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A QUEIMA-ROUPA
Vitima foi encontrada sem vida ao lado de sua moto Honda Twister e testemunha acredita que criminosos estariam escondidos no matagal que cerca a rua

Bandidos executam cabo
do 2º Bfron com três tiros
Foto: Reprodução

O Cabo do Exército Brasileiro Paulo Roberto Parabá de Oliveira,
23, lotado no 2º Bfron de Cáceres foi executado friamente na noite de
anteontem, com três tiros de revolver, um nas costas e dois na cabeça,
desferidos por meliantes ainda não identificados. Como os assassinos nada
roubaram da vitima, a priori nas investigações do covarde crime, a policia
descarta a tese de latrocínio. Página 03

VOLTANDO PRO POTE

Policia agarra ladrão que
assaltou família no Paiol
Foto: Arquivo

Paulo Parabá teria sido vitima de uma tocaia

CONTAS FOLGADAS

Legislativo de Cáceres aprova
exercício de 2015 do executivo
Foto: Arquivo

E m s e s s ã o
extraordinária, realizada na
manhã da última segunda
feira, 31, a Câmara
Municipal de Cáceres
aprovou, em primeiro turno,
as contas municipais
relativas ao exercício de
2015. Para o vereador
Cézare Pastorello,
presidente da CCJ, o
desempenho das contas
municipais foi satisfatório,
uma vez que 2015 foi o ápice
da crise financeira nacional,
e o município de Cáceres
conseguiu crescer em vários
indicadores. Página 03

Prestação será votada, em 2º turno, no dia 6 de novembro

Cesário Alves da Silva vai passar novas férias no pote

Figurinha carimbada pela policia de Cáceres e região, Cesário
Alves da Silva, 32, de Pontes e Lacerda, já preso em 2012 por tráfico de
cocaína na MT 473, voltou pra cadeia domingo último após assaltar uma
residência no Assentamento Paiol, zona rural de Cáceres. O bandido foi
preso no Rodeio com a camioneta Strada e demais pertences da vitima.
Página 04

CORRIDA E CAMINHADA

Mais de ½ tonelada de alimentos
arrecadada pelo fórum de Cáceres
Foto: TJ-MT

AÇÃO PAM/HRC

Raio X eletrônico deve gerar
economia de R$ 72 mil anual
Foto: Ilustrativa

O PAM, Pronto Atendimento
Médico de Cáceres, está fazendo uma ação
com o Hospital Regional para aumentar a
economia relacionada aos exames de raio-x.
Desde a última sexta-feira (27) a imagem do
exame será enviada por meio eletrônico
para o médico que solicitou o raio-x. Como
são feitos cerca de 6 mil exames de raiox/mês no HR, apenas na película são gastos
aproximadamente 72 mil reais/ano, o que
será agora economizado. Página 03

Na reta de chegada, a equipe vitoriosa do judiciário

Num balanço acerca da corrida e caminhada do judiciário
realizada no final da última semana em Cáceres, a gestora-geral da
Comarca, Odanil Jara Gomes Corbelino, enfatizou que o evento foi um
sucesso, superando as expectativas. “Tivemos mais de 300 participantes e
recebemos mais de 600 quilos de alimentos para doar para as famílias de
bairros carentes. Página 05

Informatização da saúde é passo avançado no HRC
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Novas Temerosas
CHOQUE NO BOLSO
O Ministro de Minas e Energia, Fernando
Coelho Filho, admitiu anteontem, (30) que as
contas de luz poderão ficar ainda mais caras
no país. Questionado se o Comitê de
Monitoramento do Setor Elétrico poderá vir a
despachar fora da ordem de mérito, ou seja,
acionar as usinas elétricas sem considerar o
menor valor cobrado, ele admitiu que é uma
possibilidade. “Está sendo cogitado”,
declarou o ministro sobre a possibilidade do
governo passar a autorizar a produção de
energia mais cara, cujo custo será,
invariavelmente, repassado ao consumidor.
Sempre o bolso da gente, para bancar a farra
dos governantes, haja saco! Pensando bem,
ele existe e não tem fundo.
PODER JUDICIÁRIO
É inconstitucional a regra da Constituição do
Rio de Janeiro que prevê o afastamento
automático do mandato de governador do
estado que se torna réu na Justiça por crime
comum, diz o Ministro Luiz Fux do STF, e
claro, esta decisão deve servir para todos os
estados. O magistrado aceitou pedido
apresentado pela OAB dentro de ação na qual
a Corte proibiu os estados de condicionarem
a abertura de ação penal contra governadores
a autorização da Assembléia Legislativa.
Entendemos corretíssima, afinal, o Brasil ao
que parece ainda tem 3 poderes, mui embora
o legislativo se arvore até em soltar
deputados da cadeia sem alvará de soltura
expedido por quem de direito, o Poder
judiciário.
FERIADO? ALELUIA!
Como se não bastasse o feriado de Finados
dia 2 de novembro, amanhã, quinta feira, para
a maioria dos funcionários públicos ser
prolongado até domingo, alguns municípios
de Mato Grosso decretaram ontem, feriado
municipal em virtude da comemoração ao
Dia do Evangélico. Nominando os
municípios, Aripuanã, Sapezal, Colniza e
Querência estarão com expediente suspenso.
Como célula da unidade da federação, o
município por uma questão de Estado,
entendemos , deva ser laico, o certo seria um
ponto facultativo.
SERVIDO, BASTIANA?
Aquele gole bem doce de café da manhã desta
quarta feira véspera de feriado para a
Professora Benedita Fátima da Silva, 50
anos, a Bastiana Cacerense, que conforme
um site local, retratando o cotidiano da
artista, faz do humor e da arte uma razão para
ser. Formada no curso de Letras da Unemat,
Bastiana explica que durante o curso acabou
se apaixonando pelos contos, principalmente
os contos Machadianos. A danada é
professora especialista em Literatura
Brasileira e trabalhou com os contos de
Machado de Assis. Conforme a nota do
Cáceres Noticias, foi a partir das leituras
desses contos que ela pode conhecer e
perceber melhor muitas coisas. Fica aqui
nosso convite pra Professora Bastiana nos
visitar.
GUERRA GERAL
Brasil registrou 61.619 assassinatos em
2016, o maior número de homicídios da
história e representa um aumento de 3,8% em
relação a 2015; segundo o estudo, sete
pessoas foram assassinadas por hora no ano
passado; os mais de 61,5 mil assassinatos
cometidos em 2016 no Brasil equivalem, em
números, às mortes provocadas pela
explosão da bomba nuclear que dizimou a
cidade de Nagasaki no Japão, em 1945,
durante a Segunda Guerra Mundial; a taxa de
homicídios para cada 100 mil habitantes
ficou em 29,9 no país. E tudo vai bem, não é
mesmo? Tudo temeroso no país de Pinóquio.

