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VESTIBULAR 2018/2
Matrículas dos aprovados acontecem de 24 a 26 de julho, nas Secretarias de Apoio Acadêmico dos campus, exceto medicina que serão de 16 a 18 de outubro

Unemat registra mais de cinco mil
disputando 30 vagas em medicina
Foto: Arquivo

A Unemat divulgou no início desta semana, a concorrência, o
gabarito preliminar e o caderno de provas do Vestibular 2018/2, realizado
no último domingo (10). Os candidatos que desejarem recorrer têm até esta
quarta-feira (13) para fazê-lo. Dos 16.645 candidatos inscritos, oriundos
de 24 estados brasileiros mais o Distrito Federal, 5.335 optaram pelo curso
de medicina em Cáceres, uma media de 250 candidatos por vaga.
Página 03

POLICIA 24 HORAS

Ação estratégica reduziu em
51% criminalidade no festival
Foto: PM/MT

Medicina no campus de Cáceres é o curso mais concorrido

BLOQUEIO X CASCALHO

Policiais desobstruem rodovia
ocupada por índios pedagistas
Foto: PRF/MT

A Polícia Federal em
operação conjunta com a Polícia
Rodoviária Federal e o Exército
Brasileiro deflagraram ontem,
(12) a Operação Via Líbero,
visando a desobstrução da BR364, km 1243, em Comodoro,
onde indígenas Nambikwara
bloqueavam a estrada e cobravam
uma espécie de “pedágio” há
mais de 40 dias. Além da
liberação do tráfego no local,
houve a prisão de 15 indígenas,

Operações começavam pela manhã no quartel da PM

O Comando Regional de Polícia Militar de Cáceres registrou
redução de 51% nos índices de criminalidade no município durante a
realização da Operação 37º Festival Internacional de Pesca Esportiva de
Cáceres (Fipe). Em relação a furto na cidade, segundo o Ten. Cel Edivaldo
Souza Oliveira, comandante do 6º CR. a redução no período foi de 30% em
comparação a 2017. Página 05

SAÍDA DE CÁCERES

Suspeito preso transportava
submetralhadora numa Van
Página 03
EM ARAPUTANGA

Projeto social adquire alimentos
para doação à famílias carentes

Página 04
Prisão dos índios foi decretada pela 1ª Vara de Cáceres

BOA TEMPORADA

ACEC mostra que o festival
aqueceu mercado de Cáceres

Página 05
FAZENDO AS CONTAS

Foto: Secom/MT

Em P. e Lacerda mutirão
fiscal negocia R$ 967 mil

Os dados da Associação Comercial de
Cáceres, (ACEC) comprovam que a 37ª
edição do Festival Internacional de Pesca
Esportiva, em Cáceres, aqueceu o mercado
local e estimulou o turismo na região oeste de
Mato Grosso. Conforme o presidente da
entidade Valdinei Félix de Macedo, os hotéis e
restaurantes foram os mais beneficiados com
o festival e o aumento registrado no comércio
foi de 20% com relação a 2017.
Página 03

Página 04

Governador Taques marcou presença no 37º FIPe
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Pratas da Casa

Usamos a frase de Elen Hanna,
professora, diretora, coreógrafa , profissional de
danças árabes, flamenco e ciganas, de que,
valorizar a prata da casa não é questão de
bairrismo ou de dar preferência a alguém apenas
por ser da mesma cidade ou região; é, sim, olhar à
sua volta e perceber que bem do seu lado tem
alguém que faz um trabalho tão bom, ou melhor,
quanto qualquer referência externa, para abrir
nossas homenagens aos organizadores do 37º
FIPe.
Impecável em todos os sentidos, o
festival internacional de pesca de Cáceres,
versão 2018, sob a batuta do secretário Junior
Trindade, que primou, se esmerando na seleção
das equipes, e só podia dar certo mesmo. Um fato
que nos chamou a atenção, a questão da mídia,
priorizando Pratas da Casa, que como bem diz
uma das frases que selecionamos para a edição
especial dos 240 anos de Cáceres (já em
elaboração), Vale Ouro.
Quem viu o FIPe de alguns anos atrás,
exemplo, 2012, nove dias, (5 a 13 de maio) nada
mal, atrações boas, como Zeca Baleiro &
Fagner; Alceu Valença; nossos amigos
Claudinho, Henrique e Pescuma; dentre outros,
mas se provou-se ultimamente, que poder-se-ia
compactar para cinco dias o mega evento,
melhorando-o ainda mais, sobretudo este ano,
quando a Princesa que nasceu Rainha, chega aos
240 anos.
Um detalhe que nos chamou a atenção
neste festival, a valorização do comitê de
imprensa oficial (Esdras Crepaldi, Ronivon
Barros e Luiz Henrique) aos profissionais da
mídia local, uma presteza e atenção ímpar; da
turma da canequinha da Radio FIPe, (Meire
Maciel e Fernando Garcia) destacando os artistas
locais nas inserções musicais, somente
composições autorais de gente aqui da city,
inclusive deste editor com seu FIPe-FIpe-Hurra.
Já dizia o Pescuma naquele rasqueado

