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CHUMBO TROCADO
Os tres assaltants chegaram decidido a roubar e surpreendidos pela polícia, reagiram. Um foi preso, outro fugiu e no tiroteio, baixaram o CPF do terceiro

Assaltante reage e morre
baleado no local do crime
Fotos: PM/MT

Os bandidos entraram num alojamento de uma empresa
terceirizada da Mineração Apoena em Pontes e Lacerda, rendendo a
peonada na noite de anteontem, para a pratica de assalto. Houve um vacilo
e uma as vitimas conseguiu ligar para a policia e o espia do bando,
Anderson Coelho Marques acabou morrendo na troca de tiros com os PMs.
O ladrão Werick da Cruz, foi preso e um terceiro se evadiu, durante a
encrenca. Página 04

INCREMENTO

Parceria com a CVC objetiva
fomentar turismo de Cáceres
Foto: Ronivon Barros

Anderson foi baleado e morto no confronto e Werick foi preso

CURSOS/CAPACITAÇÃO
No encontro CVC mostrou interesse num mapa geral do turismo

Pronatec-Senai qualifica
reeducandos em Cáceres

Numa iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria de Turismo e
Cultura, teve início na última segunda-feira (10), uma parceria entre o
município e Agência de Turismo CVC, a fim de incrementar o turismo na
cidade, em razão de todas as atrações que oferece. A empresa enviou o
supervisor nacional de produtos, Edgar da Silva, para iniciar um estudo
aprofundado das atrações turísticas de Cáceres. Página 03

Foto: Secom/MT

Reeducandos da unidade
prisional de Cáceres concluíram
nesta semana os cursos de
modelistas e pintura, uma parceria
entre a unidade, o SENAI em Mato
Grosso e o Conselho da
Comunidade e o PRONATEC. No
curso de pintura, 25 recuperandos
foram capacitados e
no de
modelista, 15 recuperandos
aprenderam a confeccionar moldes
de roupas e a realizarem corte e
costura, ambos, com aulas teoricas e
praticas.
Página 03

No total, 40 reeducandos participaram dos cursos em Cáceres

INTERAÇÃO

Gefron vai à escola na festa
das crianças na Chapada
Foto: Carla Duarte

VOTAÇÃO UNÂNIME

Cáceres e Quatro Marcos tem
as contas aprovadas pelo TCE

Num clima festivo, policiais e estudantes se interagiram

Foto: Arquivo

Policiais do GEFRON, Canilfron e Grêmio Desportivo e
Recreativo, participaram do evento de comemorações de fim de ano e
entrega de presentes de natal para 102 alunos com idades entre 5 e 10 anos
da Escola municipal Thermosina de Siqueira, na cidade de Chapada dos
Guimarães. O coordenador do Gefron Ten. Cel José Nildo, destacou as
ações que aproximam as crianças da polícia. Página 04

O Pleno do Tribunal de Contas de
Mato Grosso emitiu parecer prévio favorável
à aprovação das contas anuais de governo,
referentes ao exercício de 2017, de 19 gestores
municipais mato-grossenses. Dentre as
prefeituras e gestões com parecer de
aprovação por unanimidade, as contas de
2017 dos gestores de Cáceres e São José dos
Quatro Marcos.
Página 03
O julgamento ocorreu na sessão ordinária do Pleno anteontem
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Quebrou Geral
Natal virando a esquina, logo estará
batendo a porta do brasileiro, anunciando
que novo ano está chegando, que o velho
agoniza e que junto com ele, milhões de
pessoas, para ser mais preciso, 61 milhões e
800 mil entraram em dezembro
inadimplentes, segundo últimos
levantamentos da Serasa Experian. Esta
cifra representa cerca de 25% do país
segurando papagaios, botando o amanhã no
grampo do pendura e pagando ágio aos
espertinhos chefes de arapucas dos malditos
consignados, capachos de bancqueiros atrás
das migalhas.
Parece pouco, de
cada 20
brasileiros, cinco na rua da amargura, porém
o montante alcançado pelas dívidas (dados
de junho deste ano) foi de R$ 273,4 bilhões,
com média de quatro dívidas por CPF,
totalizando R$ 4.426 por pessoa. Segundo a
Serasa, o enfraquecimento do ritmo de
crescimento econômico contribui para
manter em patamares elevados as taxas de
desemprego no país e, consequentemente,
os níveis recordes de dívidas atrasadas.
No quantum da população ativa, os
numeros são alarmantes, cerca de 40,3% da
população adulta tupiniquim, está
inadimplente e em alguns estados do Norte
como Roraima, Amapá e Amazonas a taxa
de inadimplência está acima de 50% da
população adulta. A faixa etária mais
inadimplente, pra não dizer, quebrada
mesmo, igual arroz de terceira, continua
sendo a dos adultos entre 36 e 40 anos, com
47,3% dos brasileiros devendo e sem grana,
seguida pelos entre 31 e 35 anos (46,3%).
A quebradeira, devedora dos idosos,
embora não seja a faixa mais elevada, foi a
que mais cresceu nos últimos 2 anos, algo
em torno de 35% dos brasileiros com mais
de 61 anos de idade estão com contas
atrasadas. A situação não é diferente aqui no
matão e a turma Xô-Mano, conforme dados
apurados pelo Serviço de Proteção ao
Crédito e pela Confederação Nacional dos

