
CÁCERES FORA
A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 
(Sejudh) adquiriu mais de R$ 10 milhões 
em equipamentos táticos, equipamentos de 
proteção individual, armamentos, viaturas, 
munições letais e não letais e kits químicos 
para o Sistema Penitenciários estadual. 
Foram entregues equipamentos como 
coletes balísticos, escudos, armamentos, 
munições letais e não letais e kits químicos 
para 11 unidades da região do Vale do Rio 
Cuiabá (capital), Várzea Grande, Santo 
Antônio de Leverger, Chapada dos 
Guimarães, Poconé, Nobres e Rosário 
Oeste. Mais uma vez, Cáceres fora dos 
planos do governo.

PODER INVERSO
O ministro Luiz Fux, do STF, determinou 
que a Procuradoria-Geral da República 
opine se o Supremo é ou não competente 
para conduzir a denúncia de suposta 
corrupção ativa contra o ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi. A decisão de 
Fux teve como base recente julgamento do 
STF que alterou as regras do foro por 
prerrogativa de função, o chamado foro 
privilegiado. Pelo novo entendimento, que 
fere a constituição vigente, os deputados e 
senadores só têm o direito previsto quando 
os crimes são cometidos no exercício do 
mandato e em função do cargo que 
ocupam.

PODER INVERSO II
Como o suposto esquema teria iniciado em 
2009, quando Blairo era governador, em 
tese ele já não possuiria mais a garantia de 
ser julgado pelo Supremo. Contudo, a 
denúncia narra que a negociação teria 
perdurado até 2012, momento em que 
Blairo já era senador, sendo que ele 
continua em tal cargo, apesar de licenciado 
e como ninguém questiona a inversão de 
poderes, a coisa vai andando do jeito que 
um deles decide. Quiçá por isso, este editor 
se auto-aposentou como advogado.  

MÃO AMIGA
O vice-presidente da Mesa Diretora do 
Parlamento, Gilmar Fabris, afirmou que 
pretende comandar a sessão que pode 
cassar o mandado de prisão preventiva 
contra o democrata Mauro Savi, uma vez 
que o presidente Eduardo Botelho (se 
declarou impedido para conduzir o trâmite, 
já que também é investigado nas operações 
Bereré e Bônus, das quais Savi se encontra 
preso. O mesmo Fabris foi solto pela AL-
MT depois de ser preso em outra operação 
da PF, é o tal caso, uma mão lava a outra.

SELETIVO/NUTRICIONISTA
A Prefeitura de Mirassol d'Oeste, Estado de 
Mato Grosso anuncia as inscrições de novo 
Processo Seletivo válido por um ano, que 
tem como objetivo a contratação de um 
Nutricionista.  O contratado cumprirá 
carga horária de 40h semanais e fará jus à 
remuneração no valor de R$ 3.474,34. De 
forma gratuita, as inscrições serão 
recebidas no endereço eletrônico por meio 
do formulário que estará disponível entre 
os dias 15 e 18 de maio de 2018. Vale 
ressaltar que é necessário graduação em 
Nutrição com Registro no Conselho de 
Classe. Como forma de classificação, 
haverá prova objetiva prevista para o dia 27 
de maio de 2018 e avaliação de títulos.
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 Daqui a três meses começa o 
barulho com o começo da temporada do 
Circo Brasil, abrindo a opera bufa das 
eleições, barulho de carro de som, comícios, 
promessas e outras zoeiras, scripts de 
marqueteiros,  promessas e outras 
quizumbas, que tem muita gente besta prá 
ouvir e ainda acreditar em sexo dos anjos.
 Hoje queremos aqui abordar o 
perigo das artes e artimanhas com prazo de 
validade, comuns e pouco observadas nas 
campanhas políticas, por exemplo, as 
furadas de tirar o fôlego de quem prioriza 
qualidade. 
 Veja o leitor o caso dos slogans, 
perigosos quando ilustrados, muito usados 
pelos governantes, cada um com sua marca 
registrada, deletando o anterior, no caso, rei 
posto, rei morto e manda bala que os bobos 
da corte nem se tocam. Falamos da marca do 
atual governo sem voto, que há dois anos 
passados, exatamente em maio de 2016, 
adotou "Ordem e Progresso" como lema, 
certo? Errado, pois com 5 estrelas a menos, a 
bandeira da logo escolhida à época foi usada 
na ditadura. 
 Aquela versão resgatada pela 
equipe de Temer foi usada entre 1960 e 
1968, com sua marca de validade, claro, 
vencida, pois o atual governo deixou de 
contabilizar, no logotipo apresentado por 
sua equipe, cinco das 27 estrelas que hoje 
estampam a bandeira do Brasil. 
 Aí, mora o perigo do prazo de 
validade, pois com o slogan “Ordem e 
Progresso”, inspirado no lema positivista do 
século XIX, a imagem usada em 2016, traz 
apenas  22  e s t r e l a s ;  uma  ve r são  
desatualizada da bandeira do Brasil, usada 
entre 1960 e 1968, ano em que foi baixado, 
pelo governo do general Costa e Silva, na 

ditadura militar, o Ato Institucional número 
5 (AI-5), que permitiu uma série de ações 
arbitrárias e violentas durante o regime. 
 Voluntário ou involuntário, o mico 
do publicitário que engoliu cinco estrelas, 
pecou duplamente, haja vista, a trágica volta 
ao sombrio passado do país, mostrando e 
provando a importância de um trabalho de 
pesquisa, quando se trata de datas e dados.
 Quando este editor compôs a 
marchinha pantaneira para o Festival 
Internacional de Pesca de Cáceres, teve o 
cuidado de não vincular a versão do evento, 
portanto, com validade sem prazo de 
vencimento, o oposto da musica Rota do 
Paraíso, especificamente composta para os 
240 anos de Cáceres. 
 Veja o leitor que na criação e 
produção de algo, sobretudo em campanhas 
publicitárias, (jingles e spots) a questão de 

