
No último sábado, foram instaladas duas sinaleiras    

Foto: Assessoria
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Cristiano Leme Augusto, um ladrão useiro e vezeiro, figurinha 
carimbada pela policia, foi preso no Parque da Serra em Mirassol D'Oeste, após 
arrombar uma casa e tentar fugir da policia escalando muros. Na delegacia, 
apurou-se que o ladravaz estava envolvido em outros dois casos de furto de fios e 
cabos de cobre em casas de materiais de construção e foi direto pro pote. 
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O Departamento de Trânsito da 
Prefeitura deu início na instalação de cinco 
novos semáforos em cruzamentos de ruas e 
avenidas. São equipamentos digitais de 
última geração para atender a demanda em 
pontos críticos do trânsito, que além de 
ordenar o tráfego aumentam a segurança, 
evitando os muitos acidentes que ocorrem 
por falta de sinalização adequada. 
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FIM DA LINHA

Preso um ano após assassinar
o primo com facada de cabeça

Assassino se evadiu após o crime perpetrado há um ano e foi localizado na casa de sua mãe, no Bairro Jardim Serra Dourada, em Rondonópolis

Praticamente há um ano após ter assassinado seu primo Juliano 
Motori em Cáceres com um pontaço de faca na cabeça, o homicida 
Emerson de Oliveira Motori foi preso esta semana na casa de sua mãe no 
Serra Dourada, em Rondonópolis, para onde fugira após o crime, ocorrido 
em 28 de outubro de 2017. Os motivos, desavença no Santa Izabel  em 
Cáceres, durante uma reza de santo. Página 03

Viver com saúde para 
promover a justiça social, este é o 
s l o g a n - t e m a  d a  3 ª  
Corrida/Caminhada do Fórum da 
Comarca de Cáceres, adiada do 
dia 28 de outubro devido ao 2º 
turno das eleições presidenciais, 
para o dia 10 de novembro. As 
inscrições continuam abertas no 
fórum local e como pagamento o 
atleta apenas precisa doar dois 
qu i los  de  a l imen tos  não  
perecíveis. 

Emerson (esq.) matou primo Juliano (dir.) a golpe de faca  

 Fotos: Arquivo

CORRIDA/CAMINHADA

Evento pedestre da justiça
será no dia 10 de novembro
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Largada acontece pela manhã no largo frontal do fórum  

 Foto: Divulgação

PARA-SIGA

Transito municipal instala
novos semáforos na cidade

              Página 04

Policiais militares do Gefron e Canilfron, realizaram no último 
final de semana, uma missão diferente da rotina policial de fronteira, ao 
serem solicitados para comemorar juntos o aniversário de Emanuel 
Antônio, que completava 8 anos e sempre dizia sonhar em ser policial 
desde os 2 anos de idade. O aniversariante brincou com o cão farejador 
Cometa, conheceu a viatura e funcionamento dos equipamentos. 

MISSÃO ALEGRIA

Festa surpresa do Gefron
no aniversário de criança

Policiais realizaram o sonho do menino em seu aniversário   

Foto: Carla Duarte

RATO URBANO

Ladrão Cristiano Augusto está na chave em férias forçadas   

Larápio viciado escorrega
com três broncas no patuá

Foto: PM/MT
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Além de promover a 
prática da atividade física para os 
servidores e para a população, o 
evento ainda teve um cunho 
social, mostrando que o TJ é uma 
instituição que está sempre à 
f r e n t e ,  a p r o v e i t a n d o  a s  
tendências para levar boas 
práticas para a população e 
servidores.

Em sua terceira edição, o 
evento integra o Programa Bem 
Viver, do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT), que tem o 
objetivo conscientizar as pessoas 
sobre a importância da prática de 
exercícios físicos. 

voltando ao local da partida. iver com saúde para Vpromover a justiça social, 
este é o slogan-tema da 3ª 

Corrida/Caminhada do Fórum da 
Comarca de Cáceres, adiada do 
dia 28 de outubro devido ao 2º 
turno das eleições presidenciais, 
para o dia 10 de novembro. 
 As inscrições continuam 
abertas no fórum local e como 
pagamento o atleta apenas 
precisa doar dois quilos de 
alimentos não perecíveis, que 

serão doados posteriormente 
pelos organizadores, à entidades 
assistenciais da cidade.

O  p e r c u r s o  d a  
corrida/caminhada será de 
a p r o x i m a d a m e n t e  s e t e  
quilômetros, saindo às 7h00 do 
largo do fórum seguindo pela Rua 
das Maravilhas até o Residencial 
Dom Máximo, contornando a 
rotatória e voltando até o centro 
histórico de Cáceres, passando 
pela Praça Barão do Rio Branco e 

fugiu e alguns meses depois a 
Divisão de Homicídios da 1DP de 
Cáceres, descobriu que o 
Emerson estava na cidade de 
Rondonópolis e com isso 
repassou as informações ao 
D H P P  d a q u e l a  c i d a d e ,  
culminando na prisão do mesmo, 
coincidentemente, um ano após 
ele ter matado seu primo com 
uma facada na cabeça.

Conforme os policiais, ao 
notar a aproximação da viatura, o 
assassino tentou fugir, porém, foi 
detido pelos policiais, algemado e 
colocado no camburão do carro-
forte, sendo encaminhado ao Cisc 
local, para as providencias de 
p r a x e  e  p o s t e r i o r  
encaminhamento ao cadeião, 
ficando sob custódia judicial, 
para responder futuramente pelo 
assassinato cometido. Só pra 
relembrar, na noite de 28 de 
outubro de 2017, Emerson de 

 homicida Emerson de OOliveira Motori, que 
assassinou a facadas seu 

primo Juliano Motori no dia 28 de 
outubro de 2017 em Cáceres, foi 
preso no ultimo final de semana 
por policiais da Divisão de 
Homicídios da 1DP de Cáceres, 
em conjunto com a DHPP 
(Divisão de Homicídios e 
Proteção a Pessoa) da Cidade de 
Rondonópolis. O assassino havia 
se evadido após o crime 
perpetrado há um ano e tinha 
contra si um mandado de prisão 
preventiva expedido pela justiça 
e foi localizado na casa de sua 
mãe, no Bairro Jardim Serra 
Dourada, em Rondonópolis.

