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Um grupo de representantes de 
dez operadoras turísticas do Rio de 
Janeiro e São Paulo, participantes do 
Famtour da Rota Pantanal Norte-
Chapada dos Guimarães esteve na última 
semana visitando Cáceres. O motivo da 
visita, conhecer de perto nossos produtos 
turísticos e consequentemente posicionar 
o produto destino Cáceres no mercado 
nacional. 

Moradores do distrito do Caramujo, zona 
rural de Cáceres, denunciaram às autoridades,o 
encontro de inúmeros peixes mortos às margens de 
um rio que corre na comunidade do Barreirão. O 
chefe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Luiz Sérgio Garcia, ficou de acionar os responsáveis 
para uma perícia no local e colher amostras para 
exames e apurar as causas junto à SEMA. 

Página 03

A Polícia Militar lançou na última sexta-feira (22) na capital de 
MT e municípios pólos, a Operação Final de Ano de forma simultânea nos 
15 Comandos Regionais do Estado, com reforço do policiamento 
preventivo. Em Cáceres o lançamento aconteceu no quartel do 6º C.R 
estabelecendo ações reforçadas mediante um planejamento local e 
regional, à circunscrição.  Página 03

O terceiro sargento da reserva da Polícia Militar de Mato Grosso, 
Normano França de Maia, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com 
mais de 41 quilos de pasta base da cocaína, num Astra em Chorozinho, 
interior do Ceará. Com o PM ainda foram apreendidos uma pistola Taurus 
calibre 380, 20 munições e R$ 2.200,00. A droga teria sido adquirido na 
fronteira de MT com a Bolívia. Página 04

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50
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SUSPEITA DE VENENO

Joel Ferreira Leite, que estava como passageiro no Fiat Toro 
dirigido por sua sobrinha Ana Paula Barbosa Rodrigues, e residia no bairro 
Cavalhada em Cáceres, morreu num acidente no final de semana,   
envolvendo a camioneta que viajava e um Dodge Ram no centro de Barra 
do Bugres. O condutor do Dodge, alcoolizado, colidiu na lateral da Toro e  
se evadiu numa Hilux de colegas. Página 04

NATAL E ANO NOVO

Operação da PM esquematiza
segurança máxima em Cáceres

Para esta operação estão destacados em Cáceres, 156 policiais, 12 motocicletas e 10 viaturas em ações preventivas de policiamento diuturno no centro e periferia

Blitz diárias serão realizadas, assegura o Cel-PM José Nildo de Oliveira (Detalhe) 

 Foto: JCC

TURISMO

Representantes de operadoras
turísticas aportam em Cáceres

Luís Henrique Lemos, presidente 
do Conselho Municipal de Turismo   

Foto: Arquivo

Moradores denunciam morte
de peixes em rio do Caramujo

Mortandade de peixes ainda 
é um mistério a ser apurado  

Foto: Divulgação

TCHAPA & CRUZ CREDO

PRF prende sargento de MT
com 41 kg de coca no Ceará

Estarro da PRF no nordeste derrubou o PM Normano (destaque)  

Foto: Reprodução

VOLANTE ASSASSINO

Acidente mata sobrinho
que foi no velório da tia

Acidente criminoso tirou a vida de Joel Ferreira Leite 

Foto: Reprodução
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Em menos de 11 meses, teremos 
mais uma eleição, aquele espetáculo 
mambembe tupiniquim que se repete a cada 
dois anos, reciclado de municípios, 
(prefeito e vereadores),  e as semi-gerais 
(de governador a presidente e de deputados 
a senadores), diferentes apenas no conceito 
localização, pela extensão territorial do 
segundo caso, mas, acredite, semelhantes 
nas pantomimas. O grande circo armado, os 
políticos, salvo raras exceções,  no 
picadeiro e o povo, em sua grande maioria, 
os palhaços, na platéia. 

As deslavadas promessas nem se 
reciclam mais, no minimo, ganham novas 
roupagens rotas, mas as falácias são as 
mesmas, e o povo acredita, tanto assim, que 
vota e elege, e, ou reelege, a safardana de 
outras eleições. O preâmbulo vem 
referendar mais uma promessa e mostrar 
que política no patropi, é uma zona mesmo 
e em Cáceres, com o processamento das 
m e s m a s  p r o m e s s a s ,  e x p o r t a n d o  
expectativas caça-votos de olho nas 
eleições de 2020. 

Aguarde portanto, respeitável 
público, que a zona ganhou novo prazo prá 
abrir as portas, depois que o Conselho 
Nacional das Zonas de Processamento de 
Exportação aprovou no fim de semana, a 
prorrogação de 540 dias para que o 
cronograma da balzaquiana ZPE cacerense, 
seja executado. Pra quem chegou a pouco 
de fora, o cronograma dela já foi executado 
e, é o seguinte: a Zona nasceu por decreto, 
com o então presidente Sarney em 1988; 
Depois, Collor mandou parar; Itamar 
Franco conseguiu reativar; FHC e o então 
ministro José Serra desmobilizaram o 
programa; No segundo mandato de Lula, o 
trem começou a deslanchar em 2007 
quando o Congresso mudou a lei, que foi 
sancionada, exigindo atualização. Em 
2008, uma medida provisória preencheu 
algumas lacunas, mas faltavam os cargos 

do conselho nacional responsável 
pela aprovação dos projetos, e então, 
somente em 2009 uma lei foi aprovada 
montando essa estrutura. 

Em 2 de março de 2010, reunião 
ocorrida entre o grupo de empresários, 
investidores e autoridades de Cáceres e o 
presidente da Fiemt, deu o chute inicial para 
uma articulação mais incisiva em prol da 
implantação da ZPE. Em 17 de novembro 
de 2011, os releases do governo diziam que 
a Zona, já estava em processo adiantado de 
obras de terraplenagem, cercamento da 
área, processo de licenciamento ambiental 
e consolidação jurídica; Em 22 de 
Fevereiro de 2012, os presidentes da 
Associação Brasileira de Zonas de 
Processamento de Exportação e da 
Administradora da ZPE, protocolaram na 
Receita Federal o pedido de 

alfandegamento para análise e 
aprovação, estando então pronta para ser 
implantada; Em 16 de janeiro de 2013, a 
implantação da ZPE de Cáceres, diziam, 
era realidade, e veio D. Pedro de táxi, ou era 
Taques,Talkei? Deslanchando a ZPE com 
capacidade para 230 indústrias, com prédio 
administrativo, restaurante, bloco da 
Receita Federal, pátio de manobra, guarita 
principal de pedestres e de veículos, galpão 
e os etcéteras. 

