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O motorista Martiniano Rodrigues da Costa, que residia no Cristo-
Rei em Cáceres e vivia de fazer fretes com sua camioneta F-4.000, foi 
vitima de uma fatalidade no final de semana, ao ser atropelado pelo seu 
próprio veículo no Facão. Ele foi retirar o cardan do utilitário e um dos 
pneus calçado por uma pedra, se soltou, passando sobre seu corpo, 
matando-o instantaneamente. Página 03

Patrões se planejam  
pra 1ª parcela  do 13º

Mui tos  empregado re s  
precisam se planejar no fim do ano 
paravo pagamento do 13º salário, 
cuja primeira parcela deve ocorrer 
até 30 de novembro, incluso aos que 
tem empregados domésticos e 
também são obrigados a pagar esse 
valor. Página 05                

Em diligencias preventivas 
ao final de semana, a equipe do 
Gefron recuperou uma caminhonete 
roubada em Pontes e Lacerda na 
última quinta-feira (18), prendendo 
dois elementos, que confessaram 
participação no crime. Página 04

Ladrões de Hilux
presos pelo Gefron

Já está atrás das grades o 
acusado de matar a ex-companheira 
Patrícia Gomes da Silva a golpes de 
facão em Reserva do Cabaçal. O 
crime seria uma vingança, por ela ter 
reagido às surras em 2017 e 
esfaqueado o agressor. Página 04

Na chave suspeito
de matar ex-mulher CACHOEIRA DO FACÃO

Camioneta destrava pneu
passando sobre motorista

Foto: Doc-familia

APÓS EMBOSCADA

Marcado prá morrer foi
executado numa padaria

Na tarde da última sexta feira, 
Julismarco Alves de Araujo, 33, o popular 
Melancia, no dia 11 deste mês quando 
chegava em casa, por dois elementos que 
ocupavam um Corolla prata, o mesmo 
ocupado pelos pistoleiros que consumaram 
sua morte na segunda tentativa. No local, 
foram encontradas cápsulas de munição 
calibre 12 e 9 mm, que atingiram a vitima na 
boca e nas costas. 

Página 04
Julismarco, o popular Melancia, estava jurado de morte    

Foto: Reprodução

DUAS SEMANAS

Sequestrado num boteco
ainda está desaparecido

Nesta terça feira, 23, completam-se 
15 dias que o jovem Maicon Brito Pereira, 
conhecido como Marcos ou Ararinha, está 
desaparecido, depois de ter sido 
sequestrado do interior de um boteco 
conveniência, no dia 9 deste mês em Porto 
Esperidião, onde reside com a família. Ele 
foi levado a força para dentro da 
caminhonete e um dos suspeitos teria dito 
aos presentes:  "ninguém viu nada." 

               Página 05
Maicon Ararinha foi seqüestrado 

no dia 9 de outubro    

Foto: Divulgação

BOI NO ROLETE

Jantar popular reuniu milhares
na festa dos 240 anos de Cáceres

O espaço democrático 
da Sicmatur ficou 
lotado no jantar    

Foto: JCC

S ã o  P e d r o  
colaborou e a festa 
a d i a d a  d e  6  d e  
outubro alusiva aos 
240 anos de Cáceres 
reuniu milhares de 
moradores na Arena 
da Sicmatur sábado 
último, quando a 
gestão Francis Maris, 
serviu, com apoio de 
p a r c e i r o s  e  
voluntários, o jantar 
popular com o boi no 
r o l e t e ,  a r r o z ,  
mandioca e farofa. 
No palco, atrações 
m u s i c a i s ,  n ã o  
faltando o siriri e o 
cururu tradicionais 
pantaneiros. 
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Fretista Martiniano  da Costa, um desfecho  trágico no Facão   
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By Rosane Michels

A Lua entra em seu signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia de pressão 
e necessidade de distanciar-
se dos problemas. Você 

estará mais fechado e preocupado, sua 
energia vital pode estar mais baixa. 
Procure não tomar nenhuma decisão 
definitiva.

Esotérico

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia  de 
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
distanciamento da vida 

social. Sua energia vital pode estar muito 
baixa e, por esse motivo, você deve evitar 
pessoas e ambientes tóxicos. Diminua o 
ritmo e/ou descanse, se puder.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
ind icando  um d ia  de  
distanciamento da vida 
social e de amizades vazias. 

Você estará mais fechado e voltado para o 
trabalho. É um bom momento para 
organizar visitas e contatos comerciais, 
especialmente com grandes empresas.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia  de 
e n f r e n t a m e n t o  d e  

problemas no trabalho, que se torna mais 
exigente. Um projeto profissional ou um 
plano de  negócios  pode  t razer  
preocupações. Uma promoção pdoe ser 
adiada.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia  de  
interiorização e necessidade 
de estar mais próximo do 

Sagrado, dentro e fora de si mesmo. O 
momento é ótimo para a reflexão profunda 
e para práticas de meditação. Bom 
também para os estudos.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia em que 
você estará mais fechado e 
distante da vida social e dos 

amigos. Um acordo ou negociação pode 
frustrá-lo e fazê-lo pensar em desistir de 
alguns planos e projetos. Descanse e não 
decida nada agora.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia de 
reflexão e enfrentamento 
d e  d i f i c u l d a d e s  n o s  

relacionamentos, especialmente pelo seu 
humor, que não está dos melhores. 
Procure distanciar-se de pessoas e 
situações tóxicas.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia intenso e 
exigente, especialmente no 
trabalho. Procure fazer o 

estritamente necessário, pois sua energia 
vital estará muito baixa. Cuide de sua 
saúde praticando atividades que unam 
mente e corpo.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia de 
i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

distanciamento da vida social. Você vai 
priorizar sua casa e o convívio com os seus 
à qualquer atividade social vazia. O 
momento pode envolver reflexão e 
preocupação com um de seus pais.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia  de  
enfrentamento de problemas 
e dificuldades com suas 

finanças. A negociação de um projeto ou 
contrato envolvendo o aumento de seus 
rendimentos, pode ser adiado. Não se 
deixe levar pelo pessimismo do momento.