Oliveira Motori, desferiu uma 
facada na cabeça de seu próprio 
primo, de nome Juliano Motori de 
Oliveira, de 23, em uma festa de 
santo no bairro Santa Isabel, em 
Cáceres.A vitima foi socorrida ao 
Hosp i t a l  Reg iona l ,  onde  
permaneceu internado por quase 
uma semana, porém, não resistiu 
ao ferimentos e morreu.

Após o crime o suspeito 

Um quinto conjunto de 
semáforos, postes, fiação e 
sinaleiras, também está pronto 
para ser instalado, aguardando a 
d e f i n i ç ã o  d e  l o c a l  p e l o  
Departamento de Trânsito da 
Prefeitura.

Os equipamentos de 
sinaleiras serão instalados nesta 
semana, sendo, na Avenida 
General Osório com Rua dos 
Expedic ionár ios ,  Avenida  
Talhamares, com Rua Cardeal e 
Avenida Getúlio Vargas com Rua 
Olavo Bilac. 

proximidades do terminal 
rodoviário José Palmiro.

P o r  s e r  u m  
entroncamento de acesso do 
Centro à bairros, Rodovia BR 070 
e uma escola estadual, em 
d e t e r mi n a d o s  h o r á r i o s  o  
movimento é intenso, como, por 
exemplo, nas saídas de aulas. 
Outros três locais já estão com os 
postes dos semáforos fixados no 
chão.

E s s e s  r e c u r s o s  d e  
segurança são extremamente 
necessários em uma cidade do 
porte de Cáceres, com muitos 
c r u z a m e n t o s  d e  g r a n d e  
movimento. No último sábado, 
foram instaladas as sinaleiras de 
um conjunto de semáforos na 
esquina da Avenida Pinto Arruda 
com Avenida Nossa Senhora do 
Carmo, em frente à loja 3R 
M a t e r i a l  d e  C o n s t r u ç ã o ,  

 D e p a r t a m e n t o  d e  OTrânsito da Prefeitura 
deu início na instalação 

de cinco novos semáforos em 
cruzamentos de ruas e avenidas 
da cidade. São equipamentos 
digitais de última geração para 
atender a demanda em pontos 
críticos do trânsito, que além de 
ordenar o movimento de veículos 
e  pedestres ,  aumentam a 
segurança, evitando assim os 
muitos acidentes que ocorrem por 
fa l ta  de  uma s inal ização 
adequada.

FIM DA LINHA

Preso um ano após assassinar
o primo com facada de cabeça

Assassino teria se envolvido numa discussão com seu primo durante uma festa de santo em outubro do ano passado e desferiu-lhe um pontaço fatal na cabeça

Da Redação

Homicida Emerson de Oliveira Motori já está atrás das grades   

Foto: Arquivo

TERCEIRA EDIÇÃO

Corrida e caminhada da justiça
acontecem em 10 de novembro

Da Redação

Percurso da corrida/caminhada será cerca de 7 km   

Foto: Arquivo

SINAL VERDE

Cinco novos semáforos estão
sendo instalados em Cáceres
Assessoria

Cruzamentos estavam mesmo precisando de mais segurança    

Foto: Assessoria

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense CAVALHADA -  ESCRITURADO

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65-99988-9615

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 
SITUADO NESTA CIDADE SENDO 

VENDE-SE

A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 
FUNDOS COM A RUA MARECHAL 

DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 

IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
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a tarde de domingo Núltimo (21) por volta de 
16h00, a Policia Militar 

da cidade de Araputanga foi 
informada de que na Rua das 
Camélias, no bairro Cidade Alta, 
havia um individuo tipo cowboy 
de faroeste, efetuando vários 
disparos com arma de fogo contra 
uma residência, rumando para o 
local a fim de acabar com a farra 
perigosa.

Chegando próximo ao 
referido endereço, os PMS 
visualizaram o tal valentão, que 
percebendo a aproximação da 
barca dos fardados, pulou o muro 
de uma casa. Mesmo ele tentando 
se evadir, foi fácil localizá-lo nas 
imediações, pela roupa, uma 
camiseta com listras e um boné de 
cor vermelha e cinza. Ao ser 
abordado e indagado porque 
estava fazendo os disparos e 
quais os motivos de treinar tiro 
em via pública, contra casa de 
terceiros, o metido a valente, 
esboçou nova fuga da viatura, 
mas acabou sendo agarrado e 
i d e n t i f i c a d o  c o m o  J o s é  

Dominado o cowboy do 
asfalto, os policiais realizaram 
uma varredura no quintal 
apontado pela testemunha e 
realmente ali estava a arma com 
tres cápsulas intactas calibre 22. 
Augustinho Justino Santiago, 

Fernandes Filho, 57, mas sem a 
arma, que segundo testemunhas 
do local, ele havia dispensado 
num quintal de uma residência.

morador da casa alvo dos 
disparos efetuados por José 
Fernandes, disse ignorar os 
motivos do tal atirar contra sua 
m o r a d i a ,  c u j a s  p a r e d e s  
apresentavam perfurações de 
balas. O babado acabou na 
delegacia com a apreensão de 
Arma, projeteis e o indiciamento 
do Zé por disparos de arma de 
fogo em via pública.

