
MANDA CHUVA
O ex-secretário de Estado Eder de Moraes 
Dias ressurgiu no cenário polí t ico 
apresentando à Assembléia Legislativa a 
sugestão de transformar o Fundo de Transporte 
e Habitação (Fethab) em uma empresa de 
economia mista. A mudança possibilitaria que 
o fundo captasse empréstimos e, assim, 
realizasse investimentos. A proposta de Eder 
foi apresentada ao deputado estadual Oscar 
Bezerra (PV), que prometeu colocar a idéia em 
debate. Como se pode notar o ex-super-
secretário do ex-governador Silval, ainda 
manda nos bastidores.

MANDA CHUVA II
Só pra ilustrar as memórias fracas, Eder de 
Moraes, foi condenado a um total de 104 anos 
e 7 meses de prisão, em três sentenças 
diferentes, pelos crimes de corrupção passiva e 
ativa, peculato e lavagem de dinheiro, e outros. 
Ele, já foi presidente do MT Fomento e 
secretário de Estado de Fazenda, além de ter 
sido secretário da Copa, entre outros cargos e 
se vacilar, indiretamente, pode ainda continuar 
mandando, coisas de Brezil.

DIA DO ÍNDIO
Indígenas fizeram bloqueios na madrugada de 
ontem, (19) ao longo da BR-070 em Primavera 
do Leste em 15 pontos e pedágio na rodovia, 
que foram montados e desmontados 
simultaneamente. Segundo a PRF, os 
indígenas, em comemoração ao Dia do Índio, 
lembrado, cobrando pedágios que variam 
entre R$ 30, R$ 50 e até R$ 100. Com o tempo, 
os nossos irmãos silvícolas, desmontaram 
desmontaram os bloqueios com a chegada dos 
policiais. Prá quem não sabe, é comum, nesta 
data, os indígenas bloquearem as rodovias 
durante todo o dia em comemoração ao dia 
deles. Já que nós, homens brancos, não 
respeitamos os direitos dos vermelhos,  reais 
donos da terra, eles podem sim, comemorar o 
dia deles, uma vez por ano.

VACINA/GRIPE
Começa na próxima segunda feira, 23, a 
Campanha contra a influenza, conforme  
anúncio do Ministério da Saúde, com a meta de 
imunizar 54,4 milhões de pessoas, que fazem 
parte do grupo considerado mais suscetível ao 
agravamento de doenças respiratórias. A 
vacinação prossegue até o dia 1º de junho para 
grupos específicos conforme o calendário, a-
se os idosos maiores de 60 anos.

LEILÃO/PONTES
A Justiça Estadual de Pontes e Lacerda em 
conjunto com a leiloeira oficial Cirlei F. 
Balbino da Silva realizam leilão presencial e 
eletrônico no dia 25 de abril, às 13:00 horas, no 
Fórum e com a possibilidade de lances online 
d e  q u a l q u e r  l u g a r  d o  p a í s  p e l o  
sitewww.leiloesjudiciais.com.br/mt. No 
evento, serão leiloadas instalações para 
hospital, fazenda com 699 hectares e sítio com 
19 hectares, localizados em Pontes e Lacerda, 
motocicleta Honda C100 Biz ES e 2.100m³ de 
tábua Tauari carvão. Interessados podem obter 
informações mais detalhadas pelo site 
www.leiloesjudiciais.com.br/mt ou então pelo 
0800-707-9272.

PARTIDEIROS
O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso desaprovou a prestação de contas 
anual – referente ao exercício de 2012 do 
Partido Socialista Brasileiro de Mato Grosso. 
Na sessão plenária, a Corte condenou o 
PSB/MT a restituir R$ 170,6 mil ao Fundo 
Partidário e suspendeu o repasse de novas 
cotas do Fundo ao Partido pelo prazo de quatro 
meses. O PSB terá ainda, que devolver ao 
Diretório Nacional o montante de R$ 14,2 mil 
correspondentes ao recebimento do Fundo 
Partidário em período vedado. São coisas que 
acontecem no emaranhado de mais de 30 
partidos políticos do Brasil.
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Esta semana, estruturas da cúpula da 
segurança publica de Mato Grosso, reuniu a 
imprensa para mostrar a redução da 
criminalidade, de homicídios roubos e furtos, 
nada contra, diante da escalada da violência 
em outras plagas, porém com a vênia práxis, 
pouco se disse da área de fronteira com a 
Bolívia, nevrálgico corredor do tráfico de 
droga e armas. Pólo turístico pantaneiro, a 
gente decidiu comparar Cáceres com outra 
cidade de fronteira no mesmo Case, a 
principal cidade paranaense da linha de 
fronteira, Foz do Iguaçu e nos embasamos nos 
dados do ilustre Lazaro Thor Borges e no 
Atlas da Violência de 2017 que nos mostram, 
que, enquanto Cáceres diminuiu apenas 11% 
o número de homicídios, Foz do Iguaçu 
reduziu no mesmo ano, 50% do crime 
violento.

Dita  princesinha do Paraguai, 
principal e maior cidade da fronteira em Mato 
Grosso, integrando o grupo de quatro 
municípios cujos territórios fazem limite com 
a Bolívia, Cáceres amarga na mídia nacional, 
o titulo de entreposto de drogas, rota do 
narcotráfico. 

Num comparativo, Foz do Iguaçu, 
mantém seu Case turístico, pelas lindas 
cataratas, mas nem sempre foi vista por este 
prisma, ganhou fama também como capital do 
contrabando, do tráfico de drogas e de armas. 
Com uma escalada crescente de violência, a 
cidade viveu seu pior momento em 2010, 
quando foi considerada a 12ª mais violenta do 
país. 

Veja o leitor, que quando há gestão 
voltada às belezas naturais, que aí estão, 
independente de fabricar, é um dom da Mãe 
Natureza, se muda o quadro. Lá em Foz, o 
jogo mudou com o alto investimento em 
segurança pública e foco no turismo. De 
acordo com dados do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(Ipardes), os investimentos em segurança 
chegaram a R$ 6,17 bilhões em 2016 e óbvio, 
com a diminuição da criminalidade, os 
turistas chegaram com mais facilidade e 
menos temor.

