57
Anos!
ANO 57 - Nº 10.524
CÁCERES-MT, QUINTA-FEIRA 11 DE JULHO DE 2019

SÓ-ALEGRIA
Uma apoteose turística de Mato Grosso para o mundo, o FIPe é marca registrada de Cáceres que vive durante 5 dias a magia da pesca nas ondas de multi-atrações

Galera tirou o pé do chão
na 1ª noitada do 38º FIPe
Foto: Divulgação

Explosão na Arena da Sicmatur, mas de alegria e descontração na
primeira noite do 38º Festival Internacional de Pesca de Cáceres, ontem,
após a solene abertura oficial pelo Prefeito Francis e Secretário Junior
Trindade. A festa rolou até a madrugada com a dupla César Menotti e
Fabiano e hoje promete replay com o axé de Léo Santana, entremeado a
diversas atividades. Página 03

TRIO NA CHAVE

Trutas de ladrão preso em
Cáceres já estão no xilindró
Fotos: PJC-MT

Hoje tem o axé de Léo Santana (detalhe) na sequencia do festival

AÇÃO SOCIAL

Governo destina milhares
de cobertores para Cáceres
Foto: Reprodução

O Governador Mauro Mendes,
junto com a primeira-dama do Estado,
Virginia Mendes, por meio da Setasc, irá
distribuir 100 mil cobertores para
famílias em situação de extrema
vulnerabilidade dos 141 municípios de
MT. Conforme a Secretária Eliane
Batista, em Cáceres a SMAS será a
responsável pelo cadastramento, seleção
das famílias e entrega do benefício.

André Luiz e os trutas Maikon e Joirdão fazem companhia atras das grades

Praticamente esclarecido o latrocínio em que foi vitima a servidora
Sandra Regina de Siqueira Travaina, os três bandidos réus confessos no
roubo seguido de morte já estão atras das grades. O primeiro André Luiz
Gomes, Neguinho, foi preso em Cáceres no fim de semana e seus
comparsas Maikon Douglas, o Sujeirinha, Jordão Rodrigues Neto, foram
presos anteontem e ontem. Página 05

DO HOTEL PRÁ CADEIA

Mulas rodam com mais
de sete arrobas de coca
Foto: PRF/MT

Cobertores chegam numa boa
hora com as friagens de inverno

Página 03

SACANDO O BERERÉ

CEF começará a liberar
PIS/Pasep após o dia 25
Foto: Ilustrativa

Foi divulgado ontem, 10, o
calendário de pagamento do abono salarial
do PIS/Pasep 2019/2020 (ano-base 2018).
A liberação do benefício, que varia de R$
84 a R$ 998, de acordo com o número de
meses que o trabalhador atuou no ano de
referência, vai começar no dia 25 de julho.
Os recursos ficarão disponíveis para
retirada até 30 de junho do ano que vem.

Pacoteira de pó emalada pesou mais de seis arrobas da branca-pura

Dois traficantes foram presos com uma camioneta S-10 e um
automóvel Ônix carregados com 110 quilos de cocaína escondida no
assoalho dos veículos. Os mulas confirmaram que o entorpecente foi
trazido da Bolívia e entregue num matagal entre os Municípios de
Curvelândia e Mirassol D'Oeste, e seriam levados para a região Sudeste do
país. Página 04

O abono do PIS é devido a
trabalhadores da iniciativa privada

Página 06
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Café
da

Salada de Abobrinha

Manhã

Reunião, workshop, encontro,
seminário, audiência pública, Santo Pai, é
muita chorumela pro ouvido da gente, aí
aparece um gravatinha com seu discurso
eloquente: senhoras e senhores, no inicio do
começo do principio, mercê se faz
necessário, eis que se não quando, tenho
dito, que o parangolé é mais embaixo, tal e
coisa e coisa e tal, e cada qual no seu
quadrado; Mais ou menos isso, que o
brasileiro tem ouvido nos papos sem sentido
dos engomadinhos politiqueiros, e, truco,
que ouvido não é penico. Pois bem, a gente
vem assistindo esta pantomima há décadas,
que vai fazer isso e aquilo, que precisa
resolver o problema da segurança, ...ou seria
insegurança(?) da fronteira com a Bolívia,
zona vulnerável de cabriteiras, do pó, dos
caranguejeiros levando quadradas Hilux pro
escambo com cocaína em San-Matias, e
piriri e pororó.
Neste repeteco de abobrinhas, lá
vem de novo os Berro-Grosso com as
bicarias nada digoreste, como diria o
cuiabanês calejado e de carona, os
cacerenses e circunvizinhos deste circo,
com o anuncio de mais uma tal audiência
pública hoje em Cuia, pra debater a
violência na fronteira de Cáceres com a
Bolívia. Não fizemos a conta, mas deve
passar de uma duzia de trelelê brocoió,
contando-se os eventos municipais,
regionais, estaduais e federais e os graúdos
engomadinhos das tais reuniões concordam
que só aumentam os roubos, furtos e
sequestros na região.
Dizem os tais que a fronteira precisa
de uma melhor atenção estadual e nacional
com reforço da segurança na área e que prá
tratar deste tema, vai acontecer nesta quinta
feira, a audiência pública. Na pauta, uma das
demandas para a região é a instalação de