 Universidade do Estado Ad e  M a t o  G r o s s o  
(Unemat) divulgou esta 

semana a relação de candidatos 
aprovados e classificados na 
segunda chamada para o curso de 

Medicina do Vestibular 2018/2.
 Os aprovados em segunda 
chamada devem realizar as 
matrículas até esta quarta-feira 
(24) ,  p resenc ia lmente  na  
Supervisão de Apoio Acadêmico 

(SAA) do Câmpus Universitário 
Jane Vanini, em Cáceres. 
 Os candidatos que não 
c o m p a r e c e r e m  s e r ã o  
desclassificados e as vagas serão 
oferecidas em terceira chamada 
para os candidatos na lista de 
espera.  A terceira chamada será 
divulgada na próxima sexta-feira, 
dia 26 de outubro.

Para ingresso no segundo 
semestre de 2018, a Unemat 
realizou vestibular próprio, com 
2.520 vagas em 62 cursos de 
g r a d u a ç ã o  p r e s e n c i a i s ,  
desenvolvidos em 13 municípios, 
em todas as regiões do Estado de 
Mato Grosso. 

Do total de vagas, a 
Unemat reserva 25% para 
candidatos que se auto-declaram 
pretos ou pardos, 5% para 
indígenas, 30% para candidatos 
oriundos de escolas públicas e 
40% para ampla concorrência.

CASA ATINGIDA

Suspeito preso por desferir
tiros em plena via pública

Cowboy do asfalto se divertia na tarde domingueira metendo balas contra uma residência em Araputanga, sendo rebocado com a arma até a delegacia de polícia

Da Redação

José Fernandes Filho brincava de furar uma casa a bala    

Foto: PM/MT

UNEMAT/CÁCERES

Encerram-se hoje matriculas
para 2ª chamada de medicina
Assessoria c/ Redação

Quem não comparecer terá a vaga perdida para excedentes    

Foto: Arquivo
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By Rosane Michels

O Sol começa sua caminhada 
através de Escorpião, se une a 
Vênus retrógrado, marcando 
o início de um período de 
acordos e negociações ainda 
mais intensos, que podem 

estar relacionados a uma parceria 
financeira, empréstimo ou processo de 
divórcio. Uma grande soma de dinheiro 
pode ser negociada.

Esotérico

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Escorpião, se une a Vênus 
retrógrado, marcando o 
início de um período de 
movimento equilibrado na 

vida social e aproximação de amigos que 
não vê há muito tempo. O período pode 
envolver acordos e negociações de 
parcerias comerciais e novos contratos.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através  de 
Escorpião, se une a Vênus 
retrógrado, marcando o 
início de um período de 
rotina movimentada, porém 

equilibrada, especialmente no trabalho. O 
período pode envolver a chegada de um 
novo projeto ou mesmo a decisão de cuidar 
com mais carinho de si mesmo.

O Sol começa sua caminhada 
através de Escorpião, se une a 
Vênus retrógrado, marcando 
o início de um período de 
movimento agradável na vida 
social com aproximação de 

pessoas interessantes. O período pode 
envolver o planejamento e execução de um 
projeto criativo. Beneficia também o 
relacionamento com os filhos.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Escorpião, se une a Vênus 
retrógrado, marcando o 
início de um período de 
interiorização e necessidade 

de estar mais perto dos seus. As atividades 
domésticas ganham força, assim como os 
relacionamentos familiares. O período é 
ótimo para refletir.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Escorpião, se une a Vênus 
retrógrado, marcando o 
início de um período de 
movimento  in tenso  e  

positivo em sua vida profissional e planos 
de negócios. O período envolve sucesso e 
reconhecimento, depois de um longo 
tempo de dedicação e esforço.

O Sol começa sua caminhada 
através de Escorpião, se une a 
Vênus retrógrado, marcando 
o início de um período de 
movimento benéfico e 
e q u i l i b r a d o  e m  s u a s  

finanças. O período pode envolver a 
chegada de um novo projeto ou 
concretização de um contrato que envolve 
o aumento de seus rendimentos.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de seu 
signo, se une a Vênus 
retrógrado, marcando o 
início de um período de 
aumento de energia vital e 

projetos, que começam a ser colocados em 
prática. Um novo ano astral começa e, 
unido a Vênus, pode esperar por novos 
relacionamentos.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Escorpião, se une a Vênus 
retrógrado, marcando o 
início de um período de 

movimento intenso, mas equilibrado em 
sua vida social e aproximação de amigos 
novos e antigos. O período é ótimo para 
novos contatos comerciais e formação de 
uma nova equipe de trabalho.

O Sol começa sua caminhada 
através de Escorpião, se une a 
Vênus retrógrado, marcando 
o início de um período de 
movimento em projetos de 
médio prazo, especialmente 

com pessoas e empresas estrangeiras. Uma 
viagem pode ser marcada ou realizada nas 
próximas semanas. Você estará mais aberto 
e otimista.

O Sol começa sua caminhada 
através de Escorpião, se une a 
Vênus retrógrado, marcando 
o início de um período de 
movimento intenso, mas 
agradável e equilibrado na 

vida social com aproximação de amigos. 
O período pode envolver a possibilidade 
de um novo projeto que resultará em um 
contrato rapidamente.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Escorpião, se une a Vênus 
retrógrado, marcando o 
início de um período de 

interiorização e necessidade de se 
distanciar da vida social e de amizades 
vazias. O período é ótimo para começar o 
planejamento de um novo projeto, que 
será colocado em prática brevemente.

Sempre com um sorriso no rosto e aquela 
atenção especial com os clientes a 
simpática Geany Moraes da CVC, a quem 
enviamos votos de felicidades e muitos 
anos de vida pela passagem de mais um 
natalício.

Uma verdadeira fofura a gatinha Luiza, filha do casal 
Francyanne Vittorazi Campo e Nélio Dauzacker Maciel 
Campos, ela que ao lado da maninha Melissa fazem a 
felicidade da casa. Beijinhos e uma feliz quarta-feira a 
família.