prazo válido deve ser verificado em 
detalhes, sob pena de efeitos colaterais, 
semelhante acreditamos, ao prazo de 
validade dos remédios. 
 Pode parecer insignificante, sem 
problemas, afinal, poucos são os que se 
atentam para os mínimos detalhes; ledo 
engano, pois vem de nossos avós aquele 
jargão de que a diferença entre o remédio e o 
veneno é apenas a dose, muito oportuno para 
o atual momento empresarial, político e 
econômico que estamos vivenciando no 
Brasil. 
 Na base do escreveu, não leu, o pau 
comeu, a gente cuida bem do inserido neste 
espaço, nas demais páginas deste diário, 
enfim, de tudo que fazemos no dia a dia e 
mesmo assim, cometemos alguma gafe de 
vez em quando, mas sempre atento ao prazo 
de validade. 

 Há 15 dias um escritor e historiador 
teve um capítulo do livro censurado pelo 
editor, no fechamento da edição para 
impressão, o empresário alegou que investe 
em ações de grandes corporações citadas na 
ficção do autor. 
 Como produzo literatura e análise 
crítica estou com a “pulga atrás da orelha” 
sobre o meu direito de escrever com 
liberdade - e todos os cidadãos brasileiros 
têm uma ameaça concreta pesando sobre a 
liberdade de expressão.
 Nem todos, porém, sabem o que está 
ocorrendo. Sempre existiu tendência 
repressiva contra as obras de arte que 
espalham a realidade social. Assim, os 
problemas sociais são atacados na sua 
expressão artística e não mais nas suas 
causas efetivas. Levanto algumas pontas dos 
véus negros que costumam cobrir esses 
atrapalhos do poder. 
 Porque, a aplicar-se o mesmo 
critério, deveria mandar-se apreender toda a 
grande literatura mundial, em que os autores 
descreveram situações que envolviam 
figuras infantis, desde um William 
Shakespeare, passando por Lewis Carroll 
até Wladimir Nabokov.
 Isto não é nada, comparando-se a 
todos aliciadores que manipulam meninas 
de 12 anos nas esquinas do Brasil. São as 
cenas reais e terríveis que muitos pais fazem 
vista grossa pela fome de pão e aconchego, 

retrato da indústria da carência.
 Nem tanto erudito, mas sensato, 
acrescento que nem a Bíblia, na chamada 
Vulgata Latina, escaparia de condenação, já 
que nem a língua casta de Jerônimo disfarça 
o tratamento obsceno com que foram 
violentados os anjos em Sodoma ou o 
lenocínio de Mardoqueu, no livro de Ester.
 E vejo na proibição uma ação 
profundamente farisaica. Para o psicanalista 
Hélio Pelegrino, “a tarefa do escritor é 
trabalhar a língua em nome da comunidade” 
e esse ofício deve ser estimulado e garantido 
pelo Estado, através de uma absoluta 
liberdade de expressão. 
 De outro lado, não foram poucos os 
que viram nas cenas de nu jogos sensuais e 
narcisismo exacerbado ou a forma gratuita, 
além de normal, de temas como a gravidez 
precoce, entre outros. Imoral, acima de tudo, 
é a intolerância.
 Trata-se de um tiro no pé, pois a 
sanção volta-se contra a intolerância e 
consagra a liberdade de expressão. Não 
temos lembrança de quem proibiu James 
Joyce, Gustave Flaubert. D. H. Lawrence, 
Marcel Proust, entre outros casos famosos. 
M a s  o s  c e n s u r a d o s  t o r n a r a m - s e  
inesquecíveis.
 A reação do leitor, do internauta e do 
telespectador brasileiro tem sido a 
solidariedade. País de fortes tradições 
católicas, parece haver um consenso que 

leva a dar atenção ao que sofre, confortá-lo 
com a nossa piedade. 
 Claro que são de diversa natureza os 
motivos que levam o público a procurar o 
que foi proibido, desde os tempos 
imemoriais do paraíso terrestre, onde o fruto 
proibido era o mais apetecido (e continua 
sendo), mas no geral constata-se uma 
atenção toda especial para com o censurado. 
Ao contrário do que poderia esperar a 
censura, o livro ou as cenas de cinema, 
novela ou teatro adquirem um charme 
adicional com a proibição. O estigma 
funciona ao contrário.
 Como se vê, os critérios são vagos e 
são os costumes que realmente cumprem a 
função de interpretar as leis. Uma 
curiosidade cruel: essas diversas censuras 
sempre perseguiram os contemporâneos, 
excluindo por norma, os clássicos. 
 É claro que a história não demora 
muito a transformar contemporâneos em 
clássicos mas, enquanto isso não ocorre, 
nenhum espírito por mais conservador que 
seja vem a indignar-se quando lê a palavra 
whore ou bitch (“puta”) em Shakespeare. 

***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e 
pedagogo de Presidente Prudente, São 
Paulo. Autor, entre outros, de Religar às 
Origens (ensaios e artigos, 2011) e Sombras 
da Teia (contos, 2017)
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município devido ao crescimento 
dele, em sentido oposto ao que a 
Justiça Estadual sugere seguir.
 Para o deputado Dr. 
Leonardo, é de suma importância 
que os serviços sejam expandidos 
no município, visto o atual 
crescimento do município como 
pólo educacional e a iminência de 
um salto econômico. “Temos que 
garantir concurso para mais um 
cartório em Cáceres, nunca 
reduzir o serviço a população. 
Agradeço ao presidente Eduardo 
B o t e l h o  p o r  e n t e n d e r  a  
importância do assunto. 
 Cáceres é um município 
grande em população, grande em 
história e não pode ser tratado de 
forma diferente”, disse o 
deputado Dr. Leonardo. O 
presidente Eduardo Botelho 
recomendou a comissão que tente 
um novo diálogo com o Tribunal 
de Justiça para apresentar o novo 
estudo quando estiver concluído.