EDITORIA

TONS DE CINZA
Um levantamento feito pela Revista
Piauí, da Folha de São Paulo, aponta
que Mato Grosso é o Estado em que há o
maior números de juízes que foram
afastados pelo Conselho Nacional de
Justiça e aposentados
compulsoriamente. Dos 58 magistrados
depostos do país a partir de 2009, 11 são
do judiciário mato-grossense.
TONS DE CINZA II
Dos 11 magistrados afastados, 10 foram
afastados dos cargos pelo CNJ, por
unanimidade, em fevereiro de 2010,
suspeitos de uso irregular de verbas
sendo que parte teria sido usada para
sanear o rombo financeiro de uma loja
maçônica integrada por alguns
magistrados. Na época sete juízes e três
desembargadores do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso foram condenados.
NÃO ENGOLE SECO
A França fez concessões cruciais para
que a União Europeia chegasse a um
acordo comercial com o Mercosul, mas
isso não quer dizer que sua ratificação
esteja garantida. Antes de estampar sua
assinatura, Paris fará uma análise
minuciosa de todos os pontos e,
sobretudo, das “linhas vermelhas” que
o Governo francês estabeleceu para pôr
fim aos quase 20 anos de negociações
que marcaram este tratado,
especialmente em questões ambientais
e de proteção aos seus setores agrícolas
mais sensíveis, advertiu o Governo do
país europeu anteontem.
ESTADO LAICO
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso
declarou inconstitucional o artigo 80 do
Regimento Interno de uma câmara
municipal em MT, que estabelecia a
obrigatoriedade da disponibilização da
bíblia sagrada durante as sessões do
Legislativo sinopense. O colegiado,
por unanimidade, entendeu que a
Constituição Federal de 1988 declara
que o Brasil é um Estado laico, neutro,
livre e independente de qualquer
confissão religiosa.
ESTADO LAICO II
Se por um lado, cumpriu a constituição,
por outro evitou que o livro sagrado
ficasse exposto em local onde nem
sempre se cumpre as leis de Deus, já que
no patropi, a politicalha reinante é um
verdadeiro insulto à Constituição
Divina, que reza e prega o amor, a
igualdade e a fraternidade entre as
pessoas, adjetivos ausentes na maioria
das câmaras municipais, assembléias
legislativas e congresso nacional.
LUTO NA IMPRENSA
O jornalista Paulo Henrique Amorim
morreu, na madrugada de ontem, (10),
aos 77 anos, deixando um legado para a
comunicação brasileira. O colega
Amorim estava em sua casa, no Rio de
Janeiro, quando sofreu um infarto
fulminante e foi a óbito. Infelizmente
não se trata de conversa afiada, como o
mestre dizia em seu site. Que Deus, o
tenha!

uma base do Ciopaer para facilitar o
acesso e agilizar atendimento das
ocorrências, fato que concordamos em
gênero, numero e grau, assim como somos
cientes de que as promessas neste sentido,
remontam há décadas e as mumunhas sem
nenhum resultado exceto o intenso trabalho
dos pulichá do Gefron e PRF, que tem pego
mulas com farinha do capeta.
De resto, Xô-Mano, o tal Ciopaer
foi pra Sorriso, a base aérea da FAB
promessa do século passado voou longe e
não decolou e a região continua restrita aos
GGIs, com as estruturas necessárias
carentes e com certeza, o tenente-coronel
Antônio Nivaldo de Lara Filho, comandante
do 6º Comando Regional PM de Cáceres e
secretário executivo do Gabinete de Gestão

Integrada Municipal, deve
concordar.
Precisamos sim, não de reuniões,
encontros, workshop, audiências públicas e
seminários, mas de ações concretas, a
começar pela socialização fronteiriça,
porque a redução da violência, (extinção,
impossível) é coisa de médio e longo prazo.
Um dos requisitos básicos contra a
marginalidade, cediço ser a geração de
emprego e renda com industrialização e a
esperar pela tal ZPE, a Zona Politiqueira
Eleitoreira, que a cada dois anos volta a
baila, driblando a paciência do povo, atras
de votos, pode tirar a égua da chuva, senão
ela pega a H1-N1. Mas como navegar é
preciso, vamos pro FIPe que a vida segue, a
fila anda, o mundo gira e a alpargata roda,

A nossa república de Vichy
Se na China houve uma revolução
cultural, no Brasil também, embora restrita às
elites. E em nenhum outro setor a mudança
revelou-se mais chocante do que no meio militar.
As forças armadas brasileiras, reformuladas e
orgulhosas de feitos na guerra contra o Paraguai,
amadureceram, no final do Império, ao embalo de
um positivismo herdado, em tese, de Augusto
Comte, mas que, na prática, refletia o
cientificismo lógico que se formulava por aquela
época na Europa e aqui chegava por via das
escolas militares de onde saíam formados oficiais
e engenheiros.
Na República Velha, que o civilismo
conduziria ao domínio das oligarquias mais
poderosas (de Minas Gerais e, crescentemente,
de São Paulo) e daí à estagnação e à dependência,
o Exército abrigou oposição nacionalista e
modernizadora.
O movimento dos jovens oficiais que
pegaram em armas, por várias vezes, na década
de 1920, chegou ao poder, afinal, no vácuo do
comércio exterior imposto pelo craque da Bolsa
de Nova York, quando os gaúchos amarraram a
rédea de seus cavalos no Obelisco da Praça Paris,
no Rio de Janeiro, em 3 de novembro de 1930.
Em muitos sentidos, o governo Vargas realizou o
ideário dos tenentes ou, pelo menos, da fração
dominante deles, resistente aos apelos do
movimento comunista a que se converteu o
capitão Luís Carlos Prestes.
Cuidou de impor o poder central sobre
as oligarquias; planejar a industrialização com a
criação de mercado interno protegido e de uma
classe trabalhadora urbana institucionalizada;
profissionalizar o serviço público; expandir as
redes de ensino técnico e científico etc.
A mensagem veiculada pela Rádio