Abraço especial de hoje ao artista Adãozinho da Harpa que 
encanta a todos com seu talento.   

No estilo do velho oeste Gabi  comemorou 
seu sexto aninho de vida. Ao lado dos pais 
Carolina e Leandro e do maninho Dudu, 
todos a caráter, ela  festejou a data ao 
lado dos familiares e rol de amigos. Que 
Papai do Céu a presenteie com saúde e  
felicidades.

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

OUTUBRO ROSA

Em Cuiabá para visita técnica na obra do novo 
pronto-socorro, o ministro da secretaria de 
Governo, Carlos Marun disse que o Michel 
Temer foi o maior presidente da história e que 
sua impopularidade se deve a lavagem 
cerebral imposta pela mídia, que hoje em dia 
induz os jovens a acharem que namorado e 
namorada são as mesmas coisas. Tamanha 
besteira partindo de quem veio, nem mereceria 
destaque, mas é preciso que os leitores 
conheçam mais uma faceta do puxa-sacos de 
falidos, o tal Marun, se confessa também 
homofóbico. A mídia não pode responder por 
estranhos ao setor.

Prefeitura Municipal de Araputanga, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer 
e Turismo, realizará no próximo sábado, 27, 
um passeio ciclístico pelas principais ruas 
daquela cidade em alusão a Campanha 
“Outubro Rosa” e objetivando sensibilizar a 
população feminina sobre a relevância da 
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer 
de mama. As inscrições são gratuitas, estão 
sendo realizadas na sede da Secretaria de 
Esportes, Lazer e Turismo de segunda-feira a 
sexta-feira e ao termino do passeio, haverá 
sorteio de prêmios.

NOVEMBRO AZUL
O gancho nos lembra que enquanto acontece 
esta mobilização em vários municípios, 
incluindo o pólo regional Cáceres, pouco se 
tem falado, divulgado e ou programado o 
importante Novembro Azul, com campanhas 
de exames preventivos ao câncer de próstata, 
salvo engano, omisso em 2017. Fica aqui 
nosso alerta, a saúde do homem também deve 
merecer a mesma atenção por parte das 
autoridades do setor de saúde pública, é para 
isso, que os trabalhadores pagam impostos, 
saúde é dever do Estado e direito de todos.

CABIDE IN FAMILY
A desembargadora Maria Erotides Kneip, do 
TJ/MT manteve a condenação que proibiu o 
ex-vereador Ralf Leite, de trabalhar no mesmo 
gabinete do pai dele na Assembléia Legislativa 
de Mato Grosso. Ralf teve o mandato cassado 
em 2009 após ser flagrado com uma travesti 
menor de idade em Várzea Grande. Ralf e o pai 
dele, Edson Leite da Silva, em 2015, 
trabalhavam comissionados para o deputado 
estadual, à época, Pery Taborelli, que é coronel 
aposentado da PM. Loas à Juíza, é preciso 
mesmo acabar com estes cabides políticos, 
beneficiando meia dúzia de apaniguados do 
poder.

MÍDIA HOMOFÓBICA?

DEFESA DOS DIREITOS
O presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), 
Leonardo Campos, afirmou que atuará sempre 
na defesa da sociedade civil organizada. Em 
entrevista na última segunda-feira (22), 
quando questionado se acredita em alguma 
ameaça à democracia, dependendo do 
resultado das eleições presidenciais deste ano, 
ele afirmou que independente do resultado a 
Ordem liderará qualquer movimento de defesa 
dos direitos da sociedade. Em tempo, a briosa 
entidade, deveria informar em que pé anda o 
tal pedido de impeachment que ela 
protocolizou em maio de 2017 contra o 
presidente Temer.

MALA E CUIA
De malas prontas para deixar a vida pública, ao 
menos por um tempo, o ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo 
Maggi rechaçou a proposta do candidato à 
presidência da República, Jair Bolsonaro de 
fundir o Mapa com o Meio Ambiente. Em 
visita a Cuiabá, ele desconsiderou continuar à 
frente da Pasta, conforme vem sendo 
ventilado, e cá prá nós, é o melhor que ele faz, 
vai viver sua vidinha tranqüila, cuidar de seus 
milhões!
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É um saco sem fundo, amigos, basta 
pegar uma notinha do mercado e ver no 
rodapé o percentual do imposto retido ali, 
vai tudo pros nossos empregados, os 
admitidos por nós nas urnas e aquela maioria 
de aspones pendurados em cabides, salvo 
uma minoria que realmente trabalha, pelo 
menos nas câmaras municipais. Agora, se o 
amigo der um pulinho lá na AL-MT, o trem é 
cosquento, mais da metade só coçando o 
saco, mas o papo hoje é sobre nossos diretos 
serviçais, que retornam à dita Casa 
Municipal do Povo, povo, que pouco apita 
ali. Para quem não sabe, o termo vereador, 

Conforme orçamento municipal, 
foram gastos mais de R$ 200 mil nas obras 
de reformas e restauração do centenário 
prédio, dinheiro do povo, que banca os 
poderes constituídos do reino tupiniquim, 
em cerca de 35% de tudo que ganha e gasta, 
via impostos. 

Se nada der pra traz, ao que tudo 
indica e foi noticiado via releases à 
imprensa, nesta quarta feira, nossos 
empregados lotados no poder legislativo, 
voltam à antiga casa, (e bota antiga nisso, 
mais de um século de construção) o 
majestoso Palácio Costa Marques, após 
cerca de um ano e meio. Neste interregno, 
foram realizadas as devidas reformas da 
parte elétrica, correspondente implantação 
do sistema contra incêndios, uma exigência 
dos bombeiros, e, claro, das estruturas 
básicas, como telhado, portas, janelas, 
ampliação dos gabinetes e pra ficar mais 
bonito, a pintura original. 

