
 Durante a primeira etapa da operação integrada “Repouso” em 
Vila Bela da Santíssima Trindade, visando advertir sobre perturbação ao 
sossego alheio com som alto, e embriaguez ao volante, quem caiu na rede 
foi um bandidão perigoso, Gleiciano Rodrigues Prudencio, foragido após 
ter ajudado seu cumplice Kenedy Solis Aliendre, atirar contra o 
comandante da PM. Página 04
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 Árvores arrancadas pela raíz, 
postes de iluminação elétrica caídos, 
ventos a 80 kms horários, muro de uma 
escola derrubado, ruas lamacentas, uma 
casa destruida totalmente, outras tantas 
destelhadas, eis o saldo do temporal que 
assolou na tarde de anteontem, o Vitória-
Régia, Empa, Santo Antônio, Nova Era, 
Vila Real, Cidade Nova, Rodeio, Dona 
Fifi, Jardim União e Junco.  

 Em duas agendas realizadas esta semana em 
Brasília, o secretário de Turismo e Cultura de 
Cáceres Júnior Trindade,agilizou junto a 
parlamentares e Embratur. gestões visando 
fortalecer as ações de turismo na cidade fronteiriça 
de Mato Grosso para o próximo ano. Na pauta, 
recursos para revitalização da orla do Porto no Rio 
Paraguai e o tradicional Festival dePesca, FIPe-
2020.

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50
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 O trabalho realizado pelo Gefron foi apresentado em dois eventos 
nacionais, na terça feira(17) e ontem, (18), respectivamente no II Fórum 
Nacional de Segurança nas Fronteiras e XII Seminário da Tríplice 
Fronteira em Foz do Iguaçu, com a presença do secretário de Estado de 
Segurança Pública, Alexandre Bustamante, e o comandante do Gefron, 
tenente-coronel PM Fábio Ricas. Página 03

ALÉM FRONTEIRAS

Ações do Gefron são destaques 
no fórum nacional de segurança

Seminários buscaram compartilhar as políticas desenvolvidas nas regiões de fronteira do Brasil por meio do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras

Comandante do Gefron Ten.Cel Fábio Ricas esteve nos seminários  

Foto: Gefron/MT

ZONA SUL

Tempestade deixa rastro 
de destruição em Cáceres

A violência dos ventos deixou um 
rastro de destruição nos bairros  

Foto: Facebook

TURISMO 2020

Orla e FIPe foram pautas 
de secretário em Brasília 

Ministro do Turismo Marcelo Antônio 
recebeu Secretário Trindade   

Foto: Assessoria

 Alguns deputados estaduais de Mato Grosso, garantiram a 
realização de uma força-tarefa, junto ao governo, como forma de buscar 
diálogo e garantir a manutenção da autonomia financeira da Unemat. A 
instituição de ensino foi alvo de uma Adin pela PG acatada pelo STF, 
quebrando o vínculo constitucional do Estado com a universidade no 
tocante a obrigação de repasses à instituição.  Página 06

CAPTURADO NA VILA

Preso meliante envolvido no  
atentado contra chefe da PM

Gleiciano Rodrigues Prudencio estava foragido da polícia   

Foto: Facebook

VÍNCULO CONSTITUCIONAL

Força tarefa luta pela
autonomia da Unemat 

Parlamentares e reitor temem pelo retrocesso e buscam soluções  

Foto: Assessoria

Dizia João de Scantimburgo, jornalista, 
professor e escritor paulista, da 
Academia Brasileira de Letras, que na 
política, como em outros setores sociais, 
é preciso, de tempos em tempos, inventar 
alguma patranha, a fim de revitalizar o 
próprio partido e enfraquecer ou tentar 
fazê-lo os demais, que ocupam a cena 
partidária. É típico da partidocracia, em 
que nos encontramos, que se invente uma 
inverdade, leve-se cucarachos a repetí-la, 
e em pouco, será verdade. 
 Uma verdade falsa, refléxo do 
maldito denuncismo que nos últimos 
anos infesta os sórdidos meios políticos, 
dos palácios suntuosos de Brasília, aos 
g ro tões  com seus  l eg i s l a t ivos  
minguados, mais preocupados em lavar a 
roupa suja em suas sessões, ao invés de 
fazer jus aos salários pagos pelo povo, 
para representá-los na defesa de seus 
direitos essenciais de cidadãos. 
 Nesta salada suja onde os 
denuncistas se respaldam na tal 
imunidade parlamentar, costuma-se 
acusar pares de envolvimentos em 
facções criminosas, subjugar, manipular, 
pressionar, achincalhar ou prejudicar o 
outro com representações, queixas, 
reclamações, ações, notificações e 
denúncias infundadas, sem lastro, 
inverídicas, abusivas e com o injusto 
intuito de satisfazer egoísticos interesses 
inconfessáveis, sem temer constranger, 
humilhar ou deturpar a imagem, a 
intimidade, a honra, a credibilidade, a 
profissão, os títulos, enfim, a dignidade 
alheia. 
 E corre-se lista para cassar fulano 
e sicrano, que beltrano fez rachadinha 
com aspone e os cambaus, que tal e coisa 
e coisa e tal, grana de facção bancou 
campanha e o dia do cassador quer na 
calada da noite derrubar a caça. 
 Ordinários em sessões ordinárias, 
gravatões  em audiências públicas, 
aspones de plantão, oposição pelo 
simples fato de ser oposição, tipo, hay-

