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PROGRESSÃO DE FRAUDES

Há cerca de dois meses o juiz de Execuções Penais o magistrado havia procurado a G.C.C.O para acusar fraudes que estariam ocorrendo na progressão de regime

Juiz Fidelis denuncia esquema
e operação prende ex-assessor
Foto: Folha-Max

Pitágoras Pinto de Arruda, ex-assessor do gabinete da 2ª Vara
Criminal de Cuiabá, acusado de fazer parte de um esquema de fraudes em
processos de progressão de regime de presos, foi denunciado pelo juiz
Geraldo Fernandes Fidélis, com quem dividia seu expediente profissional.
O ex-assessor que estava ultimamente em Porto Esperidião e foi preso
ontem, teria cometido pelo menos 10 crimes de peculato. Página 03

PÓ DA ESTRADA

PRF pega mula com 12 kg
de cocaína em Fiat Strada
Foto: PRF/MT

Assessor Pitágoras escoltado pela polícia na manhã de ontem

PESCANDO EMOÇÕES

Governador recebe comitiva de
Cáceres e oferece apoio ao FIPe

Droga iria abastecer bocas da periferia da capital

Foto: Haillyn Heiviny

O governador Pedro
Taques recebeu o prefeito
Francis Maris Cruz e uma
comitiva de vereadores de
Cáceres no Palácio Paiaguás,
para tratar de ações de
fortalecimento à saúde pública
do município e ao 37º Festival
Internacional de Pesca (Fipe).
Segundo o prefeito de
Cáceres, Francis Cruz, a Fipe é
um dos principais eventos do
município e a grande novidade
deste ano é a pescaria para
pessoas com necessidades
especiais, pensando a política
de inclusão.

A equipe da PRF em ronda pela rodovia BR 070, sentido Cáceres
no km 666 abordou o Fiat/Strada com placas de Cáceres, detendo seu
condutor com aproximadamente 10,110kg e dois invólucros contendo
1,900kg de substância análoga a cloridrato de cocaína. O flagra se deu
depois do mula, se traindo, adentrar o pátio do posto de combustível JF no
distrito Nova Cáceres (Vila Sadia). Página 03

PONTA DO ATERRO

Traficante preso um ano
depois de fugir do Gefron
Página 04
CAPOTAMENTO

Página 03

Além do apoio ao FIPe, Taques também ajuda na saúde pública

TAXÍMETRO

Ação do MP requer a fixação
de tarifas em taxis em Cáceres

Passageira morre em
acidente na MT 248
Página 04

Foto: JCC

O Ministério Público do
Estado de Mato Grosso, por meio da
1ª Promotoria de Justiça Cível de
Cáceres, ingressou com ação
requerendo ao Poder Judiciário que
determine ao prefeito municipal a
fixação de tarifas a serem cobradas
dos usuários de táxi por meio de lei
municipal; Atualmente, em Cáceres
os valores das corridas são definidos
apenas pelo sindicato da categoria.