Para quem acha pouco, até o meio 
dia de ontem, a gente havia sido retido na 
fonte em impostos no patropi, R$ 702 
bilhões e 600 milhões; em Mato Grosso, R$ 
25 bilhões e 507 milhões; divididos por 141 
municípios, vai vendo o volume da grana 
que sai de nossos bolsos pra bancar as 
despesas do governo, nas quais, se inclui os 
duodécimos dos poderes legislativos, 
federal, estadual e municipal. 

originário do grego, significa verea, vereda, 
caminho, resumindo, o vereador deve ser a 
ligação entre o governo e o povo. 

No papel é muito lindo, divino e 
maravilhoso, quando se sabe que na 
realidade, o que se faz na maioria do tempo 
nos três poderes é política, auto-defesa, 

Para isso, através do voto, 
delegamos à ele, o poder de, ouvindo a 
comunidade, propor e aprovar as 
reivindicações populares na câmara 
municipal e cobrar o prefeito e seus 
secretários, nas práticas das demandas. Ao 
vereador também, pelos escrutínios e 
polpudos vencimentos (inclua-se os 
penduricalhos), cabe elaborar as leis 
municipais e fiscalizar a atuação do prefeito. 
São eles, que propõem, discutem e aprovam 
as leis a serem aplicadas no município, 
inclusive a Lei Orçamentária Anual, que 
define em que deverão ser aplicados os 
recursos provenientes dos impostos pagos 
pelos cidadãos. 

algumas vezes, conchavos e arrumações 
para galgar nas futuras eleições, uma vaga 
de deputado, quem sabe sobra uma 
suplência! Ah, mas isso depende do eleitor, 
da gente, do nosso voto, não é mesmo? Mas 
isso se resolve faltando alguns meses do 
pleito, uma boa conversa, aquela promessa 
de sempre e se não colar, volta pra cadeira na 
câmara, é lei e truco. 

Finalizando, a gente fica aqui no 
aguardo de que nossos atuais empregados 
voltando ao palácio secular, reconheçam o 
quando  a gente gastou nas necessárias 
reformas do majestoso e imponente Costa 
Marques, retribuindo o conforto do local de 
trabalho, com, trabalho, claro, pelo menos 
durante os próximos 20 meses, já que a 
política sucessória municipal, só começa em 
junho de 2020. 

Sejam Bem-vindos ao Antigo Novo 
Lar, que o dinheiro do povo reformou para 
vocês. Se não tiver um cafezinho, a gente 
toma no bar da esquina.

Política é uma coisa séria, eleição outra, 
onde fatores emocionais predominam, e quanto 
pode custar (em termos de voto) um pequeno erro 
estratégico numa campanha eleitoral e como 
modelar a imagem de um candidato neste 
momento e no Brasil. Na verdade, ele não é muito 
mais do que um produto a ser vendido. 

Em princípio, perfeito: o candidato que 
estava atrás nas pesquisas faz um cartaz para 
aproveitar a repercussão de seu mais numeroso 
comício, para crescer aos olhos do eleitorado 
como a opção possível à avalancha que se 
desenhava em favor do primeiro colocado até 
então. Um pequeno erro,  no entanto,  
comprometeu milhares de reais – à época, milhões 
de cruzeiros – e outros tantos milhares de votos: a 
foto escolhida mostra o candidato em primeiro 
plano discursando, com a multidão ao fundo, 
como de praxe... Só que olhando para o outro lado.

O fundamental na eleição é administrar a 
indiferença – de 60% do eleitorado em média – 
com que a votação é encarada, e isto diz mais 

O caso é real, ocorreu com o candidato 
apoiado pelo ministro das Comunicações Antônio 
Carlos Magalhães, na eleição para a Prefeitura de 
Salvador, o liberal Edvaldo Brito, triturado depois 
nas urnas por Mário Kertsz, do PMDB. É claro que 
o cartaz não explica por si só o resultado da 
eleição, mas mostra bem que se a propaganda não 
elege um candidato, ela é bem capaz de ajudar a 
derrotá-lo.

Dreyfuss alerta, no entanto, que este 

Dispostos a substituir os advogados e 
fazendeiros que hoje representam a maioria do 
Congresso, empresários dos mais variados perfis, 
setores e calibres investem com apetite milionário 
sobre a Constituinte. “Chega de políticos! 
Empresários no poder! bem poderia ser o grito de 
guerra destes novos cruzados do empresariado”, 
brinca o cientista político René Dreyfuss, autor do 
mais completo estudo sobre a participação do 
meio empresarial no golpe de 1964. 

A tentativa correta de aproveitar as 
qualidades mais facilmente identificadas nos 
candidatos como o estilo a ser seguido na 
campanha pode, no entanto, resvalar para a 
grossura ou a simples repetição. Embora seja mais 
comum nas camadas mais pobres da população, o 
desprezo pelos políticos chegou a uma classe 
habitualmente cortejada por eles – os empresários. 

O eleitorado interessado pelas questões 
político-partidárias não vai além dos 5% do total, e 
a parcela capaz de ser atingida pelas relações de 
favor e de clientela chega no máximo a 35%, 
segundo pesquisas a que se tem acesso. Ficam 
60% à deriva, à espera de uma campanha 
publicitária que os sensibilize. 

respeito à propaganda do que à política. Política 
ocorre de uma forma ou de outra os 365 dias do 
ano, eleição é um fato que ocorre de quatro em 
quatro anos, regido por uma lógica diferente, mais 
emotiva do que racional. 

processo leva em conta peculiaridades regionais e 
não ter por finalidade derrubar outros setores do 
patronato, mas sim deter o “aventureirismo 
direitista”, representado pelas cópias do Paulo 
Maluf, os setores progressistas e no plano político-
eleitoral os modelos do tipo Leonel Brizola. Os 
empresários têm todo um cuidado ao se apresentar 
na política, pois procuram parecer em partidos de 
retórica popular ou mesmo social-democrata. A 
escolha do PTB pelo maior empresário brasileiro 
(Antônio Ermírio de Moraes) indica bem este 
fenômeno, explica Dreyfuss. 