gobierno, soy contra, o bolso do povo 
paga as pantomimas do circo, mesmo, 
então truco! Constrangedor, amigos, que 
tenhamos no Brasil, empregados 
descompromissados com seus patrões, 
admitidos nas urnas para trabalhar prá 
comunidade, no ócio dos gabinetes 
preocupados em seus interesses pessoais 
e particulares, quando não, em passar a 
rasteira no vizinho.
 A arma na maioria das vezes, o 
maldito denuncismo, prática nefasta que 
infestou os meios políticos nas últimas 
décadas, municiado pelas fake-news, sob 
o manto da impunidade de rotos, falando 
de esfarrapados, moralmente. 
 Só prá ilustrar, o denuncismo não 
é somente fruto da má-fé, da deslealdade, 
da improbidade, da falta de princípios, 
senso de Justiça e valores sólidos, mas 
também de uma suscetibilidade 
exagerada e manejada a esmo, que 
provém de pessoas que se apresentam 
com essa lamentável característica e com 

lastimável assiduidade. 
 Qualquer picuinha, têm sido 
potencializada em seu grau máximo, por 
pessoas que não têm a capacidade e a 
dignidade de intuir, de perceber que na 
vida há opiniões divergentes, e que é 
preciso conviver com as diferenças, com 
o pluralismo, com o outro e que quando 
não se respeita a casa do povo, a porta da 
rua é a serventia...só lembrando em 2020 
tem eleições. 
 Quem coçou quatro anos, rosnou 
de valente e pouco ou quase nada de 
proveitoso fez, deve ser demitido nas 
urnas, concordam? Pois é, só prá 
finalizar, se houvesse  mais ética, 
f irmeza,  consciência de grupo,  
alteridade, educação, muitos dos 
problemas que assolam o cotidiano, 
seriam eliminados, ou ao menos 
minimizados. 
 N a s  e l e i ç õ e s  d e  2 0 2 0 ,  
eliminemos as causas e quem causa os 
problemas, fechado?
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Com a saída da ex-juíza Selma se abre uma 
lacuna para representatividade política do 
Mato Grosso no Senado, e a corrida dos 
partidos e lideranças para indicar um nome 
já começa acelerada.  Mas diante do que tem 
passado, o país é hora de dar prioridade não 
ao perfil, mas ao grau de experiência em 
gestão e pautas que candidato defende. 
 A velha balela populista que haverá 
salvador que irá defender os pobres e 
oprimidos ainda deverá permear o discurso 
de muitos. Como se apenas boas intenções 
no jogo intenso e maquiavélico do 
Congresso Nacional pudesse fazer a 
diferença.
 Os candidatos de segmentos de 
cunho social e produtivos como agro e claro 
políticos de carreira usam o momento frágil, 
que a saída precoce de Selma Arruda 
provocou, para apontar soluções e virtudes 
inegociáveis no trato político, em tese. Mas 

o que o cidadão busca hoje? 
 Esta semana houve um indicativo 
importante sobre a real necessidade, da 
nossa população: “vagas de emprego” foi o 
quarto assunto mais procurado no Google 
em 2019. Isso é um indicativo do quanto o 
brasileiro está em busca de trabalho.  Temos 
a oportunidade ímpar de eleger o senador 
que tem por obrigação incentivar liberdade 
econômica para o cidadão. Que incentive o 
empreendedorismo, que busque a 
desburocratização, que facilite e proponha 
medidas mais liberais e que vise à geração 
de emprego e renda.
 Para isso a pauta buscada tem que 
ser comprometida com a reforma 
administrativa, tributária e do pacto 
federativo. Além disso, a tão sonhada 
reforma política é necessária para que sejam 
retirados privilégios de políticos e partidos. 
E claro as pautas anti-corrupção como  
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CALENDÁRIO
Hoje é quinta feira, dia 19 de dezembro de 
2019, Dia das Apaes, do Atleta Profissional 
e exclusivamente em Mato Grosso, o  Dia 
da Poesia. Santo dia Dia, Santo Urbano Vº; 
Anjo do Dia, Poiel, da hierarquia angelical 
dos  Pr inc ipados ,  pro te tores  das  
comunidades; Fase da Lua: Lua 
Minguante; Previsão do Tempo: mínima de 
22º e máxima de 31º, com 90% de 
chuvas(10 m.m) a qualquer hora.

DEU NA ÉPOCA
Um dos testemunhos que mais sensibilizou 
Edson Fachin a votar a favor de Selma 
Arruda, a senadora cassada pelo TSE e que 
era conhecida como Moro de Saias, foi o de 
seu conterrâneo Álvaro Dias. Ele  esteve 
com Fachin antes do julgamento para 
defender a idoneidade de Selma. Deu certo: 
Fachin foi o único a votar a favor da 
senadora.

EFEITO CASCATA
Com a cassação do mandato de Selma 
Arruda, além da segunda suplência no 
Senado, a servidora Clérie Fabiana 
Mendes vai perder o cargo de chefe de 
gabinete da ex-juíza e deixar de receber um 
salário mensal de R$ 22,9 mil perdendo a 
mamata da teta gorda. Outros tantos que 
estavam se beneficiando do cargo da 
blonde, vão ter de começar a procurar 
emprego, que a crise é notória.   

DESBANCARIZADOS
Ao longo deste ano 15 agências bancárias 
foram fechadas em Mato Grosso, todas de 
grandes instituições financeiras públicas e 
privadas, aponta o Sindicato dos 
Bancários. Em 2019,  os 5 maiores bancos 
do país extinguiram 611 unidades nos 
últimos 12 meses, com demissão de 5,542 
mil funcionários, conforme balanços do 3º 
trimestre do Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa, Itaú e Santander. Segundo o 
presidente do sindicato, Clodoaldo 
Barbosa, sem nomeações e concursos 
públicos, a população bancarizada fica 
gradativamente desassistida.

RUA DA AMARGURA
Com vários problemas para serem votados 
pela Câmara de Cáceres, os vereadores 
tiveram tempo de votar um projeto de lei 
para mudar o nome de uma rua. Publicada 
no Diário Oficial dos Municípios de 13 de 
dezembro, a lei 2.815/2019 tem o objetivo 
de alterar o nome da Rua das Turmalinas, 
no bairro Vila Mariana, para Rua dos 
Matemáticos.