A Lua entra em Áries e recebe 
um tenso aspecto de Saturno 
em Capricórnio, indicando 
um dia de organização de 
acordos que envolvem suas 
finanças, especialmente as 

compartilhadas em sociedades, parcerias, 
heranças ou divórcio. Você estará mais 
fechado e sua capacidade estratégica 
aflorada.

A Lua entra em Áries e 
recebe um tenso aspecto de 
Saturno em Capricórnio, 
indicando um dia de 
e n f r e n t a m e n t o  d e  

dificuldades em um romance. Você 
estará mais fechado e colocando em 
cheque sua maneira de amar e ser amado. 
Um filho pode trazer momentos de 
preocupação.

Em mais uma edição o Jantar Premiado realizado pelo Rotary Club de 
Cáceres, na noite de sábado,  foi sucesso total. Como sempre a sociedade 
cacerense aderiu ao evento comprando as cartelas e conferindo assim o 
brilhantismo da festa. A noite regada com delicioso jantar e muita cerveja gelada 

sorteou quatro motos fazendo nove ganhadores.  Em clima de companheirismo e integração, os recursos 
oriundos dessa maravilhosa festa são destinados a manutenção dos projetos desenvolvidos pelo Rotary ao 
longo do ano. Confira alguns momentos da festa no click do Jornal Correio Cacerense.

Noite de Companheirismo

A Procuradoria Regional Eleitoral 
ingressou com 32 representações por 
derrame de santinhos contra candidatos a 
todos os cargos nas eleições deste ano. O 
governador em exercício, Pedro Taques, e o 
governador eleito, Mauro Mendes, estão na 
lista dos responsabilizados. Além dos dois 
caciques também foram responsabilizados 
Selma Arruda, Nininho, Leonardo 
Albuquerque, Janaina Riva, Neri Geller e 
Guilherme Maluf, além dos não eleitos, 
Juca do Guaraná, Ezequiel Fonseca, 
Adilton Sachetti e Nilson Leitão.

A lista dos homens da capa preta vai longe, 
vai vendo.... Valdir  Correia, Serys 
Slhessarenko, Antonio Ferreira de Souza, 
Eduardo Victor Magalhães, Radames 
Alves, Carlos Avalone Júnior, Roberto 
Campos Corrêa Júnior, José Roberto 
Bezerra, Emídio Antônio de Souza, Antônio 
Aparecido de Freitas, Marco Aurélio 
Marrafon, Júlio César Maia Pereira, Werley 
Silva Peres, Samir Bosso Katumata, Rafael 
Beal Ranalli, Wanderson Nunes de Siqueira 
e Henrique Lopes do Nascimento. Coisa 
feia, sujar as ruas com lixo de santinhos 
diabólicos!

MULETA POLÍTICA

LISTA GRANDE

$ANTINHOS FERRADOS

MAMÃO COM AÇÚCAR
Até que o juiz Paulo Sodré foi maneiro, 
fixando o valor da multa em R$ 3 mil por 
princípio de razoabilidade, alegando que o 
se o valor previsto em lei fosse aplicado, o 
candidato teria que desembolsar R$ 35 mil, 
valor que representa 12% dos gastos de 
campanha. Deveria sim, ter ferrado os 
candidatos no máximo das 35 mil pilas, 
mesmo eles como citado no tópico acima 
alegando dentre outras, que a sujeira foi 
feita por cabos eleitorais, pois a lei prevê 
culpas in eligendo e in vigilando, trocando 
em miúdos, quem não seleciona e ou vigia 
seus subordinados, responde pelos delitos 
afins. 

ESTAMOS DE OLHO!
Por falar em delitos é bom informar aos 
apoiadores dos dois candidatos no 2º turno 
das eleições que de acordo com a Resolução 
N° 23.4757, de 15 de dezembro de 2015, o 
uso de espaços públicos para propaganda 
política é crime que prevê multa de R$ 2 mil 
a R$ 8 mil para que agir em desacordo com a 
lei. O Art. 14 da supra citada lei, reza que  
nos bens cujo uso dependa de cessão ou 
permissão do poder público, ou que a ele 
pertençam, e nos bens de uso comum, 
inclusive postes de iluminação pública, 
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, 
pontes, paradas de ônibus e outros 
equipamentos urbanos, é vedada a 
veiculação de propaganda de qualquer 
natureza, inclusive pichação, inscrição a 
tinta e exposição de placas, estandartes, 
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. 
Fiquem de olho no que ratifica a Lei nº 
9.504/1997 em seu art. 37 caput, que a gente 
tá na rua pra registrar e publicar.

Santinhos, alguns deles tem a desculpa na 
ponta da língua: Nilson Leitão se defendeu 
dizendo que os santinhos foram roubados 
no dia 20 de novembro, junto com uma 
caminhonete usada na campanha. Já Neri 
Geller afirmou que seus cabos eleitorais 
foram avisados, um dia antes da votação, 
sobre a proibição da prática e assim, 
ninguém assume nada, depois de causar 
uma péssima impressão nos eleitores. Para 
os derrotados, um castigo, para os eleitos, 
um alerta.  
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Cá pra nós, antes de jogar fora 
conversas infundadas, mercê se faz 
necessário conhecer este códex, que 
d ispõe  sobre  regis t ro ,  posse  e  
comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de 
Armas, que define crimes e dá outras 
providências. 

M u i t o  s e  t e m  d i s c u t i d o  
ultimamente a questão da liberação de 
armas para os moradores urbanos e rurais, 
uns contra, outros a favor, tem aqueles 
neu t ros ,  sob  a s  ma i s  d ive r sas  
justificativas e a gente lembra aqui, que 
desde 22 de dezembro de 2003, a Lei 
10.826, editada naquele ano, estabelece 
que no reino tupiniquim, vigora o Estatuto 
do Desarmamento. 