GRANA DO PIS
A Caixa Econômica Federal informa que 26.
641 trabalhadores nascidos em dezembro
poderão sacar mais de 18,2 milhões, a partir
dessa quinta-feira, do abono salarial do PIS,
ano-base 2017, cujos valores variam de R$ 80 a
R$ 954 e são relacionados ao tempo de trabalho
durante o ano passado. A nível nacional mais de
R$ 1,3 bilhão serão distribuídos para 1,8 milhão
de trabalhadores. O valor do benefício pode ser
consultado no aplicativo Caixa Trabalhador. Os
trabalhadores que não sacaram o abono salarial
calendário 2017/18, ano-base 2016, que
terminou em 29 de junho, podem sacar até o dia
28. Aproveitem pois segundo noticias ofificiais,
em 2019 não vai mais ter este bereré.
PARTIU R$ 30 BILHÕES
O impostometro bateu o recorde de R$ 30
bilhões, R$ 114 milhões e alguns milhares de
reais na manhã de ontem em Mato Grosso, grana
do povo retida na mão grande do ágio oficial dos
impostos pelo governo , e os politicos choram a
falta de recursos para as necessidades básicas da
populaçaõ, é uma vergonha. São mais de R$ 2
bilhões e R$ 500 mil poor mes, bereré que entra
a cada segundo no sacosem fundo do erário
público, dividindo por 141 municipios, é
dinheiro saindo pelo ladrão ca Caixa de Pandora
dos impostos e além dos ônus, bônus que é
necessário e seria justo, nadinha de nada! Não
espere nada de bom em 2019, como dizia o
velho Ademar de Barros do extinto PSP, a
correia sai do couro e o couro, sai mesmo é do
povo.
NOVO HORÁRIO
Portaria que circulou no Diário da Justiça
Eletrônico, alterou horário de expediente de
trabalho do Poder Judiciário de Mato Grosso,
durante o recesso forense, entre 20 de dezembro
de 2018 a 6 de janeiro de 2019. O horário
passará a ser das 13h às 18h. Isto devido a
necessidade justificada do serviço. No regime
de plantão serão apreciados apenas os feitos que
demandem medidas urgentes ou em que haja
risco iminente do perecimento de direito, ou de
dano irreparável ou de difícil reparação.
SIGILO QUEBRADO
Sob argumento de que ações eleitorais são de
interesse público, o desembargador Pedro
Sakamoto, do Tribunal Regional Eleitoral,
retirou segredo de justiça da ação de
investigação por suposto abuso de poder
econômico e suspeita de 'caixa 2' na campanha
da senadora eleita Selma Arruda (PSL). A exmagistrada é acusada de emitir cheques de sua
conta corrente para quitar despesas com
empresa de publicidade na campanha eleitoral e
não teria prestado contas à Justiça Eleitoral
sobre os pagamentos. Loas ao desembargador
Sakamoto, o público tem mesmo direito de
saber o que se passa com os politicos.
POSSE/AMAM
Tomou posse, no último sábado (8), a nova
diretoria da Associação Mato-grossense de
Magistrados (Amam), que atuará no biênio
2019/2020. Em consonância com o Jubileu de
Ouro da entidade e o Dia da Justiça, o ato de
posse foi conduzido pelo ex-presidente, o juiz
José Arimatéa Neves Costa, na sede da Amam.
Ao ser empossado, o novo presidente, o juiz
Tiago Souza Nogueira de Abreu, destacou que o
cargo representa um grande desafio em dar
continuidade aos trabalhos já realizados pela
Amam nos últimos 50 anos.
POSSE/UNEMAT
O reitor eleito da Universidade do Estado de
Mato Grosso, Rodrigo Bruno Zanin e a vicereitora Nilce Maria da Silva, serão empossados
no próximo dia 18, em Cáceres. Eles assumem
a partir de 1º de janeiro. Os futuros gestores
afirmam que adotarão o perfil da gestão
participativa. “É importante deixar claro que o
diálogo constante com a comunidade acadêmica
será o principal perfil desta nova gestão, que é
uma continuidade da atual. A gestão atual
inaugurou esse formato, e nós também teremos
como prioridade manter e ampliar os espaços de
diálogo”, explicou Rodrigo Zanin, através da
assessoria.

Dirigentes Lojistas, mostra que o número de
inadimplentes cresceu 4,22% no mês de
outubro deste ano em relação ao mesmo
período de 2017.
É aquele negócio, a pessoa
confianos traiçoeiros cartões, o tal dinheiro
de plástico, que incita os gastos com falsas
facilidades e de repente, o estouro: mais de
300% de juros, aquela bola de neve que não
pára de crescer, e, vem os enganadores refís,
voce gastou digamos, R$ 500,00 com os
juros abusivos, sua divida foi para R$
3.000,00 quandodeveria ir para R$ 750,00
com ágios de R$ 2.250,00.
Se voce pagar R$ 1.250,00 mata
uma divida fabricada e fica com nome
limpo, esta é a jogada da matemática
ladravaz do mundo capitalista, liberando a
vitima para novas arapucas. Então, amigos,
não é por acaso que um quarto dos
brasileiros está amargando esta ciranda, é

sim, o descaso dos tres poderes constituidos
que fazem vistas grossas aos juros
extorsivos dos bancos e financeiras, que
devoram os incautos necessitados e os
poupadores, haja vista que enquanto se
cobra até
5% de juros/mes num
empréstimo, enquanto o cheque especial
chega aos 300% ao ano, a caderneta de
poupança não chega a meio por cento ao mes
de juros, então, alguem está metendo a mão
no alheio.
Só pra finalizar as jogadas dos
maracuteiros, voces já tentaram pagar a
vista uma mercadoria numa loja? Exemplo,
a TV custa R$ 990,00 ou 10 parcelas de R$
99,00. Mas a loja não dá descontos no
pagamentoa vista, porque será? Claro,pro
consumidor pagar a 1ª, a 2ª, quebrar na 3ª e
cair no juro rotativo, tá explicado, daí os
mais de 60 milhões de brasileiros
quebrados.

