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JUSTIÇA FEITA
Entidade estatal alegou falta de conexão entre a morte do policial e a omissão de fornecer o colete a prova de balas, mas, o relator do caso, rejeitou os argumentos

Após 10 anos família de policial
morto ganha ação contra Estado
Foto: Arquivo

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT
rejeitou o recurso do Estado de Mato Grosso no processo de dano material
e moral, condenando o recorrente a pagar R$ 60 mil à família do policial
civil João Aquino Lovor, assassinado a tiros em junho de 2008, no bairro
Jardim Cidade Nova em Cáceres, baleado no tórax, pelo suspeito Luiz da
Maia Filho. Página 03

FORA DA PAUTA

Concurso de musica para
Cáceres-240 foi cancelado
Foto: Ilustrativa

Homicida Luiz da Maia Filho se matou duas semanas depois

GENTE NOSSA

Cáceres quer 442 habitantes
a mais para ter 3% do FPM
Foto: Sugestiva

O prefeito Francis
Maris lançou um
movimento a fim de
comprovar o aumento real
da população de Cáceres e
com isso alterar o
coeficiente que define o
percentual de repasse do
Fundo de Participação dos
Municípios. Caso a cidade
demonstre ter 422
habitantes a mais do que o
que foi registrado pelo
IBGE no censo de 2017,
terá direito ao coeficiente de
3% do FPM e não mais
2,8% vigentes.
Massa humana em eventos, reflete índice populacional

Compositores e músicos aguardam nova data do concurso

Um dos eventos programados na grade festiva dos 240 anos
de fundação de Cáceres, o concurso Melhor Canção, que seria
promovido pela Fapan em homenagem à cidade este ano, foi
cancelado conforme disse Marilza Luiz Ferreira, daquela
instituição. O secretário Municipal Especial de Assuntos
Estratégicos, Wilson Kishi, confirmou a suspensão alegando
desconhecer os motivos. Página 03

PAIXÃO/PÁSCOA

PRF registra quatro mortes
na operação Semana Santa
Foto: Reprodução

Página 03

DANÇA DOS MULAS

Marmanjos e pivete caem
com 2 kg de coca no Porto
Foto: Gefron/MT

A parelha dupla de mulas do
narcotráfico de fronteira, Lucas da Cruz
Santana, Daniel de Faria dos Santos, Mateus
de Souza e o menor de iniciais J.M.S., 17,
caíram na fronteira com dois quilos de
cocaína no final de semana, num estarro do
Gefron, DRE e ARI do 6º Comando da PM
de Cáceres. Os mulas confessaram ter
comprado a droga em San Mathias por R$ 13
mil.
Página 04
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Pai e filho morreram na colisão do carro com carreta na BR 163

A PRF encerrou, às 23h59 de domingo (1º), a Operação Semana
Santa 2018, iniciada às 0h da última quinta-feira (29/03). No total, a PRF
registrou em Mato Grosso 33 acidentes, 12 deles sem vítimas e três que
resultaram em óbito. Um na BR- 158 em Nova Xavantina, outro na BR174 em Comodoro e dois na BR 163 em Diamantino. As equipes
abordaram 32 motoristas ao volante após o consumo de álcool. Página 05

Traficantes e motos com droga foram levados ao Defron
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De Judas a Pinóquio
DIA DO ATUÁRIO
Este dia 3 de abril é o Dia do Atuário,
profissional desconhecido pelo grande
público, mas apontada como a melhor
profissão do mundo, levando em conta
salário, nível de estresse, possibilidade de
emprego e ambiente de trabalho. O atuário é
um matemático especializado em calcular
riscos financeiros que atua no mercado de
seguros e previdência. É ele que calcula, por
exemplo, quanto uma empresa deve cobrar
pelo seguro de um carro e quanto ela deve ter
em caixa para arcar com seus custos. O salário
de um atuário, pode chegar a R$ 20 mil/mês.
PARTIU/DESEMPREGO
Não houve nenhuma adivinhação por parte
dos economistas e analistas econômicos que
diziam não haver consistência no foguetório
que se soltava pela retomada econômica.
Claro que houve avanços pontuais, sobretudo
pela queda da taxa de juros atuando sobre o
consumo, mas isso, sabe-se faz tempo, não é
suficiente para alavancar a atividade
econômica de maneira sólida. Os dados
divulgado pelo IBGE mostrando uma nova
elevação do desemprego e, sobretudo, que as
carteiras assinadas minguaram ao menor
nível nos últimos seis anos é a prova disso.
Mesmo com a redução dos direitos
trabalhistas, o mercado não contrata e não
contrata porque sabe que o país não tem uma
política econômica de incremento da
atividade da economia.
EITA-NÓL CARO!
O preço do litro do etanol hidratado está
assustando os motoristas da capital Cuiabá e
interior de MT, ao ser encontrado por até R$
2,99, valor muito próximo do recorde de R$
3,04 no início de 2016. Depois de algumas
semanas de promoções, quando o mesmo
combustível podia ser comprado por até R$
2,14, o valor de bomba acelera, impondo
diferenças que chegam até a R$ 0,85 por litro.
O valor promocional mais 'barato' com
vendas apenas em dinheiro ou cartão de
débito afixado nessa semana foi de R$ 2,57 o
litro.
CHANCE DOS ENTA
Os segurados que marcaram pedidos de
aposentadorias para datas e locais distantes
podem reagendar suas solicitações com a
mudança no atendimento do INSS que
permite liberação da agenda. Isso pode ser
feito sem perder os atrasados, desde que o
trabalhador mantenha como data inicial o dia
em que ligou ou entrou na internet para
agendar o pedido. Para conseguir reagendar a
solicitação, é preciso ligar para a Central 135.
SEM BANDEIRAS
Um projeto que deve ser apresentado esta
semana que vem na Câmara dos Deputados
prevê o fim da taxa extra na conta de luz, com
a suspensão do regime de bandeiras tarifárias,
em vigor desde 2015. A proposta tem como
base o parecer do Tribunal de Contas da União
que concluiu que a inclusão das bandeiras,
que aumentam o preço da energia conforme a
falta de chuvas, não tem cumprido sua missão
de inibir o consumo, mas sim contribuído para
aumentar a arrecadação do setor.
MEGA PRESTÍGIO
A juíza aposentada Selma Arruda, por quem
sempre nutrimos grande estima e
consideração mesmo não tendo a honra de
conhecê-la pessoalmente, mas pelos seus atos
na magistratura, postura e decisões
impecáveis, tem afirmado publicamente
simpatia com lideranças do PSL, mas que,
ufa, felizmente, por enquanto não fechou com
ninguém. Oxalá, não feche mesmo, apesar de
a gente saber que ela está sendo procurada
pelo PMN, PV, PSDB e PPS, até o governador
tucano Taques está na fila, sinal e prestigio,
mas cá prá nós, a justiça precisa mais dela.