E as instalações, gente do Céu, 
construção da rede de água, Estação de 
Tratamento de Esgoto, drenagem, estações 
elétricas e os cambaus. Foi se o Táxi & Cia, 
mas vem pela frente mais 540 dias, né, 
Mané? Prá quem esperou já esperou mais 
de 11 mil dias, mais um ano e meio, é 
queném uma pereba a mais na catapora, 
nem coça, né mesmo? Mas, que virou zona, 

Nos últimos dias em nosso país, um 
assunto que tem sido constantemente 
debatido é a prisão em 2ª instancia, seja em 
noticiários televisivos, nos radiofônicos, 
nas paginas de internet, nas redes sociais, 
na fila do banco, no boteco da esquina; as 
pessoas comentam e opinam quando um 
réu condenado pode começar a cumprir 
pena. De Inicio, é importante explicar que 
no ordenamento jurídico existem 4 graus de 
jurisdição. As decisões Judiciais em 1ª grau 
de jurisdição são proferidas por um juiz de 
direito singular, que decide sozinho o caso, 
depois  de  sobrepesar  as  provas  
apresentadas pelo Ministério Público e pela 
defesa (representada pela Advocacia ou 
pela Defensoria Publica).  

Qualquer uma das partes pode 
discordar da decisão e apelar para o 2ª grau 
de jurisdição, momento em que o processo 
será julgado por desembargadores (juízes 
do 2ª grau), podendo isso ocorrer em um 
Tribunal de Justiça (em casos de 
competência da justiça comum estadual) ou 
por um Tribunal Regional Federal (em 
casos de competência da justiça comum 

federal). Nesta hipótese, tem se o 
julgamento por um órgão colegiado. Ou 
seja, aqui, não é apenas um juiz, e sim três, 
( n o  2 ª  g r a u ,  c h a m a d o s  d e  
desembargadores), geralmente, um 
desembargador relator, e dois membros da 
turma. Importante salientar que pela regra 
atual é nesse momento que se executa a 
pena, após a condenação em 2ª instancia.

Os outros dois graus de jurisdição 
são o STJ e STF, respectivamente, 
correspondente a 3ª e 4ª de jurisdição, e são 
julgados por juízes, chamados de ministros.  
A discussão que o STF decidira em breve 
reside justamente nesse ponto, sobre qual 
seria o momento que se poderia começar 
executar a pena do condenado, se somente 
após o transito em julgado (na 4ª instancia) 
ou na 2ª instancia. Argumentos plausíveis 
existem dos dois lados. Vejamos:

A corrente que é a favor de se 
prender apenas após o transito em julgado 
argumenta que a prisão antes do transito em 
julgado afronta a constituição federal em 
seu Art. 5º LVII, que tem a seguinte redação 
“ ninguém será considerado culpado até o 
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CALENDÁRIO

FUMO & FOGO

PRACABÁ COM O PEQUI

IMAGEM SUJA

TUCANO/TSE

BERERÉ PARLAMENTAR

Hoje é terça-feira, 26 de novembro,  a Lua 
Nova nasce às 13h07 e vai até o dia 3 de 
dezembro, quando vira crescente; Previsão 
do Tempo, Cptec.Inpe, para Cáceres, hoje 
com máxima de 36º e minima de 23º, 71% 
de chances de chuva com volume de 10 
mm; sol e aumento de nuvens de manhã, 
com pancadas de chuva à tarde e à noite. 
Hoje se comemora o Dia do Ministério 
Público, e do Conselheiro Tutelar. Santo do 
dia,  São Belino; Anjo do dia: Iehuhiah.

Para quem não acredita no perigo de uma 
simples brasinha neste calorão que até 
cachorro na bunda sua, algumas bitucas de 
cigarro, (guimbas) jogadas próximas de 
um transformador da Rodoviária de 
Cuiabá, foram o bastante para  causar um 
princípio de incêndio no local, no final de 
semana. O Corpo de Bombeiros foi 
acionado, no entanto, a brigada da própria 
rodoviária foi quem controlou o incidente. 
Recapitulando, fumar faz mal também ao 
meio ambiente.

Falando em incêndios florestais e falta de 
chuva , a produção do pequi em Ribeirão 
Cascalheira, principal produtor de MT, 
poderá ter uma redução de 50% e o ferro,o 
produtor já sentiu ao começar a colheita. 
Conforme decreto estadual, o pequizeiro é 
considerada uma das árvores símbolos do 
nosso Estado no bioma do cerrado, mas os 
criminosos incendiários e desmatadores, a 
guiza da impunidade, estão acabando com 
o pequi do matão.

Em visita a Cuiabá na última quinta-feira 
(21) o ministro do Meio Ambiente Ricardo 
Salles reconheceu que alguns erros 
precisam ser corrigidos em Mato Grosso, 
assim como no resto dos Estados, para 
melhorar a imagem ambiental do país no 
resto do mundo. Se o ministro que ganha 
um salarião (dinheiro do povo) para fazer 
turismo não sabe, é só aplicar a lei, prender 
os desmatadores e incendiários das 
florestas. Sabe quando ele vai fazer isso? 
Nunca!

O Pleno do TSE negou por unanimidade o 
recurso do deputado estadual tucano 
Carlos Avalone, que tenta trancar a ação 
judicial que pode resultar em sua cassação, 
por conta das eleições de 2018, quando 3 
pessoas foram detidas em flagrante, na BR-
070, com R$ 90 mil em dinheiro e várias 
caixas de santinhos do então candidato.  
Trocando em miúdos, um ano, ele levou 
numa boa, se vacilar, ele leva mais um e 
quiçá termina seu mandato, coisas, to 
Brezil.