O Lago dos Cisnes Brancos
O dia 13, numero cabalístico que os
pessimistas dizem ser de azar, para mim, tem
um sentido especial, pois sou devota de
Santa Luzia, cuja data se comemora nesta
quinta feira, iluminando as rotas maritimas e
fluviais deles, os homenageados pelo
calendário na data especial 13 de dezembro,
Os Marinheiros, cujo simbolo Cisne Branco,
da marcha de Benedito Xavier, me leva a
navegar nas plácidas, piscosas e limpidas
águas do nosso marzinho, o Rio Paraguai,
fazendo um breve hiato, para saudar os
marujos da Agencia Fluvial de Cáceres pela
data, voltando há 140 anos, na velha Moscou
que vibrava em 1878 no Teatro Bolshoi,
com a imortal obra de Piotr Ilitch
Tcahikovsky, O Lago dos Cisnes.
Quando adolescente, cheguei a
tocar partes desta obra no piano e ainda me
lembro da beleza da sinopse histórica
inspiradora que vestiu cada nota da ópera.
Encenada em quatro atos, a peça conta a
história da princesa Odette, uma jovem
aprisionada no corpo de um cisne pelo
feiticeiro Von Rothbart.
Vivendo no entorno de um lago
formado pelas lágrimas de sua mãe, durante
o dia, Odette se mantém em condição

animal, se revelando humana somente por
algumas horas da noite. Para se libertar
dessa condição, ela precisa que um jovem
admirador virgem lhe declare amor e
fidelidade.
E, caso seja traída, Odette
permanecerá para sempre como cisne. No
primeiro ato da peça, conhecemos o príncipe
Siegfried que, em seu aniversário de 21
anos, sai para caçar e se depara com alguns
cisnes. No segundo ato, seguindo as aves,
pelas quais se encanta, Siegfried mal
percebe o cair da noite e, de repente, se
surpreende ao ver o mais belo dos pássaros
que admirava se transformar numa linda
mulher, Odette. A jovem revela a sua
condição, mas, neste momento, o encontro é
interrompido pela aparição de Von Rothbart.
Siegfried dispara uma flecha em direção ao
feiticeiro, mas Odette entra na frente, pois a
morte de Von Rothbart sem a eliminação do
feitiço a aprisionaria para sempre. O
príncipe volta para o castelo, mas reconhece
para si que deixou para trás o seu amor.
No terceiro ato, durante a sua festa
de aniversário, Siegfried recusa todas as
pretendentes que aparecem, apesar da
pressão da rainha, a sua mãe. No entanto, em

EXPEDIENTE

determinado momento, o príncipe se depara
com a jovem Odile, o cisne negro, gêmea má
de Odette e filha de Von Rothbart. Pensando
se tratar de sua amada, ele é enganado,
declarando amor e fidelidade a Odile. Ao se
dar conta do que acontecera, Siegfried foge.
No quarto ato, Odette e Siegfried,
vindo da festa, se encontram no lago. Diante
da maldição em que se encontra, reforçada
pela traição não intencional realizada por
Siegfried, Odette pretende se matar para se
livrar de sua condição. Siegfried decide se
unir a ela e os dois se jogam no lago, com a
esperança de viverem juntos na vida após a
morte.
Com o ato do casal apaixonado, Von
Rothbart recebe um choque mortal.
Certamente, a densidade emocional do
enredo do espetáculo, unindo sentimentos
de esperança, paixão e desespero, tão
comuns à vida humana, foi uma das bases
para o sucesso de “O Lago dos Cisnes”.
Nunca me esqueci deste enredo e com ele,
homenageio hoje, dos cadetes ao almirante
desta garbosa corporação, a Marinha.
***___Rosane Michelis, - jornalista,
pesquisadora, bacharel em geografia e pós
em turismo.
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TEORIA E PRÁTICA

Para o diretor Welton Dias Ribeiro, essas atividades são importantes para tirar os presos da ociosidade, além de contribuírem para qualificação e ressocialização

Reeducandos são qualificados
em Cáceres no Pronatec/Senai

Secom/MT c/ Redação

Foto: Assessoria

R

eeducandos da unidade
prisional de Cáceres
concluíram nesta semana
os cursos de modelistas e pintura.
A capacitação é resultado de uma
parceria entre a unidade, o
Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai)
em Mato Grosso, o Conselho da
Comunidade e o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec).
No curso de pintura, que
iniciou em novembro, 25
recuperandos foram capacitados
em aulas teóricas e práticas. A
prática foi aplicada na própria
unidade, onde os custodiados
pintaram os corredores do bloco
1, 2 e 3 e estão finalizando um
desenho de uma paisagem na área
de lazer do bloco 3.

alunos fizeram peças de roupas
para filhos como vestido, shorts,
camisa, entre outros materiais
como resultado do aprendizado.
Para o diretor da unidade,
Welton Dias Ribeiro, essas
atividades são importantes para
tirar os presos da ociosidade,
além de contribuírem para
qualificação e ressocialização.
"Além dos cursos, os internos
também participam de atividades
intramuros que incluem diversos

GESTÃO 2017

TCE emite parecer favorável nas
contas de Cáceres e Quatro Marco

Cursos dão direito a certificado profissional e remissão de pena

Já no curso de modelista,
15 recuperandos aprenderam ao
longo de 20 dias a

confeccionarem moldes de
roupas e a realizarem corte e
costura. Ao final das aulas, alguns

