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CÁCERES 240 ANOS

Extrativistas de poaia, cortavam a floresta assombrada por pé de garrafa, onça, macaco coatá, carrapatos, espinhos e do capim navalha que os fazia sangrar

Homenagem ao herói poaieiro
é pauta de vereador cacerense
Fotos: Arquivo

Na última sessão ordinária do legislativo de Cáceres, o vereador
Cláudio Henrique propôs e foi aprovada por unanimidade, a edificação de
uma estátua/monumento em homenagem ao “Poaieiro”, como parte da
comemoração alusiva aos 240 anos de Cáceres. Para o parlamentar,
praticamente, todas as famílias de cacerenses têm um ente querido que
tenha sido poaieiro. Página 03

ASSESSORAMENTO

TCE encerra hoje em Cáceres
capacitação de gestão eficaz
Foto: Assessoria

Plantação de poaia na Cáceres no século XIX. (destaque o vereador Carlos Henrique).

ATIVIDADE CONTINUA

Formação para professores
do campo na Escola Buriti
Foto: Esdras Crepaldi

Nesta semana, a
Escola Municipal Buriti de
Vila Aparecida, promoveu
uma formação para
professores do campo,
ministrada pelo mestre
Regis de Oliveira,
formador do CEFAPRO
com experiência na
Formação Continuada de
Professores e Políticas de
Currículo para Educação do
Campo. A diretora da
Buriti, Sebastiana Nunes,
destacou a iniciativa do
Projeto “Cantinho
Ecológico - Tô Dentro”.
Página 03

Formações possibilitam a construção de práticas significativas

Gabriel Liberato do TCE-MT, destaque em palestras

Aberto ontem em Cáceres, o Ciclo de Capacitação Gestão Eficaz
para cerca de 200 gestores de 20 municípios, encerra-se nesta sexta feira. O
evento é promovido pelo TCE/MT por meio da Escola Superior de Contas
e da Consultoria Técnica, com participação de várias outras unidades
operacionais e técnicas da Corte de Contas. O evento já capacitou desde a
sua criação mais de 20 mil gestores e servidores públicos. Página 03

WEEKEND RADICAL

Adrenalina pura hoje no
Rally Turístico em Jauru

Foto: Divulgação

VILA E LACERDA

Mulas caem na fronteira com
mais de 20 arrobas de cocaína

Rally Turístico é um dos principais eventos culturais da região

Fotos: PJC e PRF

Duas apreensões de cocaína
foram registradas na região pantaneira,
uma pela Polícia Judiciária Civil em Vila
Bela da Santíssima Trindade, 294 quilos
da droga com a prisão de três mulas e
outra em Nova Lacerda, quando a PRF
flagou o casal João Cleiton Baratela e
Sandra Araújo transportando 20 quilos
de pasta base de cocaína. No total mais
de 20 arrobas de drogas e cinco prisões.

O 12º Rally Turístico de Jauru, abre hoje a trilha de aventureiros de
diversos lugares do Estado e até do País, que se encontrarão no cerrado
mato-grossense para mais uma edição do evento radical que prossegue até
domingo. Além do trajeto rico de aventura, emoção e belezas naturais, a
programação tem Pescuma, Henrique e Claudinho e Munhoz & Mariano.
Página 04
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Em Vila foram 294 kg de droga, no destaque o casal dos 20 kg
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Thirteen Friday, Ok!
Mais uma vez o calendário registra
uma Sexta-Feira-13 e assim como o dia 1º
de Abril, que já foi o Dia da Mentira,
(ultimamente todos os dias o são) esta data
cabalística não assusta nem um
agorafóbico. Prá quem não sabe, a fobia
deste indivíduo, é medo de ter medo, pois
não consegue desvincular-se das crenças
irracionais, o que pode levar a
comportamentos de fuga em relação a
situações potencialmente ameaçadoras.
Mais azar que sobreviver num país
assombrado diariamente pelos vampiros
sanguessugas políticos, impossível, em
qualquer dia da semana, por mais ameno
que ele seja, os aziagos estão em cada
noticiário, em cada esquina.
Claro, que há toda uma história
acerca da sexta-feira 13, um dia para os
supersticiosos, de azar, daqueles que se
puder, deve-se ficar recluso em casa, já que
se cruzar com um gato preto atravessando a
rua, o azar é praticamente certo. A crendice
se faz por tradição dos tempos idos,
justificando a sexta-feira por ser o dia da
crucificação de Jesus Cristo, virando uma
aversão generalizada, associando-se o
algarismo 13 ao número de pessoas
presentes na Última Ceia e o número de
bruxas em um clã. O famoso
Clube dos Treze, fundado pelo
capitão William Fowler em seu
restaurante, o Knickerbocker Cottage, na
Sexta Avenida de Manhattan, em Nova
York, desafiava os azares. Constituído por
um grupo de homens determinados, se
reuniu pela primeira vez em 13 de setembro
de 1881. Eles se encontravam sempre no
dia 13 de cada mês, sentavam os 13 à mesa,
quebravam espelhos, derrubavam saleiros
extravagantemente e entravam no salão de
jantar passando debaixo de uma escada. Os