Antes, os em Foz, pousadas nem 
sequer tinham camas, eram usadas para 
guardar mercadorias ilegais e drogas, mas o 
cenário mudou e ultimamente, ela é a terceira 
cidade que mais recebe turistas no país, 
conforme relata o chefe da Receita Federal na 
cidade, Rafael Dolzan. Com uma fronteira 
maior do que a do Paraná, de 938 quilômetros, 
as cidades da linha e da faixa de fronteira em 
Mato Grosso têm apenas um posto de 
fiscalização na fronteira da Polícia Federal, 
em Cáceres, enquanto a aduana paranaense 
conta com postos em Foz e em Guaíra para 
uma fronteira quase duas vezes menor, de 
apenas 447 Km.  

Os criminosos que não dão mole ao 
azar, sacaram o lance e acabaram procurando 
outras rotas, corrobora Fabiano Bourdon, 
chefe da delegacia da Polícia Federal de Foz 
do Iguaçu. As ações de segurança na cidade 
paranaense tiveram impacto durante os 
preparativos para a Copa do Mundo, em 2014 
e para intimidar eventual ato de terrorismo, a 
tríplice fronteira, preocupou o governo e 
garantiu mais investimentos. Este ano, o 
Conselho Municipal de Turismo de Foz do 

Iguaçu aprovou a destinação de R$ 38,8 
milhões para o desenvolvimento de 
iniciativas de promoção e divulgação do 
Destino Iguaçu. 

Convenio entre Itaipu Binacional, a 
prefeitura e a iniciativa privada. Como se 
pode observar, só pra finalizar as 
considerações sobre o diferencial das duas 
cidades fronteiriças, cidades como Cáceres 
aproveitam bem pouco o potencial turístico, a 
proximidade com o Pantanal, com a 
Amazônia e com a majestosa Serra de Ricardo 
Franco, na fronteira com a Bolívia. Apesar do 
potencial cacerense, o Ministério do Turismo 
calcula que nossa cidade tenha um índice de 
competitividade de nível 3, abaixo da média 
geral brasileira e da média geral de não-
capitais. Já Foz, está no nível 4, com um ponto 
a menos do nível máximo e acima das demais 
médias. 

Adivinhem o motivo: a falha política 
em relação ao marketing e à divulgação do 
turismo, focado na pesca esportiva, Case 
sazonal, sem privilegiar o ecoturismo, 
relegado ao abandono, como os prédios 
seculares tombados pelo Iphan.

O Dia do Disco, também conhecido 
como Dia do Disco de Vinil, é comemorado 
anualmente em 20 de abril. O disco de vinil é 
considerado um marco na história do 
entretenimento musical, ajudando a criar novos 
hábitos, seja entre os ouvintes ou entre os 
produtores musicais.

O  d i sco  de  v in i l ,  conhec ido  
simplesmente como vinil, ou ainda Long Play 
(LP) foi uma mídia desenvolvida no final da 
década de 1940 para a reprodução musical, que 
usa um material plástico chamado vinil, 
(normalmente feito de PVC), quando se 
tornaram obsoletos os antigos discos de goma-
laca de 78 rotações – RPM (rotações por 
minuto), que até então eram utilizados. 

Os discos de vinil eram mais leves, 
maleáveis e resistentes a choques, quedas e 
manuseio (que deve ser feito sempre pelas 
bordas). Mas, melhores, principalmente, pela 
reprodução de um número maior de músicas – 
diferentemente dos discos antigos de 78 RPM 
(ao invés de uma canção por face do disco), e, 
finalmente, pela sua excelência na qualidade 
sonora, além, é lógico, do atrativo de arte nas 
capas de fora.

A partir do final da década de 1980 e 
início da década de 1990, a invenção dos 
compact discs (CD) prometeu maior capacidade, 

durabilidade e clareza sonora, sem chiados, 
fazendo os discos de vinil ficarem obsoletos e 
desaparecerem quase por completo no fim do 
Século XX. Os tradicionais Long Play 
(conhecido na indústria como, Twelve inches, 
ou, “12 polegadas” (em português), tinham 31 
cm de diâmetro, e era tocado a 33 1/3 rotações 
por minuto. A sua capacidade normal era de 
cerca de 20 minutos por lado e seu formato era 
utilizado, usualmente, para a comercialização de 
álbuns completos. Nota-se a diferença entre as 
primeiras gerações dos LP que foram gravadas a 
78 RPM (rotações por minuto). 

O EP: abreviatura do inglês Extended 
Play, era um disco com 25 cm de diâmetro (10 
polegadas), que era tocado, normalmente, a 45 
RPM. A sua capacidade normal era de cerca de 8 
minutos por lado e normalmente, continha em 
torno de quatro faixas. O Single ou compacto 
simples, abreviatura do inglês Single Play 
(também conhecido como, seven inches, ou, “7 
polegadas” (em português) ), ou como compacto 
simples, tinha 17 cm de diâmetro, tocado 
usualmente a 45 RPM (no Brasil, a 33 1/3 RPM), 
com capacidade normal de 4 minutos por lado. 

O single era geralmente empregado 
para a difusão das músicas de trabalho de um 
álbum completo a ser posteriormente lançado. 
Na historiografia das bolachas musicais, tivemos 

também, o Máxi: abreviatura do inglês Maxi 
Single, um disco com 31 cm de diâmetro e que 
era tocado a 45 RPM, com capacidade de cerca 
de 12 minutos por lado.

No Brasil, o LP começou a perder 
espaço em 1992. Em 1993 foram vendidos no 
Brasil 21 milhões de CDs, 17 milhões de LPs e 7 
milhões de fitas cassetes. A partir de 1995, as 
vendas do LP declinaram acentuadamente em 
função da estabilização da moeda e melhoria do 
poder aquisitivo da população, que permitiu a 
população adquirir mídias musicais mais 
modernas. 

As grandes gravadoras produziram LPs 
até 31 de dezembro de 1997, restando apenas 
uma gravadora independente em Belford Roxo, 
Vinilpress, que não resistiu e faliu no ano 2000, e 
assim, o bom e velho vinil saiu das prateleiras do 
varejo fonográfico. 