m a  c o m i s s ã o  Ur e p r e s e n t a n t e s  d e  
Cáceres conseguiu, na 

noite de anteontem, (15), a 
garantia da suspensão dos 
trâmites na da Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso do 
projeto de lei de autoria do 
Tribunal de Justiça que visa a 
fusão de dois dos três cartórios do 
município. Os membros da 
comissão pediram um novo 
e s t u d o  p a r a  c o m p a r a r  a  
necessidade de elevar a Comarca 
de Cáceres de 3ª Entrância para 
Entrância Especial, para justificar 
a manutenção de todos os 
cartórios do município.
 A garantia foi dada pelo 
presidente da ALMT, Eduardo 
Botelho, em reunião realizada 
naquela Casa de Leis, com a 
presença dos vereadores Alencar; 
Creudes Castrillon; Domingos 
dos Santos;  Elza Bastos;  

Jerônimo Gonçalves; Rubens 
M a c e d o  Va g n e r  B a r o n e ;  
Valdeniria e Zé Eduardo Torres.
 Também participaram da 
reunião, representantes da 
sociedade civil organizada 
cacerense e o deputado estadual 
Dr. Leonardo (SD), que mesmo 
licenciado fez um trabalho de 
convencimento político. Eles 
também contaram com apoio do 
deputado estadual Guilherme 
Maluf (PSDB), de Cuiabá.
 O projeto da fusão dos 
cartórios do 2º e 3º Ofício, apesar 
de ter sido aprovado em primeira 
vo tação ,  f i ca rá  suspenso  
enquanto a ALMT providenciará 
um novo estudo para verificar a 
necessidade de transformar a 
Comarca de Cáceres, atualmente 
de 3ª Entrância, em Entrância 
Especial. Pesa a favor disso o fato 
de  a  Jus t iça  Federa l  te r  
aumentado a estrutura no 

meliante, foi encontrado um 
celular, de cor branca, de marca 
Quantum, que havia sido roubado 
do laboratório.
 Casa no chão, o ladrão foi 
algemado e recolhido pro 
camburão e os PMS foram atrás 

que se identificou como sendo de 
nome Djalma Rodrigues Santos 
Junior, 24, morador de Várzea 
Grande. 
 O suspeito estava com 3 
capacetes contendo roupas. 
Numa revis ta  pessoal  no 

a tarde de anteontem, 15, Npor volta das 15h00, a 
Po l i c i a  Mi l i t a r  de  

Cáceres, foi acionada via CIOSP 
sobre um assalto a mão armada 
ocorrido em um laboratório de 
análises clinicas, próximo ao 
hospital regional, deslocando-se 
para o endereço, onde foram 
informados pelas vítimas que 
foram roubados 5 celulares (dos 
pacientes e da empresa) e uma 
quantia aproximadamente de 500 
reais do laboratório.
 Após ouvirem o relato das 
vítimas os policiais informaram 
via rádio outras viaturas de 
serviço e saíram na captura dos 
la laus , ras t reando um dos  
celulares roubado de uma das 
vítimas, que apontou estar o 
aparelho nas imediações da 
localidade denominada Carne 
Seca, atrás a Areeira, numa Baía.
 R u m a n d o  a o  l o c a l  
apontado, os policiais avistaram 
um indivíduo em atitude suspeita, 

dos outros larápios, avistando um 
deles, próximo a baía e que se 
evadiu sumindo num matagal as 
margens do rio Paraguai, onde 
foram loca l izados  vár ios  
documentos, um cartão de 
crédito, folhas de cheques, um 
talão de cheque, e as roupas 
utilizadas no roubo.
 Para a policia, Djalma, 

disse que havia comprado o 
celular roubado e disse o nome 
dos suspeitos que roubaram o 
l a b o r a t ó r i o ,  s e n d o  e l e s  
moradores do Bairro Quebra Pau, 
mas no Cisc, confessou ter 
furtado a moto Titan, cor preta, 
para praticar o roubo e que ele e 
outro comparsa haviam praticado 
o roubo.

m ladrão de 22 anos, Umorreu afogado na 
madrugada de ontem, 

(16) ,  após  fugir  de  uma 
abordagem da Polícia Rodoviária 
Federal no km-82 da BR-174, 
município de Cáceres e cair em 
uma área alagada às margens da 
rodovia. De acordo com a PRF, 
no momento da abordagem em 
dois carros, um Hiunday/HB20, 
de cor branca, empreendeu fuga e 
deu-se então o acompanhamento 
tático. 
 Aproximadamente 30 km 
depois, o condutor saiu de pista 
com o automóvel, caindo em um 
alagado às margens da rodovia. 
No interior do veículo estavam 
dois homens, sendo que um deles 
morreu afogado.  
  Foram acionados o Corpo 
de Bombeiros e o Instituto 
Médico Legal (IML), para 

atendimento da ocorrência. O 
veículo foi retirado do local e 
encaminhado ao posto policial de 
Cáceres, onde foi constatado ser 
um automóvel clonado cujo 
original apresenta registro de 
roubo na cidade de Porto 
Alegre/RS no dia 4 de março.
 No interior do veículo 
foram encontrados equipamentos 
e  f e r r a m e n t a s ,  o s  q u a i s  
provavelmente seriam utilizados 
para prática de crime de roubo a 
caixa eletrônico. Foi conduzido o 
suspeito de iniciais W. S. S. 21, 
que conduzia o HB20, e também 
os homens de iniciais S.D.C, anos 
F.D.O., 36, que ocupavam o outro 
veículo, um Chevrolet/Ônix, 
cinza, com placas de Várzea 
Grande. Já o corpo do homem J. 
S. D. S., 22, foi encaminhado à 
Perícia Técnica (Politec) de 
Cáceres.