Nacional, fundada em 1936 para
exercer o poder psicossocial com vistas à unidade
territorial do país, priorizava a integração das
regiões e das etnias pelo diálogo, proteção das
nações indígenas remanescentes e exaltação das
culturas formadoras. Era tempo de Cândido
Rondon, Villa-Lobos, Roger Bastide, Guimarães
Rosa e Dorival Caymmi. A participação
brasileira na Segunda Guerra Mundial mudaria
essa perspectiva.
A promessa de financiamento
americano (que, afinal, não aconteceu) para
industrialização do Brasil no pós-guerra, aliada à
admiração pela modernidade militar, induziu a
crescente integração ao clima da guerra fria. A
aceitação do discurso ideológico que confronta,
como se fossem similares, o trabalhismo latinoamericano, o sindicalismo, o socialismo europeu,
o comunismo revolucionário e afins, colocou em
segundo plano o culto da legalidade no qual se
apoiava a estabilidade do país.
Ainda nos anos 1960, a retórica da
guerra fria serviu de biombo para manobras de
afirmação da soberania, como a implantação da
malha de micro-ondas para a Rede Amazônica de
TV, da Zona Franca de Manaus e dos batalhões de
selva. Dentre as facções que se digladiavam em
silêncio nos quartéis, configuraram-se dois
segmentos dominantes: o que defendia a
expansão do poder nacional em escala
correspondente ao potencial econômico do país
(hegemônico no governo Geisel) e a que, em
nome de discursos éticos e preconceitos
arraigados, priorizava a repressão interna, muitas
vezes insana ou criminosa, como nos casos do
Brigadeiro Burnier e do Coronel Brilhante Ustra.
Nos anos que se seguiram ao fim dos
regimes militares, enquanto o neoliberalismo

EXPEDIENTE

acentuava o avanço do capital
financeiro sobre as nações vulneráveis do Sul,
ocorreu progressivo encolhimento cultural dos
centros pensantes das forças armadas, em
particular da Escola Superior de Guerra,
contaminada pelo espírito minimalista
incorporado, décadas antes, aos currículos da
Academia Militar de Agulhas Negra.
No governo neoliberal de Fernando
Henrique Cardoso, os militares já não tinham
clareza, vontade ou poder para impedir a
desnacionalização de satélites em que trafegava a
comunicação estratégica do país ou a abertura
indiscriminada da exploração de riquezas
minerais, com a entrega a preço vil da
Companhia Vale do Rio Doce e a fragilização do
monopólio da exploração do petróleo.
O divórcio entre a nação-estado e o
segmento dominante nas forças armadas,
sobretudo no Exército, marcou os governos
trabalhistas, em que pese seu projeto
nacionalista. Ampliou-se a infiltração de agentes
estrangeiros e o contágio das corporações estatais
frente a uma gestão ingênua.
O domínio bancário da mídia e a
aplicação de novas técnicas da guerra híbrida às
redes sociais em expansão somaram-se para
desarmar e tornar inviável, de imediato, a
resistência. Em contexto parecido, durante a
Segunda Guerra Mundial, em 1940, o Marechal
Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain, herói
nacional francês, capitulou em Vichy frente as
tropas alemães. Os generais que partilham, hoje,
o poder em Brasília fariam
bem em tê-lo por patrono.
***___ Nilson Lage, é jornalista e analista
político.
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PARTIU FIPe

A noitada esquentou a arena da Sicmatur com o show nacional da dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano, que levantou a platéia até as primeiras horas de hoje

Milhares curtiram ontem
a 1ª noite do mega festival
E
Da Redação

Foto: Divulgação

começou no mais alto
estilo num misto de frio
invernal pantaneiro e
calor humano sem precedentes, a
edição 38 deste que é o maior
festival de pesca embarcada do
planeta, o FIPe cuja largada em
ato solene na noite de ontem,
prenunciou o que se espera neste
final de semana especial para o
turismo de pesca de Cáceres e
região.
No primeiro dia do
festival, foram abertas duas
oficinas ambientais para as
crianças das escolas municipais
no período matutino e vespertino,
no Centro de Eventos Maria
Sofhia Leite, ministradas pelos
alunos do 3º e 4º semestre do
curso superior em Engenharia
Florestal e coordenada pela
professora Dra. Iris Gomes
Viana, do IFMT Campos Cáceres
- Professor Olegário Baldo.
Durante todo o dia foi
grande a mobilização para a
solene abertura oficial pelo
Prefeito Francis Maris Cruz, com
presença de autoridades

abertos.
O coordenador geral do 38º
FIPE, secretário municipal de
Turismo, Junior Trindade,
lembra que Cáceres é uma
cidade pantaneira, por isso é toda
atrativo no FIPE. Ele destaca a
arquitetura e histórias