MIRASSOL D'OESTE

Concurso é investigado
por suspeitas de fraude
Página 05

Página 03
MPE defende taxas de cidades com mais de 50 mil habitantes
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O Cetro da Princesa
FRONTEIRA OESTE
O governador Pedro Taques participou
ontem (25) da 1ª Conferência Regional de
Segurança na Fronteira Oeste, na 13ª
Brigada de Infantaria Motorizada a partir
das 8h15. A conferência apresentou
características, possibilidades e limitações
das Forças Armadas, Órgãos de Segurança
Pública, Agências Federais e Estaduais no
combate aos ilícitos na faixa da Fronteira
Oeste. Também teve o objetivo de
compartilhar informações que servirão
para o planejamento e a execução no
combate aos crimes fronteiriços. Além
disso, o foco foi estreitar os laços entre os
integrantes da conferência a fim de obter
sinergia para as ações futuras.
AFTOSA/VACINA
O Instituto de Defesa Agropecuária do
Estado de Mato Grosso (Indea-MT), abre
oficialmente a primeira etapa da campanha
de vacinação contra febre aftosa amanhã,
(27), às 9h, na Estância Oasis, em Cuiabá.
De 1º a 31 de maio, os produtores devem
vacinar todo o rebanho bovino e bubalino,
de todas as idades, com exceção das
propriedades localizadas no Pantanal.
Estima-se que devem ser imunizados cerca
de 29 milhões de animais nesta etapa.
NOVO CIDADÃO
Adolescentes e jovens do município de
Porto dos Gaúchos, no Vale do Arinos, em
Mato Grosso, estão participando da quarta
edição do Projeto de Extensão "Novo
Cidadão: Inserção de Jovens no Primeiro
Emprego", oferecido pela Universidade do
Estado de Mato Grosso (Unemat). As
atividades tiveram início na última sextafeira (20) com os cursos História do
Trabalho e Como se preparar para o
mercado de trabalho e seguirão até o mês
de agosto. Durante quatro meses 41
adolescentes e jovens que necessitam
entrar no mercado de trabalho participarão
de 10 cursos de capacitação e ao final
receberão certificação.
ÁGUA MILAGROSA
Entre os meses de novembro e março, um
processo natural, torna as águas da Dolina
Água Milagrosa, em Cáceres, verde,
tirando o visual transparente. Mas a partir
deste mês até outubro, o azul cintilante está
de volta, proporcionando uma experiência
inesquecível. As águas ficam perfeitas para
prática do mergulho de superfície
'flutuação' e para o mergulho com cilindro.
O Day Use apenas com almoço e piscina
custa a partir de R$ 40,00 e com direito a
flutuação, almoço e piscina, custa a partir
de R$ 80 por pessoa. Prá agendar, (65) 9
9902 8010.
ESTÁGIOS/4 MARCOS
Por determinação da juíza e diretora do
Foro da Comarca de São José dos Quatro
Marcos Lilian Bartolazzi Laurindo
Bianchini, foi divulgado edital que torna
pública a relação definitiva dos candidatos
que tiveram suas inscrições deferidas para
o cadastro de reserva de estagiário de nível
superior. A prova será aplicada a todos os
candidatos que tiveram suas inscrições
deferidas no dia 20 de maio, das 8h00 às
11h00, no Fórum Desembargador João da
Cunha Cavalcanti. O candidato deverá
comparecer ao local da prova com
antecedência de 30 minutos e munido de
documento original, comprovante de
inscrição e caneta esferográfica
transparente de tinta azul ou preta.

Hoje vamos falar um pouco sobre a
Princesinha do Pantanal, aquela que foi uma
das maiores senão a maior conquista de
Cáceres, que nasceu timidamente num dia 20
de Julho de 1978, portanto, há 40 anos
passados, quando foi criado pelo Decreto
Municipal 190, o Instituto de Ensino
Superior de Cáceres; vinculado à Secretaria
Municipal de Educação e à Assistência
Social, com a meta de promover o ensino
superior e a pesquisa, passando a funcionar
como Entidade Autárquica Municipal em 15
de agosto. Depois de 6 anos, em 30 de maio
de 1984, o Decreto Federal 89.719,
autorizava o funcionamento dos cursos
ministrados pelo Instituto e no ano seguinte
com a Lei Estadual 4.960, o Poder Executivo
institui a Fundação Centro Universitário de
Cáceres. Era então uma entidade
fundacional, autônoma, vinculada à
Secretaria de Educação e Cultura do Estado
de Mato Grosso, visando promover a
pesquisa e o estudo dos diferentes ramos do
saber e a divulgação científica, técnica e
cultural. Em julho de 1989, pela Lei Estadual
5.495, passou a se denominar, Fundação
Centro de Ensino Superior de Cáceres e em
1992, através de Lei Complementar passou a
se denominar-se Fundação de Ensino
Superior de Mato Grosso cuja estrutura
organizacional foi implantada a partir de
maio de 1993. No dia 15 de dezembro
daquele ano, a Lei Complementar 30,
instituiu a Universidade do Estado de Mato
Grosso, a Princesinha do Pantanal, a pujante
Unemat.
Foi uma jornada de lutas, esperanças
e conquistas, que obviamente era de se
esperar, causou uma dor de cotovelo, aquela
inveja em forasteiros que aspiravam a
transferência da sede para Cuiabá, fato que
não assustou os heróis da resistência. Quem
viveu, vibrou (omnia vincit), quando a

