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Intervenções educacionais feitas durante
a primeira infância com crianças de baixa
renda possuem taxa de retorno bem
superiores a investimentos feitos em
idades posteriores.

PÁGINA 2A

Ricardo NoblatOpinião
Editorial

CHAME A GAZETA:

3612.6321

Ainda no segundo semestre de
2005, quando Lula ainda insistia
com a lorota de que mensalão

era Caixa 2, Valério
contratou um experiente
profissional de televisão
para gravar um vídeo.

PÁGINA 5A

Loterias
Quina - conc: 2996

Mega Sena - conc: 1425
17    32    39    55    72

07   16   29   36   38   50

06   13   14   39   43   68   70
Timemania - conc: 350

Lotomania - conc: 1280
09 20 23 25 26
29 33 38 39 40
41 43 46 50 57
68 70 74 86 95

Time do coração
BRAGANTINO/SP

TIMÃO afunda Palmeiras
GALO tropeça em Recife
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PÁGINA 1D

NA AREIA

Medalhistas
confirmam
favoritismo

PÁGINA 4D PÁGINA 2D

MIXTO busca empate no fim

A rua principal do bairro Jardim Mariana, em Cuiabá, não será
mais a mesma depois deste último final de semana. Com certeza os
moradores não vão se esquecer do grande movimento e da alegria que
viveram durante o tempo em que palco móvel do Projeto Viva o Seu
Bairro, promovido pelo Grupo Gazeta de Comunicação, esteve no lo-
cal. Pela primeira vez o bairro recebeu o maior evento comunitário do
Estado de Mato Grosso.                                                 PÁGINA 3B

Alegria contagia moradores

Durante 2 meses Mato Grosso,
Pernambuco, Amapá, Rio Grande do

Sul e Santa Catarina foram visitados por
fotógrafos profissionais em busca de registrar
o colorido da verdadeira essência do Brasil. O
projeto, chamado Laços de Família: Etnias do
Brasil, trouxe ao estado Ary Diesendruck, que
registrou cenas e pessoas do município de
Porto dos Gaúchos. O material está em parte
no livro que leva o nome do projeto e está à
disposição para download.               PÁGINA 1E

VIDA Essência brasileira

Homicídios chegam
a 3 mil desde 2009

De 2009 a junho deste ano foram assassinadas em Mato Grosso 3.144 pessoas, número semelhante à população do município de Vale de
São Domingos (491 km a oeste da Capital). A taxa de homicídios por grupo de 100 mil habitantes supera a do Rio de Janeiro e preocupa es-
pecialistas que apontam os números que se mantêm no mesmo patamar há 10 anos. Em média, 1 pessoa morre de forma violenta por dia em
Cuiabá e Várzea Grande, cidades líderes do ranking. A regularidade da violência é apresentada com base nos registros da Polícia. PÁGINA 1B

Média de assassinatos tem se mantido no mesmo patamar nos últimos 10 anos em Mato Grosso
Marcus Vaillant/Arquivo

Vinte presos do Centro de Detenção Provisória de Rondo-
nópolis que é anexo da Penitenciária Major Eldo Sá Correia Ma-
ta Grande fugiram por um buraco no muro quando foram sur-
preendidos pela guarda da unidade que chegou a promover dis-
paros de alerta. A ação da PM conseguiu de imediato recapturar

5 fugitivos e uma operação foi montada para prisão dos demais
detentos. Pela manhã A Gazeta obteve informações exclusivas
de que o Sistema Prisional se encontrava em alerta máximo por
causa de investigações do setor de inteligência que apontavam
para a possibilidade de fugas em massa.                  PÁGINA 4B

FUGAS EM MASSA

20 fogem da Mata Grande e MT tem alerta máximo

Os últimos resultados da pesquisa Ibope divulgados na sexta-feira
passada que asseguram o 2º turno e pesquisas internas da Coligação
Cuiabá, Mato Grosso e Brasil do PT e PMDB provocaram uma corrida
que deve assegurar a presença não apenas do ex-presidente Lula, mas
também da presidente Dilma Rousseff ainda no 1º turno em Cuiabá para
reforçar a candidatura de Lúdio Cabral e Francisco Faiad.    PÁGINA 7A

Entrada de produtos chineses em Mato Grosso cresceu 128% nos últimos 10 anos. Nos 12 meses de 2011, o Estado importou US$ 161,268 mi-
lhões, contra US$ 70,673 milhões em 2001, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic). 

PÁGINA 8A

Lúdio espera vinda
de Dilma a Cuiabá

Romário adia agenda
com Mauro Mendes

IMPORTAÇÕES ‘Invasão chinesa’ se consolida

PÁGINA 1C

ARTICULAÇÕES 

Maggi é cotado para presidir o Senado
A participação do deputado federal Romário de Souza Farias (PSB-RJ),

tetracampeão pela Seleção Brasileira de futebol, na campanha do candidato à
prefeitura de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), prevista para hoje (17) foi adia-
da devido à agenda do parlamentar, que já tinha outros compromissos marca-
dos. Ele deve desembarcar em Cuiabá ainda esta semana.            PÁGINA 8A

ELEIÇÕES 2012

Presidente sabe do crescimento do petista nas pesquisas

Marcus Vaillant/Arquivo