AÇÃO SOCIAL

Governo destina milhares
de cobertores para Cáceres
Setasc/MT

Dupla César Menotti e Fabiano, fez vibrar a platéia na Sicmatur

representativas dos três
poderes, e a partir das 23h o
esperado show nacional da
renomada dupla sertaneja Cesar
Menotti e Fabiano, que levantou a
platéia na Arena da Sicmatur até
as primeiras horas desta quinta
feira.
E a festa continua com
diversas opções de lazer e
recreação, na praça de
alimentação, no Ita-Park, feira

pantaneira e afins, feira de
artesanato e show axé de Léo
Santana e o gospel de David
Quinlan logo mais à noite.
Amanhã, a atração será o
sertanejo universitário de Antony
e Gabriel, seguido de Fala Mansa,
dia 13 e o internacional
Alexandre Pires, com o
carismático Thiago Brado, no
dia 14, lembrando que todos os
shows são gratuitos, de portões

REGULARIZAÇÃO

População pode tirar suas
dúvidas do Reurb no FIPe

Assessoria

A

população de Cáceres
pode aproveitar os cinco
dias de festa do Festival
Internacional de Pesca
Embarcada que começou ontem,
(10) para tirar dúvidas sobre o
Programa de Regularização
Fundiária Urbana (Reurb) que
está sendo desenvolvido pela
Prefeitura de Cáceres e
Universidade do Estado de Mato
Grosso por meio de convênio
intermediado pela Fundação de
Apoio ao Ensino Superior
Público Estadual (Faespe).
No local do evento está
em funcionamento um stand com
as informações sobre o programa,

centenárias, as comidas e
bebidas típicas, feiras náuticas,
gastronômicas e de artesanatos,
os shows de artistas nacionais,
regionais e locais, modalidades
esportivas de jogos de praia e de
mesa, oficinas e palestras de
preservação do meio ambiente.

onde as pessoas podem
tirar dúvidas sobre a
documentação necessária, quem
tem direito e como proceder. O
atendimento ao público com
orientações está sendo feito nos
períodos noturno das 19h00 às 23
h00 por pessoal devidamente
uniformizado.
A secretária de Fazenda e
de Planejamento do município,
Nelci Eliete Longhi, informa que
o objetivo do stand é facilitar o
acesso do publico a informações.
“Queremos que todos que
possam ser beneficiados pelo
Reurb de fato o sejam.
Nossa meta é atender 5
Foto: Arquivo

acreditamos que estando
no Fipe, onde muitas pessoas
estarão passando é uma forma de
socializar as informações”,
explica .
O Programa de
Regularização Fundiária vem
atendendo a cidade por ciclos, no
primeiro que está em andamento,
estão compreendidos imóveis
que estão localizados em 10
bairros da cidade. “Mas toda a
cidade vai ser contemplada, então
as pessoas, mesmo que não
estejam com os imóveis dentro
desses bairros do ciclo atual, já
podem receber orientação e
preparar a documentação para dar
entrada no processo”, explica o
professor da Unemat Robson
Gomes de Melo, uma dos
coordenadores do Reurb.

O

Governador Mauro
Mendes, junto com a
primeira-dama do Estado,
Virginia Mendes, por meio da
Secretaria de Estado de Assistência
Social e Cidadania (Setasc), irá
distribuir 100 mil cobertores para
famílias que se enquadram em
situação de extrema vulnerabilidade
dos 141 municípios de Mato Grosso.
A Gestora da Secretaria
Municipal de Assistência Social SMAS, Eliane Batista, e a
Coordenadora da Proteção Social
Especial, Cristiane Abbade,
estiveram em Cuiabá, para o
lançamento da Campanha
Aconchego, que deu início a
distribuição dos cobertores, na
última terça-feira (9), às 14h30, no
Auditório Clóves Vettorato, no
Palácio Paiaguás.
A Secretária Eliane Batista,
informa que em Cáceres, a SMAS
será a responsável pelo
cadastramento, seleção das famílias
e entrega do benefício, priorizando
as famílias do Programa Bolsa

Família e do Cadastro Único.
Batista destacou que
Cáceres possui 7.128 famílias
beneficiárias do Bolsa Família.
Essas famílias equivalem,
aproximadamente, a 21,76% da
população total do município, e
inclui 2.809 famílias que, sem o
programa, estariam em condição de
extrema pobreza.
A cobertura do programa é
de 104,10% em relação à estimativa
de famílias pobres no município.
Essa estimativa é calculada com
base nos dados mais atuais do Censo
Demográfico, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
O município já alcançou a
meta de atendimento do programa.
O foco da gestão municipal deve ser
na manutenção da atualização
cadastral dos beneficiários e no
acompanhamento das famílias
inseridas nos nossos serviços socio
assistencial e das demais políticas
públicas de direito, finaliza Eliane
Batista.
Foto: Reprodução