reitora Ana Maria Di Renzo, (aquela
humilde jovem criada no interior, na roça,
que tinha de caminhar mais de 18
quilômetros para estudar); liderando um
grupo de delegados, conseguiu na garra,
espantar o mau agouro e manter a sede da
Unemat aqui em Cáceres, a mesma garra que
teve sua patrona Jane Vanini, na luta contra
as ditaduras opressivas. E o Congresso
universitário com a participação de 158
delegados de todos os campi da
universidade, nas dependências da Fiemt em
novembro de 2017 gritou vitória. Essas
reminiscências, antigas e recentes integram
nosso espaço hoje neste bate-papo diário,
para lembrar que estamos praticamente em
campanha para eleições na Unemat, quando
serão eleitos reitor e vice-reitor, enfim, uma
nova diretoria, devendo, entendemos,
prevalecer a nossa força de campus-sede na

escolha.
Como bem disse o vereador Nilson
Magalhães em seu discurso de despedida na
tribuna da Câmara de Cáceres, a cidade
deve-se unir em torno de uma chapa com
cacerenses, nas eleições da Unemat. Claro,
que não se pensando em continuísmo, mas
em não se mudar um time que está ganhando.
A gente precisa, como disse
Magalhães, lutar pela permanência de
Cáceres no comando da Unemat, continuar
dando oportunidade para que alunos da
nossa comunidade, que sempre estudaram
em escolas públicas, municipais e estaduais
tenham a oportunidade de ter um ensino
superior de qualidade dentro desta Unemat.
Vamos aguardar que se prevaleça o bom
senso e que o cetro da Princesinha do
Pantanal, não mude de cidade na próxima
gestão.

Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial
No dia 26 de abril é comemorado o
Dia Nacional de Prevenção e Combate à
Hipertensão Arterial. De acordo com dados
estatísticos publicados recentemente, cerca
de 23% da população brasileira é hipertensa.
Segundo o Caderno de Atenção Básica do
Ministério da Saúde, a hipertensão afeta de
11 a 20% da população adulta com mais de 20
anos.
A pressão arterial é a força que o
sangue exerce na parede das artérias, quando
essa força está aumentada, as artérias
oferecem resistência para a passagem do
sangue sendo denominada Hipertensão
Arterial. Ela acontece quando os valores das
pressões máxima e mínima são iguais ou
ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9).
Os fatores de risco para Hipertensão
Arterial são: Hábitos alimentares irregulares
com elevado consumo de sal e produtos
industrializados; Sobrepeso e obesidade que
aceleraram em até 10 anos o aparecimento da
hipertensão; Tabagismo; Hereditariedade:
quem tem o pai ou a mãe com hipertensão
tem 30% de chances de se tornar hipertenso.
Se a herança é bilateral, o risco da
hipertensão aumenta para até 50%. Neste
caso, quem é filho de hipertensos deve fazer
avaliações médicas periódicas; Diabetes;
Envelhecimento.
Quando a pressão está em 12 por 8
ou menos, tudo funciona bem, mas quando a