CONCURSO/VAGAS
A Prefeitura de Araputanga divulgou um
edital de concurso público com 13 vagas e
salário de até R$ 11 mil. As inscrições
podem ser feitas até o dia 19 de abril e a taxa
varia entre R$ 60 a R$ 100. O edital está
disponível na internet. Os interessados
podem se inscrever no site da Prefeitura de
Araputanga. As vagas são para: assistente
social, auxiliar de laboratório, contador,
enfermeiro, médico pediatra, médico
ginecologista, médico veterinário,
professor e técnico em enfermagem. Os
salários vão de R$1.914,92 até
R$11.741,97. Os candidatos serão
avaliados por meio de provas e avaliação de
títulos. A prova objetiva deve ser aplicada
no dia 6 de maio.
TUCANO/TROCO
A empresa Dória Eventos Internacionais
Ltda. – de propriedade do ex-prefeito de São
Paulo, João Dória (PSDB), devolveu pouco
mais de R$ 55 milhões e 800 mil aos cofres
de Mato Grosso, em razão de valores
recebidos indevidamente. A devolução é
resultado de uma auditoria realizada pelo
Tribunal de Contas do Estado que teve
como objetivo a avaliação da regularidade
do pagamento de contrato firmado entre a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico (SEDEC) e a empresa. O
contrato firmado pela Sedec com a Dória
Eventos Internacionais Ltda foi destinado à
compra de uma cota do evento “Lide
Bussiness Breakfast”, realizado na cidade
de Nova York em maio de 2016.
SEM AUMENTOS
Por força da legislação eleitoral, o Governo
de Mato Grosso está proibido de conceder
aumentos salariais aos servidores públicos.
A Lei Geral da Eleições (Lei Federal nº
9.504/1997) proíbe fazer, na circunscrição
do pleito, revisão geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda a
recomposição da perda de seu poder
aquisitivo ao longo do ano da eleição. Como
sempre existe uma brechinha, o reajuste é
permitido se for hipótese de revisão geral
anual, então, quem pode ter uma revisão, e
devem ser muitos, se questionada a
diferença real da inflação, nada tem a temer.
SUSPEITA/RODOVIAS
O Ministério Público de Mato Grosso
instaurou inquérito civil para investigar
possível crime de improbidade
administrativa da Secretaria de Estado de
Infraestrutura na licitação para
pavimentação da Rodovia MT-322, no
trecho da BR-163, em Matupá até o
entroncamento da MT-130, em São José do
Xingu. O inquérito foi instaurado pela
promotora de Justiça Audrey Ility, da
Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá. O
valor total dos dois trechos de
aproximadamente seis quilômetros de
pavimentação estava estimado em R$ 9,3
milhões. O trem anda tão brabo no país, que
difícil é uma obra onde não haja suspeita de
fraude.
DOUTOR NA FACA
O líder do governo na Assembléia
Legislativa, deputado Dr. Leonardo
Albuquerque apresentou pedido de licença
de 150 dias, para tratar de problemas de
saúde na coluna vertebral e fará pequena
cirurgia. Ele será substituído por Jajah
Neves, que recentemente trocou o PSDB
pelo Solidariedade e é o primeiro suplente
da coligação que elegeu o titular em 2014.
Oxalá não seja nada grave e logo o Doutor
possa voltar à lide parlamentar.

relatórios anuais do clube mostravam
meticulosamente quantos de seus membros
tinham morrido, e quantas destas mortes
haviam ocorrido dentro do prazo de um ano
após um membro comparecer a um de seus
jantares.
Prá quem gosta de trucar, que não
vire mania, pois a carta número 13 do Tarô
é conhecida como a Morte, e costuma não
ser muito bem vista pela maioria dos
praticantes iniciantes. E como não
poderíamos deixar de fazer uma análise
política rápida acerca do numero 13, ainda
por cima, sexta-feira, no Brasil, foi
também numa sexta-feira 13 que a maldita
ditadura militar decretou o famigerado AI5, o ato institucional que suspendeu
direitos e garantias políticas, conferiu
poderes extraordinários ao Presidente da
República e deu poderes aos militares para

que pudessem fechar o Congresso. Pouca
diferença do AI-5 que vivemos nos últimos
anos, de poder absoluto central, com o
fechamento do congresso aos nababos do
poder, barganhando votos, que as eleições
batem a porta e garimpar votos custa caro,
já que o eleitor diante de tanta corrupção
não se vende mais por cestas básicas, a
bolsa-voto anda inflada.
E vem a turma do Zagai falar em
sexta-feira 13, dia de azar, quando sorte é o
trabalhador honesto sobreviver de segunda
a segunda com a miséria do salário e pagar
35% em impostos para a farra dos
governantes. Quer azar maior que este?
Convenhamos, impossível, exceto, os
ladravazes se reelegerem nas eleições de
outubro, concorda? Pois sim, as eleições
nunca aconteceram numa sexta feira, nem
num dia 13, pense nisso.