Campanha Aconchego, distribuiu os cobertores no Palácio Paiaguás

Secretária de Fazenda e de Planejamento Nelci Eliete Longhi
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GARAGEM DE HOTEL

Revista nos veículos, constatou várias alterações no assoalho e na caçamba de uma S-10 e um Fox, levados a uma oficina para retirada de todo o entorpecente

PRF grampeia mulas com
carangos cheio de cocaína
PRF/MT c/ Redação

Foto: PRF/MT

P

oliciais federais
apreenderam na madrugada
desta quarta-feira 110 quilos

de pasta base de cocaína em Barra do
Bugres.
A droga estava em veículos

que estavam estacionados na
garagem de um hotel, nas
proximidades da rodoviária da

PONTES E LACERDA

Médico que recebia sem
trabalhar foi condenado

G.D c/ Redação

O

médico Emerson Martins de
Oliveira, da rede pública que
ficou aproximadamente dois
anos sem comparecer regularmente
ao local de trabalho em Pontes e
Lacerda, região de Cáceres, e
recebendo normalmente foi
condenado a promover o
ressarcimento aos cofres públicos
dos danos causados de forma integral
e com juros e correção monetária.
O servidor público Emerson,
que atuava o Centro de Detenção
Provisória do município, também
teve os direitos políticos suspensos
pelo prazo de sete anos e está
proibido de contratar com o poder

público ou receber
benefícios ou incentivos pelo período
de cinco anos.
A decisão judicial estabelece
ainda o pagamento de multa civil no
importe de 10 vezes o valor da
remuneração com juros e correção
monetária. Os valores serão
calculados na fase de liquidação da
sentença.
A condenação é resultado de
uma ação civil pública por ato de
improbidade administrativa proposta
pelo Ministério Público do Estado de
Mato Grosso contra Emerson
Martins de Oliveira.
De acordo com o promotor
Foto: Ilustrativa

Em casos simples, os detentos tem atendimento medico no próprio CDP

de Justiça Paulo Alexandre
Alba Colucci, na época em que a ação
foi proposta o MPMT requereu, em
caráter liminar, a indisponibilidade
de bens do médico no valor de R$
91.174,80. Medida esta que foi
prontamente atendida pelo Poder
Judiciário.
O servidor também foi
demitido em âmbito administrativo
por meio de Procedimento
Administrativo Disciplinar - PAD
anterior à sentença, em razão dos
mesmos fatos. “Além de causar
prejuízo ao erário, afrontou, em
muito, os deveres de honestidade,
legalidade e lealdade às instituições,
o que por si só já constitui ato de
improbidade sujeito às penalidades
legais, na medida em que se dedicava
às atividades profissionais
particulares em período em que
deveria estar prestando atendimento
à população, no serviço público”,
destacou o juiz Cláudio Deodato
Rodrigues Pereira.
Conforme consta na
sentença, o médico admitiu no
processo administrativo que não
cumpria a carga horária e justificou
alegando que “é de conhecimento
geral que em nenhum lugar do Brasil
nenhum médico público cumpre sua
carga horária de 40 horas por semana
para receber cerca de R$ 3.700,00”.
Os fatos apurados aconteceram entre
os anos de 2013 e 2014.

Droga estava mocozada no assoalho da camioneta e automóvel

cidade.
Os policiais receberam
informação do setor de inteligência,
dando conta que um veículo S10, cor
prata e um veículo Fox, cor preta,
ambos com placa de São José do Rio
Preto/SP estariam trafegando na
rodovia que liga Barra do Bugres a
Cuiabá transportando grande
quantidade de cocaína.
A denúncia relatava ainda
que os ocupantes dos carros ficariam
hospedados em um hotel próximo a
rodoviária.
Após fazerem buscas em
vários hotéis, os agentes federais
encontraram os dois veículos. Com
ajuda do atendente, identificaram os
dois motoristas, que estavam no
mesmo quarto.
Após revista preliminar nos

veículos, os policiais
constataram várias alterações no
assoalho e na caçamba dos veículos.
Após abrirem o local,
encontraram vários tabletes de
cocaína, sendo necessário levá-los
até uma oficina para retirada de todo
o entorpecente.
Foi dada voz de prisão a
A.O.S., 24 anos, e J.W.L.A., 26 anos.
Os dois traficantes, a droga e os
veículos foram encaminhados para a
Superintendência de Policia Federal
em Cuiabá.
Durante o interrogatório, os
presos confirmaram que o
entorpecente foi trazido da Bolívia e
entregue num matagal entre os
Municípios de Curvelândia e
Mirassol D'Oeste, e seriam levados
para o Sudeste do país.