PRISÃO ON-LINE

Ladrão agarrado pela PM 
após roubo próximo ao HR

Bandido e comparsa com uso de arma de fogo roubaram vários celulares e dinheiro do laboratório e de pacientes, sendo um preso via celular roubado

Da Redação

Djalma Rodrigues Santos Junior, de VG preso em Cáceres    

Foto: PM/MT

FÔLEGO PRA RESPIRAR

Comissão de Cáceres consegue 
suspender a fusão de cartórios 
Da Redação

Reunião de vereadores e lideranças aconteceu na AL-MT   

Foto: Assessoria

AFOGAMENTO
Ladrão morre em carro

que caiu em área alagada
PRF/MT c/ Redação

Carro foi retirado do alagado às margens da BR 174    

Foto: PRF/MT
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 A primeira frente fria forte do ano será a responsável por derrubar a 
temperatura em diversas cidades do país, incluindo Cuiabá e abrange a 
cidade de Cáceres, onde já no sábado os ponteiros despencam para a 
mínima de 14 graus, não passando a máxima dos 27. No domingo, o tempo 
pode ficar ainda mais frio com mínimas caindo aos 14 graus e a máxima 
não passando dos 24 graus. Página 06

 Num assalto num um 
laboratório de análises clinicas, 
próximo ao hospital regional de 
Cáceres dois ladrões roubaram 
dinheiro e telefones celular de 
pacientes e funcionários. Um dos 
assaltantes morador em Várzea 
Grande foi rastreado pelo celular 
roubado e preso pela PM próximo 
a uma baia do Rio Paraguai, 
e n q u a n t o  s e u  c o m p a r s a  
desapareceu nu matagal. 

 U m a  c o m i s s ã o  d e  
representantes de Cáceres conseguiu 
a garantia da suspensão dos trâmites 
na da AL-MT do projeto de lei de 
autoria do TJMT que visa a fusão de 
dois dos três cartórios do município. 
O projeto apesar de ter sido aprovado 
em primeira votação, ficará suspenso 
enquanto novo estudo verificará a 
necessidade de transformar de 
Cáceres, em Entrância Especial. 

 O fotógrafo Welikis Gomes Aquino fazia a cobertura fotográfica 
da apreensão dos 205 tabletes de maconha apreendidos pelo casal Pablo 
Pedro Alves Machado e Paula Machado dos Santos autuados em flagrante 
pelo crime de tráfico de drogas, quando a policia descobriu que ele estava 
premiado com 6 anos e 4 meses por roubo e furto no Maranhão. Queimou o 
filme e ele também foi pro xilindró. Página 04

 O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Juvenal 
Pereira da Silva, negou a liminar protocolada pela Procuradoria da 
Assembléia Legislativa, que visava garantir que os deputados estaduais 
votassem a derrubada ou manutenção da prisão preventiva do deputado 
estadual Mauro Savi preso desde a última quarta-feira (9) durante a 
segunda fase da Operação Bereré. Página 05

FRIO EM CÁCERES

Queda na temperatura deverá
registrar 14º no fim de semana

Friagem atinge a capital Cuiabá, Chapada e chega até o pantanal, com queda brusca em Cáceres, num fim de semana com mínimas chegando abaixo a 14 graus

Digital da Sete de Setembro pode voltar aos 14º em Cáceres   

Foto: Arquivo JCC

PISTA ON LINE

Policia rastreia larápio pelo
celular roubado em Cáceres

Página 03

Ladrão Djalma Rodrigues Santos Junior: prisão online  

 Foto: PM/MT

Página 03

QUESTÃO DE ENTRÂNCIA

Reunião na AL-MT suspende
fusão de cartórios em Cáceres 

Garantia foi dada pelo presidente da AL-MT Eduardo Botelho   

Foto: Assessoria

CHAPA QUENTE

Casal cai com xibaba e puxa
fotografo premiado pro pote

Casal Pablo e Paula e o paparazo azarado Welikis, fora de cena   

Fotos: PM/MT

CONFLITOS DO PODER

Decisão da justiça breca 
farra de alvará legislativo

Canetada do Des. Juvenal da Silva obstou expedição de alvará   

Foto: Arquivo
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a madrugada da última Nterça-feira (15), por volta 
das 2h00 em Pontes e 

Lacerda, a PM deteve Fabrício 
G o m e s  G o n z a g a ,  3 1 ,  J o a b 
Gonçalves de Meneses,  30, 
Flaviano Aragão, 35, e Letícia 
Oliveira Souza, por porte restrito e 
porte ilegal de arma e por conduzir 
veículo, estando o condutor e seus 
acompanhantes alcoolizados em 
uma Hilux branca.

 O bando ao avistar os 
policiais do 18º Batalhão, tentaram 
se afastar em alta velocidade, mas 
f o r a m  a b o r d a d o s  n o 
estabelecimento Bar Mix.  Com 
eles, os policiais encontraram duas 
pistolas e 33 munições, uma das 
armas de fogo, da marca Taurus 
PT58 plus estava embaixo do 
banco do passageiro e a outra, uma 
pistola Tatical Forceus, estava 
dentro da bolsa da única mulher do 

grupo, Letícia Cada uma das 
pistolas continha um carregador, 
sendo um deles com 17 munições 
(PT 58) e o outro da pistola 9mm 
com 16. 
 Além do material bélico, 
foram localizados 7 aparelhos 
telefônicos, duas malas de viagem 
com roupas e objetos pessoais, 
duas carteiras com documentos 
pessoais e dinheiro (em reais e 
b o l i v a r e s  v e n e z u e l a n o s ) ; 
pulseiras, relógios e cordões de 
ouro, um deles com pingente em 
forma de fuzil.
 Os integrantes da Hilux 
aparentavam nervosismo e não 
queriam ser abordados.  Foi 
realizado o teste do bafômetro no 
condutor do veículo e constatado 
0,55 ml/l. 
 Com apoio de mais uma 
viatura, os suspeitos Fabrício, 
Joab, Flaviano e Letícia foram 
conduzidos para o Cisc e durante o 
transporte, o suspeito Joab chegou 
a ameaçar um dos policiais.
 Foi solici tada perícia 
técnica nas armas por suspeita de 
terem sido usadas em crimes de 
homicídio e também nos aparelhos 
celulares, para desvendar suposta 
quadrilha que pratica crimes de 
tráfico, roubos ou até mesmo 
homicídios na região.