NOVO COMANDO
Assumiram recentemente a 4º Ciretran de 
Cáceres, Bernardo Pimentel Barroso na 
chefia e Marcos Eduardo Ribeiro, como 
novo Coordenador Municipal de Trânsito, 
à quem convidamos para este espaço do 
Café da Manhã, como sempre, com as 
páginas abertas para divulgar as noticias da 
instituição. Nosso trânsito precisa mesmo 
de sangue novo para melhorar a disciplina 
em 2020.   

prisão em segunda instância, Lava Toga e 
continuidade da Lava Jato. O perfil tem que 
ser de alguém  pragmático, comprometido 
com ideologia do desenvolvimento e não da 
polarização. A lenta máquina do executivo é 
refém de um congresso que apenas “parla e 
protela” e quer fazer média e mídia. Este 
“politicamente correto” travestido de “fazer 
política” atrasa o país.
 Portanto é preciso muita atenção 
neste momento importante da eleição de um 
novo senador pra Mato Grosso. O eleitor 
tem que sim ser responsabilizado por sua 
escolha.  E tem obrigação de acompanhar o 
mandato.  É a capacidade técnica de 
negociação, entrosamento e de “construir 
pontes” que deve ser levada em 
consideração pelo eleitor, sem demagogia
* * * _ _ _ J u n i o r  M a c a g n a m  é  
empreendedor, liberal e presidente do 
Sincalco.

Nova oportunidade

Ócios e Picuinhas de Ofício
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 om o objetivo de discutir Cestratégias de combate aos 
crimes transfronteiriços, 

como contrabando e tráfico, e 
fortalecer a atuação estratégica do 
poder público na segurança 
nacional, o Fórum Nacional Contra a 
Pirataria, em parceria com a 9ª 
Superintendência da Receita 
Federal, realizou  nos dias 17 e 18, 
em Foz do Iguaçu, o XII Seminário 
Tríplice Fronteira. reunindo agentes 
de segurança pública de todo o país, 
dentre os quais, o Gefron/MT e 
representantes do Executivo, 
Judiciário e Ministério Público. 
 O trabalho realizado pelo 
Grupo Estadual de Segurança na 
Fronteira (Gefron) foi apresentado 
em dois eventos nacionais, na terça 
feira e ontem, 18 de dezembro, 
respectivamente no II Fórum 
Nacional  de Segurança nas  
Fronteiras e XII Seminário da 
Tríplice Fronteira, com a presença 
do secretário de Estado de 
Segurança Pública, Alexandre 
Bustamante, e o comandante do 
Gefron, tenente-coronel PM Fábio 
Ricas.
 Os eventos foram realizados 
simultaneamente pela Secretaria de 
Operações integradas do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, 

transfronteiriços e de divisas, 
especialmente o tráfico, contrabando 
e descaminho.
 O titular da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública de 
M a t o  G r o s s o ,  A l e x a n d r e  
Bustamante, participou da mesa de 
abertura, na terça-feira juntamente 
com representantes de instituições 
federais e de secretários de 
Segurança Pública do Amazonas, 

Fórum Nacional Contra a Pirataria e 
Ilegalidade e 9ª Superintendência da 
Receita Federal do Brasil. O 
objetivo, compartilhar as políticas 
desenvolvidas nas regiões de 
fronteira do Brasil por meio do 
Programa Nacional de Segurança 
nas Fronteiras – VIGIA, que é o 
projeto estratégico do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública voltado 
a o  c o m b a t e  d o s  d e l i t o s  

km/hora. Ressalte-se que no Empa e 
Santo Antônio, com a queda de 
postes de enegia, setores dos bairros 
ficaram sem energia, reclamação do 
gráfico Eudes Couto, morador do 
Empa. 
 Nota da Energisa informa 
que providenciou os reparos e que os 
ventos chegaram a 50km/h durante o 
temporal. 
 A Energisa emitiu nota 
posteriormente, informando que as 
equipes trabalharam em regime de 
contingência para atender as 
demandas das cerca de 16 mil 
u n i d a d e s  c o n s u m i d o r a s  
prejudicadas pela tempestade, que 
causou diversos danos à rede, entre 
eles postes quebrados e objetos 
lançados nos cabos, como árvores e 
telhados.

a tarde da última segunda Nfeira um temporal assolou 
bairros da zona sul em 

Cáceres, mais notadamente as ruas 
do Vitória-Régia, Empa, Santo 
Antônio, Nova Era, Vila Real, 
Cidade Nova, Rodeio, Dona Fifi, 
Jardim União e Junco. causando 
estragos em moradias, (uma delas foi 
destruida) derrubando  árvores e até 
um poste de energia elétrica, devido 
aos fortes ventos durante a 
chuvarada que não passou de meia 
hora, mas o bastante para registrar 
prejuízos aos moradores.
 Conforme moradores e 
soldados dos bombeiros que 

atenderam as ocorrências diversas 
nos bairros, cerca de 15 arvores 
foram arrancadas do chão pela raíz, 
devido ao vendaval, danificando 
parte do muro do PSF, bem como a 
parte murada da Escola Municipal 
Vitória-Régia.
 Também p re sen t e  no  
atendimento as intempéries,  
integrantes da Defesa Civil, em 
a p o i o  a o s  b o m b e i r o s ,  
providenciando remoções de 
entulhos, retirada de árvores após 
c o r t e  d o s  g a l h o s ,  e n f i m ,  
desobstruindo ruas e bocas de lobo.
 Conforme agentes da defesa 
Civil, os ventos chegaram a 80 

2019, sendo este último o balanço 
parcial de janeiro a 12 de dezembro.
 Ao longo destes anos, foram 
atendidas 1.371 ocorrências, e 
e f e t u a d a s  2 2 2  p r i s õ e s  p o r  
cumprimento de mandado judicial, 
além de mais de 18 toneladas de 
drogas apreendidas. 