Da Redação

O

Pleno do Tribunal de
Contas de Mato Grosso
emitiu parecer prévio
favorável à aprovação das contas
anuais de governo, referentes ao
exercício de 2017, de 19 gestores
municipais mato-grossenses.
O julgamento ocorreu
durante sessão ordinária do
Tribunal Pleno nesta terça-feira
(11/12) e contou com a presença
de vários prefeitos e procuradores
municipais, que fizeram a
sustentação oral das defesas. Isso
porque apesar do parecer
favorável à aprovação das contas
pelos respectivos Legislativos

REGISTRO NO MAPA

Cáceres faz parceria com CVC
para incrementar setor turístico
Assessoria c/ Redação

N

uma iniciativa da
Prefeitura, através da
Secretaria de Turismo e
Cultura, teve início na última
segunda-feira (10), uma parceria
entre o município e Agência de
Tu r i s m o C V C , a f i m d e
incrementar o turismo na cidade,
em razão de todas as atrações que
oferece.
A empresa enviou o
supervisor nacional de produtos,
Edgar da Silva, que veio de São
Paulo para iniciar um estudo
aprofundado das atrações
turísticas de Cáceres.
“O objetivo é fazer um
mapa geral do turismo e fomentar
apoio junto ao Governo estadual.
Queremos levantar dados
do espaço físico e estrutura geral

serviços como eletricista e
pedreiro, e trabalhos extramuros
que são realizados por um grupo
de presos em empresas públicas e
privadas".
Os reeducandos
receberão um certificado com
160h/aulas, que conta para a
remição de pena, conforme prevê
a Lei de Execução Penal, que
determina que a cada três dias
trabalhados ou de estudo, um dia
é descontado na pena recebida.

para se formatar pacotes de
viagens que tragam os turistas
para conhecer as atrações do
município”, destacou Edgar.
O prefeito Francis Maris
Cruz recepcionou Edgar na sala
de reuniões, durante a reunião de
abertura da semana.
“Cada vez mais as
parcerias são necessárias para
qualquer negócio,
principalmente quando se trata de
interesse público.
A CVC é bem-vinda e
vamos estar na expectativa de que
possamos fazer uma grande
parceria para divulgar as belezas
de Cáceres e trazer o turista para
cá”, frisou o prefeito.
Para o representante da
CVC, há grandes possibilidades
Foto: Ronivon Barros

de uma parceria importante que
pode alavancar o turismo na
região. “Cáceres é um grande
potencial turístico que precisa ser
melhor explorado”, afirmou.
Maior operadora de
turismo do Brasil em valor de
reservas contratadas, segundo a
consultoria Euromonitor, a CVC
oferece uma gama diversificada
de produtos e serviços focados
primordialmente em pacotes
turísticos para famílias brasileiras
de todas as classes sociais, com
ênfase nas famílias da classe
média em expansão.
No amplo portfólio de
mais de 1.000 destinos
domésticos e internacionais,
combinam tarifas aéreas,
transporte terrestre, hospedagem,
seguro de viagem e outros
serviços complementares de
viagem a preços acessíveis e com
condições de pagamento
flexíveis.

Municipais, os conselheiros
relatores fizeram várias
recomendações aos gestores, a
fim de contribuir com a melhora
dos resultados das políticas
públicas.
Dentre os 19 municípios
cujas administrações (2017)
tiveram parecer favorável dos
conselheiros do tribunal, por
unanimidade, constam além de
Cáceres, nesta região, os
prefeitos de Indiavaí e São José
dos Quatro Marcos.
Em Cáceres, o processo
que teve aprovação foi o de nº
172588/2017.
Foto: Arquivo

Governo Francis Maris teve aprovação unanime do TCE-MT

Reunião com a CVC aconteceu na sala de reuniões do paço municipal

Cáceres-MT, quinta-feira 13 de dezembro de 2018

04
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Mantenedora da Faculdade de Quatro Marcos, foi condenada a ressarcir os danos morais e materiais de todos os alunos que cursaram e não concluíram os cursos

Justiça condena instituição
de ensino a indenizar alunos

MPE/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

O

Ministério Público Federal
em Mato Grosso, por meio
da unidade no município de
Cáceres, garantiu a condenação da
Instituição de Ensino Superior
Educare Gestão Educacional,
mantenedora da Faculdade de
Quatro Marcos, em sentença
definitiva proferida pela Justiça
Federal. A faculdade deverá
indenizar por danos morais e
materiais os alunos dos cursos de
Farmácia, Psicologia e Enfermagem
que ingressaram na instituição antes
de junho de 2006, pelo fato de ter
funcionado desde outubro de 2003
sem autorização do MEC.
Na Ação Civil Pública
ajuizada pelo MPF, argumenta-se
que os atos praticados pela faculdade
antes do credenciamento e
autorização não são admitidos como
válidos pelo MEC e não podem ser
considerados para fim de expedição
do diploma.
Também consta na ACP
inúmeros relatos testemunhais feitos
por pessoas que estudaram na
instituição de ensino entre 2003 e
2006, os quais afirmam que ela
realizava processos seletivos
vestibulares, espalhava informes
pelo município de Quatro Marcos e
região, noticiando o evento, mas em
momento algum dizia ainda estar em
procedimento de regularização junto
ao MEC.
Tanto que as testemunhas
relataram que só ficaram sabendo da
irregularidade da instituição por

Esses alunos deverão se
habilitar nos autos da Ação Civil
Pública nº 2008.36.01.000711-4,

que tramita perante a 1ª Vara Federal
da Subseção Judiciária de Cáceres.

