 
Paixão tem acompanhado as 
frentes de trabalho, e disse que 
o Secretário Miguel e sua 
equipe tem se desdobrado para 
recuperar a malha viária do 
município. 

"Vamos manter o ritmo 
até concluir o trabalho que eles 
planejaram para este ano", 
disse o Prefeito.

Para ele, o produtor 
rural sempre terá prioridades 
em sua administração. “O 
homem do campo é muito 
i m p o r t a n t e  p a r a  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d o  
município. 

E  o  m í n i m o  q u e  
precisamos fazer é deixar as 

Prefeitura recupera estradas em
Santa Maria, Ressaca e Escondido
Assessoria c/ Redação

Funcionários gostam de trabalhar com Paixão, pelo município    

Foto: Assessoria

O prefeito Euclides Paixão tem acompanhado as frentes de trabalho, e disse que o Secretário Miguel e sua equipe tem se desdobrado para recuperar a malha viária do município
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Na ocasião, Tite foi a campo com 
Casemiro ,  Fernandinho e  
Paul inho,  es te  com mais  
liberdade para chegar ao ataque. 
Dias antes, contra a Rússia, a 
Seleção Brasileira iniciou a 
partida com apenas dois volantes 
(Casemiro e Paulinho), com 
Douglas Costa no lugar de 
Fernandinho.

Resta saber se haverá 
outras variações além de três 
volantes ou quatro jogadores de 

ataque na Seleção Brasileira. 
Uma das possibilidades é a 
presença de Firmino ao lado de 
Gabriel Jesus, uma vez que o 
jogador do Liverpool não é visto 
como alguém que possui  
e x a t a m e n t e  a s  m e s m a s  
características de seu concorrente 
de posição. Como o técnico Tite 
v e m  f e c h a n d o  t o d o s  o s  
treinamentos que pode antes da 
estréia no Mundial, a resposta só 
será dada no decorrer do torneio.

 técnico Tite deverá Orepetir a escalação do 
amistoso contra a Áustria 

na estréia da Seleção Brasileira na 
Copa do Mundo amanhã, contra a 
Suíça, em Rostov. 
 Para a  imprensa,  o  
comandante não escondeu a 
formação e deve ir a campo com 
Alisson; Danilo, Thiago Silva, 
Miranda e Marcelo; Casemiro; 
Willian, Paulinho, Coutinho e 
Neymar; Gabriel Jesus.

A única vez em que Tite 
repetiu a escalação foi em seus 
dois primeiros jogos no comando 
da Seleção Brasileira, ainda em 
2016, pelas Eliminatórias Sul-

Americanas para a Copa do 
Mundo. Na ocasião, o time que 
venceu o Equador por 3 a 0 foi o 
mesmo que superou a Colômbia 
por 2 a 1: Alisson; Daniel Alves, 
Marquinhos, Miranda e Marcelo; 
Casemiro; Paulinho, Renato 
Augusto, Willian e Neymar; 
Gabriel Jesus.Do time que iniciou 
a trajetória de Tite na Seleção 
Brasileira para este que deve 
estrear na Copa do Mundo da 
Rússia há três mudanças. Em 
decorrência da lesão de Daniel 
Alves, Danilo assumiu a lateral-
direita. Marquinhos deu lugar a 
Thiago Silva, seu companheiro 
n o  P a r i s  S a i n t - G e r m a i n ,  

enquanto Renato Augusto acabou 
saindo de cena para a entrada de 
Coutinho, mais centralizado.

