
SEMÁFORO PISCADOR
O semáforo na confluência da Rua dos 
Corelheiros com Avenida Talhamares em 
Cáceres, continua no segundo dia seguido, 
pescando mais que doente de conjuntivite, 
não pára no vermelho e nem no verde. O 
problema causa transtornos aos motoristas 
e motociclistas e um acidente não está 
descartado. A gente pergunta, cadê a turma 
da secretaria de trânsito, que circula pelas 
ruas gastando gasosa atoa? Vamos 
consertar o defeito, moçada, o IPVA é pago 
é para isso e outras cositas do transito!

MEIOS DE PODER
O Tr ibuna l  de  Ju s t i ç a  aco lheu  
entendimento do Ministério Público do 
Estado, por meio do Núcleo de Ações de 
Competência Originária e GAECO que os 
deputados estaduais não possuem as 
mesmas prerrogativas de deputados 
federais e senadores, que só podem ser 
presos em flagrante por crime inafiançável 
e com aprovação de suas respectivas casas 
legislativas. A decisão é relativa a prisão 
ontem, do deputado estadual Mauro Savi.O 
STF também mantém o  mesmo 
entendimento, mas no caso do Gilmar 
Fabris, pode né? 

ÓCIOS DO OFÍCIO
O deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) 
voltou a criticar, na terça-feira (8), a 
ausência de parlamentares durante as 
sessões da Assembléia Legislativa, 
gerando uma falta de quórum no 
parlamento constante ao longo deste ano e 
atrapalhado a tramitação de matérias com 
celeridade. Ele apontou os membros da 
base aliada do Governo como os principais 
ausentes às sessões, afirmando que o Poder 
Executivo deveria, inclusive, cobrar esses 
parlamentares. Pois é, nossos empregados 
não gostam de trabalhar e merecem ser 
demitidos nas urnas em outubro próximo.

VAI NÃO VAI
Aquele chove não molha já virou piada de 
mau gosto na politicagem tupiniquim, 
primeiro a novela do narigudo Incrível 
Huck do Caldeirão, que sem bule, 
ameaçou, foi não foi e naquele dá ou desce, 
acabou descendo, não foi. Agora, o  
ministro aposentado do STF Joaquim 
Barbosa, depois de tantas querelas, 
parangolés e cambaus do diz que diz que, 
foi e também não foi, jogou a toalha e não 
ficou, anunciando anteontem, que não 
disputará a eleição para a Presidência da 
República. Quem será o próximo noveleiro 
político em busca de holofotes? Com a 
palavra, o Tiririca, que disse que pior do 
que tá não fica, Ficou!

DEU NA VEJA
O engano de um pai que registrou o filho 
que teve com a amante no nome da esposa 
oficial foi parar na Justiça. O Ministério 
Público pediu que fosse feito um exame de 
DNA, mas o Tribunal de Justiça de Santa 
C a t a r i n a  c o n s i d e r o u  a  p r o v a  
desnecessária.Segundo informações do 
TJSC, o homem contou que estava com os 
documentos da esposa na hora de fazer a 
certidão e acabou entregando-os por 
engano. A mãe verdadeira notou o engano, 
mas não tomou nenhuma medida porque 
sabia ter gerado a criança, hoje com 28 
anos . Quando soube do caso, a esposa 
solicitou a declaração negativa de 
maternidade com a correção do registro e o 
MP então pediu o teste para comprovar que 
não era mesmo ela a mãe do bebê.
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 Como diz nosso amigo Pha, prá 
quem não sabe, aquele simpático 
jornalista Paulo Henrique Amorim, Olá, 
tudo bem? E a gente complementa, Na 
terra de Ninguém? Ao que parece pros 
graúdos, gravatinhas, empresários e 
banqueiros apaniguados do poder, vai 
sim, tudo bem, obrigado, ...obrigado, 
aspas, porque eles não dão pão a defunto e 
a gente fica aqui matutando com nossos 
botões, apesar de vestir uma camiseta sem 
eles.  Sabe aquela economística da plin-
plin que nem o óbvio comenta? É, ela 
mesma, tenta induzir os incautos que o 
Brasil está às mil maravilhas, que a 
inflação está em queda, o custo de vida 
caiu mais que mamão maduro de calçada e 
que o Seu Zé e a Dona Maria podem 
comer filé. 
 Quanta mentirada gente! Não é 
segredo que 2018 começou aziago e daí 
em diante o trem degringolou prá caracas. 
Apesar da falsa euforia da mídia chapa-
branca, corrompida com milhões em 
publicidade oficial, a economia brasileira 
segue patinando. Na semana passada, o 
Banco Central divulgou que ela encolheu 
0,56% em janeiro, o que jogou um balde 
de água fria nas previsões otimistas do 
sinistro da Fazenda. Sem surpresas, o 
estudo não virou manchete nos jornalões e 
nem foi motivo de comentários ácidos dos 
economísticos da imprensa. 
 Quem não se prende a meia dúzia 
de arautos do poder na mídia engraxada 
pelo bereré e pesquisa reais índices 
econômicos, sabe que o Índice de 
Atividade Econômica do Banco Central 
apontou a contração em vários setores. A 
produção industrial encolheu 2,4%; o 
volume de serviços recuou 1,9% no 
mesmo período; a escalada dos preços da 

energia elétrica e da gasolina, acima da 
inflação, tem corroído o orçamento das 
famílias brasileiras e chegamos em abril 
último a mais de 13 milhões de 
desempregados. 
 E  a  c o i s a  c a m i n h a  
maravilhosamente segundo a mídia 
burguesa, especialmente segundo a 
realidade, para Banco do Brasil, Itaú, 
Bradesco e Santander com um lucro de R$ 
16,9 bilhões no primeiro trimestre deste 
ano. Porque no restante, amigos, 
excetuando-se além dos bancos, os 
políticos e politiqueiros, a quebradeira 
tem sido geral, basta navegar pelas ruas de 
várias cidades do país pra ver a 
multiplicação de placas de “vende-se” ou 
“aluga-se”. Em fevereiro, a própria 
Confederação Nacional do Comércio 
admitiu o fechamento de 226.500 lojas no 
patropi. 