Dia e Letra do Hino Nacional
O Dia do Hino Nacional Brasileiro,
composta por Francisco Manuel da Silva
em 1822 é comemorado em 13 de abril,
mas que ninguém se esqueça que a letra do
hino veio 87 anos mais tarde, em 1909,
escrita por Joaquim Osório Duque
Estrada. E durma-se com mais esta, a letra
e música que é conhecida atualmente, só
foi oficializada em 1º de setembro de
1971, através da lei nº 5.700. O Hino
Nacional é um dos símbolos da República
Federativa do Brasil, e desde 2009 é
obrigatório que seja cantado pelo menos
uma vez por semana em todas as escolas
públicas e particulares do país. Mas... será
que alguém sabe cantar originariamente o
Hino Nacional Brasileiro? Segundo este
historiador
Aurélio Munhoz, que vos escreve,
existe algum mistério ou conspiração
maquiavélica dignos de um novo romance
de Dan Brown escondidos na letra do
Hino Nacional Brasileiro. Consoante o
que afirmamos supra, um fato que pouca
gente conhece, se refere a parte
instrumental introdutória do Hino possui
uma letra.
Faça o teste. Coloque o Hino
Nacional Brasileiro no aparelho de som da

sua casa, CD, pen-drive, etc. e quando a
parte instrumental inicial começar, cante a
letra abaixo. Você vai ver que os versos
combinam exatamente com o ritmo e o
compasso do Hino:"Espera o Brasil Que
todos cumprai ...Com o vosso dever. Eia
avante,brasileiros, ...Sempre avante!
Gravai com buril
Nos pátrios anais Do vosso poder.
...Eia avante, brasileiros, Sempre avante!
...Servi o Brasil Sem esmorecer, ...Com
ânimo audaz Cumpri o dever, ...Na guerra
e na paz À sombra da lei, ....À brisa gentil
O lábaro erguei ....Do belo Brasil Eia sus,
oh sus!" Por que esta letra não é cantada
antes do verso iniciado pela frase
“Ouviram do Ipiranga, às margens
plácidas”? Porque foi excluída, na versão
oficial do Hino Nacional Brasileiro, cuja
letra foi composta pelo poeta e jornalista
Joaquim Osório Duque Estrada, em 1909.
Não há consenso sobre quem
escreveu esta parte introdutória, mas
consta que teria sido o paulista Américo
de Moura, presidente da província do Rio
de Janeiro entre 1879 e 1880. Mas, há
outra coisa que você, provavelmente, não
sabe. No dia 17 de novembro de 2009, o
cantor Eliezer Setton lançou um CD
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intitulado "Hinos à Paisana". Uma das
faixas do CD é exatamente o Hino
Nacional Brasileiro, com a introdução
cantada, cuja versão está no Youtube. Vale
conferir.
Esta história chegou às minhas
mãos (ou ouvidos) por uma amiga, Karin
Birckholz, presidente da ONG Pense
Bicho, também de Curitiba, que me
sugeriu ver um vídeo no Youtube sobre
uma senhora chamada Ana Arcanjo,
paulista de Santos (SP) que serviu na Cruz
Ve r m e l h a d u r a n t e a R e v o l u ç ã o
Constitucionalista, em 1932. No vídeo,
Ana conta que aprendeu esta versão do
Hino Nacional Brasileiro na infância.
“Aprendi esta versão quando criança e a
cantava no colégio todo dia”, conta a
senhora.
Uma última questão, para
terminar. No final da “letra oculta” do
Hino, consta a expressão “Eia sus, oh
sus!". Trata-se de uma interjeição latina
que significa "de baixo para cima" e
exorta à coragem, aos brios, e pode ser
traduzida como sinônimo da expressão
"em frente, avante".

Rosane Michels - Editora
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QUALIFICAÇÃO

Formação continuada dos professores do campo fortalece atividades pedagógicas
específicas e os capacita para uma educação que atenda as necessidades locais

Escola Buriti faz formação
para professores do campo
Assessoria

Foto: Esdras Crepaldi

N

esta semana, a Escola
Municipal Buriti, localizada no
Distrito de Vila Aparecida,
promoveu uma formação para
professores do campo.
A qualificação foi ministrada
pelo professor mestre Regis de Oliveira,
f o r m a d o r d o C E FA P R O c o m
experiência na Formação Continuada de
Professores e Políticas de Currículo para
Educação do Campo.
Para a Secretária Municipal de
Educação, Eliene Liberato Dias, o
educador que está sempre em busca de
uma formação contínua, tende a ampliar
o seu conhecimento e seu campo de
trabalho.
Ela parabenizou a iniciativa da
escola e todos os participantes do
evento, salientando que a formação
continuada dos professores do campo
fortalece as atividades pedagógicas
específicas para esta modalidade e os
capacita para uma educação que atenda
as necessidades locais.
Eiene também explicou que a
Secretaria Municipal de Educação de
Cáceres propõe em uma das suas ações
pedagógicas de qualificação, a

avaliou o encontro como muito
proveitoso, destacando a iniciativa do
Projeto “Cantinho Ecológico, Tô
Dentro”, e a participação efetiva do
Professor Regis, na condução da
capacitação.
“Muito produtiva esta
formação. Estou lisonjeada com o
resultado e a participação voluntária do
professor Régis que muito contribuiu

CICLO DE PALESTRAS

Capacitação Gestão Eficaz
termina hoje em Cáceres
Assessoria

A

Encontro proveitoso destacou a iniciativa do Projeto

formação continuada, que visa atender
diversos aspectos do conhecimento.
“Dentro dessas propostas, as unidades
escolares tem autonomia para
escolherem os temas a serem

implantados em suas escolas, atendendo
seu Projeto Político Pedagógico e os
programas”, pontuou Liberato.
A diretora da escola Buriti,
Sebastiana Aparecida de Souza Nunes,