Por exemplo, no art. 4º do 
mencionado estatuto vigente, diz que para 
adquirir arma de fogo de uso permitido, o 
interessado deverá, além de declarar a 
efetiva necessidade, apresentar certidões 
negativas criminais fornecidas pelas 3 
esferas da justiça; prova documental de 
ocupação lícita e de residência fixa, alem 
da comprovação de capacidade técnica e 
de aptidão psicológica para o manuseio de 
arma de fogo, atestadas na forma disposta 
no citado regulamento. 

A o s  q u e  a l e g a m  c o m o  
fundamento de uma liberação de armas ao 
povo, uma questão de segurança por 
direito, refrescamos a moleira deles, com 
o artigo 144 da constituição federal, que 
preconiza ser a segurança pública, dever 
do Estado. Responsáveis por este dever, 
direito do cidadão, as policias federal, 
rodoviária federal, ferroviária federal, 
judiciária civil, militar e corpo de 
bombeiros militar. 

Como se não bastasse todo o 
codificado vigente aqui inserido, as 
necessárias exigências do estatuto do 

Veja o amigo leitor que a arma é 
deveras perniciosa, que a relação com 
suicídios é tão grande que, se você não 

desarmamento, vários são os especialistas 
em armas de fogo que alertam sobre o 
perigo de se ter uma em casa, causas de 
acidentes e incidentes domésticos, um 
disparo acidental, por exemplo, um 
imprevisto passível de acontecer, quiçá 
fatal, tudo por um momento de distração. 

E n u m e r e - s e  t a m b é m ,  a  
curiosidade das crianças por mais 
educadas que sejam; a reação de um 
minuto de raiva que com a presença da 
arma pode culminar numa tragédia; a 
questão de auto-afirmação de alguns 
jovens, que resolvem pegar uma arma em 
casa para realizar algum tipo de 
brincadeira entre amigos, tipo roleta 
russa, iminências que teriam outro 
desfecho não fosse a arma errada no lugar 
errado com pessoas erradas e a morte de 
espreita, pense nisso! 

E prá finalizar, sua defesa pode 
ficar mais minada se num assalto tiver 
uma arma em casa, além de ser roubada 
pelo ladrão, este pode usá-la contra si, e 
ele, sabe como usar a arma, é o oficio 
criminoso dele. 

Aquela estapafúrdia tese do 
cidadão de bem, armado como solução 
para a coibição de crimes, é página virada 
nas estatísticas, cujos dados mostram que 
ao invés de segurança, a sociedade só 
colheu mais violência, mais crimes e mais 
tragédias, quando ainda não havia o 
estatuto do desarmamento. 

sabe ao certo quantas armas existem em 
circulação num lugar, pode-se tomar a 
taxa de suicídio como uma medida 
substituta. 

Lembre que você tem o voto, uma 
arma bem mais poderosa que um revólver 
e na hora de votar, use esta arma, não erre 
o alvo, mate  o político corrupto com seu 
voto nas urnas, Bom Dia!

Mesmo com planos de saúde, a tal 
brincadeira séria não fica muito barato e 
pelo SUS, aSUStem-se, por menos de uma 
semana, você não passa sequer por um 
clinico geral, aquele medico que nos anos 50 
e 60 do século XX era o medico do prá tudo, 
só nas capitais, haviam os gatos pingados 
especialistas. 

De repente a mamãe se desespera, o 
filhinho está dodói coitadinho, celular na 
mão, ligar pro doutor, ver se ele pode 
atender, marcar a consulta, pagar R$ 300 na 
chegada, aquela receita de no mínimo o 
mesmo valor na farmácia, tudo pelo 
restabelecimento da saúde da prole, faz parte 
e quem é pai ou mãe conhece esta via sacra. 
O mesmo vale para aquela dor na coluna, 
torcicolo, gastrite, dor de cabeça, enfim, as 
mazelas do cotidiano que incomodam a 
gente, desafiando as medicações com seus 
efeitos colaterais. 

H o j e ,  s ã o  d e z e n a s  d e  
especialidades, quiçá, centenas, já me 
falaram até de terapeuta consteladora, 
(pensei que era de estrelas, mas é holística, 
da alma); já me falaram de uma medicina 
integrativa, cuja prática propõe uma 

Por falar em tempos do onça (e, não 
da onça do cais do Rio Paraguai), sem 
desmerecer a evolução e revolução da 
medicina, naqueles idos, as grandes 
auxiliares dos médicos prá-tudo, salvadoras 
de vidas em comunidades rurais e periferias 
das cidades, eram as misteriosas doutoras do 
mato. Místicas benzedeiras, com seus 
raminhos, rezas em línguas estranhas, 
passes e sinais cruzados, benzimentos e 
chazinhos, simpatias e garrafadas, sem 
marcar ou pagar consulta, a gente sempre 
sarava do aperreio que incomodava o corpo. 

parceria do médico e seu paciente para a 
manutenção da saúde, coisas de século XXI, 
porque nos tempos do onça, da benzedeira 
dos passes místicos, raízes, rezas e 
simpatias, a fé substituía tudo isso. 

Ainda criança, me lembro de uma 
destas benzedeiras, uma senhora humilde, 
sexagenária, sem estudos, mas que 
dominava as rezas e ervas, conhecendo 
formulas para curas, poderia dizer, uma 
cientista popular, que mesclava o 
misticismo e os conhecimentos curativos 
das plantas, para aliviar sofrimentos das 
pessoas. Minha madrinha falava de Dona 

***___Rosane Michelis – Jornalista, 
pesquisadora, bacharel em geografia e pós 
em turismo.

Para a cuiabana nascida nas 
margens do rio Cuiabá, na comunidade de 
São Gonçalo, quem curava era Deus e Nossa 
Senhora, as plantas deixadas por Deus na 
natureza, ela era apenas uma auxiliar de 
Jesus e nunca cobrava um centavo pelos 
seus trabalhos. Se como diz Helman, a 
representação das doenças se dá através de 
um conjunto de sensações desagradáveis e 
sintomas (cansaço, fraqueza, dor, mal-estar, 
febre), sendo o corpo, veiculador de 
mensagens que, ao serem apropriadas pelos 
indivíduos conduzem ao seu significado, as 
benzedeiras nunca estiveram erradas em 
seus diagnósticos. Para as sensações 
mencionadas, a flora medicinal é profilática 
e associada às mensagens de fé, a cura torna-
se consteladora,

Maria Valeriana, uma benzedeira amiga dela 
em Cuiabá, que não gostava quando as 
pessoas diziam que ela curava quebrante, 
espinhela caída, mau olhado, cobreiro e 
vento virado. 
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para leitura e estudos. Além disso, 
a biblioteca empresta livros do 
acervo, para emprestar basta fazer 
a carteirinha, os documentos 
necessários são: CPF, RG e 
comprovante de residência.