As últimas noticias procedentes da
terra dos candangos, como sempre não são
promissoras para o brasileiro sério, humilde,
trabalhador e respeitador dos direitos do
próximo, tudo oposto aos políticos
empoderados, que usam e abusam de nossa
paciência, vejam só as novas do temeroso
governo: ele vai encaminhar ao Congresso a
proposta de revisão do Orçamento da União
de 2018, com uma meta de déficit de R$ 159
bilhões e para cumprir essa meta, (senta só
pra analisar o golpe) junto seguirão duas
medidas provisórias, que acabam se
tornando permanentes e sempre estouram
no bolso do sofrido trabalhador.
Por exemplo, uma delas, tributa os
fundos exclusivos de investimentos e eleva
a contribuição (tomada na fonte)
previdenciária do funcionalismo público
que ganha mais de R$ 5 mil por mês. A outra
adia do ano que vem para 2019 o reajuste de
categorias de servidores públicos que
ganham entre R$ 15 mil e R$ 20 mil, como
se o custo de vida fosse adiado na gôndola
do mercado. A mensagem com a revisão do
Orçamento prevê um ganho de R$ 14,5
bilhões, entre aumento de receitas e redução
de despesas. No lugar de ganho, leia-se
achaque, porque é do bolso do trabalhador
que vai sair este tal ganho de R$ 14,5
bilhões.
Isso é só o começo, o leitor deve
estar pensando que a gente só defende os
servidores públicos, claro que a maioria
deles merecem sim a defesa da imprensa
ética e séria, descompromissada com os
poderosos. A segunda bomba, amigos, é
para aqueles que são cuidados por estes
servidores, vitimas do achaque político.
Estamos falando de nós, assalariados, povo
comum das urbes e subúrbios, alvo da outra
mãozada do governo, cujo ministério do

Planejamento, já adiantou anteontem,
informou que o governo baixou novamente
a previsão para o salário mínimo de 2018,
passando de R$ 969 para R$ 965.
A estimativa para o salário mínimo
do próximo ano já havia sido reduzida em
agosto, de R$ 979 para R$ 969. Pode não ser
muita diferença da merreca pra miséria,
afinal, a maioria do brasileiro recebe hoje a
humilhação de R$ 937,00 de aposentadoria,
ou seja, o governo acena com uma esmola de
R$ 28,00 de aumento, uma vergonha,
amigos!
Quer dizer, merreca pra gente,
porque se 45 milhões de pessoas no Brasil
recebem salário mínimo, entre aposentados
e pensionistas, cujos benefícios são, ao
menos em parte, pagos pelo governo federal,
R$ 4,00 a menos na mão grande significam

R$ 180 milhões por mês, afanados do
trabalhador.
Trocando em miúdos, a expectativa
do Ministério do Planejamento é de
economizar R$ 1,2 bilhão com a revisão do
salário mínimo para baixo, economia a custa
do suor de milhões de pessoas que até
ontem, já havia somado aos demais
brasileiros, desembolsados a força,
mediante impostos, mais de R$ 1 bilhão e
800 milhões. Quem duvida, é só acessar
https://impostometro.com.br/ e ou olhar no
rodapé da notinha do mercado, que lá está o
quanto o governo leva de sua grana em
impostos.
Quem é sádico, no próximo ano vai
à urna e vota nos malandros novamente e
continua sendo cúmplice, sem direito a
reclamar, mas ainda é tempo de se redimir.

Uma festa para todos os santos
No dia 1º de novembro, a Igreja
celebra a Festa de Todos os Santos para
fazer memória àqueles que estão diante da
visão beatífica de Deus, intercedendo por
nós sem cessar. Para compreendermos um
pouco melhor o sentido dessa festa, é
importante mergulharmos na realidade da
Igreja de Cristo, Seu Corpo Místico. A
definição de Igreja é “a assembléia de
todos os santos. A comunhão dos santos é
precisamente a Igreja.” Complementando,
o artigo seguinte diz: “Uma vez que todos
os crentes formam um só corpo, o bem de
uns é comunicado aos outros”.
O bem de Cristo é comunicado a
todos os membros” da Igreja. Existe uma
comunhão de bens espirituais que uns
podem transmitir aos outros, nossas
orações, nossos pedidos, jejuns e
sacrifícios podem se tornar um “fundo
comum”. Os membros da Igreja são “os
seus discípulos que peregrinam na terra
(nós vivos); outros, terminada esta vida,
são purificados (almas no purgatório);
enquanto outros são glorificados, vendo
claramente o próprio Deus trino e uno,
como Ele é”.
As almas, nos três estados da
Igreja, podem alcançar graças umas pelas
outras. “A união dos que estão na terra com