Apesar de o time ideal 
para a estréia do Brasil na Copa 
ser  composto  por  quat ro  
jogadores de ataque e contar com 
apenas dois meio-campistas de 
características mais defensivas, o 
técnico Tite não deverá manter 
s e u  e s q u e m a  i n t a c t o  
independentemente da partida 
que terá pela frente. Contra 
seleções de maior expressão, a 
tendência é que o Brasil jogue 
com três volantes.Um exemplo 
disso foi o amistoso de março 
contra a Alemanha, em Berlim. 

s  s u b s t i t u t o s  d o s  Oatacantes Cleberson 
Tiarinha, Paulo Renê e o 

volante Lorran foram definidos 
ontem e devem estar prontos o 
j ogo  des t e  s ábado  en t r e  
Luverdense e Cuiabá, às 17h00, 
no Estádio Passo das Emas em 
Lucas do Rio Verde. 
 Os  t rabalhos  foram 
realizados pelo treinador do 

Verdão, Luizinho Vieira, que 
preferiu não adiantar nomes. “Já 
estamos montando a idéia mais 
coletiva. Os trabalhos mais 
específicos estarão dentro do 
modelo do nosso jogo”, disse.

No clássico contra o 
Cuiabá, abrindo o returno do 
Brasileiro da Série C o treinador 
do Luverdense não poderá contar 
com Tiarinha, que foi expulso 

com o jogo em andamento, aos 30 
minutos do segundo tempo, 
quando o Luverdense vencia o 
Operário de 2 a 1. Renê levou 
vermelho já no banco de reservas. 
Já Lorran foi advertido com o 
terceiro amarelo e também ficará 
de fora.

S e g u n d o  Vi e i r a ,  a  
es t ra tég ia  se rá  manter  o  
comprometimento dentro de 
campo. “Marcação forte e 
procurando também a imposição 
da posse de bola de criar as 
posições ofensivas. Vamos ter 
que sentir o momento da 
competição para ter  uma 
intensidade para fazer um grande 
jogo. Assim poderemos voltar a 
v e n c e r  e  e n t r a r  n o  G 4  
novamente”, pontuou.

Ambas as equipes brigam 
por um lugar na zona de 
classificação à segunda fase do 
torneio de acesso a Séria B. Os 
dois times estão com 13 pontos na 
Chave B. Confira a tabela do 
Grupo B - Botafogo 18 pontos; 
Operário 17 Bragantino 15; 
Tombense 14; Luverdense 13; 
Cuiabá 13; Tupi 11; Ypiranga 10; 
Volta Redonda 9 e Joinville 7.

COPA DA RUSSIA

Brasil inalterado estréia
amanhã contra a Suíça 

Apesar de o time ideal para a estréia do Brasil na Copa Tite não deverá manter seu esquema intacto independentemente da partida que terá pela frente

Gazeta Esportiva c/ Redação

Tite deve manter mesma equipe do amistoso contra Áustria   

Foto: Gazeta-Press

DUELO NA SÉRIE C

Luizinho definiu Verdão
que enfrenta Cuiabá hoje
S.N c/ Redação

Luizinho comanda o Luverdense contra o Dourado no Passo  

 Foto: Arquivo
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Esotérico
Vênus em Leão recebem um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e de Urano em Touro 
indicando dias de paixão e 
romance. Se ainda estiver só, a 

possibilidade de apaixonar-se é bastante 
alta. No entanto, não existe certeza da 
estabilidade e duração do romance. Se for 
comprometido, tome cuidado com as 
brigas.

Vênus em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e de Urano em seu 
signo, indicando dias em que o 

convívio familiar e a carreira brigam por 
autonomia. É possível que você seja 
cobrado por muito trabalho. O período é 
bom para renovar sua casa, mudando os 
móveis de lugar ou fazendo uma 
redecoração.

Vênus em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e de Urano em Touro 
indicando dias de movimento 

intenso e comunicação ativa. Tome 
cuidado com mal-entendidos, pois você 
estará mais impulsivo e ansioso. 
Cuidado com as palavras. Se for viajar, 
verifique cada detalhe, pois podem surgir 
imprevistos.

Vênus em Leão recebe um tenso 
aspecto de Marte em Aquário e 
de Urano em Touro indicando 
dias em que a organização 

financeira e a economia devem ser 
priorizados. Tome cuidados redobrados 
com gastos excessivos, pois podem surgir 
imprevistos financeiros. O período pode 
envolver a solução de um problema 
financeiro.