Rondônia e Mato Grosso do Sul. Na 
sequencia ontem, o comandante do 
Gefron falou sobre o trabalho 
desenvolvido pela unidade nos mais 
de 900 km de fronteira no Oeste de 
Mato Grosso. 
 Na oportunidade, foram 
apresentados resultados da atuação 
do grupamento nos anos de 2015 a 

horas-aula e foi dividida em dez 
módulos: Conselho Tutelar (perfil 
institucional, atribuições, eleição, 
encaminhamentos do Conselho); 
Conselhos de Direito e Fundos da 
Infância e Adolescência; Política de 
A t e n d i m e n t o ,  a c o l h i m e n t o  
institucional e familiar; Entidades de 
atendimento; Drogadição; Sistema 
Caps; Destituição/suspensão do 
Poder Familiar; Frequência de 
adolescente em estabelecimentos 
sem alvará da Vara da Infância e 
Juventude;  Ato infracional ;  
Campanha "Aprenda a escutar".
 Desde que foi lançado, em 
novembro deste ano, o curso de 
capacitação de conselheiros 
tutelares já foi realizado em pelo 
menos 15 municípios. Entres eles, 
Vera, Feliz Natal, Comodoro, 
Matupá, Peixoto de Azevedo, 
Guarantã do Norte, Novo Mundo, 
Terra Nova do Norte, Itaúba, Nova 
Santa Helena e Marcelândia.

onselheiros tutelares eleitos Cpara os próximos quatro 
anos, no município de 

Cáceres, participaram nesta semana 
de capacitação promovida pelo 
Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso. O curso foi articulado 
pela promotora de Justiça Taiana 
Castrillon Dionello e viabilizado na 
plataforma de ensino a distância do 
C e n t r o  d e  E s t u d o s  e  
Aperfeiçoamento Funcional.
 Os conselheiros tutelares 
foram preparados para atuação em 
rede, sobre suas atribuições e 
enf rentamentos  l igados  aos  
p r o b l e m a s  d e  n e g l i g ê n c i a ,  
d i s c r i m i n a ç ã o ,  e x p l o r a ç ã o ,  
violência, crueldade e opressão e 
a c o n s e l h a m e n t o  d e  p a i s  e  
responsáveis. O Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) também foi 
abordado.
 Conforme o conteúdo 
programático, a capacitação teve 40 

TRIPLICE FRONTEIRA

Gefron/MT destaca ações em
fórum nacional de segurança

Trabalho realizado pelo Gefron, foi apresentado respectivamente, no II Fórum Nacional de Segurança nas Fronteiras no XII Seminário da Tríplice Fronteira 

Assessoria c/ Redação

Seminário visou compartilhar as políticas nas regiões de fronteira do Brasil  

Foto: SESP-PR

TEMPESTADE

Temporal causou diversos
estragos em vários bairros
Da Redação

Passado o temporal, ficou um rastro de destruição no bairro  

Foto: Facebook

EM CÁCERES

MPE promove capacitação 
para conselheiros tutelares 
Assessoria

Conselho Tutelar de Cáceres atende próximo à Praça Duque de Caxias   

Foto: JCC
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Polícia Militar, Gleiciano Rodrigues 
Prudencio, acusado de participar da 
tentativa de homicídio contra o 
comandante da Polícia Militar de 
Vila Bela, ocorrida no mês de julho 
último. O perigoso bandido foi 
flagrado quando policiais civis e 
militares visitaram estabelecimentos 
comerc ia i s  em pontos  com 
reincidências de som com alto 
volume. Também foram realizadas 
várias abordagens e fiscalizações na 
região central da cidade, no bairro 
J a r d i m  A e r o p o r t o  e  n a s  
proximidades da Rodovia BR 174b. 
Durante os trabalhos, duas pessoas 
foram presas em flagrante por 
delitos de trânsito, sendo uma por 
embriaguez ao volante e perturbação 
ao sossego alheio, e com apreensão 
de um som automotivo. O segundo 
envolvido foi detido depois de 

cometer uma manobra perigosa, 
furando o bloqueio e tentando 
atropelar um dos policiais para 
empreender fuga. O motorista foi 
preso e autuado por tentativa de 
lesão corporal e por conduzir veículo 
automotor sem CNH. O  m a i o r  
trunfo da operação, foi a prisão do 
bandido  Gle ic iano ,  duran te  
fiscalização no retorno da Cascata, 
onde o foragido da Justiça teve o 
mandado de prisão cumprido pelos 
policiais. Na ocasião, Gleiciano 
estava em um automóvel e em 
checagem no sistema, constatou-se 
ser ele, acusado de tentar matar  o 
comandante da PM na Festança. Ele 
pilotava a motocicleta na companhia 
do comparsa Renan Kenedy Solis 
Aliendre, o qual disparou contra os 
policiais, evadindo-se ambos para 
Bolívia.

Delegacia de Mirassol D'Oeste.
 Após serem ouvidos pelo 
delegado, Alexandre da Silva 
Nazareth, os conduzidos foram 
autuados no ato infracional de 
receptação. 
 Um deles  responderá  
também pelo ato de conduzir veículo 
automotor sem CNH. “A Polícia 
civil não mede esforços para realizar 
seu trabalho. Contamos com a 
colaboração da população, através 
de informações e denúncias pelo 
disque 197 que possam ajudar no 
desenvolvimentos das atividades 
dos policiais. 
 Uma polícia forte, uma 
sociedade mais segura”, destacou o 
delegado.