O cu idado  demons t rado  pe los  
empresários com a própria imagem deve ser 
seguida por todos os que se aventurem na política: 
a imagem é fundamental. Para atingir a maior 
parte do eleitorado, é fundamental uma imagem 
que inspire credibilidade, respeitabilidade e 
valores deste tipo, mais intuídos que analisados. 

O estilo amarrotado de quem acabou de 
sair de uma reunião de trabalho e a fala direta e 
brusca de Antônio Ermírio de Morais seriam fatais 
em outro candidato, mas nele se associam à 
perfeição para reforçar a imagem do sujeito a fim 
de arregaçar as mangas e trabalhar sem fazer 
politicagem que ele tenta vender à população.

***___Rubens Shirassu Júnior, escritor, 
pesquisador e pedagogo de São Paulo. Autor, entre 
outros, de Religar às Origens (ensaios e artigos, 
2011) e Sombras da Teia (contos, 2016).
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Como se faz um candidato

Volta ao antigo Novo Lar
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N a  s e q ü ê n c i a  d a s  
investigações, apurou-se que 
Cristiano na manhã do dia 12 
deste mês, havia participado do 
furto de cabos de cobre utilizados 
em apare lhagem de  som 
automotivo, de uma empresa da 
cidade. Ao checar as imagens do 
furto, o suspeito foi reconhecido 
confirmando a autoria do crime, 
além de se apurar que Cristiano, 
participara igualmente do furto 

considerado foragido da Justiça, 
com um Mandado de Prisão, da 
Comarca de Pontes e Lacerda em 
seu desfavor.

estava com uma camiseta branca, 
portanto um fácil alvo de ser 
avistado de longe, se deu após 
algumas diligências, sendo 
localizado na Rua 2 do bairro 
Parque da Serra. Antes ele tinha 
retornado à mesma residência, 
que havia arrombado e sem 
condições de se esconder, voltara 
a fugir, quando foi finalmente 
preso.

O azarado ladrão ao ser 
grampeado, ficou ainda mais 
complicado em sua situação, haja 
vista que ao puxar sua capivara, a 
policia verificou que ele era A prisão de Cristiano, que 

 oliciais Militares de PMirassol D'Oeste, foram 
acionados no ultimo final 

de semana, para averiguar uma 
situação de furto em andamento 
que estaria ocorrendo, em uma 
residência, naquela cidade da 
região de Cáceres e prenderam 
pouco depois o até então suspeito 
Cristiano Leme Augusto, 26, com 
passagens criminais  pelos 
artigos 157 roubo 155 furto, que 
havia escalado muros de casas ao 
ser surpreendido por populares e 
avistar a barca dos fardados.

Antônio, que naquela data 
completava 8 anos e sempre dizia 
sonhar em ser policial desde os 2 
anos de idade.

Diante disso, a equipe 
deslocou para o bairro Jardim São 
Paulo, em Mirassol D'Oeste com 
objetivo de realizar uma festa 

 oliciais militares do PGef ron  e  Can i l f ron , 
realizaram no último 

sábado (20) uma missão diferente 
da rotina policial de fronteira, ao 
serem solicitados para estar 
presente e comemorar juntos o 
aniversário do garoto Emanuel 

O  g a r o t o  E m a n u e l 
participou das brincadeiras com o 
cão de polícia um farejador por 
natureza o Cometa, conheceu a 
viatura e funcionamento dos 
equipamentos de comunicação e 
sonoros e os policiais projetaram 
vídeos dos trabalhos do Gefron, 
em especial dos projetos sociais e 
atuação do policiamento que a 
instituição vem desenvolvendo 
na faixa de fronteira.

naquela noite especial para o 
garoto Emanuel Antônio, tipo 
surpresa.

A equipe dos policiais do 
GEFRON chegou de viatura 
policial, com sirene e girofex 
ligados no aniversário, sendo 
recepcionada pelos pais da 
criança, Carlos Alberto Pereira e 
Márcia Oliveira juntos com o 
aniversariante.

A mãe do garoto muito 
emocionada agradeceu a equipe 
por ter atendido ao pedido deles e 
assim realizado o sonho do garoto 
Emanuel, que pediu a ela como 

ch ina”  e  os  p rodu tos  não 
p o s s u í a m  a  i n d i c a ç ã o  d o 
transportador.

Como a pena máxima não 
ultrapassa o limite legal para 
reclusão sendo o agente primário, 
o condutor mediante fiança, deve 
responder a bronca em liberdade 
e se condenado, uma pena 
alternativa.

De acordo com as notas, 
os produtos seriam de levados de 
São Paulo até uma empresa em 
Manaus (AM). Todo material foi 
apreendido e encaminhado para a 
Receita Federal em Cáceres e o 
in f ra to r  deverá  responder 
criminalmente pelo delito de 
descaminho, que com o advento 
da Lei 13.008/14, difere de 
contrabando, mas com a pena de 
1 a 4 anos de reclusão.

A s  e m b a l a g e n s 
continham a descrição “made in 

urante fiscalização de Drotina, agentes da Polícia 
Rodoviá r ia  Federa l 

(PRF) apreenderam no último 
final der semana, oito caixas com 
cintos e canivetes que estavam 
sendo transportados sem nota 
f iscal ,  durante  abordagem 
realizada no km 294 da BR-174, 
em Pontes e Lacerda, na região de 
Cáceres.