VANDALISMO
Vândalos tacaram fogo em alguns veículos
da prefeitura municipal de Rio Branco, na
região de Cáceres e infelizmente a policia
ainda não botou as mãos e o cacete nos
pilantras autores desta covardia no último
domingo. Segundo a PM, os veículos ficaram
completamente destruídos e prá variar, o
guarda municipal disse não ter visto nenhum
suspeito pela área. Nada justifica serem os
veículos sinistrados, duas ambulâncias e
veículo de passeio, aparentemente um Pólo e
um ônibus estarem fora de uso a muito tempo,
considerados sucatas, é um bem público
dinheiro do povo.
FANTASMA
O juiz da 3ª Vara Federal de Mato Grosso,
condenou o ex-deputado federal Eliene Lima
à suspensão dos direitos políticos por 8 anos,
perda da função pública que esteja ocupando
e ressarcimento e multa de R$ 156,4 mil aos
cofres públicos. O castigo pena foi por ter
nomeado sua empregada doméstica como
secretária parlamentar, sem que ela tenha
prestado qualquer serviço à Câmara Federal,
de 2007 a 2009. Conforme o MPF narrou que
o ex-deputado usava verbas da Câmara
Federal para pagar a doméstica que prestava
serviços em sua casa. Se fuçar bem, com
certeza deve ter mais gente nessa situação.
VAI ESFRIAR
Prá quem não vocação prá urso, atenção, vem
chegando uma nova frente fria em Mato
Grosso nesta semana e a temperatura volta a
cair, desta vez, com previsão de chuva.
Segundo dados do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), a mínima
prevista para Cuiabá, Cáceres a reboque, a
partir de quinta-feira (14) é de 17° e a máxima
27°, com 5% de possibilidade de chuva. Na
sexta-feira (15), os termômetros apontam um
leve aumento na temperatura, no entanto o
clima ameno deve permanecer, com mínima
em 19° e a máxima em 26° e só no sábado
(16), a friagem deve cair levemente,
permanecendo com a temperatura mínima
em 18º e a máxima em 27º.
TAQUES DESCULPA
Durante evento em Cáceres sábado último
(9), o governador Pedro Taques, disse que
não viera para dar desculpas por não ter
resolvido os problemas, mas, pra dizer para
vocês que é impossível você resolver todos os
problemas do estado em quatro anos. Que sua
gestão tem feito muito mais do que aqueles
que por aqui passaram e nada fizeram. Taques
disse que tem errado sim, por garantir 52% de
aumento para os 40 mil profissionais da
educação do estado; e por garantir o
pagamento do RGA dos servidores. Num
desabafo, ele concluiu garantiu o que está
escrito na lei e a lei precisa ser cumprida.
Ainda de acordo com o governador, Mato
Grosso melhorou muito em todos os seus
indicadores durante a sua gestão. Digamos
que, 50%, quiçá o restante, na próxima copa
do mundo e chuta a bola!
OI, TÁ CARO!
O Coordenador Executivo de Proteção e
Defesa do Consumidor de Mirassol D'Oeste,
Robson de Castilho, publicou na semana
passada, sanção administrativa por má
prestação de serviço contra a Operadora Oi
fixo, no Processo nº 51.034.001.1700000085, reclamação de uma consumidora
alegando que contratou um pano de internet
com velocidade de 5 MB, bem como outros
benefícios; e que a operadora baixou a
velocidade de seu plano para 2 MB e ainda
aumentou o valor da prestação, sem qualquer
justificativa, solicitação ou autorização da
reclamante. Essa coisa de celular, wathsapp e
planos, é bom a gente ficar atento mesmo.

cuiabano, que toda cidade tem seu tipos, Cuiabá
também os tem (insira-se aqui Cáceres); Uma
cidade sem eles; Vive cheia de ninguém. Com
esta política de valorização local, o FIPe vem
comprovar que Cáceres não vive de ninguém e
mesmo os adotados, nosso caso, paulistaneiro,
são tratados como filhos, nem precisa comer
cabeça de pacu, prá apreender a gostar de
Cáceres.
Claro, que não é unanimidade, existem
inclusive gente que teve o umbigo cortado aqui e
joga contra, ignorando que o auto-efeito
bumerangue é fatal, mas não estamos aqui pra
prejulgar ninguém e sim, para neste espaço
democrático de papo reto diário, registrar esta

faceta dos últimos FIPes, e nela, em nome dos
artistas valorizados pela organização do festival,
(certeza que se repetirá na festa de Cáceres-240
anos) ensejar os agradecimentos da Seleção de
Ouro (Francis, Trindade e seleto staff) aos Pratas
da Casa, na direção certa da emoção, que marca e
fica com quem é lembrado e valorizado.
Toca o barco em ondas de amor, que
logo chega agosto, é a Festa do Padroeiro São
Luis e depois, mais uma pausa de dois meses e a
gente na Rota do Paraíso, ancora na super-festa
dos 240 anos da Princesa que nasceu Rainha, a
Estrela Fronteiriça Cáceres; Em nome de todos
valorizados, gente maravilhosa, Obrigado,
mesmo!

Resgate na contra corrente
Por que as pessoas escrevem? Essa pergunta
eu me faço com demasiada freqüência, sempre que
procuro, para meu próprio gasto, encontrar motivo um
pouquinho além das mistificações que a nossa míope
sociedade de consumo veicula. Creio que muita gente
compartilha comigo dessa sensação inesperada de
vazio. Acho que quem mais sofre isso, num país como
o Brasil, são as pessoas ligadas à criação artística,
simplesmente porque elas vivem mais agudamente as
contradições entre a realidade e aquilo que fazem.
É claro que não me esqueço nunca de que
meu ofício literário é antes de tudo o assunto de
responsabilidade minha. Mas, às vezes, a realidade é
tão dura que a insistência dessas perguntas acaba
tornando-a insuportável.
Quando a gente sai nas ruas de uma grande
cidade como São Paulo e depara com famílias inteiras
acampadas debaixo de um viaduto, a dor que dá é uma
dor de jogar tudo longe: diante da miséria sem retoque,
um gesto de puro mergulho no subjetivo, como esse de
escrever literatura. Parece obsceno, além de inútil. É
verdadeiramente desestimulante.
O que me costuma acontecer nessas horas é
pensar em tantos outros, antes de mim e em outros
países, que com certeza passaram pela mesma prova
(porque é sim uma dura prova). E a primeira coisa que
me ocorre é que para todos nós criar deve ser, antes de
tudo, um ato de fé. Gosto de pensar, então, que se trata
de um verdadeiro milagre brasileiro: criar contra a
corrente, num país em crise que, como se não bastasse,
viu seu frágil aparato de arte desacreditado e
desmantelado em nível oficial, nestes últimos anos.
Basta, para tanto, lembrar uma foto no estilo
noir, em preto e branco, a realidade nua e crua,
pungente sobre o que estamos acostumados a assistir
na relação capital versus ser humano, trabalho versus
gente, em que a idade torna-se uma senha para um
apartheid funcional e o ser pensante foi rebaixado para
simples secretaria. Crítico e artista não têm lugar num
sistema produtivo, em que as tarefas repetitivas e
enfadonhas apequenam e insularizam o ser.
E é uma óbvia crítica ao mercado, que ávido
de competição e produtividade, proscreve os de meiaidade, porque o capital só enxerga agilidade nos mais
novos, estes também fáceis de manipulação, porque