 Semana passada num papo reto 
com um lojista da Sete de Setembro em 
Cáceres, ele confessou-se na rua da 
amargura, dispensou três funcionários e 
se segura com familiares, até quando, não 
sabe. Longe da gente ser arauto da 
desgraça, assim como ser conivente com a 
crise e ou mancomunar-se com a mídia 
chapa branca que abafa o realismo 
tupiniquim, numa omissão criminosa. 
 Quem duvidar que o país caminha 
na onda do caranguejo, abasteça seu 
possante, compare a compra do mercado 
de janeiro a abril, anote numa folha os 
reajustes da emergia, dos combustíveis, 
(álcool, gasolina, GLP) e caia na real, a 
gente não está aqui pra esconder as 
mentiras e desigualdades econômicas que 
estão falindo a gentil pátria amada, 
afundando a cada mês que passa a vida 
dos trabalhadores, Bom Dia!

 Neste 10 de maio, o calendário 
registra-se o Dia do Guia de Turismo e eu 
aproveitei a data para escrever sobre 
algo que digo aos amigos e ainda não 
tinha compartilhado aqui no blog. 
Apesar de vivermos na era da 
informação rápida e fácil – onde é 
possível pesquisar de tudo na internet, 
baixar guias online e apps de viagem, 
navegar em roteiros prontos da 
blogosfera de turismo –, acredito que ter 
a presença de um bom guia de turismo 
apresentando o destino ou atração faz 
toda a diferença. Mesmo sendo 
blogueira e pesquisando bastante, tive 
experiências extremamente gratificantes 
onde a recepção do guia de turismo foi 
t u d o  d e  b o m  n o  p a s s e i o  e ,  
principalmente, no primeiro contato 
com a cidade. 
 É como ter alguém abrindo a 
porta do destino para você, revelando 
segredos e a alma daquele lugar. Nada 
substitui esse contato humano de um 
bom guia local (ou amigo que mora na 
cidade!) que conhece como ninguém o 

destino. Concorda ou não?
 Então, aí vão algumas dicas do 
Café Viagem sobre guias de turismo e, 
logo a seguir, passeios que fizemos com 
guia e adoramos ao visitar um destino 
pela primeira vez, procure pelo posto ou 
centro de informações turísticas. Muitos 
deles oferecem guias credenciados para 
roteiros de no mínimo 1 ou 2 horas. 
 Se tiver dificuldade na língua, 
pegue o tour em espanhol ou em 
português de Portugal (na Europa, eles 
oferecem muito aos brasileiros tours 
com guias portugueses); -procure 
também na internet pelos Free Walks ou 
Walk Tours (alguns têm excelentes 
avaliações no TripAdvisor) – que são 
circuitos com caminhadas em grupo 
guiadas, podendo ser temáticos ou não; -
há ainda os tours em ônibus turísticos, 
mas nem todos tem a figura do guia 
como o de Gramado que recomendamos 
neste post aqui; -Alguns blogueiros de 
viagem oferecem tours para os seus 
leitores. 
 É o caso do Aires Buenos, por 

exemplo, que tem city tours especiais 
que incluem até fotografia dos turistas; -
uma febre atual são os local guides ou 
local friend, sites que oferecem guias (ou 
amigos) locais de diversos destinos 
(normalmente pessoas que querem 
ganhar um dinheiro extra ) que 
apresentam a cidade para os viajantes. 
Admito que ainda não testei esta 
modalidade; -sempre que possível, não 
se esqueça da gorjeta do guia. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, é de praxe 
oferecer a gorjeta de 10% a 20% do valor 
pago no passeio. Sinceramente, prefiro a 
gorjeta do que ter aquele guia (e isso 
acon tece  mui to  no  Bras i l )  t e  
bombardeando com dicas de produtos 
ou restaurantes onde ele ganha 
comissão. 

***___ Alexandra Aranovich é 
publicitária e além do Café Viagem, é 
colunista do Caderno Vida do jornal 
Zero Hora, autora do Guia Essencial 
Gramado e Canela da Pulp e do blog 
Destemperadinhos..
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ficado sem comunicação no local, 
o fato foi comunicado aos 
policiais aproximadamente uma 
hora após o roubo, sendo que 
duas guarnições se deslocaram na 
região realizando diligências e 
repassando as informações para 
as demais Unidades Policiais da 
região de Fronteira.
 Até o fechamento desta 
edição, nenhuma informação 
sobre a recuperação do veículo 
foi repassada pelas autoridades, 
sendo que o lapso temporal de 
uma hora para comunicação do 
roubo de um veículo  pode 
i n f l u e n c i a r  b a s t a n t e ,  
prejudicando a localização de um 
veículo. 
 O fato foi registrado por 
Policiais Militares do Distrito de 
caramujo na 1ª DP de Cáceres, 
que investiga o caso.