pressão está continuamente aumentada,
alguns órgãos importantes como o coração, o
cérebro, os rins, os olhos e as próprias
artérias, entre outros, sofrem maior desgaste
e podem surgir doenças. Quando a pressão
está acima de 14 por 9, os médicos
diagnosticam a hipertensão arterial. Valores
entre 12 por 8 e 14 por 9 são chamados de préhipertensão ou pressão limítrofe, já
requerendo cuidados como controle do peso
e do estresse, redução do sal na alimentação,
abandono do sedentarismo e, em muitos
casos, uso de medicamentos.
A maioria dos hipertensos não
apresenta qualquer sintoma ou sinal referente
à hipertensão. Sintomas como dor de cabeça,
dor na nuca, enjôos, tonturas e falta de ar
podem estar associados à hipertensão, mas
não são específicos da doença. Muitas vezes,
os sintomas surgem quando a hipertensão já
causou danos aos órgãos. Por isso, é
importante tratar a hipertensão mesmo sem
sintomas. O exercício físico faz parte do
tratamento da hipertensão. Os melhores
exercícios são os aeróbios como
caminhados, corridas, ciclismo ou natação. A
intensidade do treinamento deve ser
orientada individualmente.
O importante é acumular pelo menos
30 minutos de exercícios ao dia. As
adequações do estilo de vida são tão
importantes quanto o uso de medicações.
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Embora, seja difícil modificar hábitos de
vida, uma cuidadosa atenção às
recomendações de reduzir o consumo diário
de sal na alimentação, abandonar o
sedentarismo, realizar atividades físicas
programadas, o alcance do peso ideal e a
adoção de uma alimentação equilibrada
podem ser fundamentais.
Dietas com maior consumo de
vegetais e ricas em potássio, magnésio e
cálcio, não são difíceis de serem seguidas.
Elas reduzem significativamente a pressão e
atenuam ou eliminam a necessidade de
medicamentos. A Hipertensão Arterial
aumenta as chances de ocorrência de infarto
do coração, Acidente Vascular Cerebral,
Insuficiência Cardíaca e Renal, Impotência
Sexual, além de outras complicações que
alteram significantemente a qualidade de
vida. Além disso, um hipertenso que não se
trata tem, segundo a Organização Mundial de
Saúde, uma redução na expectativa de vida
de até 16,5 anos.
O tratamento previne as
complicações da doença, mas é importante
que o tratamento seja feito de forma
contínua, sem interrupções. Importante a
realização de consultas médicas periódicas,
pois podem ser necessários ajustes na
medicação.
***___Drª Eliana Mustafá - médica
cardiologista.

Rosane Michels - Editora
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DIVERSIFICADO

O 37º FIPe é apoiado pelo governo de MT contará com palestras ambientais, shows nacionais, oficinas ambientais, pesca juvenil e infantil, pesca de canoa, etc

Comitiva de Cáceres recebe
apoio de Taques ao 37º FIPe
Gcom-MT c/ Redação

Foto: Haillyn Heiviny

O

governador
P e d r o
T a q u e s
recebeu na tarde de
anteontem, (24), no
Palácio Paiaguás, o
prefeito Francis
Maris Cruz e uma
comitiva de
vereadores de
Cáceres para tratar de
a ç õ e s
d e
fortalecimento à
saúde pública do
município e ao 37º
F e s t i v a l
Internacional de
Pesca (Fipe).
O festival de
pesca, que ocorre de
6 a 10 de junho, e é
apoiado pelo
Governo de Mato Grosso, contará
este ano com uma programação
diversificada, contendo palestras
ambientais, shows nacionais,
mostras culturais, oficinas
ambientais, pesca juvenil e
infantil, pesca de canoa, entre
outros.
Segundo o prefeito de

turístico do Brasil, como fez
todos os anos em sua gestão.
Cáceres é a capital nacional da
pesca e atrai os olhares de quem
gosta deste esporte e das belezas
naturais do Pantanal”.
Sobre a saúde pública, o
governador Taques comentou,
durante a reunião com a comitiva,

CAIU NA BR 070

Mula do Strada flagrado na
estrada com 12 kg de cocaína
PRF-MT c/ Redação

N

Francis e Trindade e vereadores com Taques no Payaguás

Cáceres, Francis Cruz, a Fipe é
um dos principais eventos do
município e a grande novidade
deste ano é a pescaria para
pessoas com necessidades
especiais, pensando a política de
inclusão. Também haverá pesca
em barranco para crianças e
idosos, além da pescaria

embarcada.
O deputado Leonardo
Albuquerque ressaltou o
empenho do governo em divulgar
os eventos que mostram as
riquezas e potencialidades da
região oeste.
“O governador continua
apoiando esse grande evento

KM & BANDEIRAS

Taxistas de Cáceres poderão ser
obrigados cobrar pelo taxímetro
MPE-MT c/ Redação

O

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso,
por meio da 1ª Promotoria
de Justiça Cível de Cáceres,
ingressou com ação requerendo ao
Poder Judiciário que determine ao
prefeito municipal a fixação de
tarifas a serem cobradas dos
usuários de táxi por meio de lei
municipal; com base em estudos
realizados pela Coordenadoria
Executiva de Trânsito, em
conjunto com o Sindicato dos
taxistas, conforme artigo 18 da Lei
Municipal de n.º 2.388/2013.
De acordo com o MPE, a
Lei Federal n.º 12.468/2011
regulamenta a profissão de taxista
e no seu artigo 8º disciplina que em

que os repasses para o município
estão em dia e que esta semana
pretende apresentar na
Assembléia Legislativa o Fundo
de Estabilização Fiscal, projeto
este que vai viabilizar
investimentos de mais de R$ 180
milhões na saúde pelo Governo
de Mato Grosso.