A Biblioteca Municipal 
foi criada em 1º de abril de 1941 
no governo do prefeito João 
Evaristo Curvo. Em 21 de outubro 
de 1980, ela foi criada legalmente 
através de uma Lei municipal e a 
nominação Leonídia Avelino de 
Moraes é uma homenagem a uma 
das pioneiras na educação de 
Cáceres no inicio do século 
passado. Entre os milhares de 
livros existentes, há obras raras de 
quase dois séculos.

Para comemorar a data, 
foram convidadas várias escolas 
municipais, cujas professoras e 
alunos de fizeram presentes, 
c o n h e c e n d o  m a i s  
detalhadamente, o espaço interior 

 Biblioteca Municipal de ACáceres ,  P ro fessora  
Leonidia Avelino de 

Moraes, localizada na Rua Padre 
C a s s e m i r o ,  4 2 6 ,  c e n t r o ,  
comemorou ontem, 38 anos de 
atividades culturais, sob a gestão 
administrativa da bibliotecária 
Carla Kruger, assessorada por 
Divina Cochev.

da biblioteca.
Na parte da manhã, 

cineminha com direito a pipoca e 
suco, durante a exibição de filmes 
de Harry Potter e a tarde, no 
mesmo esquema cu l tura l ,  
exibição de filmes do Sitio do 
Pica-Pau Amarelo, baseados na 
obra imoral de Monteiro Lobato, 
ambos os expedientes reforçados 
com roda de conversa acerca do 
conteúdo dos filmes.

A biblioteca municipal 
funciona das 7:30 às 11:30 e das 
13:30 as 17:30. O espaço é aberto 
para o público e pode ser utilizado 

do Facão, no momento do trágico 
incidente. A Perícia Oficial de 
Identificação Técnica (Politec) 
foi ao local do acidente, e, 
realizou os trabalhos periciais 
destinados a investigação do 
caso, providenciando a remoção 
do cadáver ao IML e posterior 
liberação aos familiares para 
sepultamento.

De acordo com uma 
testemunha, a vitima tentava 
retirar uma peça (cardam) do 
veículo, porém ao retirar e por 
uma daquelas circunstâncias 
inesperadas, a camionete F 4000, 
desceu e o atingiu em cheio, 
causando morte instantânea. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, ele calçou os pneus 

ma fatalidade a que Uaconteceu na tarde da 
última sexta feira em 

Cáceres, vitimando fatalmente 
Martiniano Rodrigues da Costa, 
um cidadão de 53 anos que 
sobrevivia fazendo pequenos 
carretos de frete na cidade com 
sua caminhonete F-4000 e veio a 
ser atropelado pelo próprio 
veículo, quando se encontrava na 
localidade do Facão. 
 S e g u n d o  a  P o l í c i a  
Judiciária Civil, o acidente 
aconteceu quando Martiniano 
tentava arrumar a camionete, 
quando um dos pneus calçado 
com pedra, (não foi informado se 
dianteiro ou traseiro) teria cedido, 
descendo no aclive, passando por 
cima dele, que não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local.

da caminhonete F 400 em uma 
estrada de barranco e entrou 
debaixo do veículo para retirar 
uma peça do motor. Quando 
conseguiu retirar a peça, o carro 
desceu e passou por cima dele, 
que não resistiu aos ferimentos e 
morreu no local. Martiniano, que 
residia no bairro Cristo Rei, 
estava a 300 metros da cachoeira 

adiantado o prefeito Francis 
Maris Cruz, a realização do jantar 
é uma forma de parabenizar cada 
c i d a d ã o  c a c e r e n s e  p e l o  
aniversário. “O município é o 
cidadão, por isso, é ele quem 
recebe os parabéns. É também o 
nosso jeito de agradecer ao 
munícipe pela parceria em tornar 
essa cidade cada vez melhor para 
viver, para morar e criar nossos 
filhos,” destacou. Conforme ele, 
a decisão do jantar no lugar de 
almoço, foi devido ao forte calor 
do meio dia na cidade.

A reportagem do Correio 
Cacerense conferiu in-loco, a 
organização impecável do 
evento, tratamento igualitário aos 
presentes e ampla segurança 
local. Francis frisou à reportagem 
que o jantar nada custou aos 
cofres públicos, haja vista, os 
alimentos terem sido doados por 
empresários, agropecuaristas, 
(doação dos bois) entidades etc., 
solidários ao aniversário de 
Cáceres.

No cardápio dos 240 anos, 
carne assada de boi, arroz, 
mandioca e farofa, ao som de 
shows artísticos no palco da 
Sicmatur com duplas e grupos 
locais, como Santos e Amarildo e 
Chalana,  não faltando os 
pantaneiros cururu e siriri do 
Tradição e Vitória Régia, e a 
dupla cuiabana Anselmo e 
Rafael.

C o n f o r m e  h a v i a  

 onforme anunciado pela Cmídia, o sábado 20 de 
outubro, foi marcado por 

uma grandiosa festa na Arena da 
Sicmatur, para comemorar os 240 
anos de Cáceres, adiado da data 
oficial dia 6 último, devido ao 
primeiro turno das eleições. 
Desta forma, a festa magna do 
município, foi realizada a partir 
das 18h00 do sábado com um 
jantar especial ao povo, com o 
tradicional Boi no Rolete, que 
reuniu milhares de pessoas 
servidas com especial atenção 
pelas equipes voluntárias.