Por uma questão de respeito,
embora laico como imprensa, de ética aos
cristãos e de compromisso espiritual com
Deus, a única esperança que nós, reféns
deste mundo cão, ainda temos, deixamos
passar batido no editorial da última edição o
Dia da Mentira, cuja data o calendário
registrou este ano, no último domingo.
Acreditamos até sem acaso ou coincidência,
pois analisando friamente, todos os dias (e
noites) têm sido nas últimas décadas
recheados de mentiras deslavadas no reino
tupiniquim.
Se fossemos perder nosso tempo
gravando clip que país queremos para o
futuro, com certeza seria, livre de mentiras,
a começar pelo sarcástico projeto televisivo
que nunca deu pão a defunto e se arvora em
arauto futurista, num ano de eleições
presidenciais, desce Quincas! Pois bem,
domingo último, pra abrir o quengo dos que
ainda acreditam no coelhinho da páscoa, foi
o Dia da Mentira, nos lembrando o fascista
professor de processo penal dos anos 90
quando cursamos ciências jurídicas
(Direito) em Sampa.
Conforme ele, parafraseando o
ministro Joseph Goebbels, da Propaganda
de Adolf Hitler na Alemanha Nazista, uma
mentira repetida mil vezes torna-se verdade.
Esta, apesar de ser a grande mentira do
século passado, sobretudo pela sua origem,
tem sido usada especificamente no podre
mundo político, onde salvo raras exceções, a
maioria fede da sola dos pés à caspa, ou
careca, useiros e vezeiros em mentir ao
povo. Para esta corja de safados, inimigos da
pátria e do povo, a verdade não importa além
de ser uma ameaça aos seus interesses e
patrimônios espúrios, razão assistindo à
Baudrillard, que defende a teoria de que
vivemos em uma era cujos símbolos têm
mais peso e mais força do que a própria
realidade.
Por interesse econômico ou

meramente eleitoral, esses falsos ditos
representantes da comunidade, comprovam
no dia a dia das falcatruas, não ter
compromisso com a ética. O agravante é que
parte da mídia que respira cifrões cria estes
factóides, difundindo os simulacros de
humanos como salvadores da pátria,
repetidamente e de forma massificada,
milhões de vezes, especialmente nas redes
sociais.
O mais agravante ainda é que
milhões de analfabetos políticos, alienados e
aliciados pelas mídias cifroneadas, a serviço
dos corruptos ladrões da nação, acreditam e
votam neles, já que ninguém se elege sem
votos. Nem compensa perder tempo
dissertando sobre o cotidiano desta horda
temerária, cujas mentiras chegam a
psicopatia, haja vista estes sórdidos
políticos e seus apaniguados, serem

despojados da capacidade de reflexão e ou,
de noção de moral.
Numa reflexão lógica chegamos a
conclusão de que a mentira lança luz sobre
os tortuosos caminhos que o país está
trilhando e arremata o psicanalista Jeremias
Ferraz Lima, que não duvide o leitor, o
político que mente sabe que está mentindo e
sabe por que mente, porque existe uma
tradição na política brasileira de que, através
da mentira eleitoral, é mais fácil ganhar
votos.
Então, senhores e senhoras, se como
dizia nossa avó, a mentira tem pernas curtas,
tenhamos pernas longas e mãos idem para
em outubro, cassar nas urnas estes
mentirosos ladravazes, que deveriam se
travestir de Judas no sábado de aleluia e
levar uma sova, antes das homenagens do
dia seguinte, o Dia da Mentira, ... Deles!

Passado presente a Limpo
Quem pensa que é moderno hoje em dia,
nem imagina, como era nos anos 80 do
século passado, parece longe, não é? mas
nem tanto, foi ontem mesmo, para quem
viaja nas ondas do pensamento que não
conhece distancia e sabe que ser
balzaquiana é o supra-sumo da
elegância, do bon-vivant, de um retrô
presente em decisões experientes e
sadias. Quem sentiu o 50 bater à porta,
sabe que idade é uma questão de cuca,
mesmo se atualizando, que faz parte, não
esquece de 30 e poucos anos passados,
quando a vida era muito mais curtida,
numa nice, sem perigos.
Como era bonito o cabelo poodle
com bastante volume, por vezes, com os
fios mais curtos na parte de cima, bem
melhor que o candy color ou long bob.
Evo que dizer das roupas com cores
vibrantes e tons flúor, jaquetas grandes,
polainas, coletes, no pescoço, muito
colar, nos pulsos, muita pulseira, quanto
m a i s o v e r m e l h o r. N a d a d e
Lollapalooza, o barato das Lolitas nas
discothéques e danceterias, era o grupo
Menudo, com o gato Ricky Martin,