CHUMBO TROCADO

Assaltante reage e morre
baleado no local do crime

Da Redação

N

a noite da última terça feira,
(11) por volta das 23h30, a
policia militar frustrou uma
tentativa de assalto em uma
residencia localizada na Avenida
Jose Martins Monteiro, 2026, onde
funciona como alojamento de uma
empresa terceirizada para mineração
Apoena. Na ação policial,, um dos
assaltantes foi alvejado pela policia e
acabou morrendo no local do crime.
Conforme relato policial
com base em testemunhas, ao entrar
na casa os meliantes renderam os
funcionários, cerca de 12 pessoas.
Segundo as vitimas o trio estava
armado e bastante nervoso, um deles
ficou com as vitimas, outro na frente
da casa e um terceiro, tentou sair
com os veículos.
Um dos bandidos bandidos
deixou uma vitima das no quarto,
acreditando que não precisava
cuidar do mesmo por que ele estava
bêbado e se ausentou para outro
compartimento, quando a vitima que

Faculdade de Quatro Marcos não era reconhecida pelo MEC

meio de informações obtidas
extraoficialmente, bem como
porque, ao pesquisar junto ao MEC,
não encontravam alusões em seu site
acerca da instituição de ensino
demandada.
Além disso, no início de
2006, os então alunos da instituição,
ao tentar efetuar sua rematrícula,
foram surpreendidos ao
encontrarem o prédio da faculdade
lacrado pelo MEC. Em tal momento,
a única informação que era prestada
pelos prepostos da Educare era a de
que a situação se regularizaria em
breve, solicitando que os alunos
aguardassem, mas sem informar
com precisão o que estava

ocorrendo.
Diante disso, a Justiça
Federal condenou a Educare
(Faculdade de Quatro Marcos) a
ressarcir os danos morais e materiais
suportados por todos os alunos que
cursaram e não concluíram os cursos
de Farmácia, Psicologia e
Enfermagem no período de outubro
de 2003 a junho de 2006, referente à
taxa de inscrição no vestibular, taxa
de matrícula e mensalidades e outros
prejuízos, a serem liquidados em
sede própria, com incidência de
correção monetária pelo manual de
cálculos da Justiça Federal e juros de
mora de 1% ao mês, a partir da
citação.

FIM DE ANO

não estava bebada coisa alguma,
aproveitou o vacilo do ladrão, para
ligar pra a policia e comunicar o que
estava acontecendo.
No momento em que os
policiais chegaram a residência já
avistaram um suspeito na frente com
uma arma, tentando negociar a
rendição do marginal, que não
acatou a ordem policial, havendo
uma troca de tiros ewntre bandido e
policiais, quando o suspeito
identificado como Anderson Coelho
Marques, foi baleado e mesmo
recebendo os primeiros
atendimentos pelos militares do
corpo de bombeiros não resistiu aos
ferimentos e veio a óbito antes de dar
entrada ao hospital Vale do Guaporé.
O segundo suspeito foi
preso em flagrante e identificado
como Werik da Cruz, foi mobilizado
pelos próprios moradores da
residência e um terceiro assaltante
acabou escapando do cerco policial,
tomando rumo ignorado.
Fotos: PM/MT

Gefron participa de festança
com estudantes de Chapada
Assessoria Gefron

O

Grupo especial de
Segurança de Fronteira
(GEFRON), por meio dos
policiais militares que compõe seu
efetivo e o Canil Integrado de
Fronteira (Canilfron) e do seu
Grêmio Desportivo e Recreativo,
participaram anteontem, (11) , do
evento de comemorações de fim de
ano e entrega de presentes de natal
para 102 alunos com idades entre 5 e
10 anos da Escola municipal
Thermosina de Siqueira, na cidade

de Chapada dos Guimarães.
Todos os alunos estudam em
período integral e o evento, além do
GEFRON, contou com o apoio da
Secretaria de Saúde do município.
As crianças participaram de
atividades recreativas e conheceram
o trabalho da unidade por meio de
um estande temático e de contato
com as equipes cinotécnicas.
“Ações como essa, são de
suma importância, pois aproxima as
crianças da polícia e também é uma
Foto: Carla Duarte

Gefron promoveu uma verdadeira festa para a criançada

oportunidade de estarmos
homenageando essas crianças,”
ressaltou o coordenador do GefronTe n . C e l J o s é N i l d o . “ O
envolvimento dos policiais com as
crianças é importante, ficou nítido,
as crianças estavam contentes, tanto
com as apresentações com os cães
policiais, como com os presentes,
pois uma semente está sendo
plantada,” afirmou a Enfermeira
Graciene Paula de Arruda Souza,
idealizadora do ação.
O Sgt Cláudio, presidente
do Grêmio do Gefron ressaltou que
essas ações sociais, fazem parte do
regimento interno, cujo artigo VI diz
: desenvolver outras atividades
correlatas a segurança pública na
área de fronteira. E bem como, na
Constituição Federal no Art. 227 “É
dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão,”
complementou.

Cáceres-MT, quinta-feira 13 de dezembro de 2018

Ladrão Werick foi preso e o comparsa Anderson morreu baleado

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

LICITAÇÃO PÚBLICA

Cooperativa agropecuária tem 43 anos de fundação, quadro social de cerca de 1200 produtores e produz Leite LacBom, Integral‚ Desnatado e Semi-Desnatado

Coopnoroeste de Araputanga
vai fornecer leite em Cuiabá
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

firmadas”, declarou. A Coopnoroeste
é uma cooperativa do ramo
agropecuário com 43 anos de
fundação. Possui um quadro social de
cerca de 1200 produtores. O Leite
Longa Vida (Integral‚ Desnatado e
Semi-Desnatado) é o principal
produto comercializado. Além de

produzir os seguintes produtos
lácteos: Queijos Prato‚ Mussarela‚
Provolone‚ Coalho‚ Doce de Leite
Pastoso‚ Doce de Leite com Coco‚
Bebida Láctea Lacbinho de Morango
e Salada de Fruta 1 Litro.
A comercialização dos
produtos no estado de Mato Grosso é

de aproximadamente 80%‚ e 20% são
comercializadas em outros estados.
“O Município só tem a ganhar com a
entrada dessa grande cooperativa
regional. Com todo esse tempo no
mercado já pode comprovar que tem
garantia e procedência”, declarou o
vereador Professor Messias.