os irmãos que descansam na paz de Cristo
de maneira alguma se interrompe; pelo
contrário, vê-se fortalecida pela
comunhão dos bens espirituais” Essas
verdades a Igreja buscou na Sagrada
Escritura.
Nenhuma alma “fica dormindo”
como interpretam alguns. “Como está
determinado que os homens morram uma
só vez, e logo em seguida vem o juízo”
(Hb 9, 27); e também quando Jesus diz ao
que foi crucificado junto com Ele: “Hoje
estarás comigo no paraíso” (Lc 23, 43).
Também não fica inconsciente: “Estando
ele (o rico, já após sua morte) nos
tormentos do inferno, levantou os olhos e
viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu
seio” (Lc 16, 23). São Paulo também
distingue os habitantes no céu dos
peregrinos nesta vida: “dobro meus
joelhos diante do Pai, de quem recebe o
nome toda família, no céu e na terra” (Ef
3,15).
No livro do Apocalipse,
encontramos também uma passagem em
que João vê os santos interagindo com o
Senhor e lhes é pedido que aguardem até
se completar o tempo de instaurar a justiça
na terra: “Vi debaixo do altar as almas dos
homens imolados por causa da palavra de
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Deus e por causa do testemunho de que
eram depositários. E clamavam em alta
voz, dizendo: Até quando tu, que és o
Senhor, o Santo, o Verdadeiro, ficarás sem
fazer justiça e sem vingar o nosso sangue
contra os habitantes da terra? Foi então
dada a cada um deles uma veste branca, e
foi-lhes dito que aguardassem ainda um
pouco, até que se completasse o número
dos companheiros de serviço e irmãos que
estavam com eles para ser mortos” (Ap 6,
9-11). Fica claro que, após a morte, a alma
que alcançou as graças de Deus e se foi
para junto d'Ele está intercedendo pelos
vivos, e não aguardando que Cristo venha,
em Sua segunda vinda, para só então
“despertar”.
Costumo dizer que nós pensamos
ser devotos dos santos, mas se repararmos
bem, desde antes de sabermos alguma
coisa sobre um deles, eles já estavam
cuidando de nós. Com certeza, o céu se
antecipa quando nos tornamos devotos de
um santo, e descobrimos que ele já estava
movendo o coração de Deus em nosso
favor. Todos os santos, rogai por nós!
***___Missionário da Comunidade
Canção Nova, Sandro Arquejada é
formado em Administração de Empresas
pela Faculdade Salesiana de Lins (SP).

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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VIOLÊNCIA URBANA

Crime pode ter sido executado por mais de um bandido, descartando a policia a tese de latrocínio, pois nada levaram da vitima, que levou um dos tiros nas costas

Cabo do exército executado
em Cáceres com três balaços
Da Redação

Foto: Reprodução

A

morte do
Cabo do
Exército
Brasileiro Paulo
Roberto Parabá de
Oliveira, 23, lotado
no 2º Bfron de
Cáceres ocorrida na
noite de anteontem,
por volta das 22h00,
só vem comprovar a
escalada da
violência na cidade
conforme denuncia
do Correio
C a c e r e n s e
ratificando a
pesquisa do Fórum
Brasileiro de
Segurança Pública,
que aponta Mato Grosso, como o
segundo Estado mais violento da
região Centro-Oeste.
Paulo Roberto foi
assassinado com três disparos de
arma de fogo, um nas e pelas
costas e dois na cabeça, quando se
encontrava na na Rua Bela Vista
no Jardim Imperial, em Cáceres.
Quando a policia alertada por
terceiros sobre os tiros e a vitima
caída ao solo chegou ao fatídico
local, encontrou a vitima ao lado

motocicleta. A testemunha ainda
acredita que os criminosos
estariam escondidos no matagal
que cerca a rua.
De acordo com a Polícia
Civil, já existem algumas
suspeitas sobre quem participou
do crime, mas para não atrapalhar
as investigações os nomes não
serão revelados. A principal

EXAMES DE RAIO X

Ação entre PAM e HR deve gerar
economia de 72 mil reais por ano
Assessoria
Cabo do exército Paulo Roberto, tiros fatais a queima roupa

de sua moto, uma Honda CB 250
Twister de cor vermelha, placa
OBQ 0367, fato que a priori
afasta a suspeita de latrocínio.
Segundo agentes da
Politec, (Perícia Oficial e
Identificação Técnica) presentes
ao local, os disparos foram feitos
a queima roupa, sem chances de
reação da vitima. O fato dos
assassinos não levarem nada da
vitima, chamou a atenção da
equipe da Divisão de Homicídios

da 1ª Delegacia de Polícia
Judiciária Civil de Cáceres, que
de imediato iniciou as
investigações.
De acordo com as
informações locais, a Polícia
Civil em contato com um amigo
da vítima, este informou que
Paulo o teria deixado em casa e
saído em seguida e não viu os
suspeitos, só ouviu os disparos e
ao ver o que se tratava, já
encontrou Paulo caído atrás da

GESTÃO FAVORÁVEL

Legislativo de Cáceres aprova
as contas do executivo de 2015

Assessoria

E

m sessão extraordinária,
realizada na manhã da
última segunda feira, 31,
a Câmara Municipal de Cáceres
aprovou, em primeiro turno, as
contas municipais relativas ao
exercício de 2015. Para o
vereador Cézare Pastorello,
presidente da CCJ, o desempenho
das contas municipais foi
satisfatório, uma vez que 2015 foi
o ápice da crise financeira
nacional, e o município de
Cáceres conseguiu crescer em
vários indicadores.

hipótese é de execução, já que os
disparos foram feitos à queimaroupa. Dois tiros atingiram a
cabeça e outro no tórax.
O corpo do Cabo do
exército foi encaminhado ao
Instituto Médico Legal, e
posteriormente entregue aos
familiares, para as providencias
de praxe.