HERÓI PANTANEIRO

Vereador propõe erigir estátua
de lendário extrativista da poaia
Assessoria

N

a última sessão ordinária do
legislativo de Cáceres, (dia 9), o
vereador Cláudio Henrique
propôs e foi aprovada por unanimidade,
a edificação de uma estátua/monumento
em homenagem ao “Poaieiro”, como
parte da comemoração alusiva aos 240
anos do município de Cáceres. Os
poaieiros eram os indivíduos que se
propunham a coletar a poaia. Conhecida
na época como “ouro negro”, é a planta
brasileira mais experimentada na área
médica mundial. Poaia, ipeca ou
ipecacuanha, (Psychotria), foi uma
planta que existiu em abundância nas
matas de Mato Grosso, principalmente
no município de Cáceres.
Constatado oficialmente seu
valor medicinal, iniciou-se, então, seu
ciclo econômico, de longa duração e
grandes benefícios para os cofres do
Tesouro do Estado. A princípio, os
carregamentos seguiam para a
metrópoles via Goiás, depois passou a
ser levada por via fluvial, com saída ao
estuário do Prata.
Eram muitos os homens que
escreveram suas histórias de coragem e

com este certame”, observou ela.
Conforme a diretora, as
formações possibilitam a construção de
práticas significativas que
correspondam as necessidades e anseios
da comunidade escolar.
“Precisamos fazer com que os
saberes e sabores do campo façam parte
do cotidiano de nossa escola”, finalizou.

destemor, ingressando no seio das matas
para dali tirar o seu sustento. Heróis em
busca do pão de cada dia, na floresta
assombrada por “pé de garrafa”, onça,
macaco coatá, carrapatos, além dos
espinhos e do capim navalha que os fazia
sangrar. Nos momentos de lazer a
melodia do “cururu” soava na mata sob
os acordes de uma viola de cocho feita
com ximbuva e cordas de tripa de
ouriço.
Para Cláudio Henrique,
embora a extração de poaia tenha gerado
recursos para a cidade de Cáceres, que
teve o maior mercado extrativista dessa
planta por mais de cem anos,
informações sobre a manutenção da
memória cultural, e os aspectos da
importância econômica dessa planta são
escassas.
“Praticamente, todas as
famílias de cacerenses têm um ente
querido que tenha sido poaieiro, e,
infelizmente seus filhos e netos perdem
com rapidez essa maravilhosa história
de garra e superação”, assinalou.
Segundo Henrique, “um turista
ou um historiador, a primeira coisa que
Foto: Assessoria

se destaca quando se faz uma visita a
algum lugar são os prédios históricos ou
os monumentos que de alguma forma
representem ou trazem em suas
características pistas sobre a história da
localidade visitada e de seus habitantes.
Esses patrimônios despertam o interesse
e instigam a procura por mais
i n f o r m a ç õ e s s o b r e o l u g a r, e
representam a materialização da cultura
de uma localidade.”
“A história do poaieiro não
deve ser esquecida ou arquivada, porque
representa a saga de um guerreiro, audaz
bandeirante, cuja existência de labor e
dedicação muitas vezes lhe custou a
própria vida.
Desta forma é fundamental
destacar sua importância assim como
registrar esta história que possui várias
linhagens de valorização do município
de Cáceres, pois as histórias perpetuam e
contemplam conquistas que permeiam
atualmente sobre o município”, finaliza
o vereador.
N.R: O jornalista editor do Correio
Cacerense Daniel Macedo, (Lorde
Dannyelvis) que também é musico, cita
a poaia em sua musica Estrela
Fronteiriça, (youtube) homenageando
Cáceres.

berto ontem em Cáceres, o Ciclo
de Capacitação Gestão Eficaz
para cerca de 200 gestores
municipais entre prefeitos, vereadores,
secretários municipais, controladores
internos, contadores, assessores
jurídicos, pregoeiros, membros de
comissões de licitação, fiscais de
contratos e responsáveis pelo
patrimônio público de 20 municípios,
encerra-se nesta sexta feira.
O evento é promovido pelo
Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE/MT) por meio da Escola
Superior de Contas e da Consultoria
Técnica, com participação de várias
outras unidades operacionais e técnicas
da Corte de Contas.
Durante o Gestão Eficaz, os
participantes recebem capacitação e
debatem temas inovadores e de grande
repercussão na administração pública.
Entre eles, as Parcerias Público
Privadas, PPPs; as relações do poder
público com as organizações do terceiro
setor (ONGs, OS, OSS); aposentadorias
e pensões e as perspectivas da Reforma
da Previdência; a gestão financeira e
orçamentária municipal; e dispensa e