FATALIDADE

Fretista foi atropelado e morto
pela própria camioneta F-4000

Vitima tentava retirar um cardam do veículo e por uma daquelas circunstancias inesperadas, a camionete desceu e o atingiu em cheio, causando morte instantânea

Da Redação

Martiniano Rodrigues da Costa morreu no local   

Foto: Doc-família

ARTE E CULTURA

Biblioteca municipal de
Cáceres festeja 38 anos
Da Redação

Alunos participam da sessão de cinema alusiva ao aniversário  

 Foto: JCC

MAGNA EFEMÉRIDE

Milhares festejam 240 anos
de Cáceres com boi no rolete
Da Redação

Família cacerense comemorou os 240 anos com jantar especial   

Foto: JCC

Cáceres-MT, terça-feira 23 de outubro de 201804

região maxilar e também nas 
costas,  ferimentos estes que o 
levaram à morte.

Na ocasião, 8 dias antes 
d e  s e r  m o r t o ,  e l e  f o r a  
surpreendido numa emboscada 
ao descer do carro de um amigo e 
t e n t a r  e n t r a r  e m  c a s a ,  
conseguindo se safar do atentado 

Conforme os policiais 
apuraram, Julismarco já havia 
escapado da morte no último dia 
11, quando ao chegar em sua 
residência com um amigo foi 
s u r p r e e n d i d o  p o r  d o i s  
criminosos, que se encontravam 
nas proximidades de sua casa, na 
Rua Juazeiro. 

A Polícia Civil, que se fez 
presente ,  sendo acionado 
também a Perícia Criminal, que 
realizou os trabalhos no local, 
encontrando cápsulas de munição 
calibre 12 e 9 mm, considerados 
armas de grosso calibre, cujos 
projeteis atingiram a vitima na 
face do lado direito, próximo à 

contra Julismarco que foi 
alvejado e caiu dentro do 
estabelecimento, morrendo no 
local. 

Que após o assassinato os 
criminosos fugiram do local e 
tomaram rumo ignorado ,  
seguindo sentido Avenida 
Perimetral.

ais um crime de morte Mfoi registrado na região 
de fronteira, onde a 

violência desafia a ordem e a lei. 
Desta feira, na tarde da última 
sexta feira, 
 O final da tarde desta 
sexta-feira, 19, em circunstâncias 
que demonstram claramente, 
tratar-se de uma execução, por 
parte dos criminosos. 
 O fato foi registrado por 
policiais militares da 3ª Cia PM, 
acionados via 190, sobre o 
assassinato a tiros, ocorrido em 
uma padaria, no bairro Zeferino 
1, em São José dos Quatro 
Marcos.

No local, uma pessoa que 
estava ao lado da vitima baleada e 
morta, afirmou aos PMS, que por 
volta das 17h50 daquela sexta 
feira, Julismarco Alves de 
A r a ú j o ,  3 3 ,  c o n h e c i d o  
popularmente como "Melancia", 
encontrava-se sentado em frente 
a tal padaria na Av Getúlio 
Vargas, no Zeferino 1, quando foi 
executado a tiros.

A testemunha presencial 
do crime e que escapou dos tiros, 
relatou os policiais que um 
veículo Corolla de cor prata parou 
em frente ao estabelecimento 
comercial, e dois indivíduos 
encapuzados passaram a disparar 

Ao serem indagados 
sobre seu destino os mesmos 
informaram que estariam vindo 
de Pontes e Lacerda, tendo como 
destino a cidade de San Inácio no 

P.H.F.M, 19, que estava na 
direção da camioneta e seu 
comparsa, M. M. B, 38, os quais 
durante a ordem de parada, 
aceleraram o veículo, tentando 
evadir-se do bloqueio policial, 
mas  foram cont idos  pelos 
policiais de serviço no local.

m diligencias preventivas Eao final de semana, a 
e q u i p e  d o  G e f r o n 

recuperou uma caminhonete 
roubada em Pontes e Lacerda na 
ú l t i m a  q u i n t a - f e i r a  ( 1 8 ) , 
prendendo dois elementos, que 
confessaram participação no 
crime. A dupla foi abordada na 
barreira sanitária do INDEA 
Marphil, com o veículo Hilux de 
cor branca de placa NTX-9161, 
sendo  iden t i f i cados  como 

Indagado sobre a origem 
do veículo, os mesmo relataram 
que era produto de roubo na 
cidade de Pontes e Lacerda e que 
haviam participado do assalto, 
relatando ainda que receberiam o 
valor de R$ 1.000 cada um para 
entregar o veículo em uma 
escol inha  no pais  v iz inho 
(Bolívia)para um cidadão de 
origem boliviana e que não 
souberam informar o seu nome.

país vizinho, Bolívia, com 
certeza para intrujar o carro e ou 
trocar por drogas. Após revista 
p e s s o a l  e  v e i c u l a r  f o r a m 
encontrados alguns pertences, 
sendo estes bolsas e celular que 
não condizia com os ocupantes, 
possivelmente da vitima do 
roubo.

Após checagem veicular 
p e l a  B a s e  G E F R O N  f o i 
constatado produto de roubo na 
cidade de Pontes e Lacerda. 
Diante da situação, os dois 
ladrões e a caminhonete, foram 
encaminhados  para a delegacia 
de Vila Bela da Santíssima 
Trindade, eles diretos pro cadeião 
e a Hilux, apreendida para 
posterior devolução a vítima.

apanhar do marido. Ele teria se 
evadido após curar da facada e a 
suspeita é que voltara à casa, 
quando a matou a golpes de 
facão.

Durante as investigações, 
a policia chegou às possíveis 
causas e autoria, solicitando a 
prisão do suspeito, que foi 
deferida pela justiça e cumprida.

De acordo com a Polícia, 
a prisão temporária se tornou 
imprescindível para a conclusão 
dos trabalhos investigativos e por 
fim,  para a conclusão do 
inquérito policial que tramita 
perante a Delegacia de Polícia de 
Araputanga. 

O  C r i m e  c h o c o u  a 
popu lação  de  Rese rva  do 
Cabaçal, principalmente pela 
f o r m a  b r u t a l  e m  q u e  f o i 
consumado, já  que a vítima teve 
a vida ceifada  por vários golpes  
de facão  na região  da cabeça.