Vênus em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Marte 
em Aquário e de Urano em 
Touro indicando dias de 

m o v i m e n t o  i n t e n s o  n o s  
relacionamentos. Você estará mais 
aberto e sociável, mas mais ansioso e 
impulsivo. Tome cuidado com atitudes 
que podem fazê-lo se arrepender.

Vênus em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e de Urano em Touro 
indicando dias em que você 

vai preferir estar em casa à qualquer 
compromisso social. Você pode estar 
preso em um passado que deve ser 
deixado para trás e o melhor momento 
para isso é agora.

Vênus em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e de Urano em Touro 
indicando dias de movimento 

intenso na vida social e aproximação de 
pessoas exóticas e diferentes em sua 
vida. O momento pode envolver uma 
intensa negociação de um projeto 
envolvendo uma nova equipe de 
trabalho.

Vênus em Leão recebe um tenso 
aspecto de Marte em Aquário e 
de Urano em Touro indicando 
dias de movimento intenso em 

projetos profissionais e planos de 
negócios. O período, que dura alguns 
dias, pode envolver uma forte 
necessidade de mudanças na carreira. 
Tome cuidado com atitudes impulsivas.

Vênus em Leão recebe um tenso 
aspecto de Marte em Aquário e 
de Urano em Touro indicando 
d i a s  d e  i n q u i e t a ç ã o  e  

dificuldade em manter caminhos 
escolhidos. A vontade de viajar fica ainda 
mais intensa, assim como um forte 
desejo de jogar tudo para o alto. A 
meditação pode ajudar a encontrar 
equilíbrio.

Vênus em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário e de Urano em Touro 
indicando dias de negociações 

e acordos intensos, relacionados a uma 
parceria financeira ou empréstimo. 
Procure cuidar com mais atenção de seu 
dinheiro, pois pode haver imprevistos. 
Adie a assinatura de documentos 
envolvendo dinheiro.

Vênus em Leão recebe um tenso 
aspecto de Marte em Aquário e 
de Urano em Touro indicando 
dias de movimento na vida 

social e nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais. Não é um bom momento 
para negociar parcerias e sociedades 
comerciais. Tome cuidado com negócios 
que apontem para o dinheiro fácil.

Vênus em Leão recebe um tenso 
aspecto de Marte em Aquário e 
de Urano em Touro indicando 
dias intensos, com muitas 

novidades, especialmente no trabalho. O 
período, que dura alguns dias, pode 
apontar para um novo projeto, que torna 
sua vida mais fácil. Você pode ser 
acometido por um forte desejo de jogar 
tudo para o alto.

By Rosane Michels

Destaque VIP de hoje endereçado as Musas da Pesca e do FIPe, Juliana Nicodemos Bruzon  e Elizandra 
Silva Maciel,  presença marcante durante o Festival desfilando a beleza, simpatia e charme da mulher 
pantaneira. Grande abraço e um excelente fim de semana.

Hoje as flores multicoloridas são dedicadas 
especialmente a aniversariante Maria Izabel 
Fernandes, pessoa querida que recebe os 
abraços dos seus colegas, amigos e familiares. 
Espero que tenha um dia especial e repleto de 
alegrias e uma vida de felicidade e sucesso. Que 
nunca lhe falte alegria, paz, amor e saúde. Tim 
tim!!!

Ela arrasa e hoje recebe nossos aplausos pela 
profissional nota 1000 que é. Nosso reconhecimento a 
radialista Meire Maciel que foi a voz do FIPe 2018. 
Sucessos sempre!!!

Um excelente fim de semana ao nosso leitor 
assíduo Dom José Vieira de Lima, Bispo Emérito 
da Diocese de São Luiz. Agradecemos pela 
preferência de tantos anos.