inexigibilidade de licitação.
A iniciativa atende ao
Planejamento Estratégico do Tribunal
de Contas, que após a sua modernização
estrutural e as mudanças adotadas em
seu modelo de atuação, além da missão
constitucional de órgão de controle e
fiscalização externa, passou a investir
com mais abrangência na capacitação
continuada dos gestores como uma das
estratégias para aprimorar a qualidade
das políticas e da administração pública.
O Gestão Eficaz do TCE-MT já
capacitou desde a sua criação, em 2010,
mais de 20 mil gestores e servidores
públicos em Mato Grosso, está sendo
realizado no auditório do Hotal La
Barca, centro de Cáceres, capacitando
além da cidade sede, gestores públicos
de Araputanga, Comodoro, Conquista
D'Oeste, Curvelândia, Figueirópolis
D'Oeste, Glória D'Oeste, Indiavaí,
Jauru, Lambari D'Oeste, Mirassol
D'Oeste, Nova Lacerda, Pontes e
Lacerda, Porto Espiridião, Reserva do
Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São
José dos Quatro Marcos, Vale do São
Domingos e Vila Bela da Santíssima
Trindade.
Foto: Assessoria

Palestrante Gabriel Liberato secretário-chefe da Consultoria Técnica do TCE-MT

Vereador Claudio Henrique propõe resgatar ícone poaieiro
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ADRENALINA PURA

Tradicional entre os amantes da modalidade, o Rally Turístico é um dos principais eventos culturais da região e mais uma vez promete mobilizar centenas de pessoas

Rally turístico agita o nal
de semana radical em Jauru

Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

HOMICÍDIO CULPOSO

Motoqueiro sem habilitação mata
pedestre que atravessava avenida
Da Redação

U

Trajeto é rico de aventura, emoção e belezas naturais

A

ventureiros de diversos
lugares do Estado e até do
País se encontrarão no
cerrado mato-grossense para
mais uma edição do Rally
Turístico.
O que antes não passava
de expectativa, virou realidade! O
12º Rally Turístico de Jauru está
oficializado e acontece neste final
de semana, iniciando-se hoje, 13
e prosseguindo até domingo, dia
15.
A informação foi
confirmada pela Assessoria de

Comunicação da Prefeitura
Municipal.
Tr a d i c i o n a l e n t r e o s
amantes da modalidade, o Rally
Turístico é um dos principais
eventos culturais da região oeste
de Mato Grosso e mais uma vez
promete mobilizar centenas de
pessoas.
Além de um trajeto rico de
aventura, emoção e belezas
naturais, a programação deste ano
traz o trio Pescuma, Henrique e
Claudinho para cantar o melhor
do rasqueado mato-grossense, na

sexta-feira (13/4), e ninguém
mais ninguém menos que,
Munhoz & Mariano para deixar
tudo doce, na noite de sábado
(14/04).
A Banda Alto Astral
também estará presente e fará a
animação do público todas as
noites. O 12º Rally Turístico é
uma realização da Prefeitura
Municipal, com apoio da Câmara
de Vereadores e Governo do
Estado de Mato Grosso, por meio
da Secretaria de Estado de
Cultura.

m grave acidente
aconteceu manhã da
última quarta-feira 1, na
Avenida Marechal Rondon no
centro da cidade de Pontes e
Lacerda, na região de Cáceres,
vitimando Irenio Souto Silva, 58,
que foi atropelado por uma
motocicleta Honda de cor preta,
ao tentar atravessar a avenida.
Com o impacto, a vitima sofreu
vários ferimentos e não resistiu,
vindo a falecer no local do
acidente.
O corpo de bombeiros foi
acionado e rapidamente chegou
ao local do acidente, mas
verificou-se que a vítima já estava
em óbito. A Polícia Militar esteve
controlando o transito e

registrando o Boletim de
Ocorrência
Segundo informações o
Jovem que acabou atropelando o
idoso foi identificado como
Guilherme Tiago da Silva, 19,
constatando os policiais que
atenderam a ocorrência, que o
motociclista não possuía CNH e
pilotava a Honda preta em alta
velocidade.
Após atropelar Irenio, o
condutor da moto tentou se evadir
do local, mas foi detido por um
policial a paisana e foi levado a
presença da autoridade plantão na
Del Pol, onde além da infração
por dirigir sem habilitação deve
responder ainda por homicídio
culposo.
Foto: Reprodução

FOLGADO EM CANA

Ex-funcionário confessa furto
de carro e moto numa ocina

Da Redação

N

o final de semana, um
ladrão sorrateiramente
furtou uma motocicleta
Biz vermelha e um automóvel
Fiat Pálio do interior de uma
oficina localizada na Avenida
Mato Grosso no centro de Pontes

e Lacerda e os policiais da Força
Tática daquela cidade estavam na
cola do larápio, após recuperar os
veículos. A motocicleta foi
abandonada, no dia seguinte ao
furto, próximo a quadra do
INCRA na Vila Guaporé e o Fiat
Foto: PM/MT

Emerson A.S. Silva disse que só queria dar uma volta

Pálio em local diverso, iniciando
os policiais as diligencias para
chegar ao gatuno, que na segunda
feira (9) foi localizado e
identificado como sendo
Emerson Alexandre Souto Silva,
18, preso na Vila Guaporé, onde
abandonara a motoca.
A primeira pista dos PMS
foi chegar ao jovem, principal
suspeito, por ter sido funcionário
da vitima e sabia todos os passos
do ex patrão e onde as chaves
eram guardadas e cometeu o
furto. Emerson não vacilou em
confessar o crime de furto e disse
ter pego o carro e a motocicleta
emprestado para dar uma volta na
cidade, mas, que não tinha
intenção de roubar. Segundo o
tenente Alexandre da PM, a
vitima já suspeitava de um
funcionário, então foram
realizadas diligencias e
localizada a casa do suspeito após
detido o mesmo acabou
confessando o crime.
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Vitima fatal Irenio S. Silva tentava atravessar a avenida
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PONTE QUEIMADA