A produção retornou em 1 de janeiro de 
2010 com a abertura da gravadora Polysom para 
atender o mercado de DJs, colecionadores e 
audiófilos insatisfeitos com a qualidade sonora 
do CD. Muitos audiófilos ainda preferem o vinil 
por ser um meio de reprodução sonora bem mais 
fiel que o CD e o seu tempo de vida útil é bem 
maior que o do CD. 

***___(Pesquisa por Rosane 
Michelis, jornalista, geógrafa e pós em turismo)
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sistematicamente, igual ou maior 
que 14 por 9, enfatizando-se que a 
pressão se eleva por vários motivos, 
mas principalmente porque os 
vasos nos quais o sangue circula se 
contraem.

Preventivos e controles 
contra os males da hipertensão, são: 
as atividades físicas diárias, manter 
o peso ideal, uma alimentação 
saudável, com pouco sal, sem 
frituras e mais frutas, verduras e 
legumes; reduzir e preferível 
extinguir o consumo de álcool; 
abandonar o cigarro e quando for 
h iper tenso ,  nunca  para r  o  
tratamento, que é para a vida toda. 

Enfim, seguir orientações 
do seu médico ou profissional da 
saúde, evitando o estresse e reservar 
tempo para a família, os amigos e o 
lazer.

cadêmicos do curso de Amedicina da Universidade 
Estadual de Mato Grosso 

(Unemat) campus Jane Vanini, de 
Cáceres, participaram na manhã de 
ontem de uma aula de campo na 
Praça major Carlos, centro da 
cidade, ocasião em que aferiram 
pressão de transeuntes, além de 
testes de diabetes.

O trabalho extra-classe, 
u m a  e s p é c i e  d e  e s t á g i o  
supervisionado pela Professora do 
curso Carlina Ohara, segundo a 
orientadora, uma interação ensino 
de serviços à comunidade,  
aconteceu das 8h00 ao meio dia e 
faz parte do currículo do segundo 
semestre do curso de medicina.

Paralelo aos testes a 
a f e r i ç õ e s ,  o s  a c a d ê m i c o s  
entregaram folders ilustrativos 
acerca dos problemas atinentes à 

hiper tensão e  ao diabetes ,  
problemas que afetam relativa parte 
da população. 

Conforme a professora 
Ohara, hoje no Brasil, há mais de 13 
milhões de pessoas vivendo com 
diabetes, o que representa 6,9% da 
população. A professora destacou 
que o diabetes é uma doença 
crônica na qual o corpo não produz 
insulina ou não consegue empregar 
adequadamente a insulina que 
produz. 

Quando a pessoa tem 
diabetes, no entanto, o organismo 
não fabrica insulina e não consegue 
utilizar a glicose adequadamente, 
pontuou.

Os atendidos também 
foram orientados quanto à  
importância da aferição de pressão 
e os cuidados, quando constatada a 
c h a m a d a  p r e s s ã o  a l t a ,  

t rabalho que levaria até a 
reconciliação com o ex namorado. 
Para isso as meninas tinham de que 
tomar um banho de ervas e permitir 
que o guia espiritual tocasse o corpo 
delas, frisando, que os abusos eram 
cometidos na casa dele.

Ainda de acordo com a 

outros, com as menores.
Segundo a delegada Judá 

Marcondes, que comanda as 
i n v e s t i g a ç õ e s ,  F r e d s o n  s e  
apresentava como guia espiritual 
para atrair garotas que sofreram 
uma decepção amorosa. Ele iludia 
as vítimas dizendo faria um 

m individuo que se dizia UPai de Santo e oferecia 
trabalhos espirituais para 

meninas que queriam firmar 
relações amorosas com eventuais 
parceiros, enfim, resolver romances 
atuais e ou futuros, foi preso 
anteontem pela Policia Civil de 
Cáceres, acusado de ter violentado 
mais de 10 jovens entre 13 e 16 
anos.

O meliante identificado 
como  Fredson Wilian dos Reis 
Lemes, 36, teve a prisão preventiva 
decretada pela Justiça da Comarca 
de Cáceres, a pedido da delegada 
Judá  Marcondes ,  que  não  
confirmou se o tal guru sexual 
confessou ou negou os crimes, 
apenas, que ele está preso, 
recolhido no cadeião do Nova Era, a 
disposição da justiça.

Entretanto, segundo a 
Polícia Civil, ele teria abusado 
sexualmente de menores entre 13 e 
16 anos e usava em seu modus-
operandis, atrair as meninas, 
prometendo apoio emocional 
quando elas passavam por alguma 
decepção amorosa, oportunidade 
em que praticava atos libidinosos e 

 Biblioteca Municipal AP r o f e s s o r a  L e o n í d i a  
Avelino de Moraes de 

Cáce re s ,  ma rcou  p re sença  
anteontem, 18, no Dia Nacional do 
Livro Infantil, data alusiva também 
ao aniversário de Monteiro Lobato, 
autor do clássico Sítio do Pica-Pau 
Amarelo, efeméride que não passou 
em branco em Cáceres.

Para tanto, os servidores 
fizeram toda uma decoração 
diferente e convidaram crianças da 
rede municipal de educação para 
conhecer um pouco mais a 
biblioteca e também para ouvir 
histórias. Os contadores que 
participaram deste evento, foram 
voluntários, cada um com sua 
forma de contar histórias e de 
encantar as crianças. A contação de 

h is tór ias  é  uma forma de  
desenvolver o gosto pela leitura e 
também desenvolver a imaginação 
nos pequenos.

A biblioteca Leonídia 
Avelino de Moraes fica na rua Rua 6 
de Outubro, esquina com a Padre 
Casemiro e atende das 7h30 às 
11h30 e das 13h30 às 17h30 de 
segunda a sexta, com farto acervo 
cultural. O espaço pode ser usado 
para pesquisa, para a leitura e 
também para o empréstimo de 
livros.

A comemoração do dia 
nacional do livro infantil não foi o 
único evento desta semana, pois 
ontem, 19, em alusão ao dia do 
índio, alunos da rede municipal de 
educação também participaram de 
palestras sobre a cultura indígena.

delegada, ele as abusava de todas as 
m a n e i r a s .  Q u a n d o  e l a s  
questionavam, ele falava que 
precisava começar com estas 
intimidades até chegar a conjunção 
carnal. “Ele dizia que com a 
conjunção carnal, elas de fato 
conseguiriam reatar o namoro, 
forma de retirar o 'espírito' que 
estava nas meninas, para que elas 
conseguissem conquistar o amor 
que desejavam.