paixão das meninas; Os mauricinhos se
derretiam com a Cindy Lapuer, cabelo
de fogo, o papai com seu toca-discos
rodando o vinil e a gente, mais moderna,
ao som de um toca-fitas no painel do
Chevette, bem melhor ouvir que Demi
Lovato no pen-drive, não acham?
As mais ousadas copiavam o
endereço do ídolo na capa do LP e vapt
uma cartinha que nunca tinha vupt, aliás,
falando em carta, aqueles envelopes Via
Aérea, Par-Avion, os papeis de carta
viraram uma febre, coloridos e
decorados, que, muitas vezes, as pessoas
preferiam colecionar a escrever neles de
tão fofos que eram; Alguns crush's da
época, a gente encontrava na escola, na
danceteria ou na missa, não tinha celular,
telefone só o da casa, de uso comum e
toda família ouvia a conversa, então já
viu, sem chances.
Pra falar a verdade, os crushs
nem existiam, as paqueras eram com os
mauricinhos ou maluquinhos cabeludos
tipo Raulzito, o Seixas; E a gente como
não havia rede social, tinha um caderno
de enquete como aliado, que era passado
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com perguntas variadas pela turma e
depois ver as respostas do sonhado
flerte, era tiro e queda!
Se o gato estava livre, era
aguardar um bailinho de garagem, os
atuais rolezinhos, e pronto, lascar um
splish-splash, sem perigo de selfies e
com a certeza que esta ausência nos
livrava de incômodos, como hoje em
dia, a viralização na net. Viram como era
gostoso viver há 30 e poucos anos atrás?
Foi com esta viagem até os dias de hoje,
que a gente de uma geração limpa, sadia
e sem deprê colhe neste século XXI, os
frutos saudáveis do bem viver maneiro,
com muita coisa boa prá contar, como
este papo firme, concordam?
Nada contra o modernismo e
suas redes e mídias sociais, Facebook,
LinkedIn, Twitter, Instagram e Pinterest,
a gente usa sim, elas são úteis sabendo
usar de forma consciente. Nos anos
2030, nossos netos dirão: que caretice,
né?

Rosane Michels - Editora
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DEPOIS DE 10 ANOS

Decisão judicial acontece uma década após a morte do investigador de policia que foi assassinado quando atendia uma ocorrência no Cidade Nova em Cáceres

Família de policial assassinado
ganha processo contra o estado
TJ-MT c/ Redação
Foto: Arquivo

A

Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo do
Tribunal de Justiça de Mato
Grosso rejeitou o recurso do Estado
de Mato Grosso no processo de dano
material e moral à família do
saudoso policial civil João Aquino
Lovor, de Cáceres, que desde junho
de 2008 aguarda pela indenização.
A ação foi impetrada pela
esposa e pelo filho de Lovor, contra o
Estado. O entendimento da família é
que o órgão público foi omisso em
não disponibilizar materiais de
segurança para os policiais,
alegando que um simples colete a
provas de balas, poderia ter evitado a
sua morte.
A família pediu que o Estado
fosse condenado por danos morais,
requerendo o pagamento de uma
pensão alimentícia de R$ 19.943,39
para mãe e filho até que o falecido
completasse 65 anos.
Em 12 de novembro de
2015, a juíza Joseane Carla Viana
Quinto, da 4ª Vara Cível de Cáceres,
julgou parcialmente procedente o
pedido da família, condenando o
Estado a pagar R$ 60 mil com

plantação de bananas, Luiz da Maia
Filho, depois de confronto com os
policiais, se matou com um tiro na
cabeça para não se entregar vivo.
Na ação vencida pela esposa
e filho do policial morto, o Estado
buscava esclarecimentos de um
acórdão na segunda instância, que
manteve a decisão da Quarta Vara
Cível de Cáceres, que havia
condenado o Estado de Mato
Grosso.
A entidade estatal alegava a

MELHOR CANÇÃO

Suspenso concurso sobre
o aniversário de Cáceres
Da Redação

O assassino Luiz da Maia Filho se matou 12 dias após o crime

correções monetárias e juros a mãe e
o filho, e os honorários advocatícios
no valor de R$ 4 mil.
João Lovor foi assassinado a
tiros no dia 17 de junho de 2008,
portanto praticamente há 10 anos
passados, quando atendia uma
ocorrência de ameaça em uma
república no bairro Jardim Cidade

Nova em Cáceres e foi baleado no
tórax, pelo suspeito Luiz da Maia
Filho, que seis meses antes tinha
matado um ladrão que segundo
dissera, teria tentado entrar em sua
casa.
Durante as diligencias para
prender o assassino de Lovor, 12 dias
após, (20/6/2008), acuado numa

GENTE NOSSA

Prefeitura lança movimento pra
ratificar aumento da população
Assessoria

O

prefeito municipal de
Cáceres Francis Maris Cruz
lançou um movimento a fim
de comprovar o aumento real da
população do município e com isso
alterar o coeficiente que define o
percentual de repasse do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM).
Na prática, caso a cidade demonstre
ter 422 habitantes a mais do que o
que foi registrado pelo IBGE no
censo de 2017, o município terá
direito ao coeficiente de 3% do FPM
e não mais 2,8% vigentes. Entre as
ações deflagradas pela Prefeitura
está o envio de uma carta aberta a
população de Cáceres convidando a
todos os moradores que residem no
município, mas que ainda não
transferiram o seu título de eleitor o
façam. O prefeito solicita ainda que
os pais orientem aos seus filhos
maiores de 16 anos e menores de 18

falta de conexão entre a morte do
policial e a omissão de fornecer o
colete a prova de balas ao policial.
Para o Governo, a decisão não
apreciou a questão da morte do
policial, mas, o desembargador
Marcio Vidal, relator do caso,
rejeitou os argumentos do ente
estatal.
A decisão foi datada no dia
19 de março, mas oficializada na
última segunda feira, (26) pelo
Diário Oficial.

anos que não são obrigados a votar
que tirem a primeira via do título de
eleitor. O aumento real no número de
eleitores é uma das formas de
comprovar o crescimento
populacional.
O prefeito Francis Maris,
explica ainda que essa é uma das
formas de demonstrar amor por
Cáceres e de exercitar a cidadania.
“Trata-se de uma atitude de amor por
Cáceres e de um exercício da
cidadania, pois, o voto dá força ao
eleitor para cobrar melhorias em sua
cidade, no bairro e na rua onde
mora”, diz trecho da carta aberta.
Outra ação que ação que
pode contribuir com o aumento da
receita do município é a
transferência do emplacamento do
veículo de outro município para
Cáceres, já que 50% do IPVA
(Imposto de Propriedade de Veiculo
Foto: Sugestiva