municípios com mais de 50 mil
habitantes é obrigatório o uso de
taxímetros anualmente auferido
pelo órgão metrológico
competente, conforme legislação
em vigor. "Com efeito, o município
conta com mais de 90 mil
habitantes, conforme o censo
elaborado pelo IBGE, no ano de
2017. Assim sendo, mostra-se
evidente o enquadramento na
obrigatoriedade de utilização de
taxímetro, conforme disciplina a
Lei Federal", diz a ação.
Atualmente, em Cáceres os
valores das corridas são definidos
apenas pelo Sindicato dos
Condutores Autônomos de Veículo
Rodoviário que utiliza uma tabela
Foto: JCC

a tarde de anteontem, 24,
por volta das 13h00, a
equipe da PRF em ronda
pela rodovia BR 070, sentido
Cáceres no km 666 visualizou o
veículo Fiat/Strada cor prata, com
placas de Cáceres, que seguia
sentido oposto, sendo que seu
condutor ao avistar a viatura
adentrou rapidamente no pátio do
posto de combustível JF no
distrito Nova Cáceres (Vila
Sadia), abrindo o capô do veículo
deixando entender que o mesmo
estaria com pane mecânica.
Com a aproximação e
abordagem dos policiais o
motorista de iniciais J . M. S. (34)
demonstrou um certo nervosismo
entrando em contradição em suas
informações. Casa no chão, o
suspeito foi conduzido em

direção ao seu destino (Cuiabá),
escoltado até a base operacional
302 para uma fiscalização mais
minuciosa.
Com a paragem, o
condutor já detido, foi realizada
uma vistoria melhor e localizado
em um compartimento interno
previamente preparado, onze
tabletes de substância análoga a
pasta base de cocaína pesando
aproximadamente 10,110kg e
ainda dois invólucros de saco
plástico transparente contendo
1,900kg de substância análoga a
cloridrato de cocaína.
A ocorrência foi
encaminhada a DEFRON em
Cáceres e o mula do Strada,
chegou ao fim de sua estrada,
com a recolha ao cadeião, à
disposição da justiça.
Foto: PRF/MT

sugestiva para categoria. "Desta
forma os usuários dos serviços
prestados por taxistas pagam
valores estabelecidos e acordados
no momento da corrida, sem que
haja a utilização de qualquer
critério para a cobrança das
tarifas".
"Em outras palavras,
verifica-se que a relação de
consumo existente entre os
prestadores de serviço de táxi e
seus usuários no que diz respeito
aos valores cobrados não podem
ficar a critério de um sindicato,
restando a necessidade do chefe do
Executivo municipal, por meio de
lei, instituir a tarifa a ser cobrada
nos moldes da lei vigente",
acrescentou o MPE.

Droga em dois pacotes no interior do Fiat pesou 12 quilos

Alguns taxis cobram conforme a cara do contratante da corrida
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ESQUEMAS NA VARA

Pitágoras é servidor concursado, lotado na secretaria do juizado de Porto Esperidião como técnico judiciário e em janeiro era assessor da Vara de Fidelis

FM c/ Redação

Foto: Reprodução

Pitágoras Pinto de Arruda fora remanejado para Porto Esperidião

O

ex-assessor do gabinete da
2 ª Va r a C r i m i n a l d e
Cuiabá, Pitágoras Pinto de
Arruda, acusado de fazer parte de
um esquema de fraudes em
processos de progressão de regime
de presos, foi denunciado pelo
próprio juiz com quem dividia seu
expediente profissional, o

magistrado Geraldo Fernandes
Fidélis. Ex-assessor judiciário, ele
foi preso na Operação “Regressus”,
deflagrada pela Gerência de
Combate ao Crime Organizado
(GCCO), da Polícia Judiciária Civil
(PJC), na manhã de ontem.
Fidélis denunciou o
esquema em janeiro deste ano, na