Q u a n d o  a s  v í t i m a s  
questionavam, o suspeito fazia 
ameaças dizendo que 'espíritos' 
voltariam e que ele faria trabalhos 

espirituais contra elas, e, inclusive, 
m a n d a n d o  m e n s a g e n s  d e  
madrugada pedindo que as vítimas 
se encontrassem com ele. A 
d e l e g a d a  j á  o u v i u  v á r i a s  
testemunham que confirmaram a 
prática criminosa do suspeito e 
mais de 10 vítimas já foram 
identificadas, mas a polícia acredita 
que o número possa ser maior que 
isso. 

Para cada vítima foi aberto 
um inquérito. Se for condenado por 
estupro de vulnerável, Fredson 
pode ser condenado de 6 até 10 anos 
de prisão em cada caso.

GURU SEXUAL

Pai de Santo preso acusado de
estuprar mais de 10 menores

Da Redação

Maníaco dizendo-se guia espiritual teria abusado de  dezenas de meninas na faixa de 13 a 16 anos, prometendo resolver problemas amorosos com ex-namorados

Tarado Fredson Wilian dos Reis Lemes, está na jaula   

Foto: PJC-MT

AULA DE CAMPO

Alunos da Unemat realizam
interação de ensino na praça
Da Reportagem Local

Estudantes atenderam dezenas de pessoas na Praça Major Carlos    

Foto: JCC

CULTURA INFANTIL

Biblioteca de Cáceres comemora
os dias do livro infantil e do Índio
Assessoria c/ Redação

Farta e ampla Biblioteca Municipal Profª Leonídia   

 Foto: JCC

Cáceres-MT, sexta-feira 20 de abril de 201804

 S u p r e m o  Tr i b u n a l OF e d e r a l  n e g o u 
provimento ao agravo 

interno interposto pelo Estado de 
Mato Grosso e  manteve a 
sentença, proferida nos autos de 
uma ação civil pública proposta 
pelo Ministério Público Estadual, 
que determina a implantação de 
mais quatro unidades prisionais 
para cumprimento de pena no 
regime semi-aberto em quatro 
comarcas dentre elas, a de 
Cáceres.

De acordo com a decisão, 
o Estado deverá, ainda, inserir no 
orçamento verba suficiente para 
realização de obras no Centro de 
Ressocialização de Cuiabá, para 

transformá-lo em uma Colônia 
Penal Industrial ou similar; e 
construir mais duas unidades na 
comarca de Cuiabá para o 
atendimento dos recuperandos 
que cumprem pena em regime 
semi-aberto.

Em seu voto, o ministro 
relator, Luis Roberto Barroso, 
destacou que o Estado de Mato 
Grosso não trouxe argumentos 
suficientes para modificar a 
decisão agravada e  enfatizou o 
c a r á t e r  m a n i f e s t a m e n t e 
protelatório. Por conta disso, o 
Estado terá que arcar com o 
pagamento de multa de 5% sobre 
o valor da causa. A decisão foi 
proferida por unanimidade pela 

Primeira Turma do STF.
Já em dezembro de 2009, 

o Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso, havia obtido 
decisão liminar que obrigava o 
Estado a construir, no ano de 
2010 ,  uma  Colôn ia  Pena l 
Industrial em Cuiabá para o 
cumprimento de pena no regime 
semi-aberto.

Na ação, o Ministério 
Público também requeria a 
inserção no Plano Plurianual 
(PPA), referente ao quadriênio 
2012 a 2015, a priorização para 
implantação de mais quatro 
unidades prisionais destinadas ao 
r e g i m e  s e m i - a b e r t o ,  n a s 
comarcas de Cáceres, Sinop, 
Água Boa, e Rondonópolis e a 
construção de unidade feminina 
para o cumprimento da pena no 
regime semi-aberto.

Em agosto de 2013, o 
Poder Judiciário julgou o mérito 
da ação e proferiu sentença  
p a r c i a l m e n t e  p r o c e d e n t e . 
Inconformado com a decisão, o 
Estado ingressou com recurso de 
apelação e em fevereiro de 2015 o 
Tribunal de Justiça ratificou a 
sentença proferida em 1º grau. Na 
seqüência, o Estado interpôs 
embargos  de  declaração e  
recurso extraordinário junto ao 
STF, e agora, a sentença transitou 
em julgado e não há mais 
possibilidades de recurso.

Assistência Social (CRAS), no 
horário das 08h às 11h e das 13h 
às 17h. Informações pelo telefone 
(65) 3254-1187.

Ressalte-se que na região, 
um dos famosos festival de 
musica brasileira realiza-se 

ocalizada na região Oeste Lde Mato Grosso, a cidade 
de Indiavaí promoverá 

d i v e r s a s  a t i v i d a d e s 
comemorativas, a emancipação 
pol í t ica  adminis t ra t iva  do 
município, que foi criado no dia 
13 de maio de 1986, pela Lei 
Estadual nº 4.998, com território 
desmembrado do município de 
Araputanga.

O aniversário da cidade 
tornou-se um dos maiores 
eventos da região Oeste de Mato 
G r o s s o  e  c o m o  n o s  a n o s 
anteriores a prefeitura prepara 
uma programação diversificada, 
com atividades de lazer voltadas 
para toda família do município e 
região.

A  S e c r e t a r i a  d e 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, comandada pela primeira-
dama Vilma Aparecida Quirino 
dos Santos abriu inscrições para o 
12º Festival de Música que 

acontecerá nos dias 11 e 12 de 
m a i o  d e  2 0 1 8 ,  c o m  t r ê s 
categorias: Adulto, Infanto-
juvenil e Gospel. As vagas são 
limitadas e as inscrições poderão 
ser feitas até o dia 30 de abril, no 
C e n t r o  d e  R e f e r ê n c i a  d a 

 Ju ízo  da  25ª  Zona OEleitoral está realizando 
esta semana, (18 a 20 

deste mês), um mutirão de 
atendimento no município de Vila 
Bela da Santíssima Trindade. O 
mutirão se realiza na Escola 
Estadual Verena Leite de Brito 
das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 
17h00 e atende exclusivamente, 
os alunos da instituição de ensino. 
A expectativa é beneficiar cerca 
de 200 estudantes até esta sexta 
feira.