“O Município de Cáceres
conseguiu investir mais do que o
exigido em Saúde e Educação, e
ainda assim, comprometeu
apenas 45% do orçamento em
gastos com pessoal, ou seja,
muito abaixo do limite de 54%.
Onde todas as prefeituras
passaram “apertadas”, Cáceres
passou com folga”, afirma o
vereador.
Em relação aos
investimentos e custeio em
Saúde, o mínimo que o município
deve aplicar é 15% (art. 158 e 159
Foto: Assessoria

da Constituição Federal) e
Cáceres aplicou 25,21|%. Já na
Educação, o mínimo é de 25%, e
Cáceres aplicou 32,63%. Os
vereadores também
consideraram a redução de restos
a pagar de 2014 para 2015, além
da manutenção dos índices de
qualidade na Educação.
No entanto, para o
vereador Pastorello, a
apresentação do Parecer do
Tribunal de Contas do Estado
para as contas de 2015 ainda
deixam margens para melhoria.
Por exemplo, o vereador cita o
grau de qualidade da gestão
fiscal, que obteve nota C, do TCE,
mostrando uma oportunidade
para o município melhorar.
Outro ponto a ser

O

PA M , P r o n t o
Atendimento Médico de
Cáceres, está fazendo
uma ação com o Hospital
Regional para aumentar a
economia relacionada aos
exames de raio-x.
Mensalmente são feitos
cerca de 6 mil exames de raio-x
no Hospital, apenas na película
utilizada para gravar o exame são
gastos aproximadamente 72 mil
reais por ano.
O Coordenador do PAM,
Marcelo de Oliveira Maciel, se
reuniu com a equipe de
tecnologia da informação do
Hospital para chegar a uma forma
de economizar e também agilizar
os atendimentos nestes exames.
Desde a última sexta-feira
(27) ao invés de fazer a impressão
na película, a imagem do exame

será enviada por meio eletrônico
para o médico que solicitou o
raio-x. Dessa forma,
economizando o valor que seria
gasto na impressão.
Para o Secretário interino
de Saúde, Roger Alessandro, esse
é o começo de um trabalho mais
forte para a informatização dos
processos da saúde.
“Informatizar o serviço público
tem sido uma marca da gestão do
Prefeito Francis Maris, então nós
estamos sempre planejando e
desenvolvendo formas de usar a
tecnologia a nosso serviço, tanto
para melhorar o atendimento,
quanto para também economizar,
assim esse valor de 72 mil reais
pode ser investido em outras
áreas da saúde do município,”
explicou o secretário.
Foto: Ilustrativa

Medico recebe o raio-x do exame por meio eletrônico

Recomendação é para que executivo melhore planejamento

Cáceres-MT, quarta-feira 01 de novembro de 2017

04
VOLTANDO PRO POTE

Assaltante que não entregou os comparsas, havia sido preso em 2012 com um truta portando 23 kg de cocaína na fronteira e voltou pro pote assinando agora, o 157

Grampeado um dos ladrões
que atacou família no Paiol
Da Redação

punho deu a temida voz de
assalto.Da residência, os
bandidos roubaram bujão de gás,
liquidificador, ferro elétrico, uma
TV 40ª com receptor Sky,
aparelho DCD, GPS, notebook,
roupas, caixa de ferramentas,
uma carteira com R$ 1557,00 etc.
Os objetos foram
colocados na Strada, em que um
dos assaltantes fugiu, seguido
pelos comparsas em suas motos,
com certeza também roubadas.
Os policiais militares em
diligencias atrás dos ladrões,
avistaram a Fiat Strada da vitima,
placas FBQ 3354 (Conselheiro
Lafaiete- MG) numa rua do bairro
Rodeio e na abordagem, o ladrão
tentou se passar pelo dono da
camioneta, mas foi desmascarado
e identificado como Cesário
Alves da Silva, 32, de Pontes e
Lacerda, inclusive preso em 2012

por tráfico de 23 kg de cocaína na
MT 473, em companhia de
Lucimar Espinhosa Capariache,
que eles confirmaram haver
recebido de uma pessoa
conhecida como Cagiba, e que
iriam entregar em Pontes e
Lacerda para uma pessoa
chamada Joel.
Na prisão por roubo
domingo último em Cáceres,
Cesário se julgou no direito de
não falar sobre o assalto, negando
estar armado e não entregou os
dois comparsas que haviam
fugido de moto.
No interior da Strada da
vitima, estavam os objetos e
grana roubados no Paiol. Levado
ao Cisc, Cesário foi autuado em
flagrante por roubo e recolhido ao
cadeião do Nova Era, a
disposição da justiça.

BRIGA NA FESTA

Ladrão Cesário Alves da Silva, ﬂagrante de roubo Foto: Arquivo PM

N

a noite de domingo
último, uma família do
Assentamento Paiol,
zona rural de Cáceres, foi vitima
de ladrões fortemente armados
que roubaram uma Fiat Strada e
vários objetos de valor da casa,
fugindo na camioneta e em duas

motos, nas quais haviam chegado
ao local do crime.
O caso aconteceu por
volta das 22h00 e segundo o
morador, ele, sua esposa e três
filhos foram rendidos pelos
bandidos e mediante ameaças,
imobilizados pelo bando.

Conforme ele, que ligou
ao Ciosp via 190 depois da fuga
dos ladrões, primeiramente
chegou um elemento numa moto
perguntando por um tal de
Nelson, pra chamar a atenção dos
presentes, quando chegou um
segundo individuo e de arma em

ENVENENADOS

Moradora suspeita que vizinho
teria matado cães para furtar
Da Redação

D

ois cães foram
encontrados mortos pela
dona deles na manhã de
domingo (29), no Bairro Boa
Esperança, em Cáceres.
A mulher que trabalha

como revendedora, denunciou o
caso à Polícia Civil e acusou o
irmão de um empresário da região
de ter assassinado os animais.
Em relato feito à polícia, a
vendedora disse ouviu os cães
Foto: Ilustrativa