As mercadorias estavam 
no compartimento de carga de um 
veículo pertencente a uma 
empresa transportadora.  O 
condutor apresentou notas fiscais 
aos agentes, mas os documentos 
e s t a v a m  i r r e g u l a r e s ,  n ã o 
descrevendo de fato os produtos 
transportados. 

confessou a tentativa de furto a 
residência na sexta feira, 19 e dos 
fios e cabos de cobre, alegando 
que parte dos materiais teria 
vendido a um velho de 78 anos 
conhecido receptador na cidade.

de fios e cabos de cobre de uma 
empresa  de  mater ia is  de  
construção, localizada também 
na rua 3.Já com a casa e quintal 
caídos, o meliante sem chances 
de negar algo, diante das provas, 

CARIMBADO

Ladrão cheio de broncas
é grampeado pela policia

Ele tentou fugir ao ser flagrado pulando muro de uma casa arrombada, mas caiu nas mãos dos fardados, que numa checagem descobriram mais broncas do larápio

Da Redação

Ladravaz Cristiano Augusto vai passar boas férias no pote     

Foto: PM/MT

FESTA SURPRESA 

Gefron realiza o sonho de
garoto em seu aniversário
Gefron c/ Redação

Emanuel e os coleguinhas se divertiram na viatura do Gefron   

 Foto: Carla Duarte 

PIRATARIA

PRF apreende mercadorias
sem nota scal em Lacerda

Muamba pirateada made-in-China empesta mercado brasileiro    

Foto: PRF/MT

Da Redação
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 caminhão Ford/ Cargo furtado Oem Cuiabá no último domingo, 
21, foi  recuperado horas após 

na região de fronteira com a Bolívia por 
policiais militares, que prenderam os 
dois suspeitos que estavam em seu 
interior e  confessaram o crime. A 
abordagem ao pesado veículo aconteceu 
durante o patrulhamento na MT-199, 
município de Vila Bela da Santíssima 
Trindade nas proximidades da 
comunidade de Nova Fortuna região que 
dá acesso ao país vizinho Bolívia.

Por volta das 7h00 a G.U da VP 
08 realizou abordagem ao Ford/ Cargo 
de cor branca, placa QBL-3047, tendo 
como motorista o suspeito J. L. N, 30 
anos de idade e passageiro V. O, 36. Ao 
solicitar os documentos do veículo e do 
condutor, o motorista disse que não 
possuía. Sobre a procedência do 
caminhão, ele e seu comparsa, 
informaram que haviam furtaram o 
veículo no pátio de uma empresa 

Ainda conforme os policiais na 
noite da última sexta feira, 19, ladrões 
levaram uma pá carregadeira da marca 
Caterpillar da Prefeitura de Vila Bela da 
Santíssima Trindade. O pesado 

localizada no bairro cidade alta próximo 
ao corpo de bombeiros em Cuiabá.

Sobre o destino da rés-furtiva, 
os ladrões negando mais participantes 
no crime, afirmaram que pretendiam 
levar o caminhão até o país vizinho 
Bolívia para vender. Feita a checagem 
via base Gefron, se constatou que o 
caminhão era realmente, produto de 
furto em Cuiabá, no dia 21 e tinha um 
boletim de ocorrência registrado.

Diante dos fatos foi dada voz de 
prisão aos dois suspeitos e conduzidos 
até a autoridade policial na delegacia 
judiciária civil em Vila Bela da 
Santíssima Trindade, com a devida 
autuação em flagrante por furto e o 
bruto, recolhido para posterior 
devolução à vitima.

equipamento veicular, estava na 
comunidade de Nova Fortuna naquele 
município a 10 km da fronteira com a 
Bolívia e até o fechamento desta edição, 
ainda não havia sido localizado.

“Nós tivemos um primeiro 

às ocorrências. A estrutura irá funcionar 
até a segunda-feira (29), para garantir a 
segurança não só durante a votação, mas 
ao longo da apuração e as horas 
seguintes à divulgação do resultado. Os 
setores de inteligência de todos os 
órgãos de segurança estaduais e federais 
também estão integrados na operação 
das Eleições 2018.

turno dentro da normalidade, com 
tranqüilidade para que o cidadão 
exercesse seu direito ao voto. Estaremos 
novamente mobilizados e, se for 
necessário, vamos agir de forma 
repressiva, mas a expectativa é que 
tenhamos menos ocorrências neste 
segundo turno”, ressaltou o secretário de 
Estado de Segurança Pública, Gustavo 
Garcia.

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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

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

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

disseram para o senhor que cuidava das 
maquinas que iria pegar a pá 
carregadeira para resolver um problema 
nas estradas. A maquina furtada estava 
acautelada para Prefeitura.

 planejamento da segurança em OMato Grosso para o segundo 
turno das eleições, que ocorrerá 

no próximo domingo (28), foi 
apresentado ao ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann. Juntamente 
com outros estados da federação, as 
informações foram repassadas em 
videoconferência realizada esta semana 
na Sala de Crise da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp-MT). No 
caso de Mato Grosso, ocorrerá a votação 
em segundo turno apenas para 
presidente.Em apoio à Polícia Federal 
(PF) e Exército Brasileiro, a Sesp-MT 
empregará pouco mais de 3.600 
servidores em todas as regiões do 
estado, sendo 2.103 da Polícia Militar; 
1.122 da Polícia Judiciária Civil, 306 do 
Corpo de Bombeiros Militar e 80 da 
Perícia Oficial e Identificação Técnica 
(Politec). Além disso, será mantido o 
efetivo habitual das forças de segurança, 
inclusive com apoio do Centro 
Integrado de Operações Aéreas 
(Ciopaer).Será instalado o Gabinete de 
Crise, a partir de sexta-feira (26), no 
Centro Integrado de Comando e 
Controle da Sesp-MT, em Cuiabá, para 
monitorar e agilizar o tempo de resposta 