Dezembro está batendo a porta  e já 
estamos projetando a edição especial, 
como os jornais com Jota maiúsculo 
fazem todos os anos, abrindo as páginas 
do JCC para mensagens comerciais a 
precinhos de Papai Noel;  Inclusive para 
os políticos, vereadores e deputados, 
embora alguns dizem não ter dinheiro para 
pagar mensagens, uma Mentira. Só na 
Cota Parlamentar, (reembolsável) um 
deputado aqui de MT gastou em outubro,  
R$ 31.500,00 e dentre as despesas, 
divulgação de atividade parlamentar, 
menos com a imprensa de Cáceres.

trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória”, Logo a letra da lei não 
abre espaço a interpretações, assim defende 
a ala pró liberdade. A corrente que é a favor 
de se prender após a condenação em 2ª 
instancia argumenta que aguardar a prisão 
até o transito em julgado (na 4ª instancia) 
seria dar brecha a impunidade, pois o 
processo demora tanto tempo para ter um 
desfecho que réus abonados com bons 
advogados conseguem atrasar o processo 
com técnicas processuais, a um ponto que 
seja declarada a prescrição no processo.

Assim, importante decisão a ser 
tomada nos próximos dias, visto que dados 
do CNJ apontam que 4.895 podem ser 
soltos caso a jurisprudência atual seja 
revertida no julgamento, e se passe a 
executar a pena somente após o transito em 
julgado. 
***___Thomas Canellas Deluque, 
Advogado, pós graduando em direito de 
Família e Sucessões na Escola Brasileira de 
Direito - EBRADI, com atuação em direito 
criminal, eleitoral e direito de família e 
sucessões.

Afinal, o que quer dizer prisão após condenação em 2ª instancia?

Cronograma da Zona
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 Polícia Militar lançou na 
última sexta-feira (22) na Acapital de MT e municípios 

pólos, a Operação Final de Ano de 
forma simultânea nos 15 Comandos 
Regionais do Estado, com reforço do 
policiamento preventivo em 30%, 
a m p l i a n d o  a ç õ e s  c o n t r a  a   
criminalidade no aspecto repressivo, 
até 1º de janeiro de 2020. 

Em Cuiabá, cerca de 1.530 
policiais e 200 viaturas, entre carros 
e motocicletas, estarão nas ruas 
diariamente, em áreas comerciais, 
como o centro e outros locais de 
concentração de consumidores.

Em Cáceres o lançamento 
aconteceu na manhã da sexta-feiras, 
(22) no quartel do 6º Comando 
Regional de Polícia Militar, 
estabelecendo ações reforçadas nas 
ruas, mediante um planejamento 
local e regional,abrangente à 
circunscrição do CR, exemplo, 
Mirassol D´Oeste, Araputanga e 
Lambari D´Oeste.

ano,ficam vulneráveis aos 
bandidos.

Seguundo Oliveira, os 
policiais estão bem treinados e 
atuarão na vigilância das ruas, 
praças, ajuntamento de pessoas, com 
blitz e abordagens necessárias. 

A ordem é agir com firmeza, 

Na oportunidade, o Coronel 
José Nildo Silva de Oliveira, 
Comandante Geral do 6º C.R da PM, 
especificou que as ações ostensivas 
desta operação,visam a segurança e 
garantia da ordem,à toda população, 
inclusa a classe dos comerciantes, 
que na época de festas de final de 

v i a t u r a s  e m  a ç õ e s  
preventivas de policiamento 
diuturno em sintonia com o serviço 
de inteligência no monitoramento de 
locais e situações relacionadas a 

prevenção ao crime e 
prontos para mandar pra cadeia os 
meliantes. 

Para esta operação foram 
destacados em Cáceres, 156 

sustentável. Com nossa orla 
r e v i t a l i z a d a ,  o  p r o j e t o  d e  
saneamento básico aprovado pela 
Câmara de vereadores, além da 
união do Trade turístico, não tenho 
dúvidas que fortaleceremos o 
turismo em nosso município além de 
proporcionar uma cidade melhor 
para todos que aqui vivem”, 
declarou o Prefeito.  

Já o Secretário de Turismo e 
Cultura Júnior Trindade afirmou ser 
oportuna a vinda das operadoras no 
município, enfatizando que a 
Sicmatur está trabalhando para 
diversificar a oferta turística. 
“Queremos que o Brasil e o mundo 
conheçam nossas belezas naturais e 
históricas”, concluiu, agradecendo 
os empresários que acreditam no 
t u r i s m o  c o m o  u m a  m a t r i z  
econômica municipal. 

“ Va m o s  c o n t i n u a r  o  
t r a b a l h o  p o i s  t e m o s  a  
responsabilidade e a preocupação de 
gerar novos postos de trabalho e 
distribuir riquezas de forma 
equilibrada”, finalizou o Secretário.

m grupo de representantes 
de dez operadoras turísticas Uesteve na última semana 

visitando Cáceres, com o intuito de 
conhecer de perto nossos produtos 
turísticos e consequentemente 
posicionar o produto destino 
Cáceres no mercado nacional.

As operadoras do Rio de 
Janeiro e São Paulo participam do 
Famtour da Rota Pantanal Norte-
Chapada dos Guimarães que 
incluem municípios Cáceres, 
Cuiabá, Poconé e Nobres. A Ação faz 
parte do Programa do Ministério do 
Turismo, Investe + Turismo, com 
parcerias entre a EMBRATUR, 
S E B R A E ,  S e c r e t a r i a  d e  
Desenvolvimento do Estado- 
SEDEC-MT e  a  P re f e i t u r a  
Municipal de Cáceres.

Desde o começo do ano 
várias reuniões foram realizadas na 
unidade do Sebrae de Cáceres. Uma 

parte do Trade turístico se 
mobilizou e vem acompanhando de 
perto as ações além de contribuir 
diretamente na formatação da oferta 
turística do município.