Dois menores foram apreendidos em 
posse de uma motocicleta furtada em 
Mirassol D'Oeste, na última 
segunda-feira (16) em ação da 
Pol íc ia  Judic iár ia  Civi l  do  
município. 
 Os adolescentes, A.M.R. e 
H.V.S. foram conduzidos, ouvidos e 
autuados no ato infracional análogo 
a o  c r i m e  d e  r e c e p t a ç ã o .  
Ironicamente, a nota policial diz que 
um deles responderá também pelo 
ato de conduzir veículo automotor 
sem CNH, quando é notório, que 
menor não pode ter habilitação.
 O s  i n v e s t i g a d o r e s  
realizaram diligências pelo bairro 
Jardim São Paulo, momento em que 
visualizaram uma motocicleta Broz 

a contravenção penal de perturbação 
ao sossego alheio com som alto, e 
sobre o crime de embriaguez ao 
volante. Entre os suspeitos presos na 
ação deflagrada pela Polícia 
Judiciária Civil em conjunto com a 

forças de Segurança Pública, no 
último final de semana, lançada 
virtualmente, com uma campanha 
por meio de redes sociais com a 
divulgação de um post, viando 
orientar e advertir a população sobre 

rês homens foram presos no Tmunicípio de Vila Bela da 
Santíssima Trindade, durante 

a primeira etapa da operação 
integrada “Repouso”. A ação de 
cunho preventivo foi realizada pelas 

vermelha, sem placas com dois 
ocupantes. 
 Ao perceber a aproximação 
da viatura, os suspeitos tentaram 
empreender fuga. Após parada do 
veículo, os policiais realizaram a 
revista pessoal dos abordados, sendo 
no bolso de um deles apreendida 
uma porção de maconha, porém 
n e n h u m  d o s  d o i s  p o r t a v a  
documentos de identificação.
 Em seguida, foi feita a 
checagem da motocicleta  e  
constatado o registro de furto 
ocorrido no mês de outubro na 
cidade de Araputanga. Diante dos 
fatos, os dois rapazes identificados 
como menores de idade foram 
encaminhados junto ao veículo para 

espera-se que o projeto seja 
empenhado. O próximo passo é a 
prefeitura lançar a licitação para 
contratação da empresa que irá 
executar o projeto, ainda no primeiro 
semestre do ano que vem.
 O Plano de Trabalho que 
prevê uma orla na beira do rio 
Paraguai, no centro da cidade, com 
1.240 metros de extensão, inclui a 
construção de quiosques, pista de 
ciclismo, duas pontes, rampas de 
acesso para cadeirante, calçamento, 
paisagismo, iluminação, entre 
outros investimentos. Dividida em 
quatro etapas, a obra tem orçamento 
total de R$ 23 milhões. Também foi 
solicitado recursos da Embratur, 
para que o Festival Internacional de 
Pesca Esportiva seja contemplado 
com espaço para divulgação 
internacional durante os eventos que 
o país participará sobre fomento ao 
t u r i s m o .  C o n h e c i d a  c o m o  
“Princesinha do Paraguai” e também 
como a Cidade Portal do Pantanal, a 
partir de 23 de agosto de 2019, o 
município de Cáceres passou a ser 
conhecido também como a Capital 
Estadual da Pesca Esportiva.

recursos para a revitalização da Orla 
do Rio Paraguai e na Embratur, 
apresentado o projeto do Festival 
Internacional de Pesca Esportiva 
(FIPe) 2020.
 Após o ministro do Turismo 
Marcelo Álvaro Antônio atender a 
solicitação de abertura do sistema do 
Ministério para cadastramento da 
p r o p o s t a  d a  r e v i t a l i z a ç ã o ,  
(promessas dos governantes), 

uas agendas realizadas na Dúltima terça-feira (17) em 
Brasília pelo secretário de 

Turismo e Cultura de Cáceres, 
J ú n i o r  T r i n d a d e ,  j u n t o  a  
parlamentares, visando fortalecer as 
ações de turismo na cidade 
fronteiriça de Mato Grosso para o 
próximo ano. No Ministério do 
Turismo, foi dada a continuidade às 
tratativas para a liberação de 

FLAGRA NA PIVETADA

Menores são flagrados 
com motocicleta furtada
Da Redação

OPERAÇÃO REPOUSO

Preso comparsa de bandidão 
que tentou matar chefe da PM

Marginal pilotava a moto do garupa cúmplice Renan Kenedy Solis Aliendre, que em julho último tentou matar a tiros o comandante da PM deVila Bela

Da Redação

Gleiciano Prudencio é acusado da tentar matar o comandante da PM   

Foto: Facebook   

Secretário Junior Trindade visitou Ministro do Turismo Marcelo Antônio 

Foto: Assessoria

TURISMO/FIPe

Secretário busca recursos 
para o turismo de Cáceres 
Assessoria c/ Redação
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apresentado ao deputado pelo 
vereador Jerônimo Gonçalves, 
que alega ter ouvido a inúmeras 
reclamações de famílias, em 
razão da demora nas autorizações 
de cirurgias de pacientes, 
principalmente em estado grave.
 “Estamos falando de 
vidas, de quem precisa de uma 
cirurgia com urgência e pode vir a 
óbito por não conseguir o 
atendimento. Tínhamos quatro 
médicos  t r aba lhando  nas  
regulações, três deles estavam 
aguardando ser chamados, porém 
isso não aconteceu e eles não 
estão mais. Apenas um médico 
não dá conta de todo o trabalho”, 
alerta o vereador.
 C o m  a  q u a n t i d a d e  

insuficiente de médicos atuantes 
para a função, a Regional 
paralisou os trabalhos desde o dia 
29 de novembro desse ano, 
repassando as demandas para a 
Central de Cuiabá. Para o 
deputado Max Russi, essa é uma 
decisão paliativa, mas que precisa 
ter uma resolução em definitivo. 
“Precisamos que a Secretaria de 
Saúde busque formas de resolver 
o mais rápido possível. 
 Esse é o tipo de trabalho 
que não pode parar, pois as 
famílias já ficam mais sensíveis 
por estarem passando pela 
dificuldade da doença. Ficar 
aguardando em uma fila, sem 
saber  quando poderá  ser  
atendido, é desumano”, avalia. 