Automotor ) são destinados ao
município de origem.
A prefeitura de Cáceres
acredita que ainda neste ano
conseguirá comprovar o aumento
populacional e ter um incremento da
receita. “Muitas pessoas não
transferem o título de eleitor ou
mesmo o emplacamento do veículo
por desconhecimento dos benefícios
que esses gestos trazem para a
cidade. Nossa intenção com essa
carta aberta dirigida a população é
mostrar que uma cidade melhor é
compromisso e responsabilidade de
todos nós”, afirma a secretária de
Planejamento Nelci Eliete Longhi.
De acordo com os dados
oficiais do Tribunal de Contas da
União para que Cáceres mude de
faixa no percentual do FPM é
preciso atingir 91.693 habitantes, e o
IBGE estimou a população
municipal em 91.271 habitantes, ou
seja, 422 moradores a menos.

U

m dos eventos programados
na grade festiva dos 240
anos de fundação de
Cáceres, o concurso Melhor Canção,
que seria promovido pela Fapan
(Faculdade do Pantanal) com o
objetivo da escolha da melhor
canção em homenagem à cidade este
ano, foi cancelado conforme disse
Marilza Luiz Ferreira, daquela
instituição.
As inscrições e entrega das
musicas pelos compositores
participantes seria conforme o
calendário elaborado pela
municipalidade, entre os dias 4 e 6 de
abril, (esta semana) mas a suspensão
do concurso frustrou alguns que já
haviam produzido seus trabalhos e
se viram obstados de fazer a
inscrição, devido ao cancelamento
pela Fapan. O secretário Municipal
Especial de Assuntos Estratégicos
do Município, Wilson Kishi, ouvido

pela reportagem do JCC confirmou a
suspensão do evento pela Fapan,
alegando desconhecer os motivos.
Argüido sobre a realização
do concurso musical, Kishi disse por
enquanto não ter informações sobre
quem viria a substituir a Fapan neste
mister, não descartando que o evento
possa vir a ser realizado
futuramente, haja vista o lapso
temporal até a festa dos 240 anos de
Cáceres, pontuando porém, que por
ora não poderia oficializar
previsibilidade de nova data.
Ressalte-se que algumas das
realizações festivas alusivas ao
aniversário de Cáceres e
relacionadas no folhetim calendário
de eventos lançado pela prefeitura
municipal, são organizados por
instituições diversas do poder
público municipal, como o concurso
melhor canção, que os compositores
esperam venha a ser realizado.
Foto: Reprodução

Anuncio do concurso consta no Calendário de Eventos

Eventos como o FIPe dão mostra clara da população de Cáceres
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COCA EM MOTOS

Quarteto comprou os 2 kg de cocaína na Bolívia e pensava faturar uma páscoa gorda, mas foi ver o coelhinho atrás das grades, onde deve ﬁcar boa temporada

Mulas são laçados pela policia
com dois kg de pó na fronteira
Da Redação
Foto: Gefron/MT

Droga e motos usadas pelos mulas foram apreendidas

A

parelha dupla de mulas do
narcotráfico de fronteira,
Lucas da Cruz Santana, 23,
Daniel de Faria dos Santos, 19,
Mateus de Souza, 18, e o menor de
iniciais J.M.S., 17, foram autuados
em flagrante pelos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico,
no final de semana. Os três maiores,
pelos crimes de tráfico de drogas e

associação para o tráfico e
recolhidos ao xadrez e o menor, pelo
ato infracional análogo aos mesmos
crimes, encaminhado ao juizado da
infância e juventude, para as devidas
providencias, consoante o ECA.
O quarteto do pó, foi preso
em uma ação conjunta das Forças de
Segurança em Porto Esperidião,
quando transportavam drogas

adquiridas na Bolívia. Após serem
interrogados pela delegada Cinthia
Gomes da Rocha Cupido foi lavrado
o flagrante.
O trabalho da Delegacia de
Repressão a Entorpecentes (DRE),
Delegacia Especial de Fronteira
(Defron), Agência Regional de
Inteligência (ARI) do 6º Comando
Regional de Cáceres, e Grupo
Especial de Segurança Pública
(Gefron) resultou na apreensão de
dois quilos de pasta base de cocaína e
de duas motocicletas.
A ação teve inicio após
levantamentos e troca de
informações entre as instituições
sobre a atuação de traficantes na
localidade conhecida como
“Laranjal”, zona rural de Porto
Esperidião. Durante monitoramento
da região, as equipes policiais
visualizaram duas motocicletas
ocupadas pelos suspeitos.
Na abordagem aos
investigados, foi realizada a revista
pessoal, sendo um deles flagrado
com uma mochila com dois quilos de
pasta base de cocaína. Os ocupantes
da outra motocicleta seguiam à
frente como 'batedores', com
objetivo de avistar possíveis
policiais na estrada.

CABRITO CUIA

Marmanjos e pivete detidos com
camioneta roubada de advogado

Questionados, os suspeitos
disseram que compraram a droga na
cidade de San Mathias, na Bolívia,
pelo valor de R$ 13 mil e que a droga
teria como destino a cidade de

Mirassol D'Oeste. Diante da
situação, as duas motocicletas
Honda Titan foram apreendidas e os
acusados conduzidos a Defron.