De acordo com o boletim de 
ocorrência registrado na Delegacia de 
Polícia Civil, dois indivíduos chegaram 
ao local  onde estavam vários  
maquinários, em uma motocicleta e 

NA FRONTEIRA 

Policia recupera caminhão
e procura pá-carregadeira

Furgão Cargo teve a sorte de ser recuperado antes de virar pó na Bolívia, mas
a pá-carregadeira, carregada pelos bandidos, ainda não foi localizada na área  

Gefron c/ Redação

Caminhão foi abordado na estrada que liga Vila Bela à Bolívia   

Foto: Divulgação

ELEIÇÕES 2018

Segurança empregará mais
de 3 mil policiais no 2º turno
Assessoria c/ Redação

Policiamento estará de prontidão para evitar possíveis tumultos    

Foto: Arquivo
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do 10º Campeonato cacerense de 
Futebol de Areia. - Vila Irene x 13 
de Maio; - Santa Cruz x Óptica 
Júnior.  Essa  rodada será  

disputada na próxima sexta-feira 
(26), com a primeira partida á 
partir das 20h00. (Fonte Luiz 
Garcia).iante de uma péssima Dcampanha com cinco 

derrotas consecutivas e 
sem pontuar na tabela de 
classificação, o lanterna Araguaia 
viu sua estrela se apagar de vez 
diante do Poconé, pela 5ª rodada 

da Copa Federação, no estádio 
Zeca Costa, em Barra do Garças, 
ao  pe rder  por  1  a  0 ,  e  
matematicamente, ficar sem 
chances de chegar ao G4. 
 Com isso, o time da adeus 
a tão sonhada vaga a Copa do 

Confira classificação na 
tabela após a rodada do final de 
semana: Cuiabá 15 pontos; 
Operário 10; Dom Bosco 7; 
Mixto 6; União 3; Poconé 3 e o 
Araguaia, 0 ponto.

Na penúltima rodada da 
competição também se enfrentam 
União de Rondonópolis e Mixto, 
às 18h, neste sábado, o estádio 
ainda não foi definido. 

Brasil. Por outro lado, mais líder 
que nunca, está o Cuiabá, que 
venceu o Mixto, por 1 a 0, e se 
isolou ainda mais na liderança da 
competição com 15 pontos.

Classificado com três 
rodadas de antecedência à 
semifinal da copinha, o Dourado 
volta a campo neste sábado, às 
18h, na Arena Pantanal, contra o 
v i c e - l í d e r  O p e r á r i o ,  q u e  
empatou, ontem à noite, com o 
Dom Bosco, em  0 a 0, e se 
mantém com 10 pontos.

Já o Azulão da Colina 
Iluminada pega o vice-lanterna 
Poconé, na segunda-feira, na 
Arena, às 20h10, na Arena. 

Mostrando um futebol 
alegre e surpreendente, o Santa 
Cruz, não tomou conhecimento 
da equipe da COHAB nova, e na 
partida de volta, que ocorreu na 
úl t ima sexta-feira  (19)  e  
simplesmente goleou a equipe 
cohabina pelo majestoso placar 
de 6 tentos a 1, e com muita 
supremacia carimbou vaga para a 
próxima fase da competição.

Conforme o técnico da 
COHAB Nova Hélio na partida 

e smo  t endo  uma  Mequipe qualificada e 
c o m  j o g a d o r e s  

experientes no futebol de areia, 
não foi nesta edição que a 
COHAB Nova irá disputar o 
título do Campeonato cacerense 
de Futebol de Areia. Lobão, técnico do Santa 

Cruz manifestou-se eufórico com 
a  v i t ó r i a  d e  s e u  t i m e ,  
parabenizando os jogadores pela 
partida noturna, concluindo que 
doravante  vai em busca do titulo, 
r e s p e i t a n d o  o  p r ó x i m o  
adversário.

No segundo jogo da noite, 
o Vila Irene, entrou em quadra 
como favorita, e mostrou isso no 
decorrer da partida, e venceu 
mais uma vez o Jardim União, 
como na partida de ida, de 

de ida, houve empate em 5 a5, 
entre as duas equipes, mas, “na 
volta, nada deu certo para a nossa 
equipe, foi uma noite pra 
esquecer.Desejo boa sorte ao 
Santa Cruz, daqui por diante no 
campeonato", pontuou.

Os próximos confrontos 

goleada. Desta feita o placar foi 
de 9 a 2. 

No primeiro confronto, 
vitória do Vila pelo marcador de 9 
a 4. "Essa é a nossa primeira 
participação no campeonato de 
areia, e como experiência valeu a 
pena,"ressaltou Marcelo Renato, 
presidente do bairro Jardim 
União.

Finalizando, ele disse que 
daqui  por  diante ,  vai  se  
concentrar ainda mais as atenções 
n o  a d v e r s á r i o  s e g u i n t e .  
“Montamos um grande elenco, 
que é para entrar na briga pelo 
titulo de campeão", disse o 
d e s p o r t i s t a  C r e i d s o n ,  
patrocinador da equipe do bairro 
Vila Irene.

Galo começa a formar seu plantel com vistas a 2019  

Foto: Julio Tabile

GOLEADA NA AREIA

COHAB Nova e Jardim União
são eliminados do Beach-Soccer

Uma grande zebra do certame, o COHAB Nova fica fora das disputas do titulo, surpreendido pelo futebol descontraído do Santa Cruz na goleada de 6 a 1

Assessoria c/ Redação

Certame está se afunilando com zebras faturando adversários   

 Foto: Assessoria

LANTERNA AO CUBO

Araguaia continua zerado na
tabela e fora da próxima fase
S.N c/ Redação
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