MAUS TRATOS

Aprovada lei especial em defesa
de animais em Mirassol D'Oeste
M.U c/ Redação

Leite longa vida de Araputanga vai abastecer merenda da capital

O

prefeito de Cuiabá, Emanuel
Pinheiro acompanhado do
secretário adjunto de
Turismo, Marcelo Pires recebeu a
visita do vereador professor Messias e
d a
d i r e t o r i a
d a
Coopnoroeste/Lacbom, do município
de Araputanga que venceu uma
licitação para fornecer no próximo
ano letivo, produtos alimentícios que
irão fazer parte do cardápio da
merenda escolar das instituições de
ensino de Cuiabá. Na oportunidade,
Pinheiro reforçou essa ser mais uma
marca de sua gestão, trabalhar para o
fortalecimento da agricultura familiar
e do mercado interno. “Temos uma
variedade de produtos produzidos no
Estado. Devemos valorizar nossos
produtores locais que trabalham com
o mesmo nível de competência de
outras localidades. Isso contribui para
geração de emprego e renda”, disse.
Conheço a história dessa

cooperativa que tem 43 anos de
criação, mencionou Pinheiro. “Por
isso fico muito satisfeito e tranquilo
em saber que nossas crianças serão
atendidas com produtos de excelente
qualidade, o que irá contribuir com a
nossa política nutricional na
promoção de práticas alimentares
adequadas e saudáveis”, disse o
prefeito. O presidente da
Coopernorte, Mizael Barreto
apresentou os produtos produzidos
com a marca Lacbom que serão
distribuídos. “Somos uma
cooperativa consolidada em Mato
Grosso com muitos anos de serviços
prestados no ramo de alimentos.
Temos o compromisso em produzir e
distribuir produtos dentro dos padrões
exigidos pela Vigilância Sanitária. De
antemão posso garantir que vamos
atender com excelência a Prefeitura
de Cuiabá. Esse será apenas o
primeiro de muitas parcerias a serem

O

s frequentes casos de maus
tratos e abandono de animais
nas vias públicas de Mirassol
D'Oeste chamaram a atenção de um
grupo de amigos que, já há algum
tempo, buscam alternativas para
amenizar o problema por meio do
projeto "Salve uma Vida - Mirassol".
A pedido deste movimento,
um projeto de lei foi aprovado pela
Câmara Municipal e sancionado pelo
Executivo. Ele prevê a aplicação de
penalidades que variam entre
advertência até aplicação de multas no
valor de R$ 1.500,00 para aqueles
que forem flagrados mau tratando
animais domésticos.
Ocorre que mesmo após
entrar em vigor, as ocorrências deste
tipo continuam, sem que se houvesse
notícias sobre a existência de multas
já aplicadas ou formas pelas quais a
população poderia denunciar.
Cleo Alves, autora do
projeto, informou que a fiscalização e
aplicação das multas será feita pela
Vigilância Sanitária, mas que a

regulamentação sobre a forma como
esta fiscalização será feita ainda
depende de iniciativa do Poder
Executivo. Na prática, isto significa

que mesmo que a lei esteja em vigor,
ela só começará a ser aplicada depois
que a Prefeitura Municipal definir a
maneira como isso deve ocorrer.
Foto: Arquivo

De abandonados, os animais são alvo de maus-tratos nas ruas

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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CARGA DE MACONHA

Preso que foi expulso da Polícia Militar de Mato Grosso em 2008 por questões administrativas, confessou patrulhar carga de meia tonelada de maconha

Ex-policial de MT é preso
com batedor de tráficante
O

PRF/MS c/ Redação

Foto: Divulgação

ex-policial militar de
Mato Grosso, Wildson
Rubem Figueiredo,
36 , e mais três pessoas foram
presos pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF), acusados de
transportar quase meio
tonelada de maconha. As
prisões aconteceram nas
cidades de Coxim e em
São
Gabriel do Oeste, em Mato
Grosso do Sul, na tarde da
última terça-feira (11). De
acordo com a PRF, as prisões
aconteceram após os agentes
avistarem um veículo HB20
em atitude suspeita. Os
policiais deram ordem de
parada, porém o motorista do
carro não respeitou e fugiu pela
BR-163. Após percorrer um
quilômetro, os dois ocupantes
abandonaram o automovel e
correram em direção a uma
mata às margens da rodovia.
Os agentes saíram em
buscas e localizaram a dupla. O
condutor do veículo,

identificado como J.C.S., 36,
foi preso e disse que pegou o
automóvel em Campo Grande
(MS), já com a droga. No
veículo, ele se comunicava via
rádio com um homem
chamado "Marcelo" que fazia
o serviço de batedor em um
veículo Ford Fusion. O
suspeito disse que receberia R$
2 mil para levar o produto até
Cuiabá.
Já em um hotel de
Coxim, policiais da PRF, com
apoio a Polícia Militar
prenderam M.A.F.L., 20 e
Wildson. Aos agentes, o expolicial confessou que estava
fazendo serviço de batedor
para o veículo HB20 com a
carga de maconha. Na ação,
também foi presa uma mulher
identificada como L.S. 52.
Todos foram encaminhados à
delegacia de São Gabriel do
Oeste.
Em depoimento ao
delegado, Fábio da Silva