Durante o mutirão estão 
sendo oferecidos serviços de 
alistamento (1º via do título), 
transferência, segunda via e 
revisão dos dados cadastrais. No 
ato do atendimento, o estudante 

deve apresentar um documento 
oficial com foto e comprovante 
de residência.
Este último pode ser suprido com 
a apresentação de declaração 
expedida pela escola e assinada 
pelo responsável da instituição de 
ensino. 

Neste documento deve 
constar a informação de que o 
aluno se encontra matriculado, a 
data do início do vínculo com a 
i n s t i t u i ç ã o  e  o  e n d e r e ç o 
d e c l a r a d o  p e l o  a l u n o  o u 
responsável no ato da matrícula. 
Os termos do mutirão estão 
previstos no Edital n. 30/2018 
assinado pelo juiz da 25ª ZE, 
Cláudio Deodato Rodrigues 
Pereira.

BODAS DE PINHO

Festival de musica é destaque
no 32º aniversário de Indiavaí

Festivais de musicas estão quase sempre presentes nas atrações festivas de aniversário de cidades, revelando talentos e mostrando o lado cultural do povo

Assessoria c/ Redação

Dupla Maiara e Maraísa de 4 Marcos começou na região   

UNIDADE PRISIONAL

Após 9 anos STF mantém
semi-aberto para Cáceres
Assessoria c/ Redação

Cadeião do Nova Era seria desafogado com um semi-aberto   

Foto: Arquivo

ALISTAMENTOS

Juízo da 25ª Zona Eleitoral
realiza mutirão em Vila Bela
Assessoria

Atendimento encerra-se nesta sexta-20- no fórum da comarca   

Foto: Assessoria

Foto: Divulgação

também em São José dos Quatro 
Marcos, palco da revelação das 
famosas Maiara e Maraísa, dupla 
do sertanejo universitário no 
cantar de amor, traição, sofrência, 
farra e bebedeira, do Meu violão e 

nosso cachorro. 
O Concurso da canção 

dos  240 anos  de  Cáceres , 
programados para a primeira 
semana de abril, por motivos não 
justificados, foi suspenso.
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trabalhando concentrados, 
sabendo dos nossos objetivos e 
vamos nos preparar para 
encontrar  dif iculdades”,  
completou Schulle, por meio 
da assessoria.

O outro representante 
de Mato Grosso, o Luverdense, 
que ainda não pontuou na 
c o m p e t i ç ã o ,  r e c e b e  o  

Botafogo-SP, no Passo das 
Emas, no sábado, ás 16h. 
Tabela classificação grupo: 
Cuiabá - 3 pontos; Joinvile - 3;

Operário-PR – 3 - Tupi-
MG – 3; Botafogo-SP  - 1; 
Bragantino – 1; Luverdense – 
0; Tombense – 0; Volta 
Redonda – 0 e  Ypiranga-RS – 
0.

 Dom Bosco estréia na OSérie D diante do 
Brasiliense, às 16h00 

de amanhã, (21), na Arena 
Pantanal. Os ingressos já estão 
sendo vendidos e a diretoria 
anunciou que os preços serão 
de R$20 (inteira) e R$10 
(meia). Crianças até 10 anos de 

idade terão entrada gratuita e 
mulheres pagam meia. O 
torcedor que adquirir dois ou 
mais ingressos poderá utilizar 
o cartão de crédito na compra.

O Dom Bosco está no 
Grupo A10 da Série D, junto a 
Brasiliense-DF, Iporá-GO e 
Corumbaense-MS. O Azulão 

da Colina volta a disputar um 
Campeonato Brasileiro após 
29 anos, quando disputou a 
Série B em 1989. Na quarta 
( 1 8 ) ,  o  c l u b e  l i b e r o u  
informações acerca de cinco 
reforços que chegaram essa 
semana: o meia Igor Vieira, o 
zagueiro Jeanzão, o atacante 
Heltinho, o lateral-direito 
Passarinho e o goleiro Gigante. 
A previsão é que os nomes 
apareçam no BID até hoje e 
possam entrar em campo já 
amanhã diante do Braziliense.

Igor é revelação do 
próprio Dom Bosco no 
estadual do ano passado, neste 
ano jogou o Mato-grossense 
pelo União. Heltinho é o nome 
de mais 'peso', com atuações de 
destaque no sub-21 do Cuiabá, 
o goleiro Gigante jogou a Copa 
FMF 2017 pelo Mixto. Jeanzão 
e Passarinho jogaram o 
estadual pelo Ação.

O Azulão tem realizado 
seus treinos no campo do 
bairro Coophema e uma vez 
por semana no campo do 
'milionário', na região do São 
Gonçalo Beira-Rio. Ainda 

 elenco do Cuiabá OEsporte Clube viaja 
para Volta Redonda 

(RJ), nesta sexta-feira de 
manhã, onde encara o time da 
casa pela segunda rodada da 
Série C, do Campeonato 
Brasileiro. 
 As duas equipes se 
enfrentam no sábado, a partir 
das 15h00 (horário de Mato 
Grosso). O Dourado busca a 
liderança isolada do grupo B, 
após vencer o Luverdense na 

primeira rodada na Arena 
Pantanal.

O  t é c n i c o  I t a m a r  
Schulle garante que a equipe 
vai buscar os três pontos fora 
d e  c a s a .  “ I n i c i a r  u m a  
compet ição vencendo é  
importante, primeiro porque 
dá mais confiança para o grupo 
e dentro de casa temos que 
fazer o dever. Mas temos que ir 
em busca de vitórias também 
fora, somar o maior número de 
pontos no começo, que vão 

ajudar lá na frente para se 
classificar”.