para mostrar o melhor de um produto, acabam
revelando o pior de si. Assim, também, os testas-deferro dessas empresas que agem em nome de um
patronato insensível e sem rosto. Espelhou-se bem o
status quo. Num nível de importância obviamente
inferior aos demais grandes problemas nacionais. É
claro que a pergunta se impõe automaticamente: para
que serve um artista?
Será que um belo Vincent Van Gogh na
parede só serve para exibir um tesouro de alta
valorização no mercado? Será que Van Gogh se
reduziria apenas a essa medida em cifrões? E nós que
não somos Van Gogh, que sentido sobraria para nós?
Sobraria exatamente o motivo que tornou Van Gogh
um valor da humanidade. Van Gogh é um
remanescente (e necessário) repositório dos sonhos
coletivos.
Enquanto artista, sua função é justamente
aparentar não ter função nenhuma: ele existe apenas
para despertar em nós esse encantamento poético que
não somos capazes de obter facilmente no cotidiano.
Talvez só no amor ocorra algo parecido: o amor nos
revela o deslumbramento da pessoa amada e provoca
um mergulho para além de nossa rotina diária. Van
Gogh precisa ser uma afirmação, talvez contra a
corrente, de que cada um de nós necessita dessa
vivência interior tão necessária para que a
humanidade não regrida à barbárie.
Acho que nós criadores de arte somos como
para-raios da humanidade: captamos alguns sentidos
perdidos para passá-los adiante numa forma que é
especial justamente porque transporta os seres
humanos para um outro nível, que poderíamos chamar
de transfiguração.
Penso que essa é a função da poesia e da
literatura: trazer-nos de volta a nós mesmos, num
mundo onde somos cada vez mais medonhamente
manipulados pela publicidade e pela mídia. Sim, a
poesia e a literatura são tão necessárias quanto o pão
nosso de cada dia. Isso não quer dizer que me interessa
perguntar sobre as óbvias motivações que movem, por
exemplo, a literatura de massa, que tem a sua
expressão na indústria do best-seller. Prefiro me
reportar àquela produção literária cujo compromisso
é, antes de tudo, com a expressão poética, elemento
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não computável em fórmulas de sucesso obrigatório e
com meros objetivos de lucro. A literatura que me
interessa aqui é aquela que funciona como poderoso
meio de expressão do mistério poético, cuja lógica as
regras sociais não alcançam.
De modo que eu talvez devesse reformular a
pergunta inicial e, em outras palavras, inquirir porque
as pessoas procuram os caminhos da literatura como
forma de expressão pessoal. Quaisquer que possam
ser as respostas, sou levado a concluir que escrever
costuma implicar num gesto contra a corrente. Dentro
de uma ordem social onde tudo está submetido aos
critérios do progresso e da eficiência financeira,
aquilo que estiver fora desse objetivo torna-se
secundário, dispensável e, em certos casos de
reincidência, passa por irrealista, quando não for
francamente anormal.
As pessoas escrevem, na opinião de Octavio
Paz, por viverem em estado de desequilíbrio –
simplesmente porque a chamada civilização “é a
expressão do desequilíbrio congênito dos homens.”
Paz fala também em “desequilíbrio criador” e a
propósito cita o poeta chinês do século VIII Han Yui,
para quem a coisas necessariamente ressoam sempre
que seu equilíbrio se rompe.
O mesmo ocorre com os humanos: falam
porque não podem se conter, cantam porque estão
emocionados e se lamentam porque sofrem –
respostas variadas ao equilíbrio perdido. Ora, a
literatura vem respondendo a essa mesma situação:
quando o equilíbrio se rompe, diz Han Yui, “o céu
escolhe entre os homens aqueles que são mais
sensíveis e os faz ressoarem” pela poesia impressa nas
palavras.
O verbo poético acaba sendo um
testemunho de nossas imperfeições, mas também a
retomada do equilíbrio, num outro nível. Por seu
caráter pessoal e solitário ao extremo, o ato de
escrever exige necessariamente um mergulho interior
e, com isso, implica numa propensão para o resgate do
nosso eu mais esquecido.
___***Rubens Shirassu Júnior, escritor e pedagogo
de Presidente Prudente, São Paulo. Autor, entre
outros, de Religar às Origens (ensaios e artigos, 2011)
e Sombras da Teia (contos, 2016)

Rosane Michels - Editora
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GABARITO/UNEMAT

A Instituição oferece, além da entrada pelo vestibular próprio no segundo semestre letivo, a modalidade prevista por meio do SiSU/Enem no primeiro semestre letivo

Mais de 5 mil disputam 30 vagas
no curso de medicina em Cáceres
Assessoria

Foto: Assessoria

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat)
divulgou no início desta
semana, a concorrência, o
gabarito preliminar e o caderno de
provas do Vestibular 2018/2,
realizado no último domingo (10).
Os candidatos que desejarem
recorrer têm até esta quarta-feira
(13) para fazê-lo. O certame teve
16.645 candidatos inscritos,
oriundos de 24 estados brasileiros
mais o Distrito Federal. Os
estados com maior número de
inscritos foram Mato Grosso,
Goiás e Mato Grosso do Sul.
Os vestibulandos
disputam 2.520 vagas em 62
cursos, ofertados pela Instituição
em 13 municípios do estado. O
resultado final do vestibular será
divulgado no dia 23 de julho. Os
aprovados farão as matrículas no
período de 24 a 26 de julho, nas
Secretarias de Apoio Acadêmico

No curso de medicina
integrada, com 30 vagas, a ampla
concorrência ficou em 242
candidatos por vaga; nas cotas,
escola pública 184/1; negros, 92/1
e i n d í g e n a s , 2 0 / 1
respectivamente, destacando que
para este curso, somente
ministrado no campus de Cáceres,
o mais procurado pelos
candidatos, foram inscritos 5.335
candidatos.Todos os cursos
destinam 30% das vagas para o

GROSSO CALIBRE

PM prende suspeito em Cáceres
transportando submetralhadora
Da Redação
O curso de medicina foi o mais concorrido pelos vestibulandos

dos campus, e as aulas começarão
em 6 de agosto. Somente para os
aprovados no curso de Medicina

as matrículas serão no período de
16 a 18 de outubro e o início do
período letivo em 30 de outubro.