 P o l í c i a  C i v i l  d e AA r a p u t a n g a  e m 
c u m p r i m e n t o  d e 

mandado de prisão  temporária, 
em desfavor de J .B.S,  49, 
prendeu na semana passada o 
individuo suspeito de homicídio 
que vitimou Patrícia Gomes da 
S i lva ,  29 ,  cu jo  co rpo  fo i 
encontrado no dia 25 de setembro 
em uma residência no município 
de Reserva do Cabaçal. Na 
ocasião, conforme apurado pela 
policia e noticiado pela imprensa, 
Patrícia apresentava marcas de 
golpe de facão na cabeça e o 
principal suspeito, foragido, era 
J.B.S, agora atrás das grades.

A morte teria sido uma 
reação do assassino, que havia 
s ido  a lvo  de  t en ta t iva  de 
homicídio em 2017 pela sua 
companheira, a Patrícia, que teria 
lhe desferido um golpe de faca, 
alegando estar  cansada de 

pois na tentativa do dia 11, os 
pistoleiros também estavam num 
Corolla prata.

ao correr e entrar num terreno 
baldio. Para os policiais, podem 
se tratar dos mesmos bandidos, 

MARCADO PRÁ MORRER

Uma semana após escapar de 
emboscada vitima é executada
Da Redação

Pistoleiros na semana anterior ocupando o mesmo Corolla prata, já haviam tentado matar Julismarco, que conseguiu fugir, mas estava jurado de morte

Julismarco Alves de Araujo, o Melancia, morto a tiros   

Foto: Reprodução

QUASE VIRA PÓ

Gefron prende suspeitos na
fronteira com Hilux roubada
Gefron c/ Redação

Ladrões de Hilux já estão chaveados no cadeião de Vila Bela    

Foto: PM/MT

CHAVEADO NO POTE

Preso suspeito de assassinar
ex-mulher a golpes de facão

Da Redação      

Área da casa onde Patrícia foi morta pelo ex-companheiro    

Foto: Arquivo
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O 13º salário é uma obrigação para 
todos empregadores  que possuem 
empregados CLT, e o seu não pagamento ou 
atraso é considerado uma infração, podendo 
resultar em pesadas multas se for autuado por 
um fiscal do trabalho, ou seja, 160 UFIRs 
(R$ 170,25) por empregado, e esse é dobrado 
em caso de reincidência. Lembrando que é 
uma multa administrativa em favor do 
Ministério do Trabalho e que, além dessa, 

uitos empregadores enfrentam no Mfim do ano problemas no 
pagamento do 13º salário. São 

constantes as reclamações em função dos 
problemas que esse valor ocasiona no caixa 
das empresas ou dos empregadores 
domésticos. Assim, a melhor saída é planejar 
com antecedência o pagamento.

Lembrando que a primeira parcela 
do 13º salário dos trabalhadores deve ocorrer 
até 30 de novembro, podendo ser antecipada 
caso a empresa tenha dinheiro em caixa. Já a 
segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de 
dezembro deste ano. É importante lembrar 
que quem possui empregados domésticos 
também são obrigados a pagar esse valor.

Como em um salário normal, 
também ocorrem uma série de descontos no 
décimo terceiro do trabalhador, porém 
somente na 2ª parcela, que são Imposto de 
Renda, a contribuição para o Instituto 
Nacional do Seguro Social, Pensões 
Alimentícias, quando mensurado nos 

terá que efetuar o pagamento e dependendo 
da convenção coletiva da categoria, pode 
ocorrer a correção do valor pago em atraso ao 
empregado.

A s  m é d i a s  d o s  d e m a i s  
rendimentos como hora extra e comissões 
adicionais são também somadas ao valor do 
salário usado como base para o cálculo do 
décimo terceiro.

O 13º é devido por mês trabalhado, 
ou fração do mês igual ou superior a 15 dias. 
Desta maneira, se o empregado trabalhou, 
por exemplo, de 1º de janeiro à 14 de março, 
terá direito a 2/12 (dois doze avos) de 13º 
proporcional, pelo fato da fração do mês de 
março não ter sido igual ou superior a 15 dias. 
Desta forma, o cálculo é feito mês a mês, 
observando sempre a fração igual ou 
superior a 15 dias.

ofícios, e as famosas contribuições 
associativas previstas em algumas 
convenções coletivas.

Ponto importante é que é que o 
valor deverá ser pago na rescisão de contrato 
em casos de demissão sem justa causa, 

que até o momento não se sabe quem seriam 
os seqüestradores e nem o motivo pelo qual 
mesmo foi levado. Os familiares encontram-
se apreensivos, temendo que o mal maior 

tenha ocorrido com Ararinha e imploram a 
quem tiver alguma informação que ajude a 
polícia a esclarecer o caso, ligando para 197 
ou 190  e avise as autoridades.

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

justa causa, o trabalhador perde esse 
benefício e caso já tenha sido paga a primeira 
parcela, como o mesmo perdeu o direito ao 
recebimento, o valor efetivamente adiantado 
deverá ser abatido do saldo de salário ou 
demais verbas rescisórias.

Desde então familiares e a própria 
polícia procuram esclarecer o caso, sendo 

esta terça feira, 23, completam-se 15 Ndias que o jovem Maicon Brito 
Pereira, 22, mais conhecido como 

Marcos ou Ararinha, está desaparecido, 
depois de ter sido sequestrado por 
desconhecidos do interior de um boteco 
conveniência, no dia 9 deste mês em Porto 
Esperidião, onde reside com a família.

Conforme testemunharam amigos, 
Ararinha estava em uma conveniência 
quando três criminosos chegaram e o 
levaram a força para dentro de uma 
caminhonete e desde então não mais foi vitto, 
ou deu noticia, estando incerto seu paradeiro, 
se vivo ou morto.