Apesar do discurso de 
confiança, Itamar sabe que a 
partida será perigosa, já que o 
Volta Redonda além de jogar 
em casa, busca se reabilitar na 
competição, pois foi derrotado 
na primeira rodada pelo 
Operário-PR. “Muito difícil 
jogar contra o Volta Redonda, 
eles fazem valer o fator campo 
e tiveram boas contratações 
para a Série C. Nós estamos 

NO VALE DO AÇO

Cuiabá vai à Volta Redonda
em busca de liderança isolada

Técnico Itamar sabe que a partida será perigosa, já que o Volta Redonda além de jogar em casa, busca se reabilitar da derrota sofrida diante do Operário-PR

S.N c/ Redação

Professor Schulle faz preleção aos pupilos antes da viagem     

Azulão está reforçado para as disputas da série D    

BRASILEIRO SÉRIE D

Dom-Bosco estréia amanhã
com o Brasiliense na Arena
O.E c/ Redação

Foto: Peterson Campos

Foto: Assessoria CEC
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Marte se une a Plutão, que faz 
um ótimo aspecto com Vênus 
em Touro indicando dias de 
movimento e mudanças 
positivas em sua vida 
financeira, com possibilidade 

de novas oportunidades de negócios. O 
momento é ótimo para pensar em novas 
maneiras de ganhar dinheiro e novos 
investimentos.

Esotérico

Marte se une a Plutão, que faz 
um ótimo aspecto com Vênus 
em seu signo indicando dias 
de movimento e mudanças 
positivas em sua vida pessoal 
e / o u  p r o f i s s i o n a l .  O s  

relacionamentos afetivos, podem dar um 
passo à frente, além de aprofundarem-se. O 
momento pode envolver uma boa notícia 
relacionada ao aumento de sua renda.

Marte se une a Plutão, que 
faz um ótimo aspecto com 
Vênus em Touro indicando 
dias de movimento e 
mudanças positivas em sua 
maneira de sentir. O mundo 

emocional é mobilizado e alguns 
sentimentos ficam naturalmente para trás. 
Um amor do passado pode retornar e 
mexer mais profundamente com você.

Marte se une a Plutão, que 
faz um ótimo aspecto com 
Vênus em Touro indicando 
dias de movimento e 
mudanças positivas em 

seus relacionamentos, tanto os pessoais 
quanto os profissionais. O período pode 
envolver o surgimento de uma nova 
oportunidade de contato com uma 
grande empresa.

Marte se une a Plutão, que faz 
um ótimo aspecto com Vênus 
em Touro indicando dias de 
movimento e mudanças 
positivas em seus projetos 
profissionais e planos de 

negócios. A carreira ganha força e destaque 
e um novo passo à frente pode ser dado. O 
momento é bom para apresentação de 
projetos.

Marte se une a Plutão, que 
faz um ótimo aspecto com 
Vênus em Touro indicando 
dias  de movimento e 
mudanças positivas em sua 
vida doméstica e/ou na 

maneira que você se relaciona em família. 
Sua imagem pode mudar ou alguma 
mudança em você, ser percebida por 
todos. Momento de maior interiorização.

Marte se une a Plutão, que 
faz um ótimo aspecto com 
Vênus em Touro indicando 
dias de movimento e 
mudanças positivas em seu 
mundo emocional, que 

passa por um momento de equilíbrio e 
limpeza. O período, que dura alguns dias, 
pode  s ina l izar  uma negociação  
envolvendo uma parceria financeira.

Marte se une a Plutão, que 
faz um ótimo aspecto com 
Vênus em Touro indicando 
dias de movimento e 
mudanças positivas em seus 
relacionamentos, pessoais e 

profissionais. O período, que dura alguns 
dias, pode envolver o surgimento de uma 
nova oportunidade no amor. Um namoro 
pode começar.

Marte se une a Plutão, que faz 
um ótimo aspecto com Vênus 
em Touro indicando dias de 
movimento e mudanças 
positivas em seu coração. 
Você estará mais aberto e 

profundo, pronto para receber um novo 
amor, que pode surgir a qualquer momento. 
O relacionamento com os filhos passa por 
um momento de aprofundamento.

Marte se une a Plutão, que 
faz um ótimo aspecto com 
Vênus em Touro indicando 
dias de movimento e 
mudanças positivas em sua 

rotina, especialmente a de trabalho, que 
pode envolver o surgimento de um novo 
projeto. Os dias seguem mais intensos, 
com inúmeras exigências, mas com 
ótimos resultados.

Marte se une a Plutão, que 
faz um ótimo aspecto com 
Vênus em Touro indicando 
dias de movimento e 
mudanças positivas em sua 
maneira de comunicar-se, 

que se torna mais profunda. O momento 
pode envolver o surgimento de um contato 
comercial importante, que pode resultar 
em um novo contrato.

By Rosane Michels

Delivery (65) 9 9976-77867 e 9 9947-5922 - Rua dos Colhereiros, 340

Marte se une a Plutão, que 
faz um ótimo aspecto com 
Vênus em Touro indicando 
dias de movimento e 
mudanças positivas em sua 
maneira de viver, filosofia 

de vida. O momento pode envolver uma 
forte vontade de jogar tudo para o alto e 
começar vida nova em outro lugar. Dias de 
fé e esperanças renovadas.

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

Destaque VIP para a aniversariante do dia 
Carla Samartino. Que Deus te ilumine, te 
guie e te proteja em todos os dias da sua vida. 
Feliz Aniversário!

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

Brindando mais um ano de vida a querida 
Dayse Tedesco Ribeiro a quem enviamos 
votos de felicidades e que os anos vindouros 
sejam plenos de saúde, paz e amor.

Embelezando nossa High Society hoje o aniversariante Arthur 
Marcos Araújo de Oliveira Rocha que completa 8 aninhos de 
vida e recebe o carinho especial dos pais Aline Cristina e Eli 
Marcos, das maninhas Emily e Anelisy, das vovós corujas Ruth e 
Maria Vilany, do vovô Joel Viana e amiguinhos. Que Papai do 
Céu lhe presenteie com um novo ano repleto de saúde. 
Beijinhos!!!

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

Milhões de felicidades a Marcela Serra, que apagou mais 
uma velinha. Que sua vida seja uma soma de bênçãos e 
vitórias. ***********************
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Tido como Pai de Santo, o meliante Fredson Wilian dos Reis 
Lemes, foi preso pela policia civil de Cáceres, acusado de abusar 
sexualmente de cerca de 10 meninas na faixa etária de 10 a 13 anos. O 
tarado segundo se apurou, oferecia trabalhos espirituais para meninas que 
queriam firmar relações amorosas com eventuais parceiros, enfim, 
resolver romances atuais e ou futuros. Página 03

Acadêmicos do 2º semestre do curso 
de medicina da Unemat de Cáceres, 
participaram na manhã de ontem de uma 
aula de campo na Praça major Carlos, 
ocasião em que aferiram pressão de 
transeuntes, além de realizar testes de 
diabetes. O trabalho extra-classe, uma 
espécie de estágio supervisionado pela 
Professora do curso Carlina Ohara, segundo 
a orientadora, uma interação ensino de 
serviços à comunidade.  