TURISMO EM ALTA

Dados comprovam que FIPe
aqueceu mercado de Cáceres
Secom c/ Redação

O

s dados comprovam que a
37ª edição do Festival
Internacional de Pesca
Esportiva, em Cáceres, aqueceu o
mercado local e estimulou o turismo
na região oeste de Mato Grosso.
Tu r i s t a s d o m u n d o i n t e i r o
acompanharam o maior evento de
pesca esportiva em água doce do
mundo.
Os hotéis da cidade ficaram
com lotação máxima nos dias do
evento e os pontos turístico estavam
pronto para recepcionar os turistas.
Segundo o presidente da
Associação Comercial de Cáceres,
Valdinei Félix de Macedo, os hotéis
e restaurantes foram os mais
beneficiados com o festival. O
aumento registrado no comércio
como um todo foi de 20% com
relação a 2017.
No entanto, segundo ele, o
aumento poderia ser maior ainda se o
festival fosse realizado no mês de

Programa de Inclusão e
Integração Étnico-Racial
(PIIER), que reserva 25% para
pardos e pretos e 5% para
indígenas. Outros 30% para
estudantes oriundos de escolas
públicas e 40% para ampla
concorrência. A relação de
concorrência, o gabarito
preliminar, o caderno de provas e
demais informações sobre o
vestibular e os editais podem ser
acessados em: www.unemat.br/

setembro, quando o clima quente
contribui.
Destaca que a rede hoteleira
da cidade e também o setor de
vestuário ganharam muito com o
festival. Além é claro dos
restaurantes da cidade. Para ele, é
necessário ampliar ainda mais o
evento.Mais de 150 mil pessoas
acompanharam o festival. O
governador Pedro Taques participou
do festival na sexta-feira (08.06) e no
sábado (09). Destacou que ano a ano
o Governo de Mato Grosso vem
ajudando na realização do festival
que além de fomentar o turismo,
também coloca o meio ambiente e a
preservação do Pantanal em debate.
“O festival tem a sua
importância internacional, está nos
Livros dos Recordes, só de crianças
inscritas para participar da prática do
pesque e solte são 4 mil, o que
mostra a importância da consciência
ambiental”, disse o governador
Foto: JCC

Pedro Taques.
Os turistas que foram a
Cáceres, puderam conhecer a dolina,
Águas Milagrosas, que fica a 20
quilômetros da cidade. Lugar com
beleza de encher os olhos, tem
entrada controlada com preço de R$
15. Responsável pelo local, Carlos
Alberto Quintana, disse que o local,
em formação de dolina são uma das
únicas do país.
As águas cristalinas do local
encantam os turistas, segundo
Carlos, mergulhadores já chegaram
a 183 metros de profundidade e
ainda não acharam o fundo. A
formação do local ainda é um
mistério, e por falar em mistério, os
antigos moradores do local tomavam
banho na dolina para curar de
doenças, e assimilaram a cura a da
doença ao banho na água.
Segundo ele, o FIPe e outros
eventos que acontecem em Cáceres
ajuda a fomentar o local, porque os
turistas aproveitam para conhecer o
Pantanal e os outros pontos turísticos
da cidade.

U

m homem de 20 anos foi
preso no último sábado na
Avenida São Luiz em
Cáceres, após a Polícia Militar
encontrar uma submetralhadora,
9mm Uru, escondida dentro de sua
bolsa.
O suspeito estava no interior
de uma Van que fazia a linha
Cáceres/Cuiabá e foi abordada pelos
militares quando deixava a nossa
cidade com destino à capital, e na
abordagem ao individuo,
identificado como Wander Maurício
dos Santos, 20, foi encontrada a
arma em seus pertences.
Wa n d e r f o i d e t i d o e
encaminhado com a arma até o
Centro Integrado de Segurança e
Cidadania (CISC), onde foi autuado
por porte ilegal de arma de uso
restrito, adotando a autoridade de
plantão, o disposto no Decreto

3.665/2000 que regulariza a
fiscalização de produtos controlados
n Brasil, e separa as armas de fogo
em dois grandes grupos.
O inciso XVIII do referido
decreto caracteriza arma de usop
restrito, aquela que só pode ser
utilizada pelas Forças Armadas, por
algumas instituições de segurança, e
por pessoas físicas e jurídicas
habilitadas, devidamente
autorizadas pelo Exército, de acordo
com legislação específica;
Conforme os policiais, a
submetralhadora Uru de 9 mm, é
uma arma que opera nos sistema
blowback simples capaz de disparar
em modo semi-automático e
totalmente automático, com
cadência de tiro 750 disparos por
minuto e carregador com capacidade
para 30 munições.
Foto: PM/MT

Arma de uso restrito estava com várzea-grandense em Cáceres

Mercado hoteleiro foi o que mais se beneficiou do festival de pesca
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VIA LÍBERO

Operação tornou-se necessária em razão da ocorrência de diversos crimes decorrentes da cobrança de ilegal do pedágio, que conﬁgura o crime de extorsão

Operação policial desobstrui
rodovia e prende indígenas
PRF/MT c/ Redação

Foto: PRF/MT

da operação, alguns indígenas
foram detidos e veículos
apreendidos. Os presos foram
encaminhados para a Delegacia

de Polícia Federal em Cáceres,
onde foi instaurado o inquérito
policial que deu origem à
operação Via Líbero.