veículo.
 Diante do flagrante, o 
carregamento de entorpecente foi 
apreendido e o casal conduzido à 
Delegacia de Polícia de Jaciara. 
Após serem interrogados, os 
suspeitos foram autuados em 
flagrante por tráfico de drogas e 
associação para o tráfico, no 
proced imento  lavrado  pe lo 
delegado, João Paulo Praisner, que 
a s s u m i u  a  t i t u l a r i d a d e  d a 
Delegacia de Jaciara. 

m carregamento de 205 Utabletes de maconha que 
ter ia  como dest ino a 

cidade de Jaciara foi apreendido, 
na manhã de anteontem, (15), em 
ação integrada da Polícia Judiciária 
C i v i l  e  P o l í c i a  M i l i t a r  d o 
município. Os tabletes variam 
entre 1,8 kg a 2 quilos, conforme a 
p e s a g e m  o f i c i a l  f e i t a  e m 
Rondonópolis, pela Perícia Oficial 
e Identificação Técnica. 
 A ação, deflagrada com 
base em informações repassadas 
pela Delegacia Especializada de 
Roubos  e  Fur tos  (Derf )  de 
Rondonópolis, resultou na prisão 
de Pablo Pedro Alves Machado, 
22, e Paula Machado dos Santos, 
28, autuados em flagrante pelo 
crime de tráfico de drogas.
 As diligências iniciaram 
a p ó s  a  e q u i p e  d a  D e r f 
Rondonópolis acionar os policiais 
da Delegacia de Polícia de Jaciara, 
sobre o veículo que estaria 
transportando grande quantidade 
de entorpecentes, que teria como 
destino final o município.
 C o m  b a s e  n a s 
informações, os policiais civis com 
apoio dos policiais militares 
i n i c i a r a m  o  t r a b a l h o  d e 
monitoramento na Rodovia BR 
364, e após certo tempo, lograram 

êxito em avistar o automóvel Ford 
Fiesta, com duas pessoas e mesmas 
característ icas da denúncia, 
trafegando próximo ao município 
de São Pedro da Cipa.
 Os policiais realizaram 
acompanhamento  t á t i co  do 
veículo, o qual foi abordado em 
uma via pública na entrada da 
Usina de Jaciara. Durante buscas, 
foram localizados os tabletes de 
maconha, acondicionados no 
banco traseiro e no porta-malas do 

 oliciais militares do 63º PComando Regional em 
rondas nas proximidades da 

rodoviária de Mirassol D'Oeste no 
ú l t i m o  f i n a l  d e  s e m a n a , 
suspeitaram de duas pessoas que 
ocupavam uma moto e tentaram se 
livrar de uma possível abordagem. 
No fecha, os PMS abordaram 
Rafael, 24, morador do Jardim das 
Flores e Deivid, 34, do bairro 
Parque Morumbi. 
 Os dois suspeitos entraram 
com a moto no pátio da rodoviária, 
para despistar a patrulha e não 
obedeceram a ordem de parada, 
passando, na seqüência, por dentro 
da rodoviária, mesmo sendo 
acompanhados pela viatura que 
estava com o giroflex acionado.
 O  g a r u p e i r o ,  D . A . P 

sentindo o eventual flagrante,  
a r r e m e s s o u  n o  j a r d i m  d a 
rodoviária, em meio aos arbustos, 
uma embalagem que estava no 
boné e ambos continuaram a fuga 
em alta velocidade, colocando em 
risco a própria vida e de terceiros. 
Não paravam nas esquinas e ou 
redutores de velocidade, mas 
acabaram sendo detidos a cerca de 
duas quadras da rodoviária.
 Voltando ao local onde o 
passageiro teria dispensado o 
objeto, os policiais encontraram 
aproximadamente  400gr  de 
maconha. Com eles foi apreendido 
também R$ 143,00 em dinheiro 
trocado. Os suspeitos de tráfico de 
drogas foram encaminhados pra a 
Delegacia de Polícia de Mirassol 
D'Oeste.

QUEIMOU O FILME

Fotografo preso quando clicava 
casal com quase 20 @ de xibaba

Na real o fato se tratava de um flagrante de tráfico de drogas, mas acabou sobrando para o repórter fotográfico premiado por roubo e furto no Maranhão

PJC-PM  c/ Redação

Mulas Pablo e Paula deram azar para o fotógrafo Welikis  

Fotos: Reprodução

SUSPEITOS CACHAÇADOS

Quatro são presos em P. e Lacerda 
portando 2 pistolas e 33 munições

Fabrício, Joab, Flaviano e Letícia, foram levados para o Cisc com as armas   

PJC-MT c/ Redação

Foto: PM/PJC

JASCO DO CAPETA

Mulas de moto agrados com 
quase 1/2 quilo da erva maldita 
Da Redação

 Um fato inesperado, a 
prisão do fotógrafo Welikis Gomes 
Aquino, 23, que fazia a cobertura 
fotográfica da apreensão dos 
tabletes de maconha e que estava 
premiado na parada, com mandado 

de prisão decretado pela Justiça de 
Estreito no Maranhão e foi também 
preso,  por  es tar  segundo o 
mandado de prisão cumprido, 
condenado a 6 anos e 4 meses, 
pelos crimes de roubo e furto. 