 oliciais Militares de PCurvelândia e do NPM do 
Distrito de Caramujo na 

zona rural de Cáceres, foram 
acionados na noite de anteontem, 
8, pelo gerente de uma fazenda 
naquela região onde reside, 
relatando o roubo de sua 
caminhonete Hilux, ano 2015, de 
cor preta, com placas  QBY-4785, 
de Mirassol D'Oeste. 
 A Vítima relatou aos 
policiais que trafegava por uma 
estrada vicinal sentido à rodovia 
MT-170, distante a cerca de 7 km 
do Distrito de caramujo, e a 37 de 
Cáceres caramujo, quando foi 
assaltada.
 Segundo a vitima, quando 
chegou no entroncamento com a 

rodovia,  fez uma parada, 
descendo do veículo deixando a 
porta aberta e a chave na ignição,  
sendo surpreendido ás margens 
da estrada por um indivíduo de 
capacete, que havia chegado 
junto com outro em uma moto. 
 O cr iminoso es tava 
armado e anunciou o roubo, 
levando o celular, carteira 
documentos pessoais e ainda a 
caminhonete.
 A vítima relatou aos 
policiais que ficou bastante 
abalada com o fato ocorrido, não 
c o n s e g u i n d o  i d e n t i f i c a r  
características dos suspeitos ou 
mesmo da moto utilizada pelos 
bandidos. 
 Devido o mesmo ter 

sucesso da campanha que teve 
apoio direto da coordenação da 
equipe de enfermagem do Hospital 
Regional de Cáceres.
 O prefeito de Curvelândia, 
Sidney Custódio da Silva, 
comemora a grande adesão à 
campanha. “Uma cidade com 

com a equipe técnica, a prefeitura 
com transporte, acomodação, 
limpeza e alimentação e o Rotary 
com a equipe de apoio. A 
enfermeira Janaíne Evellin Alves 
Corrêa, da UCT do Hospital 
Regional, destaca o grande 
envolvimento de todos para o 

ma campanha realizada Upelo Hospital Regional de 
Cáceres “Dr. Antônio 

Fontes”, em parceria com a 
P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  
Curvelândia e o Rotary Clube, 
resultou em 123 atendimentos e na 
coleta de 94 bolsas de sangue. A 
ação foi realizada com o objetivo 
de abastecer a Unidade de Coleta e 
Transfusão (UCT) do MT 
Hemocentro instalada no HR de 
Cáceres. Onair Nogueira, diretor 
administrativo, observa que o 
hospital atende 22 municípios da 
região, além de pacientes oriundos 
da Bolívia e que precisa aumentar 
e manter o estoque de sangue para 
atender a demanda.
 “Junto aos parceiros foi 
possível sensibilizar a população 
do município de Curvelândia e de 
m u n i c í p i o s  d a  r e g i ã o  a  
participarem da campanha e de 
tornarem-se doadores regulares de 
sangue”, observa o diretor, 
explicando que o grande objetivo 
da ação é garantir atendimento 
rápido aos pacientes e salvar vidas. 
A UCT do MT Hemocentro entrou 

cinco mil habitantes conseguiu 
coletar 93 bolsas de sangue. 
Agradeço a disposição dessas 
pessoas. A campanha, a primeira 
realizada no município, foi uma 
parceria de sucesso”, declarou o 
prefeito.
 A  d i r e t o r a  d o  M T  
Hemocentro, Silvana Salomão, 
enaltece a iniciativa do Hospital 
Regional de Cáceres, por meio da 
sua  Unidade  de  Cole ta  e  

Transfusão de Sangue (UCT), do 
apoio da direção do hospital, da 
equipe de enfermagem e parceiros, 
destacamdo o envolvimento do 
município.
 “ A g r a d e c e m o s  a  
disposição de Curvelândia em nos 
ajudar, enfatizando que contribuir 
com esta nobre causa é de grande 
benefício para a população. As 
parcerias sempre serão bem-
vindas e necessárias”, ressaltou. 

esta terça-feira, 08, a Nsecretaria de assistência 
Social deu início ao projeto 

Colcha de Retalho. 
 O Projeto será realizado no 
CCI, Centro de convivência do Idoso 
e atenderá a 30 idosas de Cáceres, 
que estão divididas em 2 turmas. 
Elas participaram de oficinas de 
costura, onde com o auxilio de uma 
instrutora, começarão a produzir as 
colchas, que serão apresentadas para 
a  soc iedade  em mos t ras  e  
exposições.
 O projeto colcha de retalhos 
tem o objetivo de resgatar valores e 
diferenças. Ela também traz a 
importância da relação afetiva, a 
história de uma pessoa seria como 
uma colcha de retalhos, ela é 
formada pelos acontecimentos, dos 
momentos de alegria e tristezas, dos 
sonhos e conquistas. Para as idosas, 

o projeto será um local de união, 
socialização e criatividade.
 O projeto leva o nome da 
senhora Irene, mãe do prefeito 
Francis Maris Cruz, que propôs o 
projeto. Dona Irene ao apresentar o 
projeto, também seria a professora. 
Dona Irene costurava colchas 
durante o período em que passou 
pelo tratamento do Câncer que a 
vitimou em 2017. 
 Ela doava as colchas que 
produzia e considerava o trabalho 
manual uma terapia. A
 A secretária municipal 
E l i ane  Ba t i s t a  en fa t i zou  a  
importância do projeto para cada 
idosa que irá participar, e que o 
mesmo terá algumas etapas, sendo 
que após a parte teórica e prática será 
realizada exposição das peças em 
espaços como feiras de artesanatos e 
festas.