Os traficantes eram investigados há cerca de três meses, por suspeita de atuação no comércio de entorpecentes na cidade de Vila Bela e Pontes e Lacerda

Mulas escorregam com quase
20 arrobas de cocaína em Vila
PJC c/ Redação

Foto: PJC-MT

Carga pesada de cocaína estava na picape Triton dos traficantes

A

Polícia Judiciária Civil
apreendeu 294 quilos de
entorpecentes em
investigações contra o tráfico de
drogas conduzidas pela
Delegacia de Vila Bela da
Santíssima Trindade.
Três homens de 23
(M.S.S), 24 (L.F.P.A.) e 25 anos
(V.W.F.F) foram presos na noite
de anteontem, (11), em uma
estrada de acesso ao Rio Barbado,
localidade conhecida por Ponte
Queimada, zona rural de Vila
Bela.
Foram 230,200 quilos de
pasta base e 64,700 quilos de
cocaína pura, apreendidos dentro

de sacos, em uma caminhonete
L200. A droga foi pesada e
periciada pela Perícia Oficial e
Identificação Técnica (Politec),
ontem, (12).
Os presos vão responder
por tráfico de drogas, associação
para o tráfico e tentativa de
homicídio.
Segundo o delegado
Clayton Queiroz Moura, os
traficantes eram investigados há
cerca de três meses, por suspeita
de atuação no comércio de
entorpecentes na cidade de Vila
Bela da Santíssima Trindade e
também em Pontes e Lacerda.
De posse uma informação

referente ao possível
carregamento, equipes de
investigadores montaram
vigilância na região do porto, a
beira do Rio Barbado.
No local, uma balsa usada
pelos criminosos para travessia
do entorpecente pelo rio. “Eles
atravessam o rio com a droga para
desviar os postos de fiscalização
do Gefron”, disse o delegado.
“A droga vinha da
Bolívia, passando por Vila Bela
até Pontes e Lacerda, de onde era
diluída em veículos menores e
levada para fora do estado”,
completou o delegado.
A equipe permaneceu em
monitoramento até a chegada dos
suspeitos, em uma motocicleta,
que com farol alto fez rondas em
circulo para averiguar o local.
Logo após, o motociclista
modulou com o rádio
comunicador e instante depois,
um segundo motociclista se
aproximou e também na posse de
rádio, conversou com outra
pessoa. Passados alguns minutos,
uma caminhonete L200 Triton,
carregada com o entorpecente
encostou.
Os policiais iniciaram
abordagem, clareando o local
com uso de lanternas.
Foi dado voz de prisão,
momento em que dois suspeitos,
que chegaram em motocicletas,

atiraram contra a equipe policial,
que rapidamente procurou abrigo
e revidou aos tiros.
Os dois suspeitos fugiram
entrando pelo mato. Outros três
suspeitos, que estavam na
caminhonete, tentaram também
fugir em direção ao rio, mas
foram alcançados pelos policiais
dentro do rio, antes que pudesse
reagir.
Na operação, além do

MADE IN 4 MARCOS

Casal preso na BR 174 com
20 kg de pasta base de coca
PRF c/ Redação
Foto: Reprodução

ACESSO À JUSTIÇA

Casal de traficantes João Cleiton Baratela e Sandra Araújo

Rio Branco recebe mutirão da CGJ
para garantir direito constitucional
TJ-MT c/ Redação

I

niciado no ultimo dia 9,
encerra-se nesta sexta feira,
13 em Rio Branco, a 13 de
abril, o mutirão para
cumprimento de atos processuais
e realinhamento nos autos de
processos por determinação da
corregedora-geral da Justiça,
desembargadora Maria
Aparecida Ribeiro.
A medida visa organizar a
secretaria da Vara Única e
promover celeridade para
garantir o direito constitucional
do acesso à Justiça.
O trabalho está sendo
realizado pela mesma equipe que
atuou na 3ª Vara Criminal de
Cáceres, no mês passado. “Mais
uma vez a Corregedoria assume a
função de orientar as unidades
judiciárias da primeira instância
para uma melhor organização das
rotinas em busca da efetividade
na prestação jurisdicional, da
diminuição do estoque
processual e da redução da taxa
de congestionamento”, afirmou
Maria Aparecida Ribeiro.