A erva do capeta foi pesada e os dois mulas grampeados    

Foto: Ilustrativa
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 desembargador do Tribunal Ode Justiça de Mato Grosso, 
Juvenal Pereira da Silva, 

acaba de negar a liminar protocolada 
pela Procuradoria da Assembléia 
Legislativa, que visava garantir que 
os deputados estaduais votassem a 
derrubada ou manutenção da prisão 
preventiva do deputado estadual 
Mauro Savi (DEM), preso desde a 
última quarta-feira (9) durante a 
segunda fase da Operação Bereré, 
denominada "Bônus".
 O magistrado refutou as 
alegações do procurador Legislativo 
Grhegory Maia,que questionava a 
decisão do desembargador José 
Zuquim Nogueira que impede que o 
Legislativo possa analisar a prisão 
imposta contra Savi. De acordo com 
o  d e s em b a rg ad o r,  o  P o d e r  
Legislativo só poderia questionar a 
decisão de Zuquim, através de um 
agravo regimental. 

Legislativa não ter questionado a 
decisão que determinou a prisão do 

 Juvenal Pereira também 
questionou o fato da Assembléia 

parlamentar, e sim, apenas o direito 
de votar a manutenção ou a 
derrubada da cautelar interposta pelo 
TJ. 
 Diante da divergência 
jurídica, Zuquim atendeu um novo 
pedido do Ministério Público 
Estadual e notificou o secretário de 
Estado de Justiça e Direitos 
Humanos, Fausto de Freitas, e o 
diretor do Centro de Custódia da 
Capital, Ewerton Gonçalves, para 
que não atendam nenhum pedido de 
soltura do deputado estadual 
 Botelho já comunicou que 
não irá conduzir nenhuma votação 
ou decisão sobre o assunto, já que 
também é investigado na Bereré sob 
a acusação de ser membro do núcleo 

de liderança do esquema de 
cobrança de propina dentro do 
Detran e chegou a ser alvo de busca e 
apreensão na primeira fase da 
operação e chegou a ter um pedido 
de afastamento da presidência da 
AL. Porém, Zuquim negou o pedido.
 S e g u n d o  o  M P,   a  
organização criminosa desviou mais 
de R$ 30 milhões do Detran para 
pagamento de propina a políticos, 
agentes públicos e empresários. 
Mauro Savi, por sua vez, é acusado 
de também ser um dos líderes do 
esquema.  Segundo  um dos  
depoimentos que embasam o caso, o 
deputado chegou a cobrar R$ 1 
milhão da EIG Mercados para por 
fim à cobrança de propina.

 De acordo com a instituição, 
as prefeituras cobram, ainda, o 
pagamento dos recursos do Fethab, 
que deveria ter acontecido no início 
deste ano, além de R$ 72 milhões 
correspondentes à receita que deixou 
de ser arrecadada durante a vigência 
d o  F u n d o  E s t a d u a l  d e  
D e s e n v o l v i m e n t o  S o c i a l ,  
constituído com a receita de 
impostos estaduais.
 Segundo a AMM, o governo 
do estado foi acionado na Justiça em 
2017 para garantir a quitação das 
pendências financeiras, levando em 
conta o impacto que tais atrasos 
e s t a r i a m  c a u s a n d o  n a s  
administrações municipais.
 De acordo com o governo, 
de janeiro até a primeira semana de 
m a i o ,  o  e s t a d o  r e p a s s o u  
rigorosamente nos prazos R$ 1,6 
bilhão aos municípios, sendo R$ 
756,8 milhões referente ao Fundo de 
Participação dos Municípios do 
ICMS; 683,1 milhões, do Fundeb; e 
R$ 183,2 milhões referentes ao 
IPVA.
 Do total que teria sido 
transferido aos municípios na terça-
feira, além do montante referente ao 
ICMS, outros R$ 67,3 milhões 
seriam do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 
e R$ 11,9 milhões referente ao 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA).

 levantamento foi feito e Odivulgado pela Associação 
M a t o - g r o s s e n s e  d o s  

Municípios (AMM) em resposta à 
declaração do governo de que teria 
repassado, anteontem (15), R$ 183,6 
milhões às prefeituras, sendo que R$ 
104,4 milhões seriam relativos ao 
Fundo de  Par t ic ipação  dos  
Municípios no Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS).
 Conforme a AMM, somente 
na área da saúde, o débito do 
governo é de R$ 148,4 milhões, 
r e f e r e n t e s  à  a l t a  e  m é d i a  

complexidade e atenção básica, e 
uma ação judicial foi proposta pela 
instituição no ano passado, contra a 
Secretaria Estadual Saúde, para 
assegurar o repasse, sob alegação de 
atrasos freqüentes das transferências 
aos Fundos Municipais de Saúde.
 A associação também 
apontou débitos na área de educação, 
com atrasos do transporte escolar 
que já contabilizam R$ 16,1 
milhões, referentes a parcelas 
pendentes deste ano. Os atrasos para 
a manutenção da educação estariam 
preocupando os gestores, que agora 
reivindicam um reajuste dos valores.

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

m dos ladrões que fez a Ufamília do jogador Valdívia, 
do São Paulo, mantida 

refém por quatro horas durante um 
assalto a uma residência na última 
terça-feira (15) em Jaciara,  
abandonou o carro roubado ao ser 
perseguido pela polícia. O veículo, 
uma Land Rover, foi recuperado no 
Bairro São Matheus, em Várzea 
Grande, na região metropolitana de 
Cuiabá.
 Segundo a Polícia Militar, o 
condutor seguia em alta velocidade e 
recebeu ordem de parada, porém, 
desrespeitando a ordem, ele fugiu e 
foi perseguido. 
 O suspeito abandonou o 
veículo depois que dois pneus 
estouraram. Ele conseguiu fugir para 
dentro de um matagal e não foi 
e n c o n t r a d o .  O  c a r r o  f o i  
encaminhado para a delegacia.