BOLSAS DE VALORES

Parceria Prefeitura/Rotary doa 
sangue para o H.R de Cáceres

A UCT do MT Hemocentro entrou com a equipe técnica, a prefeitura com transporte, acomodação, limpeza e alimentação e o Rotary com a equipe de apoio

SES c/ Redação

Objetivo é garantir atendimento rápido e salvar vidas     

Foto: Sandra Carvalho

MÃO ARMADA

Gerente de fazenda é rendido
no Caramujo e fica sem Hilux 

Hilux tem sido alvo preferido dos ladrões na região    
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Da Redação

COLCHA DE RETALHOS

Projeto deverá promover 
socialização para 3ª idade

Assistidos participaram de oficinas de costura     
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 Ministério Público do Mato OG r o s s o  p o r  m e i o  d a 
Promotoria de Justiça da 

Comarca de Araputanga, expediu 
recomendação para que o gestor do 
município viabilize local adequado 
para a construção de um novo 
cemitério na cidade.
 A  N o t i f i c a ç ã o 
Recomendatória nº 04/2018 foi 
emitida com data do dia 02 de maio, 
diante da informação de que o 
município de Araputanga não detém 
o licenciamento ambiental, o que 
atenta contra as normas ambientais e 
e x p õ e  o  m e i o  a m b i e n t e  e 
c o l e t i v i d a d e  a o s  r i s c o s  d e 
contaminação.
 C o n f o r m e  a 
Recomendação Administrativa, 
desde o ano de 2016, o Ministério 
Público vem tentando buscar junto 
ao poder público municipal medidas 
a fim de iniciar a construção do 
cemitério local e adequar às normas 
ambientais legais vigentes; uma vez 
que a localização/construção 
irregular do cemitério pode causar 
danos ao meio ambiente,  em 
particular a contaminação das águas 
superficiais e subterrâneas, pela 
a ç ã o  d e  m i c r o - o r g a n i s m o s 
p a t ó g e n o s ,  r e s u l t a n t e s  d a 
decomposição de cadáveres.
 A Promotora de Justiça, 
doutora Mariana Batizoco Silva fez 
as seguintes recomendações ao 
gestor público: a) prazo de 30 (trinta) 
dias, realizar o estudo "estudo hidro 
geológico do solo", no qual será 
possível verificar a composição do 

solo e a existência de lençóis 
freáticos no local, tendo em vista o 
fim do período chuvoso; b) no prazo 
de 60 (sessenta) dias, adotar todas as 
providências constantes do Termo de 
R e f e r ê n c i a  P a d r ã o  n 2 . 
60/SUIMIS/SEMA/MT e Roteiro 
Orientativo SEMA.SUIMIS.0126-
3; c) no prazo de 90 (noventa) dias, 
encaminhar à Promotoria de Justiça 
o protocolo a ser realizado junto à 
SEMA - Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, contendo todos os 
documentos necessários à análise 
final e aprovação do licenciamento 
a m b i e n t a l ;  d )  e m  q u a l q u e r 
momento, a SEMA - Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente apontar 

que o local onde seria instalado o 
novo cemitério não se apresenta 
adequado para tal atividade, que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, seja 
providenciado novo espaço para a 
possível implantação do cemitério; 
e) caso evidenciada a hipótese 
delineado na letra "d", que, no prazo 
de 90 (noventa) dias, sejam adotadas 
as medidas necessárias para se 
providenciar o licenciamento 
a m b i e n t a l  j u n t o  a o  ó r g ã o 
competente,  encaminhando o 
protocolo do pedido realizado junto 
a SEMA - Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, contendo cópia de 
toda a documentação necessária.

 Segundo as informações 
repassadas pela Tenente Evelina da 
Policia Militar, Sebastião foi 
e x e c u t a d o  c o m  r e q u i n t e  d e 
crueldade pelo assassino que armado 
com uma faca, ainda teria tentado 
degolar a vitima, empreendendo 
fuga em seguida. A policia militar 
presente no local do homicídio, 
ainda não tem a identidade do 
assassino. 
 “Quando chegamos ao local 
a vitima já estava sem vida, estamos 
colhendo informações para iniciar as 
investigações”, disse a tenente.
 No local também a policia 
c ivi l  (Pol i tec)  real izando os 
l e v a n t a m e n t o s  p e r i c i a i s  e 
providenciando a remoição do 
cadáver ao IML para necropsia.  
Investigações preliminares apontam 
como possível causa do crime de 
morte, o fato de Sebastião conhecido 
como Tiãozinho, ser portador de 
problemas mentais e que ficava 
agressivo quando ingeria bebida 
alcoólica. 
 Sobretudo, depois que uma 
testemunha afirmou que  a vitima 
estava junto com um estranho em um 
bar na Rua Maranhão próximo a 
prefeitura bebendo.

 v i o l ê n c i a  c o n t i n u a Aimperando na região de 
fronteira, onde se mata por 

qualquer ou mesmo sem motivos, 
apesar  de  acer tos  de  contas 
envolvendo partícipes em crimes 
ligados ao narcotráfico, alguns 
chegando ao extremo da fatalidade. 
 Na maioria das vezes, os 
assassinos logram se evadir evitando 
a prisão em flagrante e por vezes 

nem são identificados.
 Esta violência explodiu 
novamente na madrugada de ontem 
na Vila Guaporé, em Pontes e 
Lacerda, cidade de fronteira, por 
volta das 4h00 da madruga, na 
avenida central bem em frente ao 
P S F,  q u a n d o  u m  e l e m e n t o 
ident i f icado como Sebast ião 
Rodrigues de Oliveira, 44, foi morto 
a golpes de faca.

 jovem de 18 anos, Luan OCarlos da Silva morto com 
seis tiros, na noite da última 

segunda feira, (7) em Poconé, já 
havia sido vítima de outras duas 
tentativas de homicídio, segundo a 
p o l í c i a .  D e  a c o r d o  c o m  a s 
investigações, o jovem foi alvo de 
dois atentados em 2016 e 2017. Em 
2016, quando era menor de idade, 
Luan esteve envolvido em um 
latrocínio (Roubo seguido de morte) 
de um homem de 33 anos, no bairro 
Novo Paraíso, na capital. O crime 
aconteceu na residência da vítima, 
que estava na casa acompanhada da 
esposa. 
 Dois suspeitos pularam o 
muro dos fundos da casa, invadindo 
a casa pela cozinha, local em que 
estava a esposa da vítima. Ela foi 
rendida pelos bandidos armados, 

sendo agarrada pelo pescoço. O 
marido que estava na sala ouviu 
barulhos e foi até a cozinha se 
deparando com os assaltantes. Um 
deles armado atirou contra a vítima, 
que foi atingida na região do olho 
esquerdo.
 Luan foi assassinado com 
diversos tiros enquanto caminhava 
por uma das ruas do bairro COHAB 
Santa Clara, em Poconé. Segundo 
informações, vizinhos escutaram 
diversos barulhos de tiros na rua 
onde aconteceu o  cr ime.  Os 
populares foram em direção local e 
encontraram o rapaz caído na rua, 
ensangüentado.
 Uma equipe do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) foi acionada, mas quando os 
socorristas chegaram ao local do 
crime, a vítima já estava morta.