O realinhamento consiste
na triagem e separação dos
processos físicos da secretaria,
carga, utilização da metodologia
'5S', retirada de móveis que estão
em excesso e fora do padrão,
organização e colocação de novos
escaninhos, redefinição do layout
da sala, identificação das pastas
de documentos pendentes de

entorpecente, os policiais
apreenderam no local duas
motocicletas, a caminhonete L
200 e dois rádios comunicadores.
Em continuidade as
diligências, outra equipe, na
cidade de Pontes e Lacerda,
efetuou buscas na casa de R.S.S,
onde foram apreendidas mais
duas motocicletas, duas picapes
Saveiro, um revólver calibre 38 e
outros dois rádios.

juntada, disponibilização de
formulários de avaliação sobre o
balcão, entre outras atividades.
Já a força-tarefa
compreende expedição de
documentos, juntada de peças nos
autos, arquivamento, devolução
de cartas precatórias e remessa de
ações judiciais para outras
comarcas e para o 2º Grau.
Foto: TJ-MT

A

Policia Rodoviária
Federal prendeu na
manhã de ontem, (12) por
volta das 11h00 um casal de São
Jose dos Quatro Marcos, na BR
174 próximo ao município de
Nova Lacerda. O casal João
Cleiton Baratela e Sandra Araújo
e levavam com eles o filho de 2
anos e transportava 20 quilos de
pasta base de cocaína eles foram
identificados.
Na revista do veiculo
Renault com placas de Campo
Verde os policiais rodoviários
federais localizaram 21.190 de
pasta base de cocaína e durante a

abordagem e num papo reto com
os mulas, os policiais apuraram o
casal havia adquirido a droga em
São Jose dos Quatro Marcos e
tinha como destino a cidade de
sapezal.
O material ilícito
apreendido juntamente com os
suspeitos foram conduzidos para
a delegacia Civil de Pontes e
Lacerda e depois do auto de
exibição e apreensão constantes
do auto de prisão em flagrante, os
mulas foram levados para
presidis específicos, ficando a
disposição da justiça.

A medida visa promover celeridade do acesso à Justiça
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PROFESSOR EM ALTA

Presidente do Sinop reconhece que técnico e comissão fizeram um bom trabalho, chegando até a final do mato-grossense e por isso, parte do elenco e Foiani, ficam

Galo do Norte mantém técnico
para jogos do Brasileiro série D
S.N c/ Redação
Foto: David Murba

O

presidente do Sinop
Futebol Clube, Dilceu Dal
Bosco, disse que o
treinador do Galo, Paulo Foiani,
continuará no comando do time
para disputar o Campeonato
Brasileiro da Série D, previsto para
iniciar no próximo dia 21. O único
desfalque é o preparador de
goleiros, Felipe do Nascimento,
que se mudará para os Estados
Unidos e deixa o time.
Ainda segundo o
presidente, para esta competição
alguns atletas que disputaram o
Estadual serão dispensados, mas
não revelou a lista, lembrando
apenas, que há contatos para
contratar até quatro jogadores para
o Brasileirão e reforçar o time.
“O técnico e comissão
fizeram um bom trabalho,
chegando até a final do matogrossense e isso levou a mantê-los

para o campeonato. Nós não
deixamos nada a desejar
taticamente e tecnicamente, mas
infelizmente, esbarramos naquilo
que é de pior no futebol que é a
arbitragem. Nós pontuamos,
avisamos, mas não teve jeito e o fato
consumou justo não momento em
que não podia.
Aqui em Sinop e lá em
Cuiabá não quero nem falar
(referindo-se a arbitragem que era
de Cuiabá, justo o time em que Galo
estava disputando a final do
Estadual e acabou derrotado). Mas,
a comissão técnica não teve nada
em que desabone, muito pelo
contrário, fez um ótimo trabalho”,
elogiou. O Sinop perdeu o jogo de
volta por 3 a 1 com dois pênaltis
para o campeão Cuiabá e ficou, pelo
terceiro ano seguido, com o vicecampeonato.
Já em relação aos jogadores

que serão dispensados o presidente
disse que foi uma escolha em
conjunto da diretoria e que todos
estão em comum acordo e que, na
próxima semana, devem haver as
dispensas. Por outro lado, novos
serão contratados de Mato Grosso e
de outros Estados. “Ainda estamos
em negociação, por isso não posso
adiantar, também tem a
concorrência que está de olho, mas
serão atletas dentro da realidade do
clube e é claro que acaba de disputar
algum campeonato. Afinal eles tem
que estar em condição de jogo para
iniciar a Série D”, finalizou.
Já para o técnico Paulo
Foiani, esta será a quarta Série D da
sua carreira e disse que seria
necessário contratar mais jogadores
para disputar a competição. “É
desejo de todos contratar mais
peças, mas nós temos que viver
nossa realidade. No Estadual, por

TORCIDA AUSENTE

Pra lotar Arena Pantanal seria
necessário 55 jogos do estadual
O.E c/ Redação

O

Campeonato Matogrossense Martinello
2018 chegou ao fim com
mais um título para o Cuiabá
Esporte Clube na tarde do último
domingo (8) e mesmo ficando
apenas como vice no certame, o
Sinop F.C carimbou vaga na Série

D e Copa do Brasil de 2019. Após
fazer um levantamento clube a
clube em relação a média de
público na competição, os dados
apontam que em 55 partidas
levadas em consideração, 39.585
torcedores pagantes estiveram
nos estádios, número que seria
Foto: Pedro Lima

Torcida media não beneficiou renda pelo desconto promocional
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possível comportar em um único
jogo na Arena Pantanal.
A média do torneio ficou
em 719 pagantes por jogo, muito
por conta do Sinop F.C, que
sozinho levou quase 18 mil
pessoas aos estádios, quase a
metade do total da competição.
Sem o Galo do Norte, a média do
certame seria inferior a 500
torcedores em cada confronto.
O Cuiabá Esporte Clube
teve a melhor campanha de sua
história no Campeonato Matogrossense, conquistando o título
de forma invicta pela primeira
vez e o oitavo estadual em 17 anos
de vida do clube e conseguiu
terminar o Mato-grossense com a
segunda melhor média do
torneio, 716 pagantes por jogo,
apenas atrás do Sinop.
Mesmo com a segunda
melhor média do campeonato, o
Dourado encerra como clube com
maior prejuízo financeiro nas
bilheterias, tudo por conta de
mandar as oito partidas a que teve
direito na Arena Pantanal.