O seqüestro teria ocorrido na noite 
do dia 9 de outubro, por volta das 22h35, 
quando a vitima estava na conveniência do 
Borges, onde também haviam outras 
pessoas. Uma caminhonete de cor prata 
parou  e três suspeitos adentraram no 
estabelecimento, abordando Maicon. Que 
foi levado a força para dentro da 
caminhonete. As testemunhas disseram que 
um dos suspeitos, aparentando mais idade e 
de cabelo grisalho, teria ameaçado os 
presentes, dizendo: "ninguém viu nada" e em 
seguida, adentrou no veículo e saíram todos 
tomando rumo ignorado.

pedido de dispensa, fim de contrato por 
tempo determinado (inclusive os contratos 
sazonais, por safra) e aposentadoria, e o valor 
deverá ser proporcional aos meses em 
serviço. 

Já quando ocorre a demissão com 

DUAS PARCELAS

Patrões já devem planejar
o pagamento do 13º salário

O 13º salário é uma obrigação para empregadores que possuam empregados CLT, e o não pagamento ou atraso é uma infração, podendo resultar em pesadas multas

Assessoria c/ Redação

Primeira parcela deve depositada até o dia 30 de novembro   

Foto: Arquivo

AGARRADO NO BOTECO

Polícia e familiares procuram
jovem sequestrado há 15 dias

Maicon Brito Pereira, o Ararinha, levado a força por bandidos   

Foto: Rede Social

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO

VENDE-SE

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 

TRATAR 65-99988-9615
DEODORO – ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

TRATAR 65 99988-9615
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 juiz Paulo Cézar Alves OSodré,  do Tribunal  
Regional Federal da 

Primeira Região, condenou o ex-
deputado federal Eliene Lima a 
sete anos e seis meses de reclusão 
por pagar o salário de dois 
funcionários particulares com 
dinheiro público. 

O juiz Paulo Cézar Sodré 
relata que a acusação aponta que 
Eliene, no exercício de deputado 
federal, nomeou J.C.R. ao cargo 
de assessora parlamentar em 24 
de fevereiro de 2007 e E.A.G. ao 
cargo de secretário parlamentar 
em 2 de fevereiro 2007. 

 Os dois empregados havia 
sido nomeados aos cargos de 
assessor e secretário de Eliene, 
porém, não exerciam estas 
funções. 
 O magistrado ainda 
determinou que ele devolva os R$ 
148.090 de prejuízo causados.

No entanto, os dois não 
exerceram estas funções, e, sim, 
domésticas na residência do 
a c u s a d o ,  n o  p e r í o d o  d e  
fevereiro/2007 a abril/2009 
(Joecy) e fevereiro/2007 a 

junho/2008 (Edevaldo)”.

A defesa de Eliene alegou 
que Joecy foi contratada como 

Ainda segundo os autos, 
Eliene teria se apropriado da 
maior parte da remuneração paga 
pela Câmara dos Deputados, 
causando prejuízo de $ 148.090 
ao erário. 

Já  sobre  Edeva ldo ,  
s e g u n d o  o  e x - d e p u t a d o ,  

assessora parlamentar quando ele 
ainda era deputado estadual e 
residia em Cuiabá, e Joecy teria 
cozinhado algumas vezes na casa 
do deputado para não ter que 
almoçar em casa e evitar o 
deslocamento.

coordenava as demandas do 
município de Gaúcha do Norte, 
recebendo pessoas que vinham 
do interior do Estado para 
tratamento médico, agendava 
reuniões e programava o contato 
do eleitorado com Eliene e que a 
denúncia foi motivada por 
insatisfações ou inconformismos. 
Joecy porque não teria recebido 
uma casa de Eliene e Edevaldo 
por ter sido demitido.

O magistrado apontou 
que Joecy já trabalhava como 
empregada doméstica para Eliene 
antes de ser nomeada para o cargo 
de assessora, e que permaneceu 
na mesma casa realizando a 

O juiz,  no entanto, 
afirmou que o delito foi 
comprovado com os documentos 
apresentados nos autos e também 
com as audiências com as 
testemunhas. 

mesma  a t iv idade  após  a  
nomeação.

Na casa ele estudava na 
parte da manhã e à tarde fazia os 
serviços de manutenção do 
imóvel e recebia pessoas que 
vinham do interior. Joecy e 
Edevaldo nunca foram a Brasília 
tomar posse dos cargos.

Edevaldo teria sido 
convidado pelo próprio ex-
deputado a morar em sua casa, no 
ano de 2006, para terminar os 
estudos. 

El iene  fo i  por tanto  
condenado, a sete anos e seis 
meses de reclusão, em regime 
semi-aberto, pelo crime previsto 
no art. 312 do Código Penal 
(apropriação de dinheiro público) 
e também a reparar o dano 
causado à união, calculado em R$ 
148.090 (com incidência de juros 
e atualização monetária).

m motorista de caminhão Ufoi preso pela Polícia 
Federal no final da tarde 

da última quarta-feira (17) por 

tráfico de drogas em Poconé. 
 No assoalho do veículo 
q u e  e l e  c o n d u z i a  f o r a m  
encontrados 370 quilos de 

cocaína.
O flagrante foi registrado 

na BR-070, rodovia federal de 
acesso ao município de Cáceres 
que faz fronteira com a Bolívia. 
Os policiais chegaram até o 
traficante através de uma 
denúncia anônima. O veículo 
carregado de drogas estava 
estacionado em um posto de 
combustíveis e segundo o 
motorista, o carregamento de 
cocaína seguiria para São Paulo.

O preso, que não teve o 
nome divulgado, (na maioria das 
notas, as policias não divulgam 
nomes e ou fotos de meliantes, 
mesmo em casos flagrantes), foi 
conduzido para a sede da Polícia 
Federal em Cuiabá. 

O carregamento de droga 
apreendido também foi levado 
para a sede da PF. Se condenado 
por tráfico, o acusado poderá 
pegar até 15 anos de prisão.