MORTE NA MADRUGADA

Deciente mental executado
a golpes de faca na avenida

Vitima era portador de deficiência mental e estava bebericando com suspeito do crime em um boteco na Vila Guaporé, quando foi executado a facadas

Da Redação

Sebastião Rodrigues de Oliveira, morto a golpes de faca   

Foto: Doc-Pessoal

ARAPUTANGA

MPE notica prefeitura para 
construir um novo cemitério

MPE c/ Redação

Necrópole de Araputanga anda com a demanda defasada   

Foto: Folha de Araputanga

VIDA BANDIDA

Garupa de moto executa
ladrão assassino a tiros
Da Redação

Corpo da vitima ficou estirado na rua de terra do bairro   

Foto: Kleito Agostinho

Cáceres-MT, quinta-feira 10 de abril de 2018
05

www.jornalcorreiocacerense.com.br

 segunda fase da 'Operação ABereré,' batizada de 'Bônus', 
abrangeu também Mato Grosso, 

quando foram expedidos, pelo Tribunal 
de Justiça, seis mandados de prisão 
preventiva e cinco de busca e apreensão 
em Cuiabá, São Paulo (SP) e Brasília 
(DF) .  As  o rdens  par t i r am do  
desembargador José Zuquim Nogueira.
 Dos seis mandados de prisão, 
quatro já foram cumpridos e já estão 
presos o deputado estadual Mauro Savi, 
que também foi afastado do Parlamento 
Estadual; o ex-chefe da Casa Civil e 
primo do governadoe Pedro Taques, 
Paulo César Zamar Taques; Roque 
Anildo Reinheimer e Claudemir Pereira 
dos Santos, vulgo “Grilo”.
 T o d o s  e l e s  f o r a m  
encaminhados ao sistema prisional e 
passaram por exame de corpo de delito, 
subseqüente à  audiência de custódia no 
período da tarde. A 'Operação Bônus' é 
resultado da análise dos documentos 
apreendidos na primeira fase da Bereré, 
dos depoimentos prestados no inquérito 
policial e colaborações premiadas. Tem 
como objetivo desmantelar organização 
criminosa instalada dentro do DETRAN 
para desvio de recursos públicos. 
 O irmão do ex-secretário Paulo 
Taques, advogado Pedro Jorge Zamar 
Taques, que estava foragido, se 
apresentou ao Gaeco no fim da manhã de 
ontem, (9). Ele é o sexto alvo da 
Operação Bônus deflagrada na manhã 
da quarta-feira (9).
 A defesa do ex-secretário da 

propina com uma empresa que prestava 
serviços de gravame - um registro do 
Detran.
 Na primeira fase, os mandados 
foram cumpridos na Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso e na casa de 
Savi e Eduardo Botelho (PSB). O ex-
deputado federal Pedro Henry é alvo 
também. O presidente da Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso, Eduardo 
Botelho (PSB), é outro investigado.
  O governador Pedro Taques 
(PSDB) já tinha decretado a intervenção 

Casa Civil, Paulo Taques, informou que 
ainda não havia tomado conhecimento 
completo acerca desta segunda fase da 
operação, ficando de se posicionar no 
decorrer do dia, sem novidades até o 
fechamento desta edição. 
 A 'Bereré' é desdobramento da 
colaboração premiada do ex-presidente 
do Departamento Estadual de Trânsito 
de Mato Grosso (DETRAN-MT), 
Teodoro Lopes, o “Doia". Dentre as 
informações prestadas por Doia, consta 
suposto  esquema de cobrança de 

do Estado no contra to  que o  
Departamento Estadual de Trânsito 
(DETRAN) havia firmado com a EIG 
Mercados para registro dos contratos de 
financiamento de veículos com cláusula 
de alienação fiduciária, de arrendamento 

mercantil, de compra e venda com 
reserva de domínio ou de penhor no 
Estado. A empresa foi alvo da 'Operação 
Bereré' e é apontada como pivô do 
esquema que teria desviado R$ 27,7 
milhões.

procuradora Regional Eleitoral, Cristina 
Nascimento de Melo, enfatiza que em 
anos eleitorais anteriores houve menção 
ao fato de que algumas servidoras 
públicas aceitavam ser candidatas, sem 
o intento de se elegerem, simplesmente 
para usufruir dos três meses de licença 
remunerada assegurada pela legislação 
para fins particulares. 
 “Neste caso, de assumir 
candidatura com o único propósito de 
usufruir licença, pode constituir ato de 
improbidade administrativa”, ressalta a 
procuradora.
 Outro  fa to  a le r tado  na  
recomendação é quanto a substituição 
de candidatos, que também deverão 
obedecer os limites mínimo e máximo 
das candidaturas de cada sexo, não 
sendo admitida, em nenhuma hipótese, a 
alteração desta proporção. 
 O parágrafo 4º do artigo 20 da 
Resolução nº 23.548/2017 do TSE prevê 
que o cálculo dos percentuais de 
candidatos para cada sexo terá como 
base o número de candidaturas 
efetivamente requeridas pelo partido 
político ou coligação e deverá ser 
observado nos casos de vagas 
remanescentes ou de substituição, 
inclusive nos termos da consolidada 
jurisprudência do TSE sobre o tema.