O grupo foi acompanhado 
pelo Turismólogo da Prefeitura 
Municipal André Couto, Presidente 
do Conselho Municipal de Turismo 
Luís Henrique Lemos e o empresário 
Eduardo de Oliveira. “A vinda das 
operadoras para conhecer nosso 
destino, fortalece as estratégias de 
divulgação.  Cáceres  é  hoje  
reconhecida como um destino de 
pesca, atualmente trabalhamos para 
diversificar outros segmentos como 
o Ecoturismo, Turismo de Eventos, e 
Turismo Rural”, declara André 
Couto.

O Prefeito Francis Maris 
Cruz agradeceu o empenho de todos 
mais uma vez. “Estamos no caminho 
para construir um turismo 

oradores do distrito do 
Caramujo, zona rural de MC á c e r e s ,  f i c a r a m  

assustados, quando na última sexta-
feira, 22, ao passarem pelo rio que 
corre na comunidade do Barreirão, 
encontrar centenas de peixes às 
margens de um rio que passa naquela 
região. Eles relataram que sentiram 
um cheiro forte e foram até o rio para 
ver o que estava acontecendo.

Ao chegarem no local, os 
moradores encontraram vários 
peixes mortos e agonizando às 
margens do rio e debaixo da ponte, 
entrando em contato com a Polícia 
Ambiental,que segundo afirmaram, 
não pode atender o caso, pois o 
plantão informou que haviam apenas 
dois policiais e, eles estavam em 
outra ocorrência.

O chefe da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Luiz 
Sérgio Garcia, informou que 
acionará os órgão responsáveis para 
realizar uma perícia no local e colher 

amostras para exames 
laboratoriais, já que a suspeita, 
segundo a população daquela região, 
é de que jogaram óleo ou veneno no 
rio.

No entanto, ainda não há 
confirmação do que possa ter 
causado a morte desses peixes. 
Ontem, com apoio da 4ª Cia de 
Polícia Mili tar  de Proteção 
Ambiental, uma equipe da SEMA 
coletou amostras para análise da 
água, e encaminhamento à Gerência 
de  Labora tór io  de  Es tudos  
Ambientais em Cuiabá.

A Sema informou que o 
resultado das amostras coletadas das 
águas sai em alguns dias, mas que 
resultados preliminares devem sair 
no início da próxima semana. O 
resultado total  das análises 
realizadas não tem previsão, pois 
alguns dos testes são feitos fora do 
estado. Conforme os moradores, 
esta não foi a primeira vez que a 
mortandade de peixes acontece no 

TOLERÂNCIA ZERO

Polícia militar arma esquema
para o fim do ano em Cáceres

Ações serão reforçadas mediante um planejamento local e regional, abrangente à  circunscrição do CR, visando a segurança e garantia da ordem, à toda população

Da Redação

Centralização do 6º CR/PM facilita as operações na área comercial   

Foto: JCC

INVESTIMENTOS

Cáceres recebe visita de
operadoras de turismo

Assessoria c/ Redação

Belezas naturais destacam Cáceres no turismo nacional   

Foto: Luis Lemos

Segundo moradores, esta não é a primeira mortandade de peixes no rio  

Foto: Divulgação

BARREIRÃO

Moradores encontram peixes
mortos em rio no Caramujo

Da Redação
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Bugres, onde permanece 
internada, não sendo informado o 
seu estado de saúde. Em conversa 
com uma testemunha, que se fazia 
presente no local, foi informado que 
o Dodge Ram, trafegava em alta 
velocidade pela Avenida José 
Antônio de Farias, sentido Avenida 
Castelo Branco,  quando no 
cruzamento com a Avenida Joaquim 
Mariano de Miranda, veio a colidir 
com a lateral direita do Fiat Toro, que 
trafegava pela referida Avenida, 
sentido Praça Ângelo Masson.

Outra testemunha disse que 
o condutor da Dodge Ram, Eliton 
Carlos Zardo, minutos antes estava 
em uma festa no clube Alphaville, 
com demais pessoas, sendo que após 
o ocorrido ele (Eliton), ligou para um 

amigo de nome Paulo, para 
que lhe ajudasse a fugir do local. Que 
realmente, Paulo e mais duas 
mulheres, teriam-no ajudado a fugir 
em uma Hilux, de cor preta e placas 
de São José do Rio Claro. .

Os policiais informaram 
ainda que o condutor da Dodge Ram 
e o amigo que auxiliou na fuga não 
prestaram qualquer tipo de socorro 
as vítimas. Diante da situação os 
policiais saíram em diligências na 
tentativa de localizar os suspeitos, 
porém, sem êxito.

Segundo informações de 
parentes, a vítima (Joel Ferreira 
Leite), o mesmo teria ido a cidade de 
Barra do Bugres, para o velório de 
uma tia e infelizmente acabou 
morrendo também.

a droga para aquela cidade.
Diante do flagrante, o PM 

reformado de Mato Grosso Normano 
França de Maia, o carro Astra, o revólver  
e toda a substância entorpecente 
apreendidos,foram encaminhados até a 
sede da PF em Fortaleza, para o devido 
auto flagrancial, oficializando-se a 
prisão do individuo à disposição da 
justiça.

 terceiro sargento da reserva da 
Polícia Militar de Mato Grosso, ONormano França de Maia, foi 

preso no último domingo pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) com mais de 
41 quilos de pasta base da cocaína em 
seu veículo. A situação foi flagrada na na 
unidade operacional da PRF do 
município de Chorozinho, interior do 
Ceará, no último domingo (24), quando 
o mulão dirigia o automóvel Astra, com 
placas de São Paulo, em atitudes 
suspeitas.

Segundo as informações da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi 
realizada uma abordagem no veículo do 
militar (GM Astra), sendo que foram 
encontrados mais de 41 quilos da droga. 
Os policiais do nordeste identificaram 
ainda, que o Normano estava armado e o 
questionaram a respeito.

Ele informou que possuía 
autorização para porte de arma, pois era 
militar e apresentou um documento de 
registro do armamento, mas a equipe da 
PRF verificou a documentação e 
constatou que o registro se tratava de 
arma de fogo diferente da que o homem 
transportava,uma pistola  Taurus calibre 
.380, 20 munições e R$ 2.200,00 em 
espécie.A droga, que o traficante teria 
adquirido na fronteira de MT com a 

local. Com isso, os policiais 
realizaram o isolamento do local e 
acionaram a polícia civil e a Politec, 
para os trabalhos de praxe e remoção 
do cadáver ao IML.