A Biblioteca Municipal Professora Leonídia Avelino de Moraes de 
Cáceres, marcou presença anteontem, 18, no Dia Nacional do Livro 
Infantil, data alusiva também ao aniversário de Monteiro Lobato e ontem, 
no Dia do Índio. Para tanto, os servidores fizeram toda uma decoração 
diferente e convidaram crianças da rede municipal de educação para 
conhecer um pouco mais a biblioteca e também para ouvir histórias. 

                                      Página 03

Por falta de merenda 
escolar, pais e alunos 
fizeram uma manifestação 
ontem, (19), em frente à 
Escola Estadual Professor 
Natalino Ferreira Mendes, 
no Centro de Cáceres. De 
acordo com os pais, a 
direção da escola orientou 
que, a partir desta sexta-
feira (20), os alunos levem 
lanche de casa para a escola. 
A direção alega que Seduc 
não fez o repasse para a 
compra de alimentos da 
merenda. Página 05

Página 04

Página 05

Página 04

TERAPEUTA DO AMOR

Guru tarado acusado de abuso
contra menores está na tranca

Conforme a delegada, o maníaco abusava das menores de todas as maneiras e quando questionado, ele dizia precisar as intimidades até a conjunção carnal

Dito Pai de Santo Fredson Wiliam teria feito mais de 10 vítimas   

Foto: PJC/MT

LANCHE ZERO

Mobilização cobra merenda
na Escola Professor Natalino

Protesto cobrava liberação de merenda para os alunos   

Foto: Luana Santana

AULA NA PRAÇA

Acadêmicos de medicina da
Unemat realizam interação

Página 03 Atendimento prático aconteceu pela manhã na praça  

 Foto: JCC       

ATIVIDADES LÚDICAS

Dia do livro infantil e do índio
são comemorados na Biblioteca

Dependências da Biblioteca Municipal Profa. Leonidia    

Foto: JCC

PINHO AFINADO

Indiavaí festeja 32 anos
com festival de musica

DEPOIS DE 9 ANOS

STF nega agravo e Cáceres
pode ter regime semi-aberto

Escondeu trabuco e balas
na carenagem da motoca

POLÍCIA
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820 provisórios e seis estão 
internos no Centro Integrado de 
Apoio Psicossocial (Ciaps) 
Adauto Botelho. Além de Mato 
Grosso, a nova tecnologia está em 
fase de implantação em outros 16 
estados brasileiros e no Distrito 
Federal. Desses, somente seis 
estão à frente do judiciário mato-
grossense em percentual. Seis 
estados já implantaram 100% e 
apenas Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul ainda 
não começaram a utilizar o 
sistema.

A juíza auxiliar da CGJ-
MT que está coordenando os 

elatório do Conselho RNacional de Justiça 
aponta que Mato Grosso 

já cadastrou 22% dos presos em 
regime fechado e dos foragidos 
n o  B a n c o  N a c i o n a l  d e  
Monitoramento de Prisões 
(BNMP 2.0). A ferramenta digital 
está em implantação no Estado 
desde o dia 3 de abril.

Trinta servidores compõe 
a  e q u i p e  d e f i n i d a  p e l a  
Corregedoria-Geral da Justiça 
(CGJ-MT) para atuar no projeto 
até 31 de maio. “Estamos 
empenhados, trabalhando em 
escala de plantão inclusive no fim 

de semana, para cumprir o prazo 
estabelecido pelo CNJ. Em 
menos de 60 dias de serviço, 
todas as informações processuais 
e pessoais dos presos sob custódia 
do Estado, além dos mandados de 
p r i s ã o  p e n d e n t e s  d e  
cumprimento, estarão lançados 
n o  s i s t e m a ” ,  a f i r m o u  a  
desembargadora corregedora 
Maria Aparecida Ribeiro.

Até às 17h00 da quarta-
feira (18 de abril), 450 mandados 
e 2850 pessoas privadas de 
liberdade estavam inseridas no 
BNMP 2.0. Do universo de 
presos, 2024 são condenados, 

trabalhos, Ana Cristina Silva 
Mendes, lembra que Mato Grosso 
foi um dos últimos a ser treinado 
para introdução do BNMP 2.0. 
“No início, o nosso maior desafio 
foi a instabilidade do sistema do 
CNJ, que permanecia inoperante 
e m  d i v e r s o s  m o m e n t o s ,  
i m p o s s i b i l i t a n d o  o  
cadastramento de processos.

Após contato com os 
juízes auxiliares e a equipe 
técnica do conselho nacional, 
recebemos a informação de que 

haviam detectado um problema 
na infra-estrutura e que o BNMP 
2.0 estava realmente muito 
instável. Atualmente estamos 
com uma força-tarefa em Cuiabá, 
com servidores atuando em 
turnos diferenciados, a fim de 
e v i t a r  o  p e r í o d o  d e  
congestionamento. Parte da 
equipe trabalha das 16h00 às 
22h00, de segunda à sexta-feira”, 
contou, acrescentando que os 
juízes do interior também já 
começaram o inserir os dados.

n tegrantes  da  Pol íc ia  IJudiciária Civil de Pontes e 
Lacerda prendeu anteontem, 

18, um individuo suspeito que 
portava um revólver calibre 38 e 
15 munições do mesmo calibre. A 
equipe policial havia sido 
acionada para verificar uma 
possível motocicleta produto de 
roubo/furto e ao chegar no local 
deparou com M.P.S.C., 26, que 
dizia ser o proprietário do veículo 
duas rodas.

Ao proceder com a 
checagem no veículo o mesmo 

constou em situação legal, ou 
seja, nada de anormal havia na 
motocicleta, entretanto, a equipe 
percebeu que a carenagem da 
moto estava com parafusos soltos 
e resolveu verificar a situação.