JOGO DURO

Vereador paga resgate para
ter motoca furtada de volta

F.A c/ Redação

O

vereador de Araputanga,
Diego Soares da Silva
recuperou por volta de
22h30 da última quinta feira, (29),
sua moto NXR de placas de NTZ
6848, furtada no início da noite de 27
de março, na porta d e sua casa no
Bairro Cidade Alta.
Após o furto, a moto foi
vendida em São José dos Quatro
Marcos, por valor não divulgado e,
teria sido revendida por 120 gramas
de drogas para um morador de
Pontes e Lacerda, que pretendia
levar a moto para a Bolívia como
destino final, onde supostamente,
também seria trocada por quantidade
bem maior de cocaína.
Conforme o vereador
vitima, uma pessoa que não quis se
identificar, fez contatos com o
suspeito que estava na posse da rés
furtiva, e que exigiu dinheiro para
devolução da motocicleta.
No total, segundo se apurou,

o vereador gastou R$2.100,00 para
ter a moto de volta.
Feito o pagamento, e a moto
foi transportada, de volta à
Araputanga e entregue ao vereador
Para resgatar a moto, o
proprietário concordou com outras
exigências, além do pagamento, ele
se comprometeu em não acionar a
Polícia, ficando ele e seus familiares,
sob ameaça.
Além de pagar o valor
exigido, o vereador Diego ainda terá
que meter a mão no bolso, para
consertar cabos, o retrovisor e, a
carenagem danificada.
Em áudio distribuído
anteriormente à recuperação da
moto, o vereador agradece a todos os
amigos do Facebook e WhatsApp,
Rádio Arco-Íris e Folha de
Araputanga que divulgaram o furto,
auxiliando-o na tentativa de
recuperação do veículo.
Foto: Arquivo

G.D c/ Redação

A

caminhonete SW4 roubada
no último dia 28 de março foi
recuperada no último sábado
(31), na cidade de Cáceres e dois
suspeitos maiores de idade e um
menor de idade foram detidos
tentando levar o veículo até a cidade
de San Matias, na Bolívia.
Equipes da Polícia Militar,
Civil e Rodoviária Federal atuaram
na ação. O crime de roubo
aconteceu pela manhã do sábado de
aleluia e a policia foi logo informada
que a Toyota Hilux SW4 de cor
preta, roubada de um advogado em
Cuiabá, estava passando por
Cáceres, com certeza, para ganhar a
fronteira e chegar à Bolívia. Por
volta das 11h o veículo passou pelo
Posto da Polícia Rodoviária Federal
e o condutor ignorou a ordem de
parada e fugiu.
Os policiais perseguiram o
carro por 1,5 km, até que o motorista
jogou a caminhonete no matagal e
bateu em uma árvore. A caminhonete
ficou danificada, quando o condutor,
menor, F.A.M.,17, sofreu lesões e foi
agarrado pelos policiais.
Ele disse ser morador de
Cáceres e que havia pego o veículo
em um posto de combustível.
Que estaria receberia R$ 1
mil para entregar a caminhonete na
cidade de San Matias e que tinha
ajuda de duas pessoas para atuarem
como batedores de estradas,
conhecidos também como
“olheiros”.

A camioneta roubada, já
estava as placas adulteradas, as
originais QCO-1601 haviam sido
trocadas pelas QCS-8868. Durante
as busca, os policiais encontraram o
suspeito M.R.P.,19, morador de um
sítio na linha de fronteira, no
Assentamento Rancho da Saudade,
em uma motocicleta Honda Titan
preta. Ele disse que foi procurado
para “bater estrada” e receberia R$
120 pelo serviço.
O rapaz contou que tinha
que avisar a quadrilha sobre a
presença policial no decorrer do
itinerário e que o segundo “olheiro”
se escondeu na mata após a
apreensão do adolescente.
Após algum tempo, a polícia

notou um motociclista pilotando em
baixa velocidade pela BR-174 e
buzinando com freqüência. Até que
um suspeito saiu do mato e pulou na
garupa da moto. O piloto F.L.S (26) e
o carona L.G.S (25) foram presos em
seguida e contaram que receberiam
R$ 200 reais para cuidar da rodovia.
O quarteto foi detido e
encaminhado à Delegacia Especial
de Fronteira (Defron), onde foi
lavrado o auto de prisão contra os 3
suspeitos maiores de idade por
receptação, corrupção de menores e
organização criminosa e de infração
contra o adolescente.
O veículo foi apreendido
para ser posteriormente devolvido
ao advogado cuiabano.

Vitima Diego Soares da Silva, vereador de Araputanga

Foto: PM/MT

Camioneta valiosa havia sido roubada em Cuiabá

Cáceres-MT, terça-feira 03 de abril de 2018
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FIT-2018

Chororô pra cair fora é que não foram firmadas as parcerias necessárias, além da crise fiscal, financeira e política, e sua difícil resolução para os próximos meses

Governo e Sindetur cancelam
fórum de turismo do Pantanal

O.D c/ Redação

Foto: Isabela Mercuri

Paulo, em setembro de 2017,
cenário econômico melhor neste
durante a 45ª ABAV Expo, e teria
primeiro trimestre, no entanto, a
como tema “Turismo sem
crise fiscal, financeira e política, e
Fronteiras e a integração da
sua difícil resolução nos
América do Sul”, com o objetivo
próximos meses, neste momento
acarretaria muito desgaste. Não
de atrair, principalmente,
teríamos como garantir o
visitantes oriundos de países
pagamento das despesas com a
vizinhos, como Argentina,
FIT Pantanal 2018 em função da
Uruguai, Paraguai, dentre outros.
situação idêntica dos nossos
Esta semana, no entanto, a
apoiadores”, explica Jaime
assessoria do Governo do Estado
Okamura, representante do
anunciou seu cancelamento
SINDETUR.
devido ao “cenário econômico
atual”. Ainda de acordo com a
No último dia 30 de
assessoria, não foram firmadas as
janeiro, o Conselho Estadual do
parcerias necessárias para a
Turismo já havia aprovado
realização do Fórum
alterações no formato da FIT
Internacional do Turismo do
Pantanal, incluindo o nome, que
Pantanal, “mas muitas das ações
passou a ser Fórum Internacional
programadas para a FIT Pantanal
do Turismo do Pantanal FIT
FIT foi lançada em São Paulo durante a 45ª ABAV Expo
2018 serão promovidas ao longo
2018, pois o evento seria focado
em capacitação, palestras e
Fórum Internacional do cancelada. A decisão foi tomada representando o trade turístico, e deste ano”.
“Aguardávamos um
rodadas de negócio.
Turismo do Pantanal FIT em uma reunião entre os o Governo do Estado, através da
2 0 1 8 ( a n t e s ' F e i r a membros do Conselho Estadual S e c r e t a r i a d e E s t a d o d e
IRREGULARIDADES
Internacional de Turismo do de Turismo, o Sindicato das Desenvolvimento Econômico
Pantanal'), que aconteceria de 3 a Empresas de Turismo do Estado (SEDEC).
A FIT foi lançada em São
6 de maio deste ano, foi de Mato Grosso (SINDETUR),