A condutora do Fiat Toro, de 
nome Ana Paula Barbosa Rodrigues, 
de 23, sobrinha de Joel, foi 
encaminhada ao hospital de Barra do 

morte do cacerense Joel Ferreira 
Leite, 50, que estava como 
passageiro no Fiat e residia no bairro 
Cavalhada.

A PM de Barra esteve no 
local e acionou a equipe do SAMU, 
mas conforme relato da equipe 
médica, Joel infelizmente não 
resistira aos ferimentos e morreu no 

m acidente de trânsito 
envolvendo um Dodge URam, de cor branca, placas 

NRM 8009 e uma camionete Fiat 
Toro, de cor prata, placas QCE 8116, 
ocorrido por volta das 23h50 da 
última sexta-feira, (22)  na Rua José 
Antônio de Farias, no centro de 
Barra do Bugres, culminou coma 

Bol ív i a ,  fo i  l oca l i zada  
minuciosa no interior do veículo 
escondida nos forros das portas do carro. 
A lataria interna do carro estava vedada 
com uma manta de alumínio, para evitar 
que o cheiro da droga pudesse se 
espalhar. Informações do flagrante 
constam que o detido, terceiro sargento 
da reserva da Policia Militar de Mato 
Grosso,  fazia a rota Cuiabá-Fortaleza, 

Médico (PAM) com diversas 
per furações  em seu  corpo ,  
ocasionadas por disparos de arma de 
fogo. Devido a gravidade dos 
f e r i m e n t o s ,  a  v i t i m a  f o i  
encaminhada ao hospital de Cuiabá, 
onde não resistiu e morreu na manhã 
de domingo.

No tocante ao crime, 
registra o B.O, que Ígor César, 
passava por uma rua na região 
central da cidade quando avistou 
uma briga e parou para ajudar a 
separar os envolvidos e no meio da 
discussão, o suspeito, Anderson, 
teria sacado uma arma e efetuado os 
disparos que teriam atingido a região 
do tórax da vítima e, fugido do local.

O acusado Anderson, fugiu 
do local em um veículo Prisma, que 
tinha placa de táxi, juntamente com 
outro comparsa e está sendo caçado 
pela polícia, que busca agora, os 
motivos e demais implicados na 
briga, cuja intervenção da vitima 
fatal, foi sem dúvida os motivos do 
homicídio.

quando foi assassinado a tiros, Igor 
César Moraes de Souza, 24. 
Segundo as informações iniciais do 
Boletim de Ocorrência da Polícia 
Militar, por volta das 22h40 do 
último sábado (23), Igor César 
Moraes de Souza, 24, teria dado 
entrada no Pronto Atendimento 

m elemento por enquanto 
identificado pela polícia Uapenas, como Anderson, 

que seria irmão de candidato a 
deputado estadual em Poconé,  está 
sendo procurado como principal 
suspeito de um homicídio na noite de 
sábado último naquela cidade, 

BEBIDA E VOLANTE

Acidente mata cacerense que
foi ao velório da tia em Barra

Motorista do Dodge, que teria provocado a colisão resultando em morte, estaria bêbado e fugiu do local numa Hillux, sem prestar socorro às vitimas do Fiat-Toro

Plug-News c/ Redação

Joel Ferreira Leite morreu nas ferragens da camioneta acidentada   

Foto: Plug-News

DEIXA-DISSO

Assassinado ao tentar
separar briga na rua

G1-MT c/ Redação

Anderson Silva, está sendo procurado pela policia de Poconé   

Foto: Reprodução

FARDA SUJA

Sargento da PM de MT dança
com 41 kg de coca no nordeste
D.N c/ Redação

Normano França de Maia, 3º Sgto PM/MT, da reserva prá cadeia  

Foto-Documento
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Lei Maria da Penha foi 
criada em 7 de agosto de 2006 
pela lei nº 11.340 para garantir 
a segurança física, psicológica, 
patrimonial ou moral, coibindo 
qualquer tipo de violência e 
que a policia vem fazendo o 
possível para a defesa das 
mulheres, sobretudo na fase 
inicial, antes que se chegue e o 
extremo.

O  d e l e g a d o  
c o m p l e m e n t o u , q u e  a s  
naturezas dos casos podem ser 
por ameaça, lesão corporal, 
injúria, injúria real, difamação, 
violação de domicílio, calúnia, 
perturbação do trabalho ou 

sossego alheio, estupro, 
injúria mediante preconceito, 
homicídio tentado, assédio 
sexual ,  constrangimento 
ilegal, importunação ofensiva 
ao pudor, homicídio doloso, 
maus tratos,  com lesão 
corporal grave, inviolabilidade 
do domicílio e ato obsceno.

Como se pode observar 
s ã o  v á r i o s  o s  d e l i t o s  
enquadrados e as vitimas, 
parentes, vizinhos e, ou,  
amigos, podem denunciar 
anonimamente os casos de 
violência, pois os órgãos irão 
atender o caso da mesma 
forma.

devem ser combatidos. 
“Todos os casos devem ser 
tratados logo nos primeiros 
sinais de violência, nós 
aconselhamos a procurar os 
órgãos responsáveis para que a 
situação não se agrave”.

Maciel lembrou, que a 

e janeiro a outubro 
d e s t e  a n o ,  f o i  Dregistrado em Pontes 

e Lacerda, 553 casos de 
violência contra mulher e 
foram providenciadas 230 
medidas protetivas dos mais 
variados tipos, com vítimas de 

18 a 59 anos. Em relação ao 
mesmo período  de 2018, 
foram registrados 60 novos 
casos ,  um preocupan te  
aumento de quase 10 vezes.

De acordo com o 
delegado Maurício Maciel, os 
números são alarmantes e 

 P r e f e i t u r a  d e  
Figueirópolis d'Oeste, Ana região de Cáceres,  

divulgou a abertura do novo 
Concurso Público destinado ao 
preenchimento de vagas em 
níveis médio e superior. 