Ao abrir a carenagem, foi 
encontrado um revólver, calibre 
38, municiado com 5 munições, 
calibre 38 e em uma sacola, 10 
munições, calibre 38 enroladas 
em papel higiênico. Deste modo, 
suspeito foi preso e encaminhado 
para Delegacia de Polícia, sendo 
autuado por porte ilegal de arma.

Os pais dizem ainda que a 
falta da merenda escolar é 
conseqüência da operação 
realizada pela Polícia Federal 
(PF) no início deste mês. 

A operação Merenda 
Segura investiga desvio de 
merenda em outras duas escolas 
estaduais de Cáceres e cumpriu 
10 mandados de busca no dia 4 
deste mês. 

A direção alega que, 
embora a escola não tenha sido 
alvo da operação, a Secretaria 
Estadual de Educação (Seduc) 
não fez o repasse para a compra 
de alimentos usados no preparo 
da merenda.

A dona de casa Ivonete 
Pereira da Costa, mãe de um 
aluno, cobra uma resposta do 
poder público. "Tem alunos que 
conseguem se alimentar em casa 
antes de vir para a escola, mas 
outros estudantes precisam da 
merenda", disse.

 or falta de merenda Pescolar, pais e alunos 
f i z e r a m  u m a  

manifestação nesta quinta-feira 
(19), em frente à Escola Estadual 
Professor Natalino Ferreira 

Mendes, no Centro de Cáceres.
 De acordo com os pais, a 
direção da escola orientou que, a 
partir desta sexta-feira (20), os 
alunos levem lanche de casa para 
a escola.

BANCO DE DADOS

Implantado sistema para
cadastro de presos em MT

Principal vantagem da ferramenta é o controle da população carcerária de modo que uma pessoa não possa ser solta tendo mandado de prisão em outra localidade

TJ/MT c/ Redação

Mandados de prisão pendentes serão lançados no sistema    

FALTA DE VERBAS

Falta de merenda gera protesto
de pais na Escola Prof. Natalino
G1-MT c/ Redação

Falta de merenda seria conseqüência da falta de verbas   

Foto: Luana Santana

MOCÓ NA MOTOCA

Suspeito preso em Lacerda
com trabuco 38 e munição

PJC/MT c/ Redação

Arma estava escondida na carenagem da motoca  

Foto: PJC/MT

Foto: TJ/MT
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enadores e deputados de Mato SGrosso e Mato Grosso do Sul, 
devem se reunir nesta segunda-

feira (23), em audiência pública, às 9hs, 
no Auditório Milton Figueiredo na 
Assembléia Legislativa de Mato 
Grosso, para debater a nova lei do 
Pantanal, conforme o projeto de lei do 
Senado Federal 750/ 2011, que dispõe 
sobre a Política de Gestão e Proteção do 
Bioma Pantanal.

A solicitação foi feita pelo 
presidente da ALMT, deputado Eduardo 
Botelho (DEM), na sessão do último dia 
3, em atendimento aos senadores 
Welington Fagundes (PR/MT) e Pedro 
Chaves (PRB/MS), titulares da 

Comissão de Meio Ambiente do 
Senado.

“Pela importância do tema para 
os estados de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, aprovamos requerimento 
de minha autoria para a realização de 
audiência pública, para debater o tema 
com entidades locais que certamente 
têm muito a contribuir com o 
aperfeiçoamento do texto”, diz trecho 
do ofício encaminhado pelo senador 
Chaves .Des taca ,  a inda ,  que  o  
aperfeiçoamento da legislação brasileira 
sobre normas de preservação e 
sustentabilidade é de suma importância 
para o desenvolvimento econômico 
sustentável, desta forma, tal benesse é de 

interesse direto da sociedade.
“Precisamos de uma legislação 

que valorize os aspectos culturais, 
t r ad ic iona is  e  p rodut ivos  das  
comunidades pantaneiras, objetivando 
um uso sustentável e a proteção desse 
bioma de grande importância para o 
Brasil e para o mundo”.

Também foram convidados: 
representantes da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária Pantanal dos 
Estados de Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul (Embrapa – Pantanal) e da 
Secretar ia  de Meio Ambiente,  
D e s e n v o l v i m e n t o  E c o n ô m i c o ,  
Produção e Agricultura Familiar dos 
dois estados.

 
 

MEIO AMBIENTE

Representantes de MT e MS se 
reúnem para discutir Pantanal

Aperfeiçoamento da legislação sobre normas de preservação e sustentabilidade é de suma importância para o desenvolvimento econômico sustentável

Assessoria

 orta de entrada do Pantanal de PMato Grosso, a estrada parque 
Transpantaneira (MT-060) 

recebeu, em três anos, uma série de 
melhorias, se tornando mais atrativa e 
segura para os turistas e pantaneiros 
que visitam a maior planície alagada do 
planeta.

Amanhã, (21), o Governo de 
Mato Grosso entregará 26 novas 
pontes mistas (concreto e aço) que 
substituíram as antigas, de madeira, e 
também a reforma do posto fiscal. 

Também será assinada ordem de 
serviço para cinco novas pontes. O 
evento está marcado para ocorrer a 
partir das 8h30, em Poconé.

Localizadas entre o início da 
Transpantaneira e o Pixaim, as 26 
pontes de um total de 31 (quatro já 
foram entregues) vão contribuir para 
melhoria da qualidade de vida dos 
pantaneiros, e das pessoas que visitam 
o Pantanal e se hospedam em hotéis e 
pousadas da região.

A  r o d o v i a ,  c o m  1 4 7  

quilômetros de extensão, liga Poconé 
até a localidade de Porto Jofre, no 
coração do Pantanal mato-grossense, 
uma das regiões turísticas mais 
importantes e conhecidas do Estado.

A Transpantaneira encontra-
s e  e m  b o a s  c o n d i ç õ e s  d e  
trafegabilidade. Isso porque tem sido 
feita regularmente a manutenção da 
estrada parque por meio de uma 
parceria celebrada entre a Sinfra e a 
Associação de Defesa do Pantanal.

Sustentabilidade é a palavra chave do Pantanal   

TRAFEGABILIDADE

Governo entrega 26 pontes
amanhã em rodovias de MT
Secom/MT c/ Redação
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