CONCILIAÇÃO

Mutirão Fiscal em Pontes e
Lacerda negocia R$ 967 mil
TJ/MT c/ Redação

O

Índios detidos estavam cobrando pedágio de motoristas

A

Polícia Federal em
operação conjunta com a
Polícia Rodoviária
Federal e o Exército Brasileiro
deflagraram ontem, (12) a
Operação Via Líbero, visando a
desobstrução da BR-364, km
1243, em Comodoro, onde
indígenas da etnia Nambikwara
bloqueavam a estrada e cobravam
uma espécie de “pedágio” há
mais de 40 dias.
Cerca de 120 policiais
federais e rodoviários federais,
incluindo a equipe de choque da

PRF, foram mobilizados para a
operação, que contou ainda com o
apoio do helicóptero da PRF e de
ambulâncias para atender
eventuais feridos.
Os policiais fizeram
cumprir duas decisões judiciais
da 1º Vara da Justiça Federal de
Cáceres, por meio das quais foi
autorizada, além da liberação do
tráfego no local, a prisão
preventiva de 15 indígenas, bem
como a realização de buscas e
apreensões e remoção de todo
material utilizado

exclusivamente para cobrança
ilegal do pedágio.
A operação tornou-se
necessária em razão da
ocorrência de diversos crimes
decorrentes da cobrança de ilegal
do pedágio, a qual, por si só,
configura o crime de extorsão.
Além disso, os ânimos entre os
indígenas, e a sociedade local tem
aumentado nos últimos dias e,
sem uma ação estatal, crimes
mais graves poderiam ocorrer em
razão de um conflito iminente.
Nos primeiros instantes

Mutirão Fiscal realizado
pela Prefeitura de Pontes
e Lacerda em parceria
com o Poder Judiciário de Mato
Grosso resultou na negociação de
R$ 967.525,32, no período de 2
de abril a 30 de maio. No total,
foram firmados 840 acordos. Os
atendimentos para conciliação
das dívidas fiscais dos
contribuintes com o município
ocorreram na sede prefeitura.
O evento é resultado da
assinatura de um protocolo de
intenções entre o executivo
municipal e a Corregedoria-Geral
da Justiça (CGJ-MT) para adesão
ao programa Efetividade na
Execução Fiscal, que visa

garantir agilidade, qualidade e
eficiência no trâmite dos
processos judiciais e
administrativos relativos às ações
de execução fiscal municipal e
estadual.
Durante o mutirão, os
contribuintes puderam negociar o
valor devido com condições
especiais, incluindo descontos
em juros e multas definidos por
lei. O objetivo da iniciativa é
promover a conciliação,
desjudicializar a execução fiscal,
reduzir o estoque de processos,
aumentar a arrecadação
municipal e permitir que os
cidadãos coloquem as contas em
dia.
Foto: Arquivo

FRENTE ALAMBIQUE

Motorista ca gravemente ferido
ao bater contra árvore na rodovia

Da Redação

N

o final da tarde do último
sábado, um grave
acidente aconteceu na
rodovia MT-175 em frente ao
Alambique em São José dos

Quatro Marcos, na região de
Cáceres, quando um Corsa Sedan
de cor branca e placas JZC-5623,
chocou-se lateralmente contra
uma árvore de forma violenta,
Foto: PJC/MT

Carro desgovernado bateu na árvore ferindo motorista

resultando em ferimentos e no
motorista Adão do Espírito Santo
de Oliveira, 47, o qual foi
encontrado inconsciente. Através
do 190, pessoas que passavam
pelo local, acionaram a Polícia
Militar que compareceu ao local,
com equipe de saúde prestando o
atendimento ao condutor, que
recobrou os sentidos e como
estava se queixando de fortes
dores pelo corpo, precisou ser
encaminhado ao Hospital
regional de Cáceres, para os
devidos cuidados médicos.
O acidente foi registrado
na Delegacia de Policia de São
José dos Quatro Marcos, que
apura as circunstancias do
acidente, esperando a liberação
do vitimado para prestar
esclarecimentos. O veículo com
danos de regular monta foi
removido do local.
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PARCERIA RURAL

No projeto, os fornecedores serão agricultores de Araputanga, do Assentamento Florestan Fernandes, atendendo famílias selecionadas pelo CRAS do município

Prefeitura firma projeto para
alimentos à famílias carentes
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

A

Prefeitura Municipal de
Araputanga, por meio da
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, firmou um projeto
com Associação Regional de
Produtores Agroecológicos –
ARPA, orçado em R$ 170.000,00
para o fornecimento de alimentos
do gênero hortifrutigranjeiro
(verduras, legumes e frutas) às
famílias carentes do município, por
meio do Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA do Governo
Federal.
Para o gerente da Secretaria
de Agricultura, Willie Martes, “o
projeto tem grande importância
para a agricultura familiar do
município, pois o agricultor terá
mercado garantido para sua
produção, além de estimular a
olericultura regional; tendo em
vista que o produtor rural do Vale
do Jauru está perdendo a sua
tradição de produzir alimentos”.
Esses recursos foram
adquiridos pela Associação
Regional de Produtores
Agroecológicos – ARPA, via
Companhia Nacional de
Abastecimento – CONAB, com o

Municipal de Assistência Social,
Valéria Ramos Neves, “Essa
parceria é recebida com muito
otimismo pela equipe do CRAS,
pois os alimentos complementará a
dieta alimentar das famílias
beneficiadas, que em sua maioria
fazem parte dos programas sociais
do CRAS de Araputanga”.

Para o Prefeito, Joel Marins
de Carvalho (PSB), “Essa é uma
importante ação para o nosso
município, pois possibilita o
combate à fome e a miséria, de
famílias carentes e, gera
desenvolvimento no campo por
meio da agricultura familiar”,
frisou.