 Segundo a família do 
jogador, quatro assaltantes renderam 
os pais, a avó e o irmão de Valdívia. 
Eles ficaram trancados em um 
quarto da casa enquanto os 
assaltantes recolhiam objetos de 
valor. As vítimas relataram à polícia 
que estavam em casa, às 22h00, 
quando dois homens encapuzados e 
armados pularam o muro da casa e 
entraram no local.
 Eles anunciaram o roubo e 
outros dois assaltantes também 
entraram na casa. Eles levaram dois 
veículos, sendo uma BMW e uma 
caminhonete Land Rover. 
 Os assaltantes roubaram 
joias, televisões, videogames, 
computadores e um notebook. Um 
dos suspeitos disse às vítimas: 
'Vamos levar o carro porque o 
Valdívia tem condições de comprar 
outro'.

CHAVE NA GAVETA

Desembargador do TJ acaba 
com farra de alvará da AL-MT

Decisão do TJ questionou o fato da Assembléia Legislativa argüido apenas o direito de votar a manutenção ou a derrubada da cautelar interposta pela justiça

G.D c/ Redação

Des. Juvenal Pereira da Silva, deu a canetada contra soltura   

Foto: Arquivo

REPASSES ATRASADOS

A.M.M diz que governo deve
150 mi para a saúde pública
Assessoria

Saúde pública em MT pena com falta normal de repasses   

Foto: Arquivo

FUGINDO DA CANA

Assaltante abandona carrão
roubado dos pais de Valdívia
G1-MT c/ Redação

Land Rover de Valdívia foi abandonado por um dos ladrões     

Foto: Divulgação
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 primeira frente fria forte Ado ano será a responsável 
p o r  d e r r u b a r  a  

temperatura em diversas cidades 
do país, incluindo Cuiabá e 
abrange a cidade de Cáceres, 
onde já no sábado os ponteiros 
despencam para a mínima de 14 

graus, não passando a máxima 
dos 27. No domingo, o tempo 
pode ficar ainda mais frio com 
mínimas caindo aos 14 graus e a 
máxima não passando dos 24 
graus. 
 N a  c a p i t a l  m a t o -
grossense, a previsão é que os 

termômetros marquem 15ºC na 
madrugada do próximo domingo 
(20), já em Chapada dos 
Guimarães, a expectativa é que a 
mínima chegue a 12ºC. A 
formação da nova onda frontal 
acarretará no aumento das áreas 
de instabilidade. Portanto, chuvas 
não são descartadas.
 Segundo o Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos (CPTEC), que é 
ligado ao Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), esta 
frente fria é a principal razão para 
a significativa mudança de tempo 
em boa parte do país neste final de 
semana, com chuvas desde a 
sexta-feira no Sul do país, que 
deverá perdurar até sábado e parte 
do domingo, além de aumento de 
nuvens e chuva para parte do 
Sudeste, Centro-Oeste e sul da 
Região Norte do Brasil.
  O ar frio associado a esta 
frente fria também despencará as 
temperaturas desde o sul da 
Região Norte, parte do Centro-
Oeste e Sudeste do país, tanto as 
máximas quanto as mínimas. 
Entre o Sul, Centro-Oeste e Norte 
do país a queda da temperatura 
máxima será mais relevante no 
sábado e da mínima será no 

domingo.
 Ainda segundo o CPTEC, 
outro aspecto a ser considerado é 
a intensificação dos ventos sobre 
a costa de parte da Região Sul do 
Brasil, favorecida pela atuação do 
ciclone extratropical, associado a 
esta frente fria. 
 Toda frente fria tem 
a s s o c i a d a  u m  c i c l o n e  
extratropical e dependendo da 

posição e intensidade deste 
sistema pode promover ventos 
intensos. 
 Neste caso, o ciclone 
estará posicionado próximo da 
costa do RS, o que deverá causar 
uma intensificação dos ventos 
entre o RS, SC e parte do PR, com 
ventos que poderão atingir os 
80Km/h ou mais, em alguns 
pontos.

WEEKEND-ICE

Prevista friagem com 14 graus
no final de semana em Cáceres  

Virada de tempo pega região caliente de surpresa com queda brusca da temperatura em até 50% do normal, forçando uso de capotes sábado e domingo

CPTEC c/ Redação

Frio deve chegar sábado e bater 14 graus no domingo   

Foto: Arquivo JCC
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Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário e, 
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro marcando o início de 

um período de movimento intenso na vida 
social e aproximação de amigos. É 
provável que receba um convite para 
gerenciar uma nova equipe de trabalho.

Esotérico

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através  de Aquário e ,  
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
seu signo marcando o início 

de um período de aumento de energia e 
intensidade no trabalho. Você estará 
determinado a alcançar suas metas e 
objetivos no setor. Tome cuidado com a 
agressividade.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário e, 
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro marcando o início de 

um período de movimento intenso 
relacionado a seus projetos de médio 
prazo. As viagens, especialmente as 
internacionais, podem ser frequentes.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário e, 
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 

Touro marcando o início de um período 
de interiorização e necessidade de 
investigar suas dificuldades emocionais. 
O momento envolve limpeza de 
sentimentos relacionados ao passado.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário e, 
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro marcando o início de 

um período de movimento intenso nos 
relacionamentos, pessoais e profissionais. 
O período pode envolver um convite para 
uma parceria ou sociedade comercial.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de seu signo e, 
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro marcando o início de 

um período emocionalmente intenso. 
Você estará mais assertivo e agressivo, 
além de muito agitado e determinado. 
Procure organizar sua rotina.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário e, 
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro marcando o início de 

um período de movimento intenso na vida 
social e aproximação de pessoas 
interessantes à sua vida. Um romance 
diferente de todos pode começar.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário e, 
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro marcando o início de 

um período emocionalmente intenso, 
com aumento das atividades domésticas. 
Ótimo momento para começar uma 
reforma em sua casa.