Para diretoria, o Sinop-vice fez bonito no estadual

exemplo, nós fomos a única equipe
que perdeu quatro atletas, dois por
lesão e dois foram embora.
Nós não repomos porque
para contratar tem que ter dinheiro,
para mandar embora também tem
que ter dinheiro, os atletas tem
contrato. Mas, dentro da nossa
expectativa nós já temos uma base
preparada e isso já é um passo
positivo para o competição que vai
iniciar”. A previsão é para os novos
contratados chegarem antes do
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A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um
dia de movimento na vida
social e aproximação de
amigos íntimos. O momento pode
envolver um gostoso encontro entre
amigos ou um passo à frente num projeto
em equipe.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um dia
de equilíbrio emocional e
maior contato com seu
coração. O dia é ótimo para passar junto de
seu amor, pois você estará mais afetivo do
que nunca. Se estiver só, uma pessoa
especial pode surgir.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um
dia de movimento
agradável e equilibrado em
seus projetos profissionais. O trabalho
caminha de maneira equilibrada com
bons resultados e boas notícias. Uma
promoção ou projeto pode ser aprovado.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um dia
de maior envolvimento com
a vida doméstica e familiares. O dia é ótimo
para ficar em sua casa junto das pessoas
que ama, pois você estará mais fechado e
introspectivo, mais voltado para suas
emoções.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um dia
de maior envolvimento com
projetos de médio prazo. Uma viagem
pode ser marcada ou realizada. Você
estará mais confiante e cheio de fé. Dia
ótimo para meditar e dedicar-se à vida
espiritual.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um
dia de reflexão e
interiorização equilibrada. O dia segue
mais tranquilo, sem ansiedade ou medos
inconscientes. A comunicação torna-se
mais sensível e um bom acordo ou
contrato pode ser firmado.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um dia
de interiorização e maior
contato com suas emoções,
que passam por um momento de
aprofundamento e equilíbrio. O momento
pode envolver, também, um acordo ou
negociação financeira.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um dia
de maior equilíbrio
financeiro. Apesar do dia ser
positivo para negócios que envolvam o
aumento de seus rendimentos, você deve
manter seus gastos sob controle. Bom para
um novo investimento.

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um dia
de movimento agradável na
vida social e nos
relacionamentos, pessoais e profissionais.
O momento pode envolver o surgimento
de uma pessoa especial em sua vida, que
pode tornar-se um bom amigo.

A Lua em seu signo se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um
dia de emoções
equilibradas e maior contato com seu
coração. Você estará ainda mais sensível
e pode estar mais voltado para a vida
espiritual ou religiosa. O dia é ótimo para
meditar.
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Flores multicoloridas a simpática e elegante
Maria Aparecida Nepomuceno, que está
sempre com um sorriso estampado no rosto.
Receba hoje nosso Bom Dia!

Esotérico
A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um dia
equilibrado, especialmente
no trabalho. O momento
pode envolver um novo projeto ou um
convite para participar de uma nova
equipe. Sua saúde passa por um momento
de equilíbrio.

SOCIAL

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

By Rosane Michels

A Lua em Peixes se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Júpiter em
Escorpião, indicando um dia
de interiorização e
necessidade de isolamento e
distanciamento da vida
social. O dia é ótimo para a reflexão, mas,
também, para começar o planejamento de
um novo projeto pessoal ou profissional.

clube começar a disputar a
competição
O Sinop está no Grupo A11,
ao lado do Aparecidense (GO),
Ceilândia (DF) e Novo (MS). Sua
estreia é no domingo (22), contra do
time do Distrito Federal, no estádio
Abadião, às 15h. Na segunda
rodada pega o Novo, domingo (29),
no Gigante do Norte, o horário
ainda será confirmado pela
Confederação Brasileira de Futebol
(CBF).

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

***********************
Forte abraço aos nossos leitores assíduos
Francisco Viera e Dalva, que todas as
manhãs acompanham nosso trabalho.
Muito bom ter pessoas dinâmicas como
vocês lendo nosso matutino. Agradecemos a
preferência.

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

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

Uma ótima sexta-feira ao amigo Demis Rogério que já
desembarcou na terra da garoa onde disputará a Meia
Maratona Internacional de São Paulo. Sucessos amigo e
boa corrida.

Parabenizamos a querida Cleidelene Alves
Barbosa que comemora ao lado de amigos e
familiares a passagem do seu aniversario.
Paz, amor, felicidade e muitos anos de vida é
o que nós da família JCC desejamos a você.
Feliz Niver!
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