GOLPE MILIONÁRIO

Ex-gerente de cooperativa
é preso acusado de desvios
P.N c/ Redação
Foto: PJC/MT

Para Prefeito, Joel, ação possibilita o combate à fome e a miséria

qual, será garantido mercado para
comercialização de produtos das
famílias agricultoras da região;
bem como, trazer benefícios às
famílias carentes de Araputanga,
com o reforço sua dieta alimentar.
A Associação Regional de
Produtores Agroecológicos –
ARPA é uma instituição não
governamental de pequenos
produtores rurais do Vale do Jauru.

No projeto, farão parte
como fornecedores, agricultores do
município de Araputanga,
pertencentes ao Assentamento
Florestan Fernandes. As famílias
que serão beneficiadas, com a
distribuição dos alimentos, serão
selecionadas pelo Centro de
Referencia em Assistência Social –
CRAS.
Para a Secretária

BOA IDÉIA

PM registrou 51% de redução
na criminalidade durante FIPe

Sesp/MT c/ Redação

O

Comando Regional de
Polícia Militar de Cáceres
registrou redução de 51%
nos índices de criminalidade no
município durante a realização da
Operação 37º Festival
Internacional de Pesca Esportiva de
Cáceres (Fipe), que ocorreu entre
os dias 6 à 10 deste mês. No local do
evento, as Praças Sicmatur e Barão

do Rio Branco, a redução foi de
60% em comparação com a Fipe de
2017.
Em relação a furto na
cidade, a redução no período foi de
30% em comparação a edição do
ano passado e de ocorrências,
especificamente na área central de
Cáceres, os números apontam 69%
a menos que ao evento de 2017.
Foto: Arquivo

Ten. Cel. Edivaldo Oliveira, Cmte do 6º CR. de Cáceres

O aumento de pessoas
circulando no município durante o
festival, se por um lado movimenta
a e c o n o m i a l o c a l ,
conseqüentemente, possibilita o
aumento dos índices de ações como
roubo, furto, homicídio e tráfico de
drogas. Para conter os eventuais
delitos, a Polícia Militar realizou
policiamento juntamente com os
demais órgãos de segurança
pública: Polícia Judiciária Civil,
Gefron, Politec, além da Polícia
Rodoviária Federal e Polícia
Federal e Prefeitura municipal,
através da coordenadoria de
trânsito, fiscais do meio ambiente,
vigilância sanitária e outros.
“Nosso objetivo foi
prevenir e garantir a tranqüilidade
das pessoas do início ao
encerramento das festividades seja
nas vias públicas, áreas comerciais
e bairros vizinhos. O policiamento
ostensivo também foi reforçado
nos locais com maiores índices de
ações criminais.
E o resultado foi positivo”,
explicou o tenente coronel
Edivaldo Souza Oliveira,
comandante do 6º CR.

VENDE-SE
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CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

Nivaldo Francisco Rodrigues usava tornozeleira e reincidia

P

olícia Judiciária Civil de
Campo Novo do Parecis
deflagrou na manhã de ontem,
(12) a segunda fase da operação que
investiga desvios milionários em uma
cooperativa de produtores de álcool e
cana-de-açúcar do município. O exdiretor financeiro da entidade Nivaldo
Francisco Rodrigues, foi preso em
cumprimento a mandado de prisão
preventiva em seu desfavor.
A primeira fase da operação
que apurou desvio de R$ 23 milhões
da cooperativa foi deflagrada em
julho de 2017. Na ocasião, a Polícia
Civil conseguiu autorização judicial
(2ª Vara da Comarca de Campo Novo
do Parecis), com parecer positivo do
Ministério Público para bloqueio dos
bens de Nivaldo Francisco Rodrigues,
apontado como líder do esquema
criminoso.
Á época dos fatos o suspeito
passou a ser monitorado por
tornozeleira eletrônica. Em
continuidade aos trabalhos
investigativos verificou-se que
Nivaldo havia movimentado entre o
final de 2017 e começo de 2018 cerca
de R$ 1 milhão – ato a que estava
expressamente proibido por
determinação judicial e motivou nova
prisão do investigado que foi
cumprida em sua residência na manhã
da terça-feira (12).
De acordo com o delegado da

Polícia Civil que coordena a
investigação, Adil Pinheiro de Paula,
os desvios na cooperativa podem ser
bem maiores aos R$ 23 milhões
orçados inicialmente. “Além do
acréscimo de valores, a investigação
avança com a identificação de outros
integrantes da organização criminosa
que usava notas fiscais de empresas de
fachada em Mato Grosso (originadas
na região de fronteira, Tangará, Sinop,
etc.) e outros Estados como Goiás,
São Paulo e Minas Gerais para
realizar os desvios como se o serviço
tivesse sido prestado. São empresas
que forneciam notas fiscais 'frias' e
auxiliavam na lavagem de dinheiro”,
explica o delegado.
Em curto período de tempo
são esperadas novas prisões
vinculadas ao grupo criminoso
liderado pelo ex-diretor financeiro da
cooperativa. Um mês após o
desligamento de Nivaldo, ocorrido
maio de 2017, ainda houve uma
tentativa de desvio da cooperativa,
quando o suspeito ligou para empresa
solicitando que fosse realizado um
pagamento de R$ 467 mil em favor de
terceiro. A cooperativa vítima tem 46
cooperados, divididos em 19 famílias,
sendo quase a totalidade dessas
famílias residentes Campo Novo do
Parecis e constituem parte importante
dos geradores de renda e emprego da
cidade.
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TRÊS GERAÇÕES

Tudo começou há 32 anos com as polaquinhas Triana, Rosane, Marimar e Simone, abrindo alas para a mulherada marcar ponto no mega evento de Cáceres

Mulheres curtem a onda do
festival de pesca em Cáceres
Assessoria c/ Redação
Foto: Reprodução