Veneno mata-ratos pode ter tirado a vida dos cachorros

latindo muito no início da
madrugada, no quintal da casa
dela. Logo depois, o barulho
cessou e ela voltou a dormir,
acordando horas mais tarde,
quando um deles começou a se
chocar contra a porta da casa.
Segundo a mulher, ao
abrir a porta da casa, se deparou
com um dos cães agonizando e o
outro já morto no quintal,
próximo de um rato morto.
Próximo ao muro, ela percebeu
que havia pegadas.
Por esse motivo, a mulher
disse que desconfia de que os
animais foram envenenados por
alguém sabedor que ela atua
como revendedora e tentava
furtar os produtos que ela guarda
dentro de casa.
A vendedora afirmou à
polícia que suspeita do irmão do
dono do mercado porque ele já foi
visto cometendo furtos nas
imediações do bairro,
recentemente. O caso deve ser
investigado pela polícia.
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Xingado de chifrudo reagiu
e levou facada no cocuruto

Redação c/ G1/MT

U

m homem de 23 anos foi
agredido com uma
facada na cabeça durante
uma briga em uma festa religiosa
em Cáceres, na noite do último
sábado (28). A agressão teria sido
cometida pelo filho da prima da
vítima, segundo a esposa dele,
que comunicou o crime à polícia,
agressão esta registrada durante
uma briga entre os primos.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a esposa da vítima
estaria sendo "perseguida" pela
prima dele há algum tempo e, no
final de semana, quando chegava
a uma festa religiosa promovida
por uma vizinha, o marido foi
abordado por policiais e

revistado. Por não encontrarem
nada, os policiais foram embora.
Na seqüência, a mulher
teria começado a xingar o primo,
chamando-o de "chifrudo" na
frente dos demais convidados.
Irritado, o homem teria agredido
a parente.
Durante a briga, o filho da
suspeita, então, teria se armado
com uma faca e desferido um
golpe na cabeça da vítima, que foi
socorrida e encaminhada ao
Hospital Regional de Cáceres,
onde segue internado.
O caso foi registrado
como tentativa de homicídio e
deve ser investigado pela Polícia
Civil.
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NOVA SEDE

A unidade atende ainda Lambari do Oeste e Salto do Céu com os serviços de habilitação e de veículos e investimentos estruturais na área de tecnologia

CIRETRAN inaugura prédio
mais espaçoso em Rio Branco
Secom/MT c/ Redação
Foto: Secom/MT

estruturais estão também na área
de tecnologia. Hoje o DETRAN
tem seus serviços online
disponíveis no aplicativo MT
Cidadão, no site da autarquia e no
site do governo, nesse sistema o
cidadão pode receber seu
documento em casa em qualquer
cidade do estado.
Em breve teremos a
disponibilização dos totens de
auto-atendimento, que vão
ampliar a capacidade de
atendimento das unidades”,
explica.
Também esteve presente
na solenidade o secretário
executivo da Secretaria de Estado
de Segurança Pública, Luiz
Gustavo Caran, que parabenizou
os servidores e a população local
pela nova estrutura.
“O trabalho de

IFMT/PONTES

Ato solene de inauguração da nova sede da CIRETRAN

O

s usuários dos serviços da
48ª Circunscrição
Regional de Trânsito
(CIRETRAN) de Rio Branco, na
região de Cáceres, ganharam
mais espaço e conforto com a
inauguração do novo prédio da
regional na última segunda-feira
(30).
“Agora podemos contar
um atendimento amplo e a

modernização que o DETRAN
está desenvolvendo nas unidades
desconcentradas é histórico, pois
significa um extremo avanço
apresentando melhorias
significativas nas condições
estruturais e transformando a
realidade da autarquia”, afirmou.
O p r o j e t o d e
reestruturação dos prédios
iniciou-se em 2015, a ordem de
reformas segue estudo feito no
início da gestão, por uma equipe
técnica de servidores, que
mapearam e diagnosticaram as
condições das unidades da
autarquia no estado.
Em 2016 o planejamento
de reestruturação das unidades
foi apresentado ao Governador
do Estado, que determinou sua
execução conforme elaborado
pelos servidores do órgão.

Inscrições para pós graduação
encerram-se na segunda feira

vistoria coberta, um pátio de
apreensões bem maior e
estacionamento para o usuário.
As melhorias vão da
infraestrutura ao atendimento”,
disse o chefe da unidade, Neilson
Custódio de Faria.
A unidade atende também
os municípios de Lambari do
Oeste e Salto do Céu com os
serviços de habilitação e de