ANO 56 - Nº 10.314

CÁCERES-MT, 16 E 17 DE JUNHO DE 2018

O Governo do Estado de Mato Grosso anunciou ontem, (15) o calendário 
dos Jogos Escolares da Juventude, que mobiliza mais de 10 mil atletas mato-
grossenses num total de 14 etapas, sendo 11 regionais e três estaduais. Das 
regionais, Cáceres sedia uma das etapas no próximo dia 26 e que a exemplo do ano 
anterior já polariza as atenções dos estudantes das escolas locais. Página 03
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Em clima de Copa Cáceres
sedia etapa regional de jogos

No município, o handebol sempre foi a principal força nos jogos escolares, tendo a modalidade conquistado nos últimos anos uma série de títulos regionais

RUMO AO EXA

Brasil pronto para
duelo Suíço amanhã
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mangueira do fogão e 
jogou o botijão no quengo, com 
certeza, com um truta, pois o 
companheiro do bichinho foi 
junto e agora, lasca ela fazer fogo 
de lenha.

T a m b é m  n a  R u a  
Riachuelo, bairro da Cavalhada, 
os larápios atacaram uma casa na 
quinta feira e levaram 5 frascos de 
perfumes; 2 caixas de som, 
entrada para cartão de memória e 
pendrive e 950 pilas em notas 
quentinhas e contadas pras 
compras do mês e comemorar a 
vitória do Brasil. A vitima esteve 
no Cisc, prestando a queixa e 
agora a polícia está atrás dos 
ladrões, dos bujões e dos 
bagulhos da Rua Riachuelo.

s ladrões continuam Oatacando na periferia de 
C á c e r e s ,  p e s s o a s ,  

comércio e residências e na 
madrugada de anteontem mesmo 
com o frio de 16 graus, os amigos 
do alheio atacaram uma casa na 
Rua Rosauro Araujo Suzano, no 
bairro Maracanãzinho, levando o 
botijão de gás da moradora que 
acordou pra fazer um moca 
quentinho na friagem de Cáceres 
e ficou arara.

Só estava a mangueirinha 
do fogão, o bujão já tinha viajado 
nas costas do larápio aquecendo 

o u t r a  c a c h a n g a  e  
cuspindo brasas, a vitima, uma 
senhora de 72 anos, compareceu à 
delegacia, se queixando do 
a t a q u e  e  c h o r a n d o  a s  
pitangas.Conforme ela, chegou a 
ouvir uns barulhos estranhos 
durante a madrugada mas com o 
frio danado, pensando que era um 
gato, voltou a roncar, mas ao 
acordar pra esquentar o papo com 
um bugrinho passado no saco, viu 
que os vagaus tinham lombado 
não um, mas dois botijões. A 
vovozinha disse que o gaturamo 
estava tão acostumado com mão 

aproximadamente 110 
municípios do estado. “O JEJ 
fomenta a prática do esporte na 
escola, possibilita a identificação 
de talentos na unidade escolar, 
contribui para o desenvolvimento 
integral do aluno, estimula o 
exercício da cidadania e cria a 
base para o futuro do esporte de 
alto rendimento”, enfatiza.

Após a conclusão das 
etapas regionais e estaduais, os 

de mesa, vôlei de praia, 
ciclismo, wrestl ing, judô, 
ginástica rítmica e badminton). 
Em Cáceres o handebol sempre 
foi a principal força nos jogos 
escolares,  tendo a modalidade 
conquistado nos últimos anos 
uma série de títulos regionais.

O secretário adjunto de 
Esporte e Lazer, Franz Corrêa, 
ressalta que o evento envolve 
escolas, públicas e privadas, de 

 Governo do Estado de OMato Grosso anunciou 
ontem, (15) o calendário 

dos Jogos Escolares da Juventude 
(JEJ), evento, que mobiliza mais 
de 10 mil atletas mato-grossenses 
e que, terá o total de 14 etapas, 
sendo 11 regionais e três 
estaduais. Das regionais, Cáceres 
sedia uma das etapas no próximo 
dia 26 e que a exemplo do ano 
anterior já polariza as atenções 
dos estudantes das escolas locais.