atendimento a 22 cidades da 
região e com apenas um médico 
regulador, a central do município 
tem apresentado atrasos nas 
regulações. 
 Em decorrência desse 
baixo número de efetivo, a lista 
de espera tem aumentando.
 E s s e  p r o b l e m a  f o i  

alta de médicos estaria Finviabilizando trabalhos 
d a  R e g i o n a l ,  q u e  

atualmente atende 22 municípios.  
Com a demissão de t rês  
servidores da Central Regional de 
Regulação de Urgência e 
Emergência de Cáceres, o órgão 
tem encontrado dificuldades para 

dar andamento nas autorizações 
de procedimento cirúrgico. 
 Essa demanda chegou ao 
deputado Max Russi, que 
apresentou, através de uma de 
suas indicações na Assembleia 
Legis la t iva ,  o  pedido de  
providências a Secretaria de 
Estado de Saúde. Realizando 

 horário de expediente do OPoder Judiciário de Mato 
Grosso nesta quinta-feira 

(19) será normal, até 19h00. 
 As medidas judiciais 
protocoladas nesta data até às 
15h00 serão analisadas pelo 
magistrado sorteado e após essa 
data e horário, deverão ser 
encaminhadas ao exame do 
magistrado plantonista.  O 
regramento consta na Portaria  N. 
1466/2019 da Presidência do 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso.
 O recesso forense do 
Poder Judiciário de Mato Grosso 
terá início no dia 20 de dezembro 
(sexta-feira) e segue até o dia 6 de 
janeiro 2020 (segunda-feira), 
expresso no Provimento 27/2019 
que também versa sobre a 
suspensão dos prazos processuais 
durante o recesso dos advogados, 

que ocorre de 7 a 20 de janeiro.
 Durante o recesso, os 
prazos processuais estarão 
suspensos e o atendimento ao 
público será em horário de 
plantão, das 13h00 às 18h00. 
Nesse período, o horário de 
exped ien t e  da s  un idades  
administrativas do TJMT poderá 
ser ampliado por necessidade 
justificada do serviço.
 Já entre os dias 7 e 20 de 
janeiro, o expediente forense será 
normalizado para magistrados e 
servidores, que exercerão as 
atribuições regulares, das 12h00 
às 19h00. 
 N e s s e  p e r í o d o ,  
e n t r e t a n t o ,  c o n t i n u a r ã o  
suspensas a contagem dos prazos 
processuais, realizações de 
audiências e publicações de notas 
de expediente processuais no 
âmbito da Justiça estadual.

CENTRAL DE REGULAÇÃO

Max Russi solicita providências 
para viabilizar saúde de Cáceres 

Problema foi apresentado ao deputado pelo vereador Jerônimo Gonçalves,  que alega reclamações de famílias, na demora nas autorizações de cirurgias

Assessoria

Pedido foi levado ao parlamentar pelo vereador Jerônimo Gonçalves   

SEM EXPEDIENTE

Assessoria

Recesso de fim de ano do
judiciário começa amanhã 

Foto: Arquivo

Prazos processuais estarão suspensos durante recesso nos fóruns   

Foto: JCC
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VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
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SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
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s  deputados  Eduardo OBotelho, Lúdio Cabral e 
Thiago Silva, presidente da 

Comissão de Educação, Ciência, 
Tecnologia, Cultura e Desporto da 
Assembleia Legislativa garantiram a 
realização de uma força-tarefa, junto 
ao governo do estado, como forma 
de buscar diálogo e garantir a 
m a n u t e n ç ã o  d a  a u t o n o m i a  
financeira da Universidade Estadual 
de Mato Grosso. 
 A instituição de ensino foi 
alvo este mês, de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, proposta pela 
Procuradoria-Geral do Estado e 
acatada pelo Supremo Tribunal 
Federal, por meio de liminar, 

suspendendo partes dos artigos 245 e 
246 da Constituição Estadual, 
quebrando o vínculo constitucional 
do Estado com a Unemat, sem a 
obrigação antes garantida, de 
repassar 2,5% da Receita Corrente 
Líquida da máquina estatal à 
instituição de ensino. 
 O assunto será tema de 
audiência pública hoje, (19), sob o 
comando do parlamentar Thiago 
Silva. Entretanto, na última 
segunda-feira (16), em reunião 
realizada na presidência do 
parlamento estadual, Botelho 
garantiu ao reitor da Unemat, 
Rodrigo Zanin, buscar alternativas 
junto ao governador Mauro Mendes 

(DEM, na tentativa de reverter esta 
situação.
 Zanin teme um retrocesso 
gigantesco na instituição, com a ação 
do governo, ao destituir o vínculo 
que garantia o percentual da Receita 
Líquida do Estado. 
 O assunto também foi 
abordado em reunião anterior, 
realizada na última sexta-feira(13), 
ocorrida igualmente no parlamento, 
quando o deputado democrata já 
teria se comprometido em buscar 
diálogo junto ao comando do Palácio 
Paiaguás. "Vamos conversar com o 
governo e buscar caminhos que 
atendam as necessidades da 
Unemat".
 Em meio a este imbroglio 
jurídico, o reitor da Unemat afirmou 
que a instituição de ensino foi pega 
de surpresa, ao lembrar que a 
Unemat não teria sido comunicada 
sobre a ação do governo. "Estamos 
pedindo que a Assembleia entre com 
recurso e ajude a fazer a discussão 
para que possamos voltar a ter o 
vínculo constitucional e a garantia 
de financiamento da Unemat," disse 
Zanin. Para ele, a decisão representa 
um dos maiores retrocessos dos 
últimos 15 anos na história da 
universidade. “Não teremos como 
planejar a longo prazo de como a 
universidade irá atender Mato 
Grosso. E ficaremos à mercê de uma 
discussão anual de orçamento e 
LOA”, acrescentou Zanin.