 Procuradoria Regional Eleitoral Aem Mato Grosso expediu uma 
recomendação aos diretórios 

estaduais dos Partidos Políticos do 
estado para que estejam atentos quanto a 
reserva de vagas por gênero para as 
Eleições proporcionais de 2018 
(Deputados Estadual e Federal), 
respeitando a resolução do Tribunal 
S u p e r i o r  E l e i t o r a l  ( T S E )  n º  
23.548/2017.

 De acordo com o MP Eleitoral, 
em pleitos anteriores foram verificados 
inúmeros casos de candidaturas 
fictícias, com gastos de campanha 
inexistentes ou irrisórios, e votação 
ínfima. 
 O MP ainda alerta que será 
realizada fiscalização e, o uso de 
candidaturas fictícias poderá ser 
considerado fraudulento.
 No texto da recomendação, a 
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BÔNUS DA TERERÉ

Operação do Gaeco prende dois
primos do governador e deputado 
Assessoria

Todos os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e passaram por exame de corpo de delito, subseqüente à  audiência de custódia no período da tarde

Policiais do Gaeco cumprem mandado no endereço de um dos acusados   

Foto: Rogério Florentino

PARTIDOS POLÍTICOS

MP Eleitoral alerta sobre a 
reserva de vagas por gênero
Assessoria c/ Redação

Mulherada desponta na política nacional em busca de mais espaços  

  Foto: Sugestiva
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s estelionatários estão Oatacando cidades da região 
de Cáceres, sendo dois casos 

registrados nos últimos dias, um 
deles na manhã de anteontem, 8, em 
Mirassol D'Oeste, quando um 
morador de 69 anos, da comunidade 
Rancho Alegre foi ao Banco 
Bradesco, localizado na Praça 14 de 
Maio na vizinha cidade para sacar 
sua aposentadoria. A vitima estava 
na fila do caixa eletrônico, quando 
ao chegar sua vez um homem 
moreno gordo, trajando short lhe deu 
sinal para que se aproximasse.
 O idoso pensando que se 
tratava de um funcionário do Banco, 
que estaria ali para ajudar entregou o 
cartão ao suspeito, que pediu que ele 

liberasse o sistema de biometria com 
a com sua mão e passou a realizar 
operações na máquina, como se 
estivesse sacando o dinheiro da 
vítima, lhe auxiliando.
 Após suspeito ter mexido na 
conta, ele devolveu o cartão ao 
idoso, informando para que ele  
procurasse o setor interno do Banco, 
devido ter ocorrido um problema 
junto ao sistema e que deveria ser 
regularizado  para que conseguisse 
efetuar o saque. Seguindo as 
orientações do suspeito, a vítima se 
dirigiu até a parte interna do Banco, 
onde foi  atendida por uma 
funcionária que constatou que o 
criminoso havia realizado um 
empréstimo na conta da vítima no 

valor de R$ 1300,00 e sacado R$ 
2.000,00, causando um prejuízo de 
três mil e trezentos reais na conta.
 Imagens puxadas no do 
s i s t e m a  d e  m o n i t o r a m e n t o  
iden t i f i ca ram o  suspe i to  e  
possivelmente a participação de um 
casal, todos aparentando terem 
idades superior a 40 anos.
 Com base nestas imagens os 
policiais acreditam que seja uma 
quadrilha de estelionatários que está 
agindo nas filas dos terminais 
eletrônicos de bancos da região.
O caso está sendo averiguado e as 
imagens foram disponibilizadas 
estão sendo analisadas pela polícia, 
que tenta identificar o suspeito como 
também confirmar a participação 
das demais pessoas no golpe.
 Outro caso de vigarice 
aconteceu em Rio Branco no dia 
anterior, 7, na conveniência de um 
Posto de combustíveis, onde dois 
criminosos, que teriam chegado em 
um veículo Ford Fiesta, de cor prata, 
foram até o caixa. Um dos pilantras 
puxou conversa com uma das 
atendentes, simulando verificar 
algum produto, tirando atenção dela 
para que o comparsa pudesse atuar e 
confundir a cabeça da outra 
atendente. 
 O outro suspeito mais jovem 
se propôs a trocar R$ 100,00 em 
notas de menores valores por uma de 
R$ 100,00 e na troca confundiu a 
vitima na contagem das cédulas, 
embolsando a de R$ 100, se 
evadindo com o comparsa.

F.A c/ Redação

ESTELIONATÁRIOS

Vigaristas aplicam golpes
em duas cidades da região

Os vagabundos chegam na maciota escolhendo suas vitimas, geralmente idosos 
em filas de caixa eletrônico de bancos para atacar a presa fácil e limpar as contas

Imagens de câmera podem levar policia aos vigaristas     

Foto: Reprodução
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está muito motivado para 
crescer no nacional e melhorar 
na tabela” disse o atleta, se 
referindo à campanha de 
momento irregular na Série C.
 O único desfalque do 
técnico Luizinho Vieira é o 
atacante Cleberson Tiarinha, 
que não pode enfrentar o 
Santos porque já atuou pelo 

Sinop, na atual Copa do Brasil. 
Seu substituto deve ser Paulo 
Renê. 
 A equipe que vai a 
campo hoje deve ter: Diogo 
Silva, Itaqui, Pablo, André 
Ribeiro e Paulinho. Moises, 
Diogo Sodré, Helton e Lucas 
Braga. Rafael Silva e Paulo 
Renê.