Ex-PM foi preso com comparsas e droga, em São Gabriel D'Oeste

Magalhães, Marcelo relatou
que não sabia se havia droga no
HB 20. Os suspeitos foram
autuados por crimes de tráfico,

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

receptação, pois o veículo
HB20 era produto de roubo e
estava com o sinal
identificador do veículo

adulterado. Wildson foi
expulso da Polícia Militar de
Mato Grosso em 2008 por
questões administrativas.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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PENALIDADES MÁXIMAS

Mixto jogava por um empate, levou um gol surpresa e quem ficou no empate no geral, foi o Dom Bosco e a decisão foi para os pênaltis, com vitória alvinegra

Mixtão levanta titulo da Copa
Federação e vai para a Brasil
Da Redação
Foto: Mixto-Net

O

Mixto perdeu para o Dom
Bosco, na noite de
anteontem, na Arena
Pantanal, por 1 a 0, e com empate de
2 a 2 nos 180 minutos das duas
partidas finalistas, a decisão do titulo
foi para a cobrança de penalidades
maximas e o alvinegrou sagrou-se
campeão da Copa Federação, pela
conversão de tres penalidades,
sofrendo duas, com o resultado de 3 a
2 e assim, além do titulo, ainda
conseguiu a vaga na Copa do Brasil
2019.
Conforme noticiado nesta
coluna, no primeiro jogo, o Mixto
havia vencido o Dom Bosco pelo
placar de 2 a 1 e jogava por um

empate na noite de anteontem, mas
levou um gol do adversário e assim,
na soma inegral dos dois jogos, deu
empáte de 2 a 2, partindo a decisão
para os pênaltis. Mais concentrado, o
Mixto se segurou nas metas e acertou
3 das 5 penalidades, assegurando
além do titulo de campeão, a vaga na
Copa do Brasil e mais uma grana, R$
600 mil da CBF, como cota pela
participação na primeira fase da
competição nacional.
Na contenda de anteontem, a
primeira chance real de gol surgiu só
aos 13 minutos com o camisa 13
Renan, do Mixto. Ele dominou na
entrada da área, fintou o zagueiro e
bateu contra a meta dombosquina,

no canto esquerdo. A bola passou
rente ao travessão, assustando o
goleiro. Aos 33, Claudeci caiu na
área alvinegra, pedindo pênalti de
Ramao, mas o árbitro nada marcou e
mandou o jogo seguir. O Dom Bosco
tentou esboçar uma reação, mas
falhava quando se aproximava da
área adversária, sem conseguir
concluir.
Na etapa final, Wilson
marcou para o Dom Bosco, aos 8
minutos, mas a arbitragem marcou
impedimento, corretamente. Aos 11
minutos, o Leão tentou atacar, mas
no lançamento muito forte, Claudeci
deixou a bola escapar, perdendo boa
oportunidade. Aos 15, o Dom Bosco

SORTEIO HOJE

Galo pode enfrentar times da
1ª divisão na Copa do Brasil
S.N c/ Redação

A

Confederação Brasileira de
Futebol vai sortear, nesta
quinta-feira, os confrontos
da primeira fase da Copa do Brasil
2019. Apesar da entidade não ter
divulgado, ainda, os potes em que
cada clube ficará, é possível
adiantar, com base no ranking de
clubes, quais serão os prováveis
confrontos.
De acordo com informações
do portal Globo Esporte, o Sinop
deverá cair no pote F, ao lado de RTMG, Brusque-SC, Itabaiana-SE,
Central-PE, Boavista-RJ, São
Raimundo-PA, Sergipe, São
Raimundo-RR e Real Ariquemes-

RO. Estes times enfrentarão equipes
tradicionais do futebol brasileiro,
que deverão ficar no pote B. São elas
América-MG, Coritiba, Avaí,
Figueirense, Ceará, Goiás, AtléticoGO, Paraná, Santa Cruz e Criciúma.
Já o Luverdense deverá ficar
ao lado de Juventude, CRB, Vila
Nova, Londrina, Náutico, Oeste-SP,
Joinville, Boa Esporte-MG e Brasil
de Pelotas, no pote C. No caminho
estão as equipes do pote G, que são
Imperatriz-MA, Brasiliense,
Tubarão-SC, Manaus,
Corumbaense-MS, Palmas, Fast
Clube-AM, Americano-RJ, Foz do
Iguaçu-PR e Atlético-CE.
Foto: Vanessa Fogaça

Já o Cuiabá deverá compor o
grupo D, ao lado de ABC, Guarani,
CSA, Botafogo-PB, Tupi-MG,
América-RN, ASA-AL, Remo e
Ypiranga-RS. Votuporanguense-SP,
Ypiranga-AP, Sobradinho-DF,
Serra-ES, Operário-MS,
Bragantino-PA, Galvez-AC, Santa
Cruz-RN e Avenida-RS, que devem
ficar no pote H, são os prováveis
adversários.
Luverdense e Cuiabá ainda
podem enfrentar o Atlético do Ceará
ou, até mesmo, uma outra equipe de
Mato Grosso. Isso porque a última
vaga do Estado será por meio da
decisão da Copa Federação Matogrossense (FMF), nesta terça-feira.
Caso o Dom Bosco seja campeão, irá
para o pote G, podendo enfrentar a
equipe de Lucas. Neste cenário, o
Atlético do Ceará cairia para o pote
H, como possível adversário do
Cuiabá.
Se o Mixto for campeão, irá
para o pote H, e a equipe cearense
ficará no pote G.
Santos, Corinthians, Chapecoense,
Botafogo, Fluminense, Vasco,
Bahia, Sport, Vitória e Ponte Preta
devem ficar no pote A, que tem como
adversários os integrantes do pote E:
Tombense-MG, Moto Club-MA,
Rio Branco-AC, Juazeirense-BA,
Campinense-PB, Aparecidense-GO,
River-PI, Ferroviário-CE, Altos-PI e
São José-RS.