ESGOTO SANITÁRIO

Concessionária de água é
notificada em Esperidião
MP/MT c/ Redação

A

Promotoria de Justiça de Porto
Esperidião notificou a empresa
Águas de Porto Esperidião,
concessionária dos serviços de água e
esgoto no município, para que realize
limpeza e manutenção frequente na
estação de tratamento e nas elevatórias,
no prazo de 60 dias.
Ainda conforme a notificação
recomendatória, a concessionária deve
vistoriar as elevatórias para identificar e
corrigir vazamentos, em especial na do
bairro Aeroporto, e instalar gerador de
energia elétrica para suprir possíveis
suspensões no fornecimento.
A Águas de Porto Esperidião
deve também apresentar licença de
operação válida no prazo de 30 dias,
além de elaborar estudo técnico sobre o
tempo de detenção hidráulica para a
estabilização da matéria orgânica nas
lagoas facultativa e de maturação de
modo a verificar se está cumprindo com
a portaria de outorga do serviço em 60
dias.
Em caso do não-atendimento à
recomendação, o Ministério Público
adotará as medidas judiciais cabíveis
para o bom funcionamento do serviço
público de esgotamento sanitário no
município. Cópia do documento será
encaminhada ao Município, órgão
concedente do serviço público de

esgotamento sanitário, para
fiscalização da recomendação.
Para emitir a notificação
recomendatória, a promotora de Justiça
Natália Guimarães Ferreira considerou a
existência de um inquérito civil na
comarca para apurar degradação
ambiental decorrente de lançamento de
dejetos do esgotamento sanitário por
parte da concessionária, bem como
descumprimento das normas do

Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama).
Entre as considerações destacam-se
ainda as vistorias realizadas pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(Sema) que constataram a prática de
atividades potencialmente poluidoras
sem a devida licença de operação em
2016, e as constantes denúncias de
transbordamento de bueiros na zona
urbana.
Foto: Arquivo

Empresa estaria com prática de atividades potencialmente poluidoras
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TRIO NA CHAVE

Com a entrega de Maikon à polícia, a delegada Elaine Fernandes da Silva, concluiu a prisão do trio que participou diretamente no assassinato de Sandra

Preso bando que executou
servidora durante assalto

PJC-MT c/ Redação

Foto: PJC-MT

diretamente no
assassinato de Sandra.
Porém, novas prisões
devem ocorrer, pois para a polícia
há outros envolvidos no crime,
como parentes da servidora
pública.
“Podem ter certeza
absoluta que essa pessoa será
presa num curto espaço de tempo
porque ela é tão bandida quanto
os executores”, disse a delegada à
imprensa.
O trio será indiciado por
latrocínio consumado e
associação criminosa. O parente
da vítima que repassou
informações aos ladrões também
será indiciado.
“Considero muito mais
bandido essa quebra de
confiança, um familiar passar
informações privilegiadas que

tirou a vida de uma mãe”,
ressaltou a delegada.
Sandra foi abordada em
frente a sua casa, no bairro Nova
Várzea Grande, pelo trio que
tinha certeza que dentro da casa
havia joias e dinheiro.
Crime ocorreu na
madrugada do dia 2 de julho.
André Luiz Gomes, 20,
conhecido como “Neguinho”, foi
o primeiro a ser preso, um dia
após o crime, na cidade de
Cáceres.
Jordão Rodrigues Neto,
que se entregou à polícia na terça
feira, (9), tem condenação por
tráfico de drogas e estava em
liberdade (regime semiaberto),
sendo monitorado por
tornozeleira eletrônica, que ele
desligava no ato dos crimes
cometidos.

TERRESTRE E FLUVIAL
Jordão, Maikon, trutas de André Luiz fazem companhia ao amigo no xilindró

M

aikon Douglas Alves
d o s S a n t o s ,
popularmente
conhecido como “Sujeirinha”,
acusado de participação no
latrocínio da servidora municipal
Sandra Regina de Siqueira
Travaina, 48, se apresentou,
juntamente com um advogado e

familiares na manhã de ontem,
(10), na Delegacia Especializada
de Roubos e Furtos de Várzea
Grande e teve um mandado de
prisão cumprido.
Maikon chegou a postar
um vídeo nas redes sociais,
dizendo que iria se apresentar à
polícia. "Eu sou o Maikon

Douglas, estou indo me
entregar na Derf da Várzea
Grande. Estou sendo acusado de
participação da doutora Sandra",
disse o bandido.
Com a entrega de Maikon
à polícia, a delegada Elaine
Fernandes da Silva, responsável
pelas investigações concluiu a

Sesp/MJSP iniciam operação
integrada vigia na fronteira
Secom/MT c/ Redação

A

Secretaria de Estado de
Segurança Pública
(Sesp), em parceria com a
Secretaria de Operações
Integradas do Ministério de
Justiça e Segurança Pública,
iniciou ontem, (10) a Operação
Integrada Vigia, uma ação
ostensiva continuada com
patrulhamento terrestre e fluvial
das forças policiais das Regiões
Integradas de Segurança de
Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres
e Pontes e Lacerda.
O objetivo é coibir os
crimes e delitos típicos da região
de fronteira, como contrabando e
tráfico de drogas.
Na região de Poconé, o
Batalhão de Polícia Militar
Ambiental está atuando junto à
Secretaria de Estado de Meio

Ambiente (Sema) na
região da Transpantaneira.
Já o Grupo Especial de
Fronteira (Gefron) e a Delegacia
Especial de Fronteira (Defron),
atuam com policiais nas quatro
RISPs junto com outras equipes
policiais em pontos diretamente
ligados à fronteira, seja por terra
ou por água com uso de barcos.
Além das equipes citadas,
a operação também está tendo
apoio da Polícia Militar, Polícia
Judiciária Civil, Corpo de
Bombeiros, Politec, Polícia
Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Forças Armadas, com
prefeituras municipais, fiscais de
meio ambiente e vigilância
sanitária, sendo que a ação
ostensiva deve ocorrer até o fim
do ano.
Foto: Gefron/MT