veículos. De acordo com o
presidente do Departamento
Estadual de Trânsito (DETRAN),
Arnon Osny, as novas unidades
recebem também mobiliários e Assessoria c/ Redação
equipamentos.
no ensino de Física, Química,
prazo para as inscrições
Além disso, a autarquia
Biologia e Matemática,
no processo seletivo do
investiu também, ao longo desses
portadores de diploma de
Curso de Pós-Graduação
três anos, em capacitação para os Lato Sensu em Nível de
graduação/licenciatura,
servidores.
preferencialmente os que estão
Especialização em Ensino de
“ O s i n v e s t i m e n t o s Ciências Naturais e Matemática
atuando em sala de aula nas áreas
de formação do curso.
(edital n.º011/2017), gratuito,
CORRIDA E CAMINHADA
Ta m b é m p o d e s e
oferecido pelo Instituto Federal
inscrever quem está em fase de
de Mato Grosso Campus Pontes e
conclusão (último semestre) de
Lacerda-Fronteira Oeste será
Curso de Licenciatura que
encerrado na próxima segundafeira (6 de novembro).
ofereça diploma nas áreas
abrangidas.
A seleção será por análise
TJ/MT c/ Redação
de currículo e entrevista. Os
A relação dos candidatos
aprovados
e classificados será
interessados
devem
protocolar,
um balanço acerca da fazendo a campanha para o Natal pessoas sobre a importância da
divulgada no dia 23 de novembro,
corrida e caminhada do Solidário e a doação de todo prática de exercícios físicos. Com no Campus, das 8h00 às 17h00, a
em caráter preliminar, e no dia 27
judiciário realizada no alimento arrecadado até lá será início às 7h00, a corrida teve um documentação exigida pelo edital
de novembro, em caráter
final da última semana em feita no dia 20 de dezembro. Tem percurso de 5,5 quilômetros, e a ficha de inscrição preenchida
definitivo, através do endereço
Cáceres, a gestora-geral da muita gente que precisa”, saindo do Fórum, seguindo pela (ambos anexos).
eletrônico www.plc.ifmt.edu.br.
Não é cobrada taxa. 40
Comarca, Odanil Jara Gomes pontuou.
Avenida Sete de Setembro até a
O início das aulas se dará
vagas
são
oferecidas
para
Corbelino, enfatizou que o evento
A Corrida e Caminhada rotatória do bairro DNER.
conforme calendário acadêmico
foi um sucesso, superando as do Judiciário de Cáceres foi
Já a caminhada teve ingresso no segundo semestre do
do Curso para o ano letivo de
expectativas. “Tivemos mais de realizada pela manhã de sábado percurso de 3 quilômetros, ano letivo de 2017. A carga total é
2017,
definido pelo Campus e
de
420
horas.
De
acordo
com
o
300 participantes e recebemos ultimo em comemoração ao Dia também saindo do Fórum,
divulgado na ocasião da
mais de 600 quilos de alimentos do Servidor Público (28 de seguindo pelo Centro e bairro edital, o público-alvo são
matrícula.
para doar para as famílias de outubro), uma iniciativa teve o Cavalhada. As duas modalidades professores que atuam ou atuarão
Foto: Arquivo
bairros carentes. Estamos objetivo de conscientizar as esportivas terminaram no mesmo
Foto: TJ-MT
local da largada, ou seja, no
Fórum de Cáceres. As inscrições
foram feitas mediante a doação de
dois quilos de alimento não
perecível e todos os participantes
ganharam uma camiseta.
Odanil Corbelino
complementou que a iniciativa,
que teve início no ano passado, já
tem programação garantida para
2018. “Gostamos muito do
evento e ano que vem vamos ter
corrida de novo. O Tribunal nos
apoiou, doando as camisetas, e
todos os juízes aqui do Fórum
também. Com a colaboração de
todos foi possível arrecadar
muitos alimentos”.
Aulas serão ministradas no campus de Pontes e Lacerda
Evento foi em comemoração ao Dia do Servidor Público

O

Provas do judiciário em Cáceres
arrecadam 600 kg.s de alimentos

N
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SEGUNDA DOSE

Praticamente todos os estados do país são livres da febre aftosa com vacinação e no Bloco V, Mato Grosso, aparece como um dos imunes, entretanto, sempre alerta

Começa hoje nova etapa
de vacinação anti-aftosa
MAPA c/ Redação
Foto: Arquivo

Em MT, etapa prevê vacinação apenas até os dois anos

N

esta quarta-feira, 1º de
novembro, inicia-se a
segunda fase campanha
de vacinação contra a febre
aftosa, em todas as unidades da
federação, exceto Santa Catarina,
que é livre da doença sem
vacinação.
De acordo com o
calendário nacional do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) de
vacinação de bovinos e bubalinos
a imunização se estenderá até 30

de novembro.
Conforme o calendário do
Mapa, os estados que deverão
vacinar todo o rebanho,
independentemente da idade, são
o Acre, Amapá, Amazonas,
Espírito Santo, Paraná, Roraima e
São Paulo.
Os demais estados
deverão aplicar a segunda dose
apenas em bovinos e bubalinos de
até dois anos. Na primeira etapa
de vacinação deste ano, realizada
a partir de maio, a cobertura

vacinal atingiu 98,28% do
rebanho. De 195,4 milhões de
cabeças, foram vacinados 192,1
milhões.
A meta básica do Plano
Estratégico de Erradicação e
Prevenção da Febre Aftosa
(PNEFA), com duração prevista
para dez anos, é fortalecer e
consolidar o Sistema Unificado
de Atenção à Sanidade
Agropecuária (Suasa) para a
retirada total da vacinação contra
a febre aftosa até 2023.
No PNEFA o país está
dividido em cinco blocos para
fazer a transição de áreas livres da
aftosa com vacinação para sem
vacinação: Bloco I: Acre e
Rondônia; Bloco II: Amazonas,
Amapá, Pará e Roraima; Bloco
III: Alagoas, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio
Grande do Norte; Bloco IV:
Bahia, Distrito Federal, Espírito
Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, São Paulo, Sergipe e
Tocantins; Bloco V: Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Paraná, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.
A dose da vacina é de 5 ml
e a temperatura de conservação
do produto pode variar entre 2°C
a 8°C. A dose é aplicada na tábua

do pescoço dos bovinos e
bubalinos e a Declaração de
Vacinação deve ser formalizada

no serviço veterinário oficial de
cada estado.

CONFLITO NO IMPASSE

Grevistas do DETRAN denunciam
violência policial durante protesto
Assessoria c/ Redação