Marte deixa seu signo e 
começa sua caminhada 
através de Aquário e, 
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 

Touro marcando o início de um período 
de movimento intenso em questões que 
envolvem sua vida material e financeira. 
Não se envolva em investimentos de 
risco.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário e, 
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 

Touro marcando o início de um período 
socialmente intenso, com aproximação 
de pessoas interessantes e novos 
projetos. Um novo contrato pode ser 
firmado a qualquer momento.

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
a t ravés  de  Aquár io  e ,  
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro marcando o início de 

um período de diminuição da energia vital e 
agitação emocional. O longo período pede 
cuidados redobrados com a saúde e prática 
da meditação para retomada do equilíbrio.

By Rosane Michels

Delivery (65) 9 9976-77867 e 9 9947-5922 - Rua dos Colhereiros, 340

Marte deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada 
através de Aquário e, 
imediatamente, recebe um 
tenso aspecto de Urano em 

Touro marcando o início de um período 
intenso, especialmente no trabalho. Um 
novo projeto pode ser o responsável 
pelo excesso de trabalho. Tome cuidado 
com contusões.

Desfilando charme e simpatia a gatinha Maria 
Carolina que arrasa com seus look estilosos bem 
elaborados pela mamãe coruja. Nosso click hoje 
é pra você.

C o m p e t ê n c i a  e  
h o n e s t i d a d e  
caminham lado a 
lado na vida de Rosa 
C e z á r i o  q u e  
desenvolve trabalho 
digno de elogios junto 
ao SENAR. Receba 
nosso bom dia com 
v o t o s  d e  u m a  
excelente quinta-
feira.  

Em terras chinesas o vice presidente da Acrimat, Amarildo 
Merotti, que viajou em companhia da esposa Adriana 
Maciel Mendes Merotti, para participar da Feira Sial 
China 2018 em Xangai. Amarildo além de divulgar o 
trabalho dos produtores do Estado,  prospectará novos 
negócios. Desejamos uma feliz estada.

**********
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pesar de ter sido Agoleado por 5 a 1, na 
Vila Belmiro, pelo 

Santos, no jogo de ida pelas 8ª 
de final da Copa do Brasil, o 
resultado não abalou o 
emocional do técnico do 
Luverdense, Luizinho Vieira, 
que acredita em uma situação 
favorável, em seu mando de 
campo. 
 Como o jogo de volta é 
no Passo das Emas em Lucas 
do Rio Verde, ele segue 
c o n f i a n t e  e m  u m  b o m  
resultado contra o Peixe, nesta 
quinta-feira, às 18h15, em 
casa. “Sou muito otimista. 
 A história da Copa do 
Brasil sempre proporcionou 
algumas situações inusitadas 
como Juventude e Criciúma 
sendo campeões. 
 O brasileiro nunca 
desiste, temos que acreditar no 

jogo. Na ida, fizemos o 
primeiro tempo em alto nível, 
claro que o Santos têm 
qualidade, mas temos condição 
de equilibrar o jogo. Vamos 
trabalhar de uma forma para 
jogarmos de igual, acreditar e 
fazer o melhor possível”, disse 
o treinador.
 Apesar do otimismo, e 
embalado com a vitória sobre o 
Volta Redonda, diante de sua 
torcida à noite, por 4 a 1, pelo 
Campeonato Brasileiro da 
Série C, o time de Lucas não 
tem uma missão nada fácil, se 
quiser avanças as quartas de 
final da Copa do Brasil terão 
que vencer o Peixe por uma 
diferença de 4 gols no Passo 
das Emas, para levar a partida 
para os pênaltis e 5 gols para 
vencer, caso contrario é fim da 
linha para o Verdão do Norte.

 diretoria do Sinop AFutebol Clube anunciou 
na manhã de ontem, a 

contratação do treinador Celso 
Teixeira para dar seqüência nos 
trabalhos com a equipe pela 
Série D do Campeonato 
Brasileiro. Ele estava treinando 

o Campinense, de Campina 
Grande, no estado da Paraíba, e 
deve desembarcar no município 
possivelmente amanhã.
 T e i x e i r a  j á  t e v e  
passagem pelo Galo do Norte 
em 1995. Além disso Celso 
treinou equipes tradicionais 

como Ceará, Fortaleza, Treze-
PB, Sampaio Correia e outros.
 Quem já está em Sinop é 
o preparador físico Luís Vidal, 
que foi apresentado aos 
jogadores, às 16h00 no estádio 
Gigante do Norte, durante os 
treinos da tarde de quarta feira, 
16. Ele estava no Vilhenense e 
trabalhou no Sinop ano 
passado.
 O  o u t r o  r e c é m  
contratado, o preparador de 
gole i ros  Manga  já  es tá  
integrado a equipe. A nova 
comissão técnica completa 
deve estrear no próximo 
domingo, na partida contra o 
Novo, de Mato Grosso do Sul, 
no estádio Morenão. 
 O Sinop lidera o grupo 
A11 da Série D com 7 pontos ao 
l a d o  d a  A p a r e c i d e n s e ;  
Novo/MS e Ceilândia tem 4 
pontos cada.

PARADA DIFÍCIL

Verdão pega o peixe em casa 
com saldo negativo de 4 gols

Luverdense depende de um verdadeiro milagre em casa, para superar a goleada sofrida na Vila Belmiro, enquanto o Peixe joga tranqüilo com vantagem de 3 gols
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VOLTA DO PROFESSOR

Galo repatria treinador que
estava no futebol paraibano
S.N c/ Redação

Treinador Celso Teixeira estava no futebol nordeste do país    
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Após atropelamento na Vila, 
Luverdense precisa de milagre   