 Concluindo, Zanin disse que 
a Unemat conta com uma receita de 
R$ 392 milhões; aproximadamente 
23 mil alunos; 13 câmpus, 45 polos 
(núcleos pedagógicos e cursos a 
distância), 30 cursos de pós-
graduação (mestrado e doutorado) e 

quase 800 professores, sendo desses 
450 são doutores. 
 A previsão para 2020 é de 
R$ 425 milhões, mas, de acordo com 
o  r e i t o r ,  s e m  o  v í n c u l o  
constitucional, a Unemat fica sujeita 
aos decretos de contingenciamento. 

RETROCESSO

AL promete entrar na briga 
pela autonomia da Unemat 

Reitor Zanin teme um retrocesso gigantesco na instituição, com a ação do governo, ao destituir o vínculo que garantia o percentual da Receita Líquida do Estado

Assessoria c/ Redação

Assunto foi abordado em reunião realizada na semana passada   

Foto: AL-MT
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esquerdo Vinicius Matheus, o 
zagueiro Guilherme, além do 
jovem Cicinho, de 20 anos, 
remanescente do título da Copa 
FMF em 2018.
 Além do Villa Nova, os 
times que compõem o certame 
mineiro são, Atlético, Cruzeiro, 
América, Boa Esporte, Caldense, 
Tombense, Uberlândia, URT, 
Pa t roc inense ,  Co imbra  e  
Tupynambás.

na Série C em 2018.
 Uma parte do elenco do 
Mixto iniciou treinamento físico 
nesta semana no Complexo do 
Dom Aquino. Comandados pelo 
técnico Gianni Freitas, os treinos 
com uma maior parte do elenco 
começam nesta segunda-feira 
(16). Alguns jogadores locais 
foram garantidos pelo clube, 
como os atacantes Michel e 
Eduardo Romarinho, o lateral-

 treinador do Luverdense OEspor t e  C lube ,  Zé  
Roberto avaliou em 

entrevista à crônica esportiva esta 
semana, que o confronto com 
Associação Desportiva Bahia de 
Feira, que foi definido na terça 
feira (17) durante sorteio da 
Confederação Brasileira de 
Futebol, no Rio de Janeiro, será 
uma 'pedreira'. No entanto, 
descartou qualquer tipo de 
favoritismo das duas equipes na 
competição.
 “É o atual vice-campeão 

estadual e de tradição no Estado. 
Nós já sabíamos dos possíveis 
adversários e será uma 'pedreira'. 
Terão a vantagem de jogar em 
casa e  nós pelo empate .  
Teoricamente não tem favorito e 
vamos trabalhar forte, seguir na 
preparação dia após dia”, afirmou 
o técnico.
 Ainda de acordo com o 
comandante do Alviverde, o foco 
principal agora é a preparação da 
equipe para o Campeonato Mato-
grossense, que começa no dia 21 
do próximo mês. “A preparação 

está sendo muito boa e acima da  
média  dent ro  das  nossas  
expectativas. 
 Os jogadores estão se 
empenhando muito. Vamos 
acertar o time. Agora estamos na 
fase dos treinos físicos bem 
i n t e n s o s  e  e m  j a n e i r o  
começaremos os trabalhos táticos 
visando o Estadual e a Copa do 
Brasil”.
 Na estreia do Estadual, o 
Luverdense vai encarar o Dom 
Bosco, no estádio Passo das 
Emas, em Lucas do Rio Verde. 
Out ros  quat ro  jogos  vão  
movimentar a primeira rodada. O 
Sinop recebe o Araguaia, no 
estádio Gigante do Norte. 
 O Mixto vai encarar o 
União,  no estádio Luthero 
Lopes. O Operário enfrenta o 
Poconé, no estádio Dito Souza. 
Esses quatro jogos serão às 
20h10.
 Já o Cuiabá vai pegar o 
Nova Mutum, que é estreante na 
Série A da competição, na Arena 
Pantanal, às 20h30. 
 O campeão e vice do 
Mato-grossense de 2020 vão 
garantir vaga na Copa do Brasil e 
Série D, em 2021.

 Mixto não conseguiu a Ocontratação do jovem 
a tacan te  C lebe r son  

Tiarinha, 23 anos, que estava 
sendo sondado pelo clube para o 
Campeonato Mato-grossense 
2020. Nesta semana, Tiarinha 
iniciou os treinamentos da pré-
temporada pelo Villa Nova de 
Minas Gerais, com sede em Nova 
Lima, região metropolitana de 
Belo Horizonte, para a disputa da 
Primeira Divisão do Campeonato 
Mineiro do ano que vem. 
 O craque disse que foi 
procurado pelo Mixto, um time 
onde teve uma boa passagem, 
curta, mas boa e que ficaria feliz 
em voltar, mas já acertou com o 

Villa Nova-MG para o Mineiro, 
uma grande oportunidade. 
“Quero ajudar o time e também 
dar uma boa sequência na 
carreira. Serão grandes jogos 
contra muitos times bons, espero 
corresponder”, afirmou Tiarinha.
 Em 2019, Cleberson 
Tiarinha atuou pelo Mixto nos 
três primeiros jogos da Copa 
FMF e marcou três gols, um em 
cada jogo,  contra  Sinop,  
Luverdense e Dom Bosco, 
garantindo duas vitórias e um 
empate para o Alvinegro. Um dos 
gols foi uma pintura de bicicleta, 
no empate em 1 a 1 contra o 
Luverdense pela segunda rodada, 
na Arena Pantanal.