Mixto apostou nas penalidades e levou a taça da Federação

balançou a rede com Wilson. O
zagueiro aproveitou o rebote na
pequena área e esticou a perna para
marcar: 1 a 0.
O Dom Bosco quase
ampliou aos 33 com Ramao. O
goleiro rebateu da entrada a área, no
rebote, Claudeci, impedido, ainda
errou o chute. Aos 35, Arthur
experimentou de longe, mas
Jefferson faz fácil defesa. A decisão

foi para os pênaltis e João Pedro
mandou para fora a bola decisiva,
dando o título ao alvinegro. Nessa
quinta-feira, a CBF realiza o sorteio
dos Grupos da Copa do Brasil 2019
com os quatro clubes matogrossenses. Os outros
representantes, já com vagas
garantidas são o campeão estadual
Cuiabá, vice Sinop e o Luverdense,
pela posição no ranking da CBF.

Sinop pode pegar pedreira na Copa do Brasil em 2019
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Felicitamos neste dia a linda morena
Bárbara Victória Filiagi Assunção que
celebra mais uma primavera e recebe o
carinho especial das irmãs Kássia e
Raquel, do pai do coração Gaúcho e rol
de amigos. Sucessos, saúde, amor e
alegrias nesse novo ano é o que a
família do JCC deseja. Feliz Niver!!!

********************
By Rosane Michels

Esotérico
Mercúrio deixa Escorpião e
em movimento direto
começa sua caminhada
através de Sagitário,
marcando um período de
acordos e negociações
envolvendo projetos com multinacionais e
pessoas estrangeiras. O momento pode
indicar também uma retomada dos
estudos.

Mercúrio deixa Escorpião e
em movimento direto
começa sua caminhada
através de Sagitário,
marcando um período de
movimento na vida social e
aproximação de amigos, novos e antigos.
A comunicação melhora
significativamente e bons acordos e
negociações são realizados neste período.

Mercúrio deixa Escorpião e
em movimento direto
começa sua caminhada
através de Sagitário,
marcando um período de
negociações importantes
relacionadas a uma sociedade ou parceria
financeira, envolvendo uma grande soma
de dinheiro. Você estará interiorizado e
reflexivo.

Mercúrio deixa seu signo e
em movimento direto
começa sua caminhada
através de Sagitário,
marcando um período de
bons acordos relacionados
ao aumento de seus rendimentos. Um
novo projeto pode ser aprovado e resultar
rapidamente na concretização de um novo
contrato.

ercúrio, seu regente, deixa
Escorpião e em movimento
direto começa sua
caminhada através de
Sagitário, marcando um
período de movimento
intenso na vida social e aproximação de
amigos, novos e antigos. O momento
pode indicar a negociação de uma
sociedade comercial.

Mercúrio deixa Escorpião e
em movimento direto
começa sua caminhada
através de seu signo,
marcando um período de
movimento na vida social, boa
comunicação e contato com antigos e
novos amigos. O momento pode indicar
um período de negociações relacionadas a
um novo projeto ou contrato.

Mercúrio deixa Escorpião e
em movimento direto
começa sua caminhada
através de Sagitário,
marcando um período de
rotina movimentada, especialmente no
trabalho. O período pode envolver o
resultado positivo em um processo que
envolve sua recolocação no mercado de
trabalho.

Mercúrio deixa Escorpião
e em movimento direto
começa sua caminhada
através de Sagitário,
marcando um período de
interiorização e necessidade de
distanciar-se da vida social e de
amizades vazias. O momento é bastante
promissor para o planejamento de um
novo projeto.

Mercúrio deixa Escorpião e
em movimento direto
começa sua caminhada
através de Sagitário,
marcando um período de
vida social intensa e
movimento nas relações pessoais. Uma
boa notícia pode chegar a qualquer
momento. O período é ótimo para estar
mais perto dos filhos.

Mercúrio deixa Escorpião e
em movimento direto
começa sua caminhada
através de Sagitário,
marcando um período de
movimento na vida social e
aproximação de amigos. O momento pode
envolver a formação de uma nova equipe
de trabalho. Um novo projeto pode
começar a ser executado.

Mercúrio deixa Escorpião e
em movimento direto
começa sua caminhada
através de Sagitário,
marcando um período de
vida social intensa e movimento nas
relações pessoais. Uma boa notícia pode
chegar a qualquer momento. O período é
ótimo para estar mais perto dos filhos.

Mercúrio deixa Escorpião e
em movimento direto
começa sua caminhada
através de Sagitário,
marcando um período de boa
comunicação e maior
envolvimento com seus projetos
profissionais e planos de negócios. Um
projeto ou promoção podem ser aprovado a
qualquer momento.

Em tempo parabenizamos o jornaleiro
Ademir Verono Daud, que marcou mais
um golaço no placar da vida. Parabéns
grande amigo, que Deus te ilumine,
proteja e te guie em todos os dias de sua
vida. Felicidades Mil!!!

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

Brindamos hoje mais um aniversário da
finess Lucia Oliveira. Que Deus em sua
infinita bondade lhe presenteie com um ano
pleno de realizações e felicidades.

Para quem gosta de objetos de decoração e utilidades, daqueles
do dia a dia, até os mais requintados, agora conta com a Casa
Marquesa, especializada em presentes para as mais variadas
ocasiões. A empresária Beatriz Tavares investiu num espaço
requintado e aconchegante para oferecer o que tem de melhor,
com muito bom gosto. Vale conferir. Sucessos Bia. Cáceres
agradece.