As oportunidades são 
para os cargos de: Assistente 
Social (1); Fiscal de Vigilância 
Sanitária (1); Médico Clínico 
Geral (1); e Técnico de 
Enfermagem (2). 

Os profissionais que 
forem efetivados terão o 
vencimento de R$ 1.383,01 a 
R$ 15.367,15 em regime de 20 
a 40 horas semanais.

As inscrições foram 
abertas no dia 19 de novembro 
último e vão até o dia 19 de 

dezembro, por meio do 
endereço  e le t rôn ico  da  
p r e f e i t u r a ,   
www.figueiropolisdoeste.mt.g
ov.br e a  taxa de participação é 
de R$ 70,00 a R$ 150,00.

C o m o  m é t o d o  d e  
avaliação dos concorrentes 
será aplicado Prova Objetiva 
na provável data do dia 26 de 
janeiro de 2020. 

Este Concurso Público 
tem o prazo de validade de dois 
anos, a contar da data da 
publicação da homologação do 
seu resultado, prorrogável, 
uma vez, por igual período. 

Maiores informações 
no portal da prefeitura de 
Figueirópolis D'Oeste.

LEI MARIA DA PENHA

Explode em Pontes e Lacerda
os casos de violência doméstica

Para o delegado Maciel, os números são alarmantes e devem ser combatidos logo nos primeiros sinais de violência, para que a situação não se agrave

TVCO c/ Redação

Delegado Maciel, aconselha vitimas, a procurar os órgãos responsáveis   

Foto: TV Centro Oeste

CONCURSO

Figueirópolis D'Oeste oferece
cinco vagas no setor de saúde
Assessoria

Concurso vai selecionar profissionais na área de saúde pública   

Foto: Ilustrativa
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SOCIAL

M a r t e  e m  E s c o r p i ã o ,  
continua recebendo um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período em que 
você deve tomar cuidados 
redobrados com os excessos, 
especialmente os emocionais 

e sensuais. O período pode envolver brigas e 
rompimentos, dos quais pode vir a se 
arrepender. Mantenha o autocontrole.

Esotérico

M a r t e  e m  E s c o r p i ã o ,  
continua recebendo um tenso 
aspecto de Urano em seu 
signo marcando um período 
em que você deve estar 
atento à sua maneira de se 

relacionar, pois pode estar menos sensível e 
mais agressivo. A falta de tato pode ser uma 
marca dos próximos dias, portanto, observe-
se e evite problemas.

M a r t e  e m  E s c o r p i ã o ,  
continua recebendo um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 
nervosismo e dificuldade em 
manter o controle de sua 

agenda. O excesso de compromissos, 
especialmente no trabalho, pode gerar muito 
s t ress  e  sua ansiedade aumentar  
consideravelmente. Cuide-se.

Marte  em Escorp ião ,  
continua recebendo um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro marcando um período 
intenso, de emoções à flor 

da pele e necessidade de autodescoberta. A 
vida social ganha movimento e uma nova 
paixão, carregada de romance, pode 
começar a qualquer momento. Mas tome 
cuidado com os excessos. 

Mar te  em Escorp ião ,  
continua recebendo um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro marcando um período 
de nervosismo e necessidade 
de cautela na vida doméstica 

e familiar. Tome cuidado com acidentes 
domésticos e procure não se envolver em 
provocações. Controle suas emoções.

Mar te  em Escorp ião ,  
continua recebendo um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro marcando um período 
de mudanças inesperadas e 
necess idade  de  rever  

algumas escolhas relacionadas a seus 
planos de carreira. Um projeto pode pode 
trazer imprevistos e precisar de novas 
estratégias.

Mar te  em Escorp ião ,  
continua recebendo um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro marcando um período 
em que você deve manter os 
cuidados redobrados com 

suas finanças. Não se envolva em nenhum 
novo investimento nos próximos dias, 
especialmente os de risco, pois há perigo 
de perdas. 

Marte em seu signo, continua 
recebendo um tenso aspecto 
d e  U r a n o  e m  To u r o  
marcando um período de 
mudanças inesperadas e 
situações inusitadas, que 

marcam seus dias. Procure manter a calma 
diante de imprevistos e aprenda a lidar com 
a tensão sem explosões emocionais. 
Mantenha o autocontrole.

Marte em Escorpião, 
continua recebendo um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro  marcando  um 
período de movimento 

intenso na vida social e em trabalhos em 
equipe. Um projeto pode apresentar 
alguns problemas e obrigar a mudança 
de decisões e escolhas. Tome cuidados 
redobrados com as palavras e acidentes.

M a r t e  e m  E s c o r p i ã o ,  
continua recebendo um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 
movimento e nervosismo, de 
processos mentais intensos, 

que podem levar ao desequilíbrio de suas 
emoções. O momento pede discernimento, 
reflexão e meditação. Uma viagem pode ser 
adiada por alguns dias.

M a r t e  e m  E s c o r p i ã o ,  
continua recebendo um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
marcando um período de 
nervosismo e impulsividade, 
em que você deve tomar 

cuidados redobrados com as palavras, ditas 
e escritas. O período, que dura alguns dias, 
pode gerar desassossego e ansiedade, 
provocando mal estar emocional. Procure 
meditar.

Marte em Escorpião,  
continua recebendo um 
tenso aspecto de Urano em 
To u r o  m a r c a n d o  u m  
período de nervosismo e 

dificuldade de expressar seus dramas 
emocionais. O período pode estar 
relacionado com a queda da energia vital 
e necessidade de manter maior cuidado 
com sua saúde.

By Rosane Michels

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

Felicitações a princesa Maisa Carvalho 
Mendes que comemorou mais um 
aniversário ao lado dos pais Anelisa e 
Marco Antônio,  das maninhas,   
padrinhos, tios e avós.    Que Papai do 
Céu  te ilumine, te guie e te proteja em 
todos os dias da sua vida. Parabéns 
gatinha!

No rol dos aniversariantes, destacamos 
Lucilene Bandeira a quem enviamos 
votos de um novo ano repleto de coisas 
boas, felicidades e saúde sempre. 
Abraços da coluna.