 novo técnico não deve Oser a única contratação 
do Sinop Futebol Clube 

para o Campeonato Brasileiro da 
Série D. Segundo o diretor de 
futebol, Marco Aurélio, a 
diretoria está em busca de um 
atacante para reforçar a equipe 

que é líder do Grupo 11 e está bem 
perto de avançar para segunda 
fase da competição nacional. 
 “A princípio só posso 
adiantar que não será do Estado”, 
resumiu o diretor, sem mais 
detalhes. 
 Agora, a principal decisão 

do clube será a contratação de um 
novo técnico, para suceder Paulo 
Foiani que foi para o Futebol 
Clube Cascavel. 
 “ F a l t a m  p e q u e n o s  
detalhes, mas em breve será 
comunicada a decisão final”, 
informou o diretor, que tem três 
opções em vista. Porém, a 
efetivação deve ser feita pelo 
novo presidente do clube,  Luís 
Felipe Di Domenico, que sucedeu 
Dilceu Dal Bosco que deixou a 
presidência.
 O próximo desafio do 
Sinop, no Brasileiro, será no dia 
13, no Gigante do Norte, às 17h, 
contra o Aparecidense (GO). Se 
até lá o novo treinador não for 
anunciado deve comandar 
interinamente o time o gerente de 
futebol ou o auxiliar Willian 
Gabriel. 
 A classificação do grupo é 
a seguinte: 1º Sinop 7 pontos; 2º 
Aparecidense 4; 3º Novo 4 e
4º, Ceilândia com 1 ponto na 
tabela.

 Luverdense entra em Ocampo nesta quinta-
f e i r a ,  à s  2 0 h 4 5  

(horário do Mato Grosso), 
diante do Santos, na Vila 
Belmiro, pelo primeiro jogo 
das oitavas de final da Copa do 
Brasil. Além da luta por uma 
vaga na próxima fase do 
torneio, o Luverdense quer 
vencer para iniciar  um 
crescimento na temporada.
 N a s  ú l t i m a s  s e t e  
partidas, o time venceu apenas 
uma, empatando duas e 
sofrendo quatro derrotas. Para 
o atacante Rafael Silva, autor 
de sete gols na temporada, 
enfrentar uma equipe da Série 
A não será um problema para o 

Luverdense. “A expectativa é 
grande porque sabemos que 
será um jogo muito difícil. 
Sempre entraremos em campo 
para ganhar. Sabemos que o 
Santos é favorito, mas temos 
t o t a i s  c o n d i ç õ e s  d e  
surpreender nesses dois jogos. 
Esse é aquele jogo para dar 
moral para o grupo” afirmou.
 Ciente da diferença 
entre os times, Rafael Silva não 
esconde que o Luverdense irá 
explorar os contra-ataques. 
“Vamos ficar fechados e 
encaixar contra-ataques nos 
espaços que eles deixarem. 
Nossa equipe é muito leve e 
não podemos ir para cima 
deles. Acredito que esses 180 

minutos serão decididos nos 
detalhes, então precisamos 
estar atentos a todo momento” 
concluiu o atacante.
 Titular da equipe, o 
volante Diogo Sodré acredita 
que um bom resultado contra o 
Santos será refletido também 
no Campeonato Brasileiro da 
Série C. “Precisamos respeitar 
o Santos por tudo que o clube 
representa e pelo elenco forte 
que têm, mas precisamos 
pensar na vitória. 
 Um grande resultado na 
casa deles será uma motivação 
muito grande, não só para o 
jogo de volta, mas também 
para nossos compromissos 
pelo Brasileiro. Nosso elenco 

COPA DO BRASIL

Luverdense encara hoje os 
Meninos da Vila em Santos

Fragilizado depois da queda da série B para a C do Brasileirão, o Verdão de Lucas tem uma parada dura hoje na Vila Belmiro, diante do alvinegro das praias

S.N c/ Redação

Luverdense sabe da pedreira, mas está otimista quanto ao jogo   

Foto: Assessoria

CONTRATAÇÕES

Além de técnico Galo busca
reforço com novo atacante 

S.N c/ Redação

Galo do Norte num lance com o Ceilândia no Gigante  

 Foto: Arquivo
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A Lua em Peixes, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um 
dia de interiorização e 
m a i o r  c o n t a t o  c o m  

emoções, que passam por um momento 
de riqueza e equilíbrio. O momento é 
ótimo para definir, através do coração, 
um novo caminho espiritual.

Esotérico

A Lua em Peixes, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um 
dia de maior movimento 
social e aproximação de 

amigos queridos. Bons contatos 
comerciais, com grandes empresas, 
clubes e instituições podem ser 
realizados neste período.

A Lua em Peixes, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um dia 
de  r econhec imen to  e  
sucesso em projetos e planos 

para a carreira. O dia é ótimo para colocar 
em prática um plano de negócios. Bom 
também para pedir uma promoção ou 
apresentar um novo projeto.

A Lua em Peixes, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um 
dia de equilíbrio mental e 

emocional. O momento pode envolver 
uma forte necessidade de encontrar um 
caminho espiritual e uma nova filosofia 
de vida. Uma viagem pode ser marcada.

A Lua em Peixes, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de entrar em 

contato mais profundo com suas 
emoções, que passam por um momento 
de equilíbrio e paz. O momento é ótimo 
para acordos e negociações financeiras.

A Lua em Peixes, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um dia 
de movimento positivo em 
suas finanças. Um contrato 

ou projeto envolvendo o aumento de sua 
renda pode ser firmado ainda hoje. 
Procure não gastar além do necessário, 
pois há tendência à falta de visão.

A Lua em Peixes, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um 
dia bastante positivo e 
agradável, especialmente 

no trabalho. Os projetos caminham com 
mais tranquilidade e um novo projeto 
pode surgir. Dia ótimo para cuidar de si 
mesmo.