U

m protesto dos
servidores do
Departamento Estadual
de Trânsito (DETRAN) terminou
em confusão na manhã de ontem,
31, em frente ao Palácio
Paiaguás, no Centro Político
Administrativo (CPA), em
Cuiabá.
Pelo menos três
servidores foram conduzidos
para Central de Flagrantes e
aproximadamente 50 policiais
estão no local.
De acordo com
informações dos servidores, eles
estendiam uma faixa, bloqueando
a rua, no momento em que cinco
viaturas se aproximaram,
tentando empurrá-los. Como os
servidores não saíram do lugar, os
militares se aproximaram e
depois começaram a jogar spray
de pimenta no rosto dos
protestantes. De forma
truculenta, três dos manifestantes
foram detidos.
De acordo com a
presidente do Sinetran, Daiane
Renner, os policiais não fizeram
nenhuma acusação e não
explicaram porque prendiam os
três servidores. Um dos
servidores teve convulsões. "Ele

estava passando mal, estava
tendo convulsão, e nós pedimos
repetidamente que a polícia
deixasse ele, porque estava
visivelmente precisando ser
atendido, e a polícia não largou,
continuou com a gravata e depois
ainda deixou ele 40 minutos
trancafiado.
Não houve nenhuma
acusação, conduzidos sem que
nada fosse dito a respeito, pelo
contrário, simplesmente a polícia
começou a bater com cassetete,
empurrando todo mundo que
estava em volta, e isolou estes
colegas para poder levá-los.
Foram dois diretores sindicais, a
Katerine e o Marcos, e um outro
colega nosso, o Israel", disse a
presidente.
Os servidores estão em
greve há cerca de 50 dias. No
último dia 25, os representantes
do Sindicato dos Servidores do
Detran (Sinetran) se reuniram
com representantes do Governo
para tentar chegar a um acordo.
No entanto, o Estado não
apresentou nenhuma proposta e
os trabalhadores decidiram
continuar com o movimento de
greve.
Foto: Reprodução Olhar Direto

Gravação mostra policial agredido grevista frente ao Payaguás
3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM
ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO
RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA
POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492
de 10/09/97.
#190700 DEVEDOR: ADILSON DA SILVA - CPF.: 018.853.021-50 - AV TALHAMARES 380 -MARAJOARA CACERES -MT - Titulo: - Apres: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - Sacador: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS SA - Favorecido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Valor do
titul Item O da tabela D de custas
#190648 DEVEDOR: FERNANDO ALVES DOS REIS - CPF.: 880.380.761-68 - RUA CHILE S/N -CACERES MT - Titulo: - Apres: COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENT - Sacador: MOVEIS MATO GROSSO
- Favorecido: MOVEIS MATO GROSSO Valor do titul Item F da tabela D de custas
#190708 DEVEDOR: PE QUENTE MANIA CONFECCOES EIRELI M- CPF.: 27.386.251/0001-02- RUA
ANTONIO MARIA, 215 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador:
YURI JESUS GRIGNON GAMARRA EPP - Favorecido: YURI JESUS GRIGNON GAMARRA EPP Valor do titul
Item F da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE
CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE
EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT,
31 de outubro de 2017.
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COPINHA FMF

Duelo que promete muito é o jogão entre Dom Bosco e União de Rondonópolis, pois Sinop e Cuiabá já estão garantidos na Copa do Brasil, do ano que vem

Galo encara Dourado e Azulão
pega o Colorado nas Semifinais
O.E c/ Redação
Foto: Show do Esporte

P

assada a fase de
classificação da Copa
Federação, o torcedor
conheceu no ultimo fim de
semana os confrontos das
semifinais da competição.
De um lado Sinop e
Cuiabá e do outro Dom Bosco e
União, neste duelo o Colorado e o
Azulão travarão o duelo pela vaga
para Copa do Brasil, já que Sinop
e Cuiabá já estão garantidos na
Copa do Brasil, do ano que vem.
Os times do Mixto,
Cacerense e Luverdense estão
eliminados e fora da briga pelo

titulo da Copa FMF 2017.
Outro fato que chama a
atenção é o horário da partida, o
jogo será às 10 horas da manhã de
Domingo.
O horário pouco usual é
devido às condições de
iluminação do Estádio Lutero
Lopes, os fortes vendavais das
últimas semanas deixaram ainda
mais precárias a estrutura da
praça esportiva.
A l é m
d o
comprometimento das
instalações elétricas do estádio,
as cabines de imprensa também

estão inutilizadas e sem a
cobertura levada pelo vento.
Mesmo nestas condições
o União pega o Dom Bosco nesta
semifinal, uma espécie de duelo
com 'clima de final' pois a equipe
que se garantir na final será
também a quarta representante de
Mato Grosso na Copa do Brasil
2018.
O Colorado carimbou a
vaga na semi no último sábado
(28), após ser derrotado por 1 a 0
pelo Mixto, no Dutrinha, com um
gol nos acréscimos.
Para o técnico Edílson

NO FRASQUEIRÃO

Luverdense ainda acredita
e se prepara visando o ABC
S.N c/ Redação

O

s jogadores do
Luverdense se
reapresentaram ao
técnico Júnior Rocha, na segunda
feira pela manhã, para um
trabalho regenerativo, após
empatarem em 0 a 0, com o Santa
Cruz, no Recife, pela 32ª rodada
do campeonato brasileiro da Série
B.
No período da tarde, o
comandante alviverde começou a
montagem da equipe que
enfrentará o ABC de Natal, na
sexta-feira, no estádio
Frasqueirão, em Natal. Será o
duelo com o lanterna do
campeonato e, se vencer, o
Luverdense sai da zona de
rebaixamento.
O Luverdense necessita
fazer mais 9 pontos dos 18 que
ainda tem para disputar e não
descer para a Sérir C. O time
potiguar precisa vencer os seis
jogos restantes, para ainda sonhar
com a permanência na série B.
Júnior Rocha poderá
contar com o retorno do meia
Sérgio Motta e do atacante Rafael
Silva, que não jogaram contra o
Santa Cruz. Com isso, o treinador
poderá mandar a campo a equipe
que considera ideal, nesta reta
final de competição.