Pelotão do Gefron reforça atuação às margens do Rio Paraguai
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BERERÉ NO CASH

Para ter direito ao saque, é preciso ter trabalhado com registro formal em 2018 por, pelo menos, 30 dias, tendo recebido até dois salários mínimos em média

Caixa divulga calendário
do PIS/Pasep - 2019/2020
Da Redação
Foto: Arquivo

F

oi divulgado ontem,
10, o calendário de
pagamento do abono

s a l a r i a l d o P I S / P a s e p varia de R$ 84 a R$ 998, de
2019/2020 (ano-base 2018). A acordo com o número de
liberação do benefício, que
meses trabalhados no ano de

Abono do PIS é devido a trabalhadores da iniciativa privada

referência, vai começar no dia
25 de julho.
Os recursos ficarão
disponíveis para retirada até 30
de junho do ano que vem.
O abono do PIS é
devido a trabalhadores da
iniciativa privada e é pago pela
Caixa Econômica Federal.
O Pasep é creditado a
servidores e empregados de
empresas públicas e liberado
pelo Banco do Brasil (BB).
Para o pagamento, é
considerado o mês de
nascimento do beneficiário.
Aqueles que são
clientes das instituições
financeiras receberão o crédito
diretamente em conta. Os que
não são correntistas ou
poupadores da Caixa ou do BB
poderão sacar o dinheiro em
espécie.Para ter direito ao
saque, é preciso ter trabalhado
com registro formal em 2018
por, pelo menos, 30 dias, tendo
recebido até dois salários

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

mínimos em média.
Além disso, é
necessário estar filiado ao
PIS/Pasep há, no mínimo,
cinco anos. Por fim, o
empregador precisa ter
prestado informações corretas
sobre o trabalhador na Relação
Anual de Informações Sociais
(Rais) de 2018, entregue ao
governo federal.
Os trabalhadores
identificados na Rais entregue
fora do prazo, mas apresentada
até 25 de setembro de 2019,
vão receber a partir de 4 de
novembro e se a pessoa não
correntista ou poupadora tem o
Cartão do Cidadão da Caixa e
uma senha cadastrada, basta
procurar uma casa lotérica, um
correspondente Caixa Aqui ou
u m t e r m i n a l d e
autoatendimento do banco.
Na primeira leva de
saque estão os nascidos em
Julho, que receberão a partir
do dia 25 deste mês.

VENDE-SE

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
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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SEM CONVENCER

Mais bem postado em campo, o Dourado conseguiu administrar a vantagem e segurou o resultado do 1º tempo, conquistando o resultado fora de casa

Cuiabá desencanta diante do
lanterna Vitória no Barradão

O.Doc c/ Redação

Foto: Bahía-Noticias

Jogo foi pegado e o Cuiabá segurou resultado do 1º tempo

ESTALEIRO

Luverdense desfalcado pega o
Remo sábado no Mangueirão

N

o retorno de Vitória e
Cuiabá à Série B do
Campeonato Brasileiro,
após um mês de pausa para a Copa
América, o time mato-grossense
voltou a vencer. Mesmo jogando
fora de casa na noite de anteontem
no Barradão em Salvador, o time
visitante venceu por 1 a 0 e
manteve o adversário na lanterna.
A derrota deixou a equipe baiana
com apenas quatro pontos, na 20ª e
última posição da Série B. O
primeiro time fora da zona do
rebaixamento é o São Bento, que
já tem quatro pontos a mais do que
o Vitória.
Para piorar a situação, essa
foi a sétima derrota em nove jogos
do Vitória na Série B e levou a
equipe a sete jogos seguidos sem
vencer. O Cuiabá também vinha de
uma sequência negativa, mas
colocou um fim à série de seis
jogos sem vitória e atingiu a marca
d e 11 p o n t o s , n a d é c i m a
colocação.
O Vitória até começou
melhor e criou algumas chances,
especialmente em cruzamentos da
esquerda, utilizando a velocidade
de Ruy e Marcelo. No entanto,
como vem acontecendo até aqui na

Série B, o time baiano
acabou sofrendo com erros
defensivos.
Aos 37 minutos, João
Henrique cruzou da direita e o
zagueiro Anderson Conceição
apareceu sozinho para completar
de cabeça para o fundo do gol e
colocar o Cuiabá em vantagem. Na
segunda etapa, a pressão do
Vi t ó r i a f o i a i n d a m a i o r.
Precisando do gol, o time da casa
partiu para o ataque e deixou o
adversário acuado no campo de
defesa, mas sem conseguir exigir
muitas defesas do goleiro Victor
Souza.
Aos poucos, o Cuiabá foi
equilibrando as ações novamente e
evitou uma pressão maior do
Vitória. Mais bem postado em
campo, o time visitante conseguiu
administrar a vantagem e segurou
o resultado conquistando no
primeiro tempo, conquistando o
importante resultado fora de casa
para voltar a vencer após seis
jogos.
O Cuiabá volta a campo na
próxima segunda-feira, quando
recebe o Sport, na Arena Pantanal,
em partida que abre a décima
rodada da Série B. (Fonte Jorge
Maciel).