A Lua em Peixes, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter  em 
Escorpião indicando um dia 
de movimento na vida social e 
aproximação de amigos 

queridos. Um romance pode começar a ser 
desenhado pelo Universo a qualquer 
momento. Se for comprometido, curta a 
energia deste dia, com seu amor.

A Lua em Peixes, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um 
dia de equilíbrio mental e 

emocional. O dia é ótimo para começar 
uma negociação ou acordo, relacionada 
a um novo contrato. A comunicação 
melhora, pois você estará conectado à 
sua sensibilidade.

A Lua em Peixes, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um 
dia de recolhimento e 

necessidade de ficar perto dos seus. O 
momento pode envolver a decisão por 
uma reforma em sua casa. Dia ótimo 
para promover um encontro com amigos 
e boas conversas em sua casa.

A Lua em seu signo, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um dia 
de maior contato com 
emoções mais profundas e 

aumento da sensibilidade. O momento é 
ótimo para estar al lado de quem ama. 
Aproveite a boa energia deste dia para 
cuidar de si mesmo, de seu coração.

By Rosane Michels

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

A Lua em Peixes, se une a 
Netuno e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter em 
Escorpião indicando um 
dia de movimento positivo 

nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais. O momento é ótimo para 
negociar sociedades e parcerias 
financeiras. Um namoro pode começar 
a qualquer momento.

Vivendo momento ímpar com a 
defesa do seu doutorado 
“Esperança e Libertação: 
interface de uma utopia na/pela 
poesia de Agostinho Neto e 
Pedro Casaldáliga” que 
acontece hoje na capital, o 
competente Edson Flávio 
Santos, a quem enviamos 
energias positivas e muito 
sucesso nessa última etapa. 
Agradecemos ao  convite e 
temos certeza que a vitória já é 
garantida. Parabéns por mais 
essa conquista.

Marcou mais um 
golaço no placar da 
vida o lindo Yago 
C r e p a l d i ,  q u e  
recebeu o carinho 
dos familiares e 
amigos. Que essa 
data se reproduza 
por muitos anos 
s e n d o  s e m p r e  
festejada com saúde 
e felicidades são os 
n o s s o s  v o t o s .  
Parabéns a você!

Flores multicoloridas a agrônoma Eva 
Macedo, que ontem comemorou mais uma 
primavera. Que Deus lhe conceda um ano de 
vitórias, alegrias, conquistas e saúde. 
Felicidades mil!
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 Uma campanha realizada pelo Hospital Regional de Cáceres “Dr. 
Antônio Fontes”, em parceria com a Prefeitura Municipal de Curvelândia e 
o Rotary Clube, resultou em 123 atendimentos e na coleta de 94 bolsas de 
sangue. A ação foi realizada com o objetivo de abastecer a Unidade de 
Coleta e Transfusão (UCT) do MT Hemocentro instalada no HR de 
Cáceres. Página 03

 A segunda  fase  da  
'Operação Bereré,' batizada de 
'Bônus', abrangeu também Mato 
Grosso, resultando na manhã de 
ontem, na prisão do deputado 
estadual Mauro Savi, do ex-chefe 
da Casa Civil e primo do 
governador e do irmão deste, 
Pedro Taques, Paulo César Zamar 
Ta q u e s ;  R o q u e  A n i l d o  
Reinheimer e Claudemir Pereira 
dos Santos, vulgo “Grilo”. 

Na última terça-feira, 8, a secretaria 
de assistência Social deu início ao projeto 
Colcha de Retalho. O Projeto será realizado 
no CCI, Centro de convivência do Idoso e 
atenderá a 30 idosas de Cáceres, que estão 
divididas em 2 turmas. O projeto leva o nome 
da senhora Irene, mãe do prefeito Francis 
Maris Cruz, que propôs o projeto cujo 
objetivo, é resgatar valores e diferenças. 

 Na madrugada de ontem na Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda, 
cidade de fronteira, na avenida central bem em frente ao PSF, o deficiente 
mental Sebastião Rodrigues de Oliveira, 44, foi morto a golpes de faca, por 
um elemento que antes estava bebendo com ele em um bar na Rua 
Maranhão próximo a prefeitura e que se evadiu, não sendo localizado.
               Página 04

 O Ministério Público do Mato Grosso por meio da Promotoria de 
Justiça da Comarca de Araputanga, expediu recomendação para que o 
gestor do município viabilize local adequado para a construção de um novo 
cemitério na cidade. A notificação foi emitida diante da informação de que 
o município não detém o licenciamento ambiental, o que atenta contra as 
normas ambientais e expõe o meio ambiente e coletividade aos riscos de 

ROTARY/PREFEITURA

Parceria coleta sangue para
UTC do Regional de Cáceres 

A UCT do MT Hemocentro entrou com a equipe técnica, a prefeitura com transporte, acomodação, limpeza e alimentação e o Rotary com a equipe de apoio

Parceiros conseguiram coletar 93 bolsas de sangue    

Foto: Sandra Carvalho

GAECO ATACA

Operação prende deputado e
primos do governador Taques
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Gaeco cumpre mandado de prisão levando Paulo Taques    

Foto: Rogério Florentino
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OFICINA DE COSTURA

Projeto Colcha de Retalhos 
atenderá 30 idosas do CCI

Elas participam das oficinas e se realizam no trabalho   

Foto: Assessoria

CROCODILAGEM

Bebeu com deficiente antes 
de matá-lo a golpes de faca 

Vitima Sebastião de Oliveira, teria discutido com assassino    

Foto: Doc-Pessoal

MEIO AMBIENTE

MPE notifica prefeito a
instalar nova necrópole

O atual cemitério de Araputanga não atende a demanda    

Foto: Arquivo