O

SEMANA SANTA

PRF registrou 33 acidentes
e quatro mortes no feriadão

Rescisão de contrato freia
pavimentação da MT 343

Sinfra/MT c/ Redação

Foto: Facebook

PRF/MT c/ Redação

A

Polícia Rodoviária Federal –
PRF encerrou, às 23h59 de
domingo (1º), a Operação
Semana Santa 2018, iniciada às 0h
da última quinta-feira (29/03), cuja
estratégia foi oferecer reforço
concentrado no policiamento
ostensivo e preventivo em locais e
horários de maior incidência de
acidentes e de criminalidade.
Durante os quatro dias de
operação, a PRF desenvolveu ações
para conter os acidentes
relacionados ao excesso de
velocidade, à alcoolemia ao volante,
ao uso inadequado do cinto de
segurança e às ultrapassagens
indevidas, principais causas de
acidentes com óbito em todo Brasil.
No total, a PRF registrou em
Mato Grosso 33 acidentes, 12 deles
sem vítimas e três que resultaram em
óbito. O primeiro deles ocorreu às

4h00 do dia 29, na BR- 158, km 630,
em Nova Xavantina, quando uma
caminhonete capotou e o condutor
veio a óbito no local. Também na
última quinta (29), por volta das
18h00, no Km 453 da BR-174, em
Comodoro, uma pessoa morreu após
tombamento de veículo de carga. Já
na manhã de sexta (30), uma colisão
frontal entre veículo de passeio e
caminhão tanque vitimou duas
pessoas no km 551 da BR-163, em
Diamantino.
Os flagras que contrariaram
o Código de Trânsito Brasileiro CTB resultaram na aplicação de
1.242 autos de infração. Em 2017,
foram 1.563 infrações e foram
registrados 1.192 flagrantes de
excesso de velocidade nas rodovias
do Estado. Na Operação do ano
passado foram 1.183.
Em diversos trechos da BRFoto: Nucom PRF/MT

No acidente mais grave duas pessoas morreram neste carro

364, onde a velocidade regulamentar
é de 80 km/h, os policiais operadores
do radar móvel capturaram veículos
trafegando a 158 km/h em pista
molhada. Já na BR-163, região de
Rondonópolis, onde a velocidade é
de 110 km/h, os radares detectaram
veículos a 189 km/h. Além desses,
foram autuados também outros 94
motoristas por ultrapassagem em
locais proibidos. Em 2017, foram
lavrados 195 autos pela mesma
manobra.
As equipes PRFs abordaram
32 motoristas que assumiram o
volante após o consumo de álcool.
27 deles foram submetidos ao teste
do etilômetro (bafômetro) e 12
encaminhados para a Polícia Civil
após o aparelho apontar uma
concentração de álcool igual ou
superior a 0.34 mg/l, crime de
trânsito conforme o CTB. No total,
foram realizados 1.188 testes do
etilômetro. Na Operação 2017,
foram registrados 54 flagras de
alcoolemia e 12 pessoas foram
detidas.
Em 2018, foram autuados
ainda 30 condutores por transportar
crianças sem o uso da cadeirinha, 29
por não usarem o cinto de segurança
e outros 43 por transportar
passageiros sem o cinto. Outros três
motoristas foram autuados depois de
serem flagrados usando o celular
enquanto dirigia.
Em 2017, por transportarem
crianças sem o uso da cadeirinha, 30
motoristas foram multados, 49 por
não usarem o cinto de segurança e
outros 60 por transportar passageiros
sem o cinto.

Obras de pavimentação pararam pouco depois da placa

A

Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística de
Mato Grosso expediu uma
notificação na edição do Diário
Oficial de Mato Grosso da última
quarta-feira informando a rescisão
de um contrato com a H.L.
Construtora Ltda. A empresa deveria
promover a pavimentação de 93,4
quilômetros da MT-343, nas regiões
de Cáceres, Barra do Bugres e Porto
Estrela.
O valor do negócio, firmado
em abril de 2014, é de R$
17.931.541,16 milhões. O ato,
assinado pela secretária adjunta de
Administração Sistêmica da Sinfra,
Marciane Prevedello Curvo, alega
que “irregularidades”. É citada a
“inércia" da empresa na execução do
contrato. A publicação não detalha as
irregularidades encontradas na
execução do contrato.
Porém, relata que a H.L.
Construtora Ltda infringiu os artigos
da Lei Geral de Licitações que
disciplinam que a rescisão contratual

com o poder público. É prevista em
casos de inexecução total ou parcial
do acordo, não cumprimento de
cláusulas contratuais,
especificações, objetos e prazos,
além de atrasos e paralisações
injustificadas na obra.
De acordo com informações
do portal GeoObras, do Tribunal de
Contas do Estado, o contrato foi
assinado no dia 15 de abril de 2014 e
tinha como objeto a execução de
obras de pavimentação na rodovia
MT-343 e estava dividida em dois
lotes.
O lote 1, de 29 quilômetros,
abrange o trecho entre Cáceres e
Barra do Bugres. O lote 2, entre
Cáceres e Porto Estrela, tem
extensão de 64,41 quilômetros. O
contrato tinha vigência inicial de 450
dias com prazo de execução de 360
dias. Entretanto, o período foi
estendido para 1.683 dias, mais de
quatro anos e meio. Mesmo assim,
Governo e empresa não
conseguiram entregar a obra.