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

Em nossos registros 
Plinio Samaclay troca 
de idade e recebe o 
carinho especial da 
família e amigos. Nós 
do JCC desejamos 
a m o r,  s a ú d e   e  
felicidades. Que você 
possa celebrar a vida 
hoje e sempre. Feliz 
Aniversário!

Flores multicoloridas a elegante Maria Aparecida 
Nepomuceno que ontem recebeu os abraços calorosos da 
família e rol de amigos que cantaram o tradicional Parabéns. 
Saúde e muitos anos de vida, são os nossos desejos pela 
passagem da data maior.

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

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

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

************
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f o i  l a n ç a d o  e m  
profundidade, passou pela 
marcação e chutou, mas parou em 
bela defesa de Victor Souza. 

O Dourado também foi 
atrás de tirar o zero do placar, mas 
a rede não balançou para nenhum 
dos lados.

jogada aos 33, quando 
Lucas Braga avançou pela direita, 
ganhou na corrida, mas bateu 
errado. A bola sobrou para Josiel, 
m a s  o  a t a c a n t e  f u r o u  e  
desperdiçou a oportunidade.

Logo no início da segunda 
etapa, o Pantera quase abriu o 
marcador, quando Marlon Freitas 

articipar da Copa do 
Brasil, a competição mais Pdemocrática e milionária 

do futebol brasileiro é sonho de 
todo clube de futebol brasileiro, 
já que o mínimo que um clube 
ganha é  R$ 525 mil, uma quantia 
boa para o poder econômico de 
uma equipe, principalmente em 
Mato Grosso, onde a maioria dos 
clubes tem orçamentos baixos 
com dificuldade financeira.

Em 2019, Mato Grosso 
teve três vagas na competição 

nacional e, para 2020, o 
estado ficou recheado com mais 
uma vaga, pela conquista do 
título do Cuiabá na Copa Verde, 
g a r a n t i n d o  o  D o u r a d o  
diretamente nas oitavas de final 
da Copa do Brasil. 

O  Cu iabá  j á  hav ia  
conquistado a vaga, por ter sido 
campeão mato-grossense, sendo 
assim, a quarta vaga do estado 
será indicada pela Federação 
Mato-grossense de Futebol e 
deve acontecer através da 

classificação geral do 
Estadual.

O União Esporte Clube é 
o provável beneficiado, já que foi 
o  t e r c e i r o  c o l o c a d o  d o  
Campeonato Mato-grossense. No 
artigo 17 do regulamento da 
competição regional, consta que 
haveria confronto para definição 
de 3º e 4º colocado, porém, no 
segundo parágrafo do mesmo 
artigo, só aconteceria caso 
houvesse uma disputa pela vaga 
na Série D do Brasileiro.

Como o Luverdense foi 
eliminado na semifinal e já tinha a 
vaga na Série C, não foi 
necessário o confronto contra o 
União, que foi consolidado pela 
FMF o terceiro colocado geral 
pela pontuação de todas as fases, 
logo  após  o  t é rmino  do  
campeonato. Com isso, o time de 
Rondonópol i s  ganhar ia  a  
segunda vaga do certame.

“Estamos em contato com 
a CBF, acredito que no mais 
tardar. Temos direcionado com 
eles essa conversa para que o 
entendimento não fique único, 
que seja em conjunto. 

Deve ser o União, mas 
ainda não posso cravar porque 
estamos no aguardo. Esperamos 
resolver o mais rápido possível”, 
disse.

 Cuiabá vive uma fase 
espetacular.  Com a Oconquista do título da 

Copa Verde diante do Paysandu-
PA na última quarta-feira (22) no 
Mangueirão, em Belém, que 
garantiu a vaga direta do Dourado 
nas oitavas de final da Copa do 
Brasil e mais R$ 2,5 milhões no 
caixa do clube no ano que vem, o 
Cuiabá também já garantiu sua 
permanência na Série B, objetivo 
traçado desde o acesso em 2018.

Na tarde de sábado 
último, (23), o Cuiabá entrou em 

c a m p o  d i a n t e  d o  
Botafogo de Ribeirão Preto (SP) 
no Estádio Santa Cruz, pela 
penúltima rodada da Série B do 
Campeonato Brasileiro e sem 
mais pretensões na competição, 
as duas equipes acabaram ficando 
no empate sem gols.

Com o resultado, o 
Dourado cuiabano chegou a 52 
pontos  e  ocupa a  oi tava 
colocação, logo à frente do 
Pantera, que tem três pontos a 
menos. 

Pela última rodada, no 

sábado, (30), às 16h30, os 
mato-grossenses recebem o Vila 
N o v a  n a  A r e n a  
Pantanal,despedindo-se do  
certame fase 2019, para tentar 
uma nova fase da série B em 
2020.

Quanto ao resumo do jogo 
contra o Fogão paulista, o 
Botafogo criou a primeiro boa 
chance da partida aos 12 minutos.

Murilo recebeu na ponta 
esquerda e cruzou para Henan, 
que dominou e emendou uma 
bicicleta, mandando para fora. Já 

PENÚLTIMO JOGO

Dourado cumpre tabela
no empate com o Fogão

Sem chances de chegar ao G-4 do acesso à elite do futebol brasileiro,o Cuiabá na  condição de caçula até que fez uma boa participação, adiando sonho para 2020

Da Redação

BOCA LIVRE

União de olho na 4ª vaga
da Copa do Brasil 2020

O.E. c/ Redação Colorado de Roo, pode ficar com a 4ª vaga da Copa do Brasil  

Foto: Arquivo

Colorado de Roo, pode ficar com a 4ª vaga da Copa do Brasil   

Foto: Arquivo
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m meio às articulações 
para definir o montante Ede dinheiro público que 

será destinado às campanhas 
municipais de 2020, líderes 
partidários na Câmara discutem a 
possibilidade de vitaminar o 
fundo eleitoral taxando em 3% os 
salários de todos os políticos do 
país e de seus respectivos 
assessores. A medida, cujo 
objetivo seria reunir algo em 
torno de R$ 4 bilhões a cada dois 

a n o s ,  p a s s a n d o  a  v a l e r  
possivelmente já para as eleições 
gerais de 2022, tornaria oficial, e 
com destinação carimbada para o 
financiamento eleitoral, uma 
prática que hoje é feita de forma 
e s c a m o t e a d a  e m  a l g u n s  
gabinetes. Trata-se de uma 
espécie de "rachadinha", que se 
tornou mais conhecida com as 
investigações sobre deputados e 
assessores parlamentares do Rio 
de Janeiro. O projeto que 

oficializaria a "rachadinha" já é 
objeto de discussões preliminares 
no MPF (Ministério Público 
Federal), conforme informação 
obtida pela reportagem.