Um dos grandes desafios
do Luverdense para escapar do
rebaixamento é o de superara os
adversários e também o cansaço
por causa das longas viagens.
O time deve permanecer
treinando em Lucas até quintafeira, quando viaja de volta para o
nordeste brasileiro para enfrentar
o ABC, em Natal.
A delegação deve retornar
do Rio Grande do Norte, no
sábado, descansa no domingo,
porque na segunda-feira já encara

o Internacional, no Passo das
Emas.
Classificação: 1
Internacional 61 pontos; 2 Ceará
58; 3 América MG 57; 4 Paraná
56; 5 Oeste 52; 6 Vila Nova 51; 7
Londrina 46; 8 Juventude 46; 9
Goiás 42; 10 Criciúma 42; 11
Paysandu 41; 12 Boa Esporte 40;
13 Brasil de Pelotas 39; 14
Figueirense 39; 15 Guarani 39; 16
CRB 38; 17 Luverdense 36; 18
Santa Cruz 32; 19 Náutico 28; 20
ABC 28.
Foto: Assessoria LEC

Dom Bosco e União lutam pela 3ª vaga da Copa do Brasil

Júnior, taticamente a equipe se
comportou bem, “viemos pra
buscar uma bola e ela não veio.
Levamos o gol somente no último
lance do jogo. Sabemos que
temos pela frente agora um time
muito qualificado que é o Dom
Bosco”, afirmou.
Para a diretoria do União,
o primeiro duelo contra o Azulão,
no Luthero Lopes, às 10h de
domingo (5), se dá por conta de

problemas na iluminação do
estádio.
“Pela bela campanha que
faz e o bom futebol apresentado, o
Dom Bosco é o favorito, no
entanto, acredito que o peso da
nossa camisa equilibra as coisas.
Temos que ter muita
atenção e não cometermos os
erros do jogo que tivemos contra
eles* nessa primeira fase”,
concluiu o treinador Colorado.

Time de Lucas sabe que precisa vencer pra sair da zona
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By Rosane Michels

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

Felicitamos o jovem Fernando Henrique Vasconcelos que inicia sua brilhante carreira como advogado de fato e de direito.
Sabemos da sua luta durante todos esses anos com as dificuldades e desafios superados em meio a acertos, erros,
inseguranças, alegrias e vitórias. Com certeza Fernando, você e seus pais Wandher e Rosane levam no coração a certeza
do dever cumprido. Nossos flashs a você com votos de sucessos nessa nova caminhada. Parabéns pela formatura.

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

Áries

Vênus, seu regente, em Libra,
continua pressionado por Plutão e
Urano indicando uma rotina intensa,
especialmente no trabalho. O período,
que se mantém ainda por alguns dias,
pede mais paciência e tolerância. Um
novo projeto pode começar a trazer
problemas e ser preciso fazer algumas
alterações para continuar.

Vênus em Libra continua pressionado
por Plutão e Urano indicando dias
intensos e necessidade de manter-se
calmo e paciente nos relacionamentos
pessoais e profissionais. Algumas
situações inesperadas, podem deixálo intolerante e “meter os pés pelas
mãos”. Procure ser racional.

Leão

Vênus em Libra continua pressionado
por Plutão e Urano indicando dias
intensos e problemas na comunicação.
Procure controlar seus impulsos, deixar
a ansiedade de lado e agir
racionalmente. Pode ser um momento
decisivo para a negociação de um
contrato. Uma viagem ou o início de um
curso importante pode ser adiado.

Virgem

Vênus em Libra continua pressionado
por Plutão e Urano indicando dias
confusos e enfrentamento de problemas
em sua vida material e financeira.
Procure adiar negociações que
envolvam dinheiro. Uma situação
imprevista pode trazer algumas
preocupações a mais. Mantenha seus
gastos sob controle.

Vênus em Libra continua pressionado
Capricórnio
Sagitário por
Plutão e Urano indicando dias de
intensas atividades e vida social
agitada. Novas pessoas surgem em
sua rotina, seja no trabalho, ou nas
amizades. Um novo contrato com
uma grande empresa pode começar a
ser negociado e em alguns dias e
aprovado.

adiada.

Vênus em Libra continua pressionado
por Plutão e Urano indicando dias de
mudanças inesperadas em projetos
profissionais. É possível que você
precise reavaliar um plano de
negócios. Procure reagir
racionalmente diante de situações
imprevistas. Uma promoção pode ser

Gêmeos

Libra

Vênus em Libra continua pressionado
por Plutão e Urano indicando dias
intensos de mudanças e nervosismo,
relacionados a um romance. O
momento pode ser um divisor de águas
para o relacionamento. Procure manter
a calma e o discernimento, e não tome
nenhuma decisão definitiva nos
próximos dias.

Vênus em seu signo continua
pressionado por Plutão e Urano
indicando dias intensos e algumas
mudanças. O momento é bom para
solucionar problemas que vêm se
arrastando. Procure agir racionalmente,
sem ansiedades e impulsividade. Adie
decisões e assinatura de documentos
importantes.

Vênus em Libra continua pressionado
Aquário por
Plutão e Urano indicando dias de

Câncer

Vênus em Libra continua pressionado
por Plutão e Urano indicando dias
intensos, marcados por algumas
mudanças em sua rotina. O momento
pode envolver uma mudança de casa,
ou a decisão de começar uma reforma.
Se estiver envolvido na negociação de
compra ou venda de um imóvel, este pode ser um
momento decisivo.

Escorpião Vênus em Libra continua pressionado
por Plutão e Urano indicando dias
emocionalmente intensos, de
interiorização e necessidade de
distanciar-se da vida social e dos
amigos. Você não está disposto a
navegar na superficialidade; vai
preferir conversas e atividades que
envolvam profundidade.

Peixes

mudanças imprevistas em projetos de
médio prazo que envolva pessoas e
empresas estrangeiras. Uma viagem
ou assinatura de um novo contrato
pode ser adiada. Procure meditar e
equilibrar sua mente e emoções.
pela raiva.

Vênus em Libra continua pressionado
por Plutão e Urano indicando dias
emocionalmente intensos e
dificuldade de encontrar equilíbrio
e m o c i o n a l . P r o c u r e m e d i t a r,
aprofundar-se e deixar para trás
sentimentos que já não fazem sentido
em sua vida. Não se deixe dominar