 L o g o  a p ó s  o  b o m  
desempenho, ele foi liberado para 
ser transferido ao futebol asiático, 
jogar pelo Al-Seeb Club, de Omã. 
Com o retorno no mês passado 
para o Brasil, algumas equipes do 
estado sondaram o atleta, 
principalmente o Tigre da Vargas, 
que conforme foi divulgado por 
sites de Cuiabá nos últimos dias, 
já contava com o jogador para a 
disputa estadual. Em Mato 
Grosso, Cleberson acumula boas 
passagens por Sinop, Cuiabá e 
Luverdense. Foi vice-campeão 
estadual pelo Sinop, campeão da 
Copa FMF e estadual pelo 
Dourado, além de ter feito cinco 
gols em 12 jogos pelo Luverdense 

NAS GERAIS

Reforçando o Villa Nova 
Tiarinha descarta Mixto 

Ex-alvinegro da Vargas, com passagens pelo Luverdense, Sinop e Cuiabá além deOmã na Ásia, pau-rodado bateu martelo com time mineiro para 2020 

O.E c/ Redação

Cleberson Tiarinha pode se destacar no rico futebol mineiro  

Foto: Mixto-Net

COPA BRASIL 

Xerife do Verdão de Lucas  
alerta para pedreira baiana
S.N c/ Redação

Zé Roberto, foi ex-capitão do Luverdense no acesso para a Série B   

Foto: Arquivo
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By Rosane Michels

A Lua entra em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e 
Urano em Touro indicando 
um dia de movimento 
altamente positivo para seus 

projetos de trabalho. Uma boa notícia 
pode chegar. Se estiver em busca de uma 
nova colocação no mercado, este é o 
melhor dia do mês para buscá-la.

A Lua entra em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e 
U r a n o  e m  s e u  s i g n o  
ind icando  um d ia  de  
concretização de projetos 

criativos. O momento pode indicar também, 
o início de um romance, que começa a ser 
desenhado pelo Universo. Dia ótimo para 
estar com os filhos.

A Lua entra em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e 
Urano em Touro indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com sua vida 

doméstica e familiar. O período é ótimo 
também para acordos e negociações 
envolvendo a compra ou venda de um 
imóvel de família.

A Lua entra em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e 
Urano em Touro indicando 
um dia de boa comunicação 

e envolvimento com a vida social. É um 
ótimo dia para começar uma nova 
amizade. Bom ́ para reuniões de negócios, 
n o v o s  c o n t a t o s  c o m e r c i a i s  e  
concretização de projetos e contratos.

A Lua entra em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e 
Urano em Touro indicando 
um dia de concretização e 
projetos e contratos que 

envolvam o aumento de seus rendimentos. 
O dinheiro chega mais fácil, portanto, é 
um ótimo momento para novos 
investimentos.

A Lua entra em Virgem recebe 
um ótimo aspecto de Júpiter 
em Capricórnio e Urano em 
Touro indicando um dia de 
maior envolvimento com 
emoções mais profundas, que 

passam por um momento de equilíbrio e 
necessidade de intimidade. Dia ótimo para 
estar com quem ama. Bom também para 
concretizar negócios em parcerias.

A Lua entra em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e 
Urano em Touro indicando 
um dia de interiorização e 
necessidade de distanciar-se 

da vida social e entrar em contato mais 
profundo com suas emoções, que passam 
por um momento de equilíbrio e 
estabilidade. Cuide de si mesmo.

A Lua entra em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e 
Urano em Touro indicando 
um dia de bom movimento 
na vida social e aproximação 

de amigos. O dia é ótimo para divertir-se, 
pois as energias estarão equilibradas. Um 
projeto em equipe pode ser aprovado e 
assinado.

A Lua entra em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter em seu signo e 
Urano em Touro indicando 
um dia de movimento 

positivo em projetos de médio prazo, que 
podem envolver viagens internacionais e 
contato com estrangeiros. O período é 
ótimo também para responsabilizar-se 
pelo seu caminho espiritual.

A Lua entra em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e 
Urano em Touro indicando 
um dia de movimento 
agradável na vida social e 

aproximação de amigos queridos. O dia é 
ótimo para negociar sociedades ou 
parcerias comerciais, pois você estará 
mais simpático e comunicativo.

A Lua entra em seu signo, 
recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e 
Urano em Touro indicando 
um dia de movimento e 
concretização de planos e 

projetos. O dia pode estar relacionado com 
um estado de espírito equilibrado e 
otimista. Dia ótimo para estar perto de 
quem ama.

A Lua entra em Virgem 
recebe um ótimo aspecto de 
Júpiter, seu regente, em 
Capricórnio e Urano em 
Touro indicando um dia de 
concretização de planos e 

projetos que envolvem seu crescimento 
profissional. Um contrato pode ser 
assinado, uma promoção ou projeto, 
aprovados.

HORÓSCOPO********** **********

Hoje abrilhantando nossa social o finess  
casal Amarildo Merotti e Adriana Maciel 
Mendes, que comemoraram Bodas de 
Nácar (31 anos).   Que marco 
maravilhoso para esse casal que já 
passou por tantas coisas na vida. Nós do 
JCC que acompanhamos esse história 
desde o início, desejamos  muitas 
felicidades e que vocês se mantenham 
unidos em perfeita harmonia por muitos 
anos mais. Parabéns e que celebrem o 
amor todos os dias de suas vidas!

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

Parabenizamos o casal Leandro Martins e Carolina Sampaio 
de Oliveira   pelas bodas de Barro! Há oito anos celebraram o 
amor  com o Sim, perante a Lei de Deus e dos Homens.  Esta 
coluna deseja felicidades ao casal, com votos  que esse amor 
perdure pela vida e mais além.  Tim tim!!!

Hoje nossa High Society está repleta de casais celebrando o 
amor e nesse ritmo também o casal Amarildo Bruzzon e Zezé 
Nicodemos celebram 31 anos de casamento. Felicidades e que 
Deus continue abençoando essa união.

Destaque especial a aluna do CEAF 
Letícia Melo, a grande vencedora a nível 
Distrital (MT e MS) do Concurso de 
Redação da Operação Cisne Branco. 
Letícia  recebeu das mãos do 
Comandante do 6º Distrito Natal, em 
Cuiabá,  um troféu e um celular. Letícia 
participou da cerimônia de entrega 
juntamente com a Diretora do CEAF 
Rosa Amaral Vitorino. Parabéns pela 
conquista, esse prêmio sem dúvida é fruto 
da qualidade do ensino na instituição.  
Parabéns!