Cáceres-MT, terça-feira 03 de abril de 2018
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EPICENTRO NA BOLÍVIA
Terremoto aconteceu às 9h40 pela hora local (10h40 de Brasília) e teve epicentro no
sul boliviano, a 13 km da localidade Carandayti, com uma profundidade de 557 km

Terremoto com magnitude 6,8
assusta várias cidades do Brasil

G1 c/ Redação

Foto: Rafael Alcadipani

Pessoas deixaram prédios na Av. Paulista, em São Paulo

O

terremoto de magnitude
6,8 com epicentro na
Bolívia aconteceu na
manhã de ontem, (2), segundo o
USGS, o serviço geológico dos
EUA. Reflexos foram sentidos no
Brasil, informou o Observatório
Sismológico da Universidade de
Brasília (UnB). Edifícios foram
esvaziados em São Paulo,
Brasília e outras localidades
brasileiras em decorrência do
abalo.
" É u m t r e m o r
considerável, mas ainda não
sabemos de estragos no Brasil e
na Bolívia. Qualquer tremor
assim tem reflexos. Por isso, as

pessoas sentiram aqui", disse o
professor da UnB George Sand
França. Segundo o USGS, o
terremoto aconteceu às 9h40 pela
hora local (10h40 de Brasília) e
teve epicentro no sul boliviano, a
13 km de uma localidade
chamada Carandayti, com uma
profundidade de 557 km.
O jornal local "El Deber"
informou que, pela força do
abalo, ele foi sentido também em
regiões mais ao norte do país,
como Cochabamba. Não houve
registro de tremor ou abalos em
Mato Grosso, mas em Brasília,
foram esvaziados os prédios do
SCS, além das sedes da Infraero,

da Terracap, da Secretaria de
Segurança Pública e do
Ministério da Justiça. Na capital
paulista, o prédio da Petrobras, no
número 901 da Avenida Paulista,
foi esvaziado, assim como o do
Ministério Público na Rua
Riachuelo, no Centro.
Em Minas Gerais, pelo
menos um prédio foi esvaziado
em Belo Horizonte e em
Uberlândia, um dos edifícios da
empresa Algar tremeu e precisou
ser evacuado. O imóvel,
conhecido como CSC, chegou a
balançar três vezes por volta das
10h40. No Paraná, prédios foram
esvaziados em Umuarama, na
região noroeste, em Maringá, no
norte, e em Cascavel, na região
oeste. Com menos intensidade, os
abalos também foram sentidos
em Cianorte, no noroeste, e em
Londrina, no norte.
E no Rio Grande do Sul,
os bombeiros de Passo Fundo
receberam cerca de 10 ligações
sobre o tremor, quando ele foi
sentido no interior gaúcho,
enquanto quer em Santa Catarina,
a Defesa Civil local recebeu ao
menos 15 ligações com relatos de
moradores sobre tremores em
dois prédios de Itajaí, um no
Centro e outro no bairro Vila
Operária.
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PÓS-GOLEADA

Com vantagem, pela goleada do primeiro jogo por 4 a 0 em pleno Luthero diante do União o Cuiabá começou ditando o ritmo da partida e controlou a bola

Empate com União carimba
passaporte do Cuia prá final
O.D/S.N c/ Redação

Foto: O Documento

C

uiabá Esporte Clube
empatou na Arena
Pantanal em 1 a 1 com o
União de Rondonópolis, e como
havia goleado o Colorado no
primeiro jogo, por 4 a 0, no
Luthero Lopes, o atual campeão
do Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello está
mais uma vez na final.
Com o resultado, o Cuiabá
briga pelo titulo de campeão com
o Sinop Futebol Clube que
eliminou o Luverdense nos
pênaltis. O primeiro jogo da final
está marcado para quarta-feira às
20h45.
Com vantagem, por
vencer o União de Rondonópolis,
no primeiro jogo da semifinal em
Rondonópolis, o Cuiabá começou
ditando o ritmo da partida e
controlou a bola. Logo aos 7
minutos Jenison recebeu, se livrou

da marcação e bateu no canto do
goleiro Thiago abrindo o
marcador para o Dourado e
assumindo a artilharia da
competição com seis gols junto
com Juazeiro, do Sinop. Aos 11,
Lucas Gaúcho, do Colorado,
recebeu de cobrança de escanteio,
na grande área, girou, mas bateu
mal na bola, sem perigo para o
Cuiabá.
Aos 18, Doda fez falta em
jogador do União. Igor bateu, mas
não soube aproveitar e só foi linha
de fundo. No contra-ataque André
Mensalão recebeu, bateu de fora
da área, mas só assustou do time
de Rondonópolis. Aos 26, a
jogada começou com Jean que de
fora da área, bateu mas parou na
zaga, no rebote Jenison recebeu
livre e bateu em cima da zaga.
Aos 41, André mensalão
recebeu livre, bateu mas estava

impedido. O árbitro concedeu 4
minutos de acréscimo. Jenison
roubou a bola, bateu da área direto
no gol, obrigando o goleiro
Colorado Thiago sair para fazer a
defesa.
No segundo, o técnico
Itamar Schulle tirou o atacante
Jenison, autor do primeiro gol,
para poupar já pensando no
confronto da final e colocou o
outro atacante Bruno Alves. Já no
União entrou o camisa 18, o
atacante Marcelinho, no lugar de
Alysson também atacante. Aos 5
minutos, o União saiu em
velocidade, Igor colocou a bola na
área, mas Jean chegou para parar a
jogada.
Aos 13, o União
pressionou com Henrique que
mandou para Edson soltar uma
bomba no goleiro do Dourado,
mas não foi suficiente para o