S.N c/ Redação

O

Luverdense viaja na
tarde de hoje à Belém
(Pará) onde enfrenta o
Clube do Remo, no próximo

sábado, no estádio Mangueirão,
pela décima segunda rodada do
Campeonato Brasileiro da Série
C. Ontem, o técnico Júnior Rocha
Foto: Assessoria

Pedreira espera pelo lanterna Luverdense em Belém do Pará

comandou mais um coletivo no
estádio Passo das Emas definindo
a equipe para tentar a vitória e sair
da zona de rebaixamento.
O volante Lorran, expulso
na partida com o São José (RS),
está fora, mas o zagueiro Élder,
que não joga há três rodadas por
conta de uma lesão na mão direita
se recuperou e deve ser titular. O
atacante Léo Goteira, vindo do
União de Rondonópolis e o
volante Magno do Cuiabá,
também podem ser titulares.
Os dois estão com
documentação regularizada na
CBF e à disposição do treinador.
O Remo é o terceiro colocado,
com 17 pontos. O Luverdense o
vice-lanterna, com 10 pontos e
precisa de pelo menos um
empate fora de casa, para
respirar um pouco, já que uma
derrota o afunda ainda mais na
zona da degola.
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Flores multicoloridas de hoje é endereçada a
aniversariante Ana Oliveira Soares que
brinda mais um natalício recebendo o
carinho mais que especial do esposo, filho e
rol de amigos. Que esse novo ano de vida seja
repleto de coisas boas e muita saúde.
Felicidades mil!!!

By Rosane Michels

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

Nossa High Society registra a passagem de mais um
aniversario de Ademir Bruzzon que marcou golaço no placar
da vida festejando com amigos e familiares. Que a felicidade
e a saúde sejam uma constante nos anos vindouros. Feliz
Niver,

Revivendo o dia do Sim o casal Mariza e João Batista que celebram
43 anos de união pautados no amor, respeito e companheirismo. Que
Deus derrame infinitas bênçãos e que essa data seja celebrada por
muitos anos.

Esotérico

Festejando data natalícia José Henrique
Monteiro que recebe o carinho especial das
filhas, amigos e familiares. Que essa data se
repita por muitos e muitos anos, são os
nossos votos.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte e
Mercúrio em Leão indicando
um dia de movimento intenso
em negociações que
envolvem uma parceria financeira. O dia
pode envolver tensão, pois uma grande
soma de dinheiro pode estar em jogo.
Procure manter o equilíbrio emocional.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte e
Mercúrio em Leão indicando
um dia de movimento intenso
na vida social e nos
relacionamentos. Você pode estar nervoso
e impaciente, portanto, procure ser
tolerante, especialmente diante de
imprevistos.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte e
Mercúrio em Leão indicando
um dia de movimento intenso
e possibilidades de
desentendimentos no trabalho. Problemas e
dificuldades com um projeto podem surgir.
Procure manter a calma diante de
imprevistos.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte
e Mercúrio em Leão
indicando um dia de
movimento na vida social e aproximação
de pessoas interessantes. Um romance
fora do comum pode começar a qualquer
momento, mas não está garantida sua
continuidade.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte e
Mercúrio em Leão indicando
um dia de movimento intenso
em sua vida doméstica e
familiar. O momento pode estar relacionado
com o início de uma reforma ou um mal
entendido em família. Procure manter a
calma. Evite discussões.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte
e Mercúrio em Leão
indicando um dia de
movimento intenso e comunicação ativa.
A necessidade de novos conhecimentos
fica ainda mais latente em você. Procure
adiar a assinatura de qualquer
documento importante.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte e
Mercúrio em Leão indicando
um dia em que você deve
manter seus gastos sob controle. Procure
equilibrar suas finanças, pois o momento
pede economia. O dinheiro pode chegar
de maneira imprevista e inesperada.

A Lua entra em seu signo,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte e
Mercúrio em Leão indicando
um dia de agitação e
nervosismo. Você pode estar mais
ansioso do que o normal e agir de
maneira impulsiva. Procure manter a
calma e a racionalidade diante de
imprevistos.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte e
Mercúrio em Leão indicando
um dia de nervosismo e dificuldade de
expressão. Suas emoções e sentimentos,
podem passar por um momento de
revolução e certo desequilíbrio. Procure
meditar e manter a calma.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte e
Mercúrio em Leão indicando
um dia de movimento intenso na vida
social e no trabalho, em projetos em
equipe. O momento pode estar
relacionado com um contato comercial
com uma empresa inovadora.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte e
Mercúrio em Leão indicando
um dia de movimento em
projetos profissionais e planos de
negócios, que serão colocados
imediatamente em prática. O momento
pode envolver imprevistos e nervosismo.

A Lua entra em Escorpião,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro e de Marte e
Mercúrio em Leão indicando
um dia de movimento em projetos de
médio prazo, especialmente os que
envolvem viagens e contato com pessoas
estrangeiras. O momento pode estar
relacionado com a decisão de mudar-se
de país.