Dona Nilza com a filha Silvana e a neta Roberta no FIPe

A

primeira edição do festival de
pesca de Cáceres aconteceu em
1980 com 42 competidores,

todos do sexo masculino, sendo que as
mulheres só começaram a participar em
1986, mesmo assim, com apenas 1,5%

do total de inscritos, puxando a fila das
polaquinhas Triana e Rosane (filhas) e
Marimar Michelis (sobrinha do criador
do FIPe Aderbal), e Simone Valéria do
Amaral.
Desde então, as mulheres
entraram na onda do festival e este ano,
Nilza Rapp Pinto de Arruda, veterana
pescadora de prêmios, (30 anos
participativos) voltou ao barco com sua
equipe in-family, a filha Silvana e a neta
Roberta, portanto três gerações com os
mesmos objetivos, fisgar a maior
quantidade de peixes para sagrarem-se
campeãs da pesca motorizada
embarcada no 37º FIPe.
Nilza coleciona vários prêmios
do evento, desde quando havia a divisão
de sexo por modalidade, e diz que o
festival cresceu muito e evoluiu ,
principalmente nas questões ambientais
do pesque e solte.
A filha Silvana disse que vive a
expectativa de participar de mais um
FIPe. “Estávamos ansiosas, essa foi a
terceira vez que eu, minha mãe e minha
filha participamos juntas, é uma
cumplicidade muito grande”, revelou
Silva. Para Roberta, a mais nova do trio,

poder dividir o mesmo espaço com a
mãe e a avó, já é uma sensação de
contentamento, ainda mais no maior
festival de pesca motorizada do Brasil,
em sua cidade, Cáceres, a capital da
pesca esportiva no Brasil. “Estou muito
feliz por competir em família, participar
para ganhar”, previu Roberta.
Para o Secretário de Turismo
Júnior Trindade, a premiação para a
pesca embarcada motorizada, um
automóvel Saveiro, uma lancha de 17
pés, um motor de 60hp e uma carretinha
estimula a participação no Festival de

Pesca.
Já o Prefeito Francis Maris
Cruz, se orgulha ao informar que a
premiação do Festival Internacional de
Pesca Esportiva de Cáceres é a maior
entre tantas já ocorridas no FIPe em
eventos de pesca no estado de Mato
Grosso e tem atraído a atenção dos
pescadores. Francis desejou sucessos ao
trio feminino 3 gerações.
“Parabéns pela iniciativa de
participarem em família do FIPe. Boa
sorte”, desejou Francis Maris.
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ADEUS NO GIGANTE

Em Lins o Sinop perdeu por 2 a 1; em casa, o Galo ganhou com mesmo placar; briga foi pras bolas paradas e o goleiro adversário acabou com o sonho do soja

Linense perde, mas despacha
o Galo do Norte nos pênaltis
S.N c/ Redação
Foto: Diego Oliveira

O

Sinop Futebol Clube jogou
bem na noite de sábado
último no estádio Gigante
do Norte, e até conseguiu vencer o
Linense, no tempo normal por 1 a 0,
com um gol de Vanderson, aos 24
do segundo tempo. Com isso,
descontou a vantagem do jogo de
ida, no qual perdeu por 2 a 1, em
São Paulo, mas a decisão da vaga às
oitavas de final do Brasileiro da
Série D foi para as penalidades.
Ricardinho, Felipe, Moisés
e Jonathan marcaram para o time
paulista. A cobrança de Matheus
Nolasco não passou pelo goleiro
Fernando. Do lado do Sinop,
Gilmar e Juazeiro marcaram. Já a
cobrança de Everton foi defendida
por João Guilherme. Thiago chutou
para fora e com isso, o time
sinopense perdeu por 4 a 2, sendo
eliminado da competição.

Nos 90 minutos normais,
mesmo com vários desfalques e
precisando vencer por um gol de
diferença para avançar de fase, o
Sinop, abriu pressionando o
Linense. Logo no início, Juazeiro
furou a defesa, entrou na área, mas
faltou velocidade para finalizar a
jogada. Aos 11, João Paulo Sena
soltou uma bomba e a bola passa
longe sem perigo para o goleiro do
Linense. Aos 13, Maycon fez um
bom giro, se livrou da marcação e
chutou direto, mas a bola passou
longe do gol sinopense.
Aos 17, Cajano fez boa
arrancada pela lateral e conseguiu
escanteio para o Sinop. Na
cobrança, bola saiu para linha de
fundo. Aos 21, Tayron lançou
Juazeiro que conseguiu dominar,
mas não finalizou bem de fora da
área.Aos 37, Fernandinho chegou

forte, avançou e foi derrubado pela
defesa do Linense. Falta perigosa
para o Sinop. Aos 40, na cobrança,
Thiago não bateu muito bem, a bola
subiu muito sem perigo para o
goleiro João Guilherme. Aos 42,
Cajano lançou Juazeiro com
velocidade e, por pouco, não abriu o
marcador para o Sinop. Fim do
primeiro tempo e sem gols. Placar
que garantia o Linense na próxima
fase.
No segundo tempo, não
houve alterações nos times, mas o
árbitro Leo Simão Holanda
resolveu expulsar o treinador do
S i n o p , C e l s o Te i x e i r a p o r
reclamações. Aos 2, o Galo do
Norte voltou mais paciente
buscando descontar a vantagem do
Linense. Aos 11, Rafael Tavares fez
boa cobrança de bola parada e
Tayron conseguiu neutralizar a

CENTRO AMÉRICA

Feminino de Cáceres se
classifica às 4ª de finais
Assessoria

D

ez times garantiram
vagas à 4ª fase da 19ª
Copa Centro América de
Futsal, no último fim de semana
(9 e 10 de junho), em rodada
válida pela 3ª fase, nas cidades de
Alto Paraguai, Confresa, Colíder,
Sapezal e Juína. E quatro equipes
femininas disputarão às
semifinais, em 22 de junho, em
Cuiabá, e quatro masculinas

ainda disputarão rodada pela 3ª
fase, em 23 e 24/06, em Sorriso.
Na categoria masculina,
foram seis os classificados: Alta
Floresta (1° colocado do Grupo
1), Vila Nova Sport (2° colocado
do Grupo 1), ACVHE Campo
Verde (1° do 2), Confresa Futsal
(2° do 2), Colíder Futsal (1° do 4)
e Aupe Araguaia (2° do 4). E tais
resultados preencheram seis das
Foto: Divulgação