BOLAS PARADAS

Na cobrança de pênaltis Galo
despachou o Verdão de Lucas
Redação c/ S.N/O.D

O

Sinop F.C sagrou-se
finalista do Campeonato
Mato-grossense 2018 ao
derrotar o Luverdense nos pênaltis
por 4 a 3 após empate no tempo
normal em 1 a 1 em partida que foi
disputada na noite do domingo de
páscoa no Estádio Gigante do Norte.
O Lec conseguiu abrir o placar aos
34 minutos do primeiro tempo, com

Rafael Silva explorando falha feia
do goleiro Naldo. Frustração para o
público recordista do estadual, hoje
foram 3.671 pagantes para uma
renda bruta de R$47 mil.
No segundo tempo, após
muito insistir, o Sinop chegou ao gol
'na marra' aos 33 minutos, a bola
chegou na área e depois de muita
briga Cleberson Tiarinha conseguiu
Foto: Assessoria LEC

Luverdense cai no Gigante na cobrança de penalidades

Cáceres-MT, terça-feira 03 de abril de 2018

Dourado segurou empate com o Colorado na Arena

empate. Mais vivo no jogo, o
Colorado começou a ficar mais
com a bola e buscar o gol. Aos 16,
saiu o atacante Igor Vieira, para
entrada do Leo e aos 17,
Marcelinho recebeu bateu bem na
bola, houve um desvio no meio do
caminho, mas foi no canto do
goleiro Victor Souza: gol do
União ! 1 a 1 na Arena.
Aos 28 minutos saiu
Edson, com câimbras e Tallyson

entrou para brigar pelo União. Em
cobrança de falta, André do
Dourado, bateu, passou pela
barreira fazendo o goleiro Thiago
sair para espalmar. Jeanderson,
pela lateral, chutou cruzado e fez o
goleiro Thiago trabalhar
novamente. Mesmo com mais
pressão no segundo tempo não foi
o bastante para o União. Fim de
jogo 1 a 1 na Arena Pantanal e o
Cuiabá novamente na final.

empurrar para às redes. O
Luverdense ainda teve o lateral
Caxambu expulso pelo segundo
cartão amarelo dois minutos depois.
Com a vantagem numérica
nos últimos 10 minutos, o Galo
tentou a vitória no tempo normal,
mas não foi possível e a decisão do
segundo finalista do Matogrossense 2018 foi decidido nos
pênaltis.
O Luverdense perdeu seu
segundo pênalti, cobrado por
Rubinho para defesa do goleiro
Naldo. O Sinop perdeu sua terceira
cobrança e o duelo ficou igualado.
Élton chutou para fora a quarta
penalidade do Lec, recolocando os
mandantes em vantagem. Coube a
Juazeiro, batedor oficial de pênaltis
do Sinop, cobrar a última bola e
botar o Galo do Norte em sua
terceira final consecutiva de
estadual.
O Sinop Futebol Clube é
finalista do Campeonato Matogrossense Eletromóveis Martinello
e vai enfrentar o Cuiabá que
eliminou o União no mesmo
domingo.
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By Rosane Michels
O click especial desta terça-feira vai para o
gatinho Davi, que é a alegria do casal
Michell Tavares e Sara. Grande beijo.

Esotérico
Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
dias melhora na
comunicação e maior clareza mental.
Uma reunião de negócios envolvendo
um antigo cliente, pode trazer bons
resultados aos seus projetos.

Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
dias melhores nos
relacionamentos, pessoais e profissionais. A
pressão diminui, no entanto ainda pode haver
mal entendidos. Uma antiga parceria
comercial pode voltar a fazer parte de seus
planos.

Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
dias de maior compreensão
do mundo emocional e aprofundamento
em questões do passado, que devem ser
solucionadas. Seu campo de energias
ainda encontra-se fragilizado.

Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
dias menos confusos no
trabalho, que se torna menos intenso. Os
dias seguem ainda perigosos com relação a
mal entendidos, no entanto, a diminuição de
ritmo melhora seu equilíbrio.

Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
dias de melhora no
relacionamento com uma equipe de trabalho.
O momento é bom para rever projetos e
possíveis contratos. Um amigo antigo pode
reaparecer depois de muito tempo longe.

Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
dias de diminuição da pressão e de maior
possibilidade de retorno a um antigo
relacionamento. As confusões e mal
entendidos ainda existem, mas já se
consegue conversar.

Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
dias de melhora no relacionamento e na
comunicação no trabalho. No entanto,
ainda não é um bom momento para
assinar novos contratos ou pedir uma
promoção.

Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
dias mais tranquilos em sua casa. Se um
de seus pais esteve com problemas, a
partir de agora começa um movimento de
renovação de energias. Sua casa ainda é o
melhor lugar para estar.

Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
dias de melhora nos contatos
com pessoas e empresas estrangeiras. O
momento pode envolver a execução de um
antigo projeto, que foi engavetado no
passado.

Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
dias menos confusos,
especialmente se estiver envolvido em uma
negociação ou em reuniões de negócios
importantes. No entanto, ainda não é hora de
assinar um contrato.

Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
ainda dias de interiorização e
de certa confusão em negociações e
acordos. No entanto, o astral melhora
trazendo maior clareza e discernimento.
Adie a assinatura de um contrato de
parceria.

Mercúrio continua em
movimento retrógrado e,
unido ao Sol em Áries
caminha livre da pressão de
Saturno e Marte indicando
dias em que sua preocupação
com o dinheiro diminui um pouco. Nos
próximos dias, você estará livre da pressão,
no entanto, ainda não é um bom momento
para novos investimentos.

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

No fim de semana o finess casal Amarildo
Merotti e Adriana Maciel Mendes Merotti
curtiram uma boa pescaria e as belezas do
nosso caudaloso Rio Paraguai. É isso aí, a
vida deve ser muito bem curtida com
momentos felizes como esse. Forte abraço
com votos de uma excelente semana.

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

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

Nosso Bom dia a competente médica Marisol Viegas e sua
companheira Adriana Minervine que sabem aproveitar os
melhores momentos proporcionados pela vida.

Comemorou dois aninhos de vida a gatinha
Alice que recebeu os parabéns dos familiares
e amigos. Que Deus abençoe e conceda
muitas alegrias e felicidades.
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