P r o m o v i d o  p e l a  
Sec re t a r i a  de  Es t ado  de  
Educação, Esporte e Lazer por 
meio da Secretaria Adjunta de 
Esporte e Lazer (Sael-MT), em 
parceria com os municípios, o JEJ 
reúne estudantes atletas de 12 a 
17 anos de idade, organizados em 
dois grupos, a categoria A, para 
jovens de 15 a 17 anos de idade, e 
a categoria B, para alunos de 12 a 
14 anos.

Ao todo a competição 
conta com 14 modalidades 
esportivas, sendo quatro coletivas 
(basquetebol, voleibol, handebol 
e futsal) e dez individuais 
(atletismo, xadrez, natação, tênis 

campeões das categorias 
(A e B), de todas as modalidades e 
de ambos os gêneros (masculino 
e feminino), avançam para a 
etapa nacional, que é gerida pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro 

(COB), em parceria com 
governos estaduais, com novo 
formato para 2018.  Mais 
informações sobre a fase nacional 
podem ser obtidas no site do 
COB.

ais de 50 candidatos Mrealizaram ontem, 
(15), a prova escrita 

para o mestrado profissional em 
Políticas Públicas e Gestão da 
Educação Superior (Poleduc), 
oferecido em parceria entre 
Unemat e Universidade Federal 
do Ceará (UFC).

Em Cáceres, as provas 
foram aplicadas na sala do 8º 
Semestre do Curso de Ciências 
Contábeis, localizada no Bloco I 
Inferior do campus de Cáceres 
(Cavalhada), com início às 14h00 
no horário de Mato Grosso 
(15h00 horário de Brasília). No 
programa, a oferta de  30 vagas, 
sendo  25  des t inadas  aos  
Profissionais Técnicos da 
E d u c a ç ã o  S u p e r i o r  d a  
Universidade do Estado do Mato 
Grosso (PTES), três a docentes da 
Unemat e outras duas aos 
servidores da UFC.

A seleção incluindo 

análise de currículo, 
prova de conhecimentos básicos, 
foi realizada ontem, com a 
avaliação de anteprojeto de 
pesquisa. As disciplinas serão 
m i n i s t r a d a s  d e  f o r m a  
concentrada, uma vez por mês. 
Os PTES serão dispensados das 
atividades para freqüentar as 
aulas e não precisarão repor o 
tempo dedicado aos estudos. Já os 
docentes devem organizar o 
calendário das aulas e reposições 
junto ao colegiado de curso.

O Poleduc tem duas 
linhas de pesquisa: 1) Políticas 
Públicas da Educação Superior e 
2 )  G e s t ã o  E s t r a t é g i c a  e  
Intercâmbio Institucional.

Além da qualificação dos 
servidores, está prevista a criação 
de um conjunto de indicadores 
voltados à Auto-avaliação 
Institucional da Unemat, por 
meio do desenvolvimento de um 
sistema informatizado para gerar 

REGIONAL 2018

Cáceres sedia dia 26 etapa dos
Jogos Escolares da Juventude

Da Redação

O secretário adjunto de Esporte e Lazer, Franz Corrêa, ressalta que o evento envolve escolas, públicas e privadas, de aproximadamente 110 municípios do estado

Jogos reúnem estudantes atletas de 12 a 17 anos de idade   

Foto: Arquivo

METENDO BRONCAS

Amigos do alheio visitam
casas na periferia da city
Da Redação

Vitima teve de fazer o rango e o moca no fogão de lenha   

Foto: Ilustrativa

PROVA/MESTRADO

Políticas Públicas e Gestão da 
Educação Superior na Unemat
Assessoria

Unemat e Universidade Federal do Ceará (UFC) são parceiras   

 Fotos: Arquivo
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