Meninas de Cáceres Faipe se classificam em 1° do Grupo 2
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oito vagas à 4ª fase, que terá os
últimos dois times habilitados,
em 23 e 24/06, no Ginásio
Domingão, em Sorriso.
Na categoria feminina, os
quatro classificados fecharam as
quatro vagas: Família Peixoto
Futsal (1° colocado do Grupo 1),
Mixto Feras (2° colocado do
Grupo 1), Cáceres Faipe (1° do
Grupo 2) e Associação Juinense
(2° do Grupo 2). Agora se
enfrentarão já pela quarta fase
(semifinal), em 22 de junho, por
duas vagas na última fase (final),
em 23 de junho, ambas no ginásio
da UFMT, em Cuiabá.
Conforme a Federação
Mato-grossense de Futsal
(FMFS), por ter mais equipes
(total de 33), a competição
masculina ainda terá uma última
rodada da 3ª fase e depois partirá
para a 4ª, 5ª e 6ª fases. Enquanto a
feminina, por ter menos times
(total de 17), já encerrou a terceira
fase e partirá para a 4ª (semifinal)
e 5ª fases (final). E a previsão é de
encerrar o feminino em junho e o
masculino em julho.

Time azul da terra do soja amarga exclusão do campeonato

jogada. Aos 24, Everton fez
cobrança de falta, Vanderson
dominou e empurrou a bola para o
fundo do gol. Sinop 1 a 0. Com esse
resultado, o Sinop conseguiu
desfazer a vantagem do Linense e
levou a decisão para os pênaltis.
A o s 2 9 , Va n d e r s o n
pressionou, melhorou à disposição
da equipe do Sinop e, por pouco,

não ampliou o resultado em jogada
individual. Aos 31, Moisés do
Linense fez cobrança com perigo
para o Sinop. A bola passou
próximo de Fernando. Aos 44, João
Pulo fez uma boa arrancada pela
esquerda e acabou derrubado pela
defesa do time paulista. Aos 47, fim
de jogo e vaga foi definida nos
pênaltis.
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By Rosane Michels
Comemorou mais um ano de vida a morena
Maria Rosa Silva, que na oportunidade
recebeu o carinho especial dos amigos e
familiares. Sucessos, saúde e muitas
realizações.

Esotérico
A Lua em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário,
indicando um dia de
movimento intenso,
d e t e r m i n a ç ã o e
assertividade. O dia é ótimo para aparar
arestas e colocar os pingos nos is,
especialmente com relação a negociações e
projetos. As amizades são beneficiadas.

A Lua em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário,
indicando um dia de
movimento em projetos de
médio prazo, especialmente
os que envolvem pessoas estrangeiras
e/ou publicações. Uma viagem
internacional pode ser o carro chefe de seu
movimento nas próximas semanas.

A Lua em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário,
indicando um dia de
movimento positivo na vida
material e financeira. Um
bom contato comercial pode ser realizado
e resultar rapidamente na negociação de
um contrato para o aumento de seus
rendimentos e lucros.

A Lua em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário, indicando
um dia de maior
envolvimento com
negociações relacionadas a
uma sociedade ou parceria financeira. Um
projeto envolvendo uma grande soma de
dinheiro pode começar a ser negociado e
firmado nas próximas semanas.

A Lua em seu signo começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário, indicando
um dia de assertividade e
capacidade de firmar
opiniões e desejos sem ser
agressivo. O momento é ótimo para
decisões importantes, especialmente
voltadas para sua seus projetos
profissionais.

A Lua em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário,
indicando um dia de
movimento intenso e
agradável nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. Você estará mais aberto e
receptivo e vai atrair olhares importantes
para o seu crescimento no trabalho. Novas
amizades podem ser feitas.

A Lua em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário,
indicando um dia de
decisões importantes
relacionadas às suas emoções. O
momento é ótimo para deixar pessoas e
situações desagradáveis para trás. Você
estará mais fechado e introspectivo, mais
voltado para suas emoções.

A Lua em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário, indicando
um dia de movimento,
especialmente no trabalho,
que se torna mais intenso. O
momento é ótimo para apresentação de
novos projetos ou para uma nova colocação
no mercado de trabalho. Sua saúde passa por
um momento de equilíbrio.

A Lua em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário,
indicando um dia de
movimento positivo na vida
social e divertimentos com
os amigos. O momento pode envolver
uma oportunidade de contato comercial,
que pode ser o carro-chefe de sua vida nos
próximos dias.

A Lua em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário, indicando
um dia de boa comunicação e
movimento na vida social.
Pessoas interessantes podem
se aproximar de você e, uma em especial,
pode chamar sua atenção. Um romance
pode começar a ser desenhado nas próximas
semanas.

A Lua em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário, indicando
um dia de maior assertividade
e determinação em alcançar
suas metas profissionais. O
momento pode envolver um novo projeto,
que o coloca em maior evidência e que,
conforme o resultado, traz mudanças
positivas à sua carreira.

A Lua em Gêmeos começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Aquário, indicando
um dia de maior
envolvimento com sua vida
d o m é s t i c a e o s
relacionamentos familiares. O momento
pode envolver o início de uma negociação
ou acordo envolvendo a compra ou venda
de um imóvel de família.

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

Nossos parabéns endereçado ao advogado Claudio
Palmas Dias que celebrou data nova. Que esse dia se repita
por muitos anos sendo sempre festejado com felicidades e
saúde. Tim tim!!!

Quem brinda também mais um ano de vida é
a querida professora Rosália das Graças
Maciel a quem enviamos votos de Paz, Amor,
Saúde e Prosperidades hoje e sempre. Feliz
Aniversário!

Em Gramado-RS, os advogados Cibele Simões Santos,
Adriane Aparecida Barbosa do Nascimento e Richards
Rodrigues, que estão participando do Congresso Mercosul
de Direito de Família e Sucessões. Equipe nota mil, sempre
em busca de capacitação. Sucessos.