O responsável por levar 
aos demais líderes partidários da 
Câmara a proposta de uma nova 
fonte de recursos para o fundo 
eleitoral foi Luis Tibé, líder da 
bancada e presidente nacional do 
partido Avante. "Eles até 
gostaram muito da ideia, até 

para sustentar as eleições. 
Isso é uma lei em que vai estar 
claro que quem vai contribuir são 
o s  a g e n t e s  d i r e t a m e n t e  
envolvidos na eleição, os 
par lamentares ,  os  cargos  
comissionados", complementa.

Só no caso dos 513 
deputados federais, por exemplo, 
que ganham mensalmente R$ 
33,8 mil e têm ao seu dispor uma 
cota mensal de R$ 111,7 mil para 
contratação de até 25 assessores, 
o valor arrecadado com a 
oficialização da "rachadinha" 
seria de R$ 58 milhões a cada dois 
anos.  A proposta de taxação do 
salário de políticos e assessores 
tem como pano de fundo a intensa 
articulação de bastidores para 
definir a fatia do Orçamento da 
União que será destinada às 
campanhas.

porque atenderia ao pleito 
de não tirar nada de outros 
investimentos públicos. Os 
envolvidos no pleito bancariam 
isso. E seria um valor pequeno, 
irrisório", afirma Tibé.

Tibé ressalta que, pelos 
cálculos feitos por técnicos, a 
cobrança da taxa de 3% do salário 
de presidente, governadores, 
senadores, deputados, prefeitos, 
vereadores e funcionários 
públicos de livre nomeação (os 
concursados não seriam taxados) 
renderia algo entre R$ 3,5 bilhões 
e R$ 4 bilhões a cada eleição.

Conforme ele, não se trata 
de rachadinha, e sim, de um fundo 
em que os cargos comissionados 
[assessores] já sabem que vão 
contribuir com 3% do salário. "A 
pessoa entra, está lá público que 
será descontado do contracheque 

m homem foi preso por 
tráfico de drogas na noite Uda última quinta-feira 

(21) em Pontes e Lacerda, na 
região de Cáceres, durante 
operação que resultou em uma 
apreensão de aproximadamente 
570 gramas de pasta base de 
cocaína.

Após denúncias e 

investigações realizadas 
pela Agência Regional de 
Inteligência do CR12, a equipe da 
Força Tática Fronteira/CR12 foi 
i n f o r m a d a  d a  s i t u a ç ã o ,  
intensificando o patrulhamento 
tático na região do ponto de venda 
de entorpecentes, obtendo êxito 
em localizar o suspeito que foi 
identificado como J.M.S, 

transitando na rua do 
bairro de sua residência.

Ao ser abordado, o 
suspeito demonstrou nervosismo 
e durante a revista pessoal foi 
localizado em um dos bolsos duas 
porções de pasta base de cocaína.

Dian te  do  fa to  e le  
confessou  que  rea lmente  
comercializava esse tipo de droga 
e que teria mais em casa. Assim as 
equipes de serviço deslocaram 
até a residência e encontraram 
outras porções da mesma 
substância no interior da moradia 
em cima da geladeira.

Também foi solicitado o 
apoio do canil ATAC/PL, a cadela 
Tessa ao farejar um fogão velho 
que estava nos fundos da 
residência conseguiu localizar 
mais algumas porções de 
entorpecente. 

O suspeito recebeu voz de 
prisão e posteriormente foi 
conduzido para a Delegacia para 
as demais providências cabíveis. 
No auto de apreensão constante 
do flagrante, consta a apreensão 
de 570 gramas de pasta base de 
cocaína.

Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), em parceria com a 
Federação das Indústrias no 
Estado de Mato Grosso (Fiemt) e o 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae).

Na cidade, o evento conta 
com o apoio do Sindicato da 
Indústria da Alimentação de 
Cáceres (SIA/Cáceres),Sindicato 
Intermunicipal das Indústrias 
Metalúrgica, Mecânica e de 
Material Elétrico da Região 
Sudoeste  de Mato Grosso 
(Sindimec/Sudoeste) e Sindicato 
Intermunicipal das Indústrias da 
Construção Civil e do Mobiliário 
da Região Sudoeste de Mato 
G r o s s o  
(Sinduscom/Sudoeste/MT).

Para participar basta 
p r e e n c h e r  o  f o r m u l á r i o  
(http://bit.ly/2OBjV7C). Mais 
informações pelo telefone (65) 
3223-1834 ou pelo e-mail 
uedirs.pda@fiemt.ind.br.

esta  terça-feira (26), 
Cáceres recebe o evento NDiálogo Industrial com o 

tema “Intervalos e Jornadas de 
Trabalho dentro do Comando 
Legal  da  Lei  13 .467/17”.  
Direcionada para gestores,  
empresários e advogados de 
empresas industriais, a palestra 
será às 19h, no Senai. O encontro é 
gratuito e tem vagas limitadas.

O evento será conduzido 
pela advogada especialista em 
direito do trabalho e auditora fiscal 
do trabalho, Maria Inez Medeiros. 
Ela explicará as informações 
técnicas da lei da reforma 
trabalhista, a interpretação e a 
correta aplicabilidade nas relações 
de trabalho. Maria Inez esclarecerá 
também sobre a extinção das horas 
in itinere, regulação do contrato 
intermitente e a nova regulação do 
contrato de trabalho a tempo 
parcial. O Diálogo é uma das ações 
do Programa de Desenvolvimento 
Associativo (PDA), iniciativa da 
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