Poderia ser apenas um 
lanche, mas foi nos dois pacotes 
de salgadinho encontrados na 
mochila do passageiro da 
poltrona 39, que seguia viagem 
no ônibus da linha Madureira/AC 

 oliciais Rodoviários PF e d e r a i s ,  e m  a ç ã o  
conjunta com agentes da 

Polícia Federal e da Delegacia 
Especializada de Repressão a 
Entorpecentes, apreenderam 109 
pinos de substância análoga a 
cloridrato de cocaína, na manhã 
deste domingo (21), durante 
fiscalização a ônibus na BR-070, 
em Poconé/MT.

X Porto Seguro/BA, que a droga 
estava escondida, um total de 
1,6Kg. O suspeito, de 45 anos, é 
natural da Tanzânia, país da 
África.

Ele recebeu voz de prisão 
p e l o  c r i m e  d e  t r á f i c o  
internacional de drogas e foi 
encaminhado para a Polícia 
Federal em Cuiabá.

A o s  p o l i c i a i s ,  o  
estrangeiro informou que 
receberia uma quantia em 
dinheiro para transportar a 
cocaína de Rio Branco/AC até 
São Paulo, onde a entregaria a um 
desconhecido. 

DINHEIRO PÚBLICO

Condenado ex-deputado que
bancava caseiros com erário

Segundo os autos, Eliene de Lima teria se apropriado da maior parte da remuneração paga pela Câmara dos Deputados, aos seus domésticos nomeados

Assessoria c/ Redação

Condenado, ex-deputado Eliene de Lima, passa a ser ficha suja.  

PISTA DE X-9

Delator entrega mula à PF
com 370 quilos de cocaína

PF c/ Redação

Droga comprada na fronteira seguiria para São Paulo    

FLAGRANTE

Em operação conjunta, PRF, PF e PC flagram
africano com 109 pinos de cocaína na mochila
Assessoria

Foto: Arquivo

Cocaína encontrada dentro de dois pacotes de salgadinho

Foto: Assessoria PF

Cáceres-MT, terça-feira 23 de outubro de 2018

Dom Bosco reassumiu a 
terceira colocação da tabela 
com 7 pontos. 

Na próxima rodada, o 

Operário enfrenta o Cuiabá, e o 
Dom Bosco duela contra o 
Poconé, ambos na Arena 
Pantanal. nome do profissional Oque comandará o 

Sinop na temporada do 
p r ó x i m o  a n o  d e v e  s e r  
anunciado até o dia 2 de 
dezembro. A informação foi 
confirmada por uma fonte do 
clube, a imprensa no final de 

semana, adiantando que a 
diretoria está avaliando três 
nomes dos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo e de Mato 
Grosso.

O clube também deve 
começa a montar o projeto do 
time. Em 2019, o Sinop terá um 

Na última quinta-feira, 
Márcio Luís Bueno Cabral, de 
55 anos, foi contratado pela 
diretoria para coordenar a 
gerência de esporte do clube. 
Ele é formado em licenciatura 
plena em Educação Física e já 
foi coordenador geral de 
estagiários durante o primeiro 
C a m p e o n a t o  M u n d i a l  
Interclube de Futebol da 
Federação Internacional de 
Futebol (FIFA), na cidade de 
São Paulo, em 2000.

C a b r a l  c o m e ç a  
trabalhar a partir do próximo 
mês, quando o grupo e 
comissão técnica do Sub-20 se 
apresentam para iniciar a 
preparação para a Copa São 
Paulo de Futebol Juniores, que 
ocorrerá em janeiro.

calendário completo com 
participação no Campeonato 
Mato-grossense, Copa do 
Brasil, Brasileiro da Série D, 
Copa FMF e Copa São Paulo.

O gol da vitória saiu na 
parte final da partida, aos 37 
minutos Keslley aproveitou 
rebote do goleiro adversário e 
mandou para o fundo da rede, 
sacramentando a vitória do 
Dourado. Odair José Ribeiro, 
que comandou a equipe 
Auriverde interinamente 

esmo embalado pela Msonora goleada de 6 
a 0 em cima do 

Poconé Esporte Clube (PEC) 
na semana passada, o Mixto, 
não passou na prova de fogo de 
sábado ultimo a tarde, às 17h00 
na Arena Pantanal e sucumbiu 
diante da força e experiência 
do Dourado, perdendo o duelo 
pelo placar mínimo.

Com o resultado o 
Cuiabá chegou à cinco vitórias 
em cinco jogos e disparou na 
ponta da tabela. Ao Mixto a 
derrota impediu a equipe de 
chegar à vice-liderança do 
torneio, e com seis pontos a 
equipe comandada pelo 
treinador Toninho Pesso, 
começa a olhar no retrovisor e 
se preocupar com o União de 
Rondonópolis.

durante três jogos entrega a 
equipe à Eduardo Henrique 
com 100% de aproveitamento.

No segundo jogo da 
sabatina, o Poconé jogando 
contra o Araguaia no estádio 
Zeca Costa, em Barra do 
Garças, venceu o dono da casa, 

Fechando a quinta 
rodada de fim de semana da 
Copa Federação, Operário e 
Dom Bosco, não saíram de um 
empate chocho sem gols na 
noite de domingo na Arena 
Pantanal, resultado que marca 
o  p r i m e i r o  e m p a t e  d a  
competição. 

O empate sem gols, 
isolou o Tricolor Várzea-
grandense na vice-liderança 
com 10 pontos, enquanto o 

por 1 a 0 e se mantém com 
chances de classificação. Com 
vitória, o Cavalo Pantaneiro 
faz os seus primeiros três 
pontos, enquanto o Araguaia, 
se despediu matematicamente 
de chegar ao G4 da Copa FMF.

COPA FEDERAÇÃO

Cuia dança, Cavalo fatura
e Chicote abraça o Azulão

Foram 3 duelos na 5ª rodada da Copa no fim de semana, quando o Dourado comeu o Mixto, Poconé derrubou o Araguaia e Operário empatou com o Dom-Bosco

Da Redação

Cuiabanos do Dourado comemoram mais uma vitória na Copa   

JORNADA 2019

Galo do Norte cisca em
busca de novo treinador

S.N c/ Redação

Foto: Assessoria CEC

Galo começa a formar seu plantel com vistas a 2019  

Foto: Julio Tabile
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