Corregedoria do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso e também no
próprio GCCO. O magistrado
alegou que teve que “revisar” duas
sentenças nas quais Pitágoras atuou
como assessor de gabinete.
Pitágoras ocupava o cargo de
técnico judiciário na comarca de
Porto Esperidião com vencimentos
de R$ 4,4 mil.
Pitágoras Pinto de Arruda,
teria cometido pelo menos 10
crimes de peculato durante sua
atuação na Segunda Vara Criminal
de Cuiabá, desviando os valores
para a conta da mãe, como
informou o delegado D iogo
Santana, titular da Gerência de
Combate ao Crime Organizado
(GCCO).
D e a c o r d o c o m
informações da PJC, a operação
“Regressus” (retornar ao sistema)
cumpriu três mandados de prisão
preventiva e 19 ordens de busca e
apreensão nas cidades de Cuiabá,
Várzea Grande, Rondonópolis e
Rio de Janeiro. Os alvos com
prisões expedidas pela 7ª Vara do
Crime Organizado, foram dois
criminosos, ex-presidiários
notoriamente conhecidos.
Um deles, Marcelo
Nascimento Rocha, ficou famoso
nacionalmente após fingir ser
Henrique Constantino, filho do
proprietário da Gol Linhas Aéreas,
durante uma entrevista ao programa
“Amaury Junior”. Ele foi preso

treze vezes em diversos Estados e
conseguiu fugir de nove prisões,
muitas vezes, pela porta da frente.
Sua história, inclusive, virou filme:
VIPS – Histórias Reais de Um
Mentiroso, um sucesso nos cinemas
brasileiros em 2014.
O ator Wagner Moura
interpretou Marcelo Nascimento. O
outro preso na operação é o

traficante Márcio Batista da Silva,
conhecido como Dinho Porquinho.
A investigação é
sedimentada em três inquéritos
instaurados na GCCO, que apuram
fraudes processuais para obtenção
de progressão de regime, peculato e
também lavagem de capitais de
reeducandos que progrediram
usando documentos falsos.

CASCALHO NA PISTA

F.A c/ Redação

U

ma passageira identificada
apenas com o prenome de
Maria, morreu na manhã de
ontem, durante capotamento de um
Fiat Uno na MT-248, que liga Jauru a
Figueirópolis D'Oeste, quando teria
sido arremessada para fora do
veículo durante o acidente morrendo
no local.
O condutor nada sofreu e
informou aos policiais que teria
perdido o controle do veículo ao
passar pela estrada, que está em
obras com cascalho solto.
O veículo seguia de Jauru
sentido a Figueirópolis do Oeste e
após percorrer certa distância,
próximo a sub-estação, capotou,
saindo da estrada, caindo dentro de
uma vala.
Os policiais estiveram no

local, coletando maiores
informações, enquanto mantinham o
controle de trânsito dos demais
veículos que passavam pela rodovia,
até a presença dos peritos, que
realizaram as primeiras avaliações
das causas que levaram ao acidente.
Posteriormente o corpo sem
vida da vítima foi encaminhado ao
IML para a devida necropsia.
Quanto as causas
preliminares do acidente, não se
descarta, até mesmo pelas
informações do condutor, que seria o
desnível de terra teria provocado a
perda do controle da direção,
ocasionando o capotamento e
conseqüentemente a saída de pista,
caindo o Fiat Uno numa vala às
margens da rodovia.
Foto: RSWA

NA TRANCA

Gefron c/ Redação

B

andido esperto, Noé
Estevão da Silva, tinha
contra si um mandado de
prisão expedido pela comarca de
Porto Esperidião, acusado de
envolvimento com o tráfico de
drogas e que foi cumprido na
última terça feira 24, pela Polícia
Judiciária Civil de Pontes e
Lacerda. O traficante estava
foragido da Justiça há quase um
ano e foi localizado durante
operação realizada no distrito de
Santa Clara (Ponta do Aterro).
Já em outra operação, liso
e vaselina, Noé havia conseguido
se safar de uma operação para
prendê-lo, mas desta vez, não
teve a mesma sorte e foi cercado
em uma propriedade rural e
finalmente grampeado, estando
atrás das grades a disposição da
justiça.
Ressalte-se que no dia 15
de maio do ano passado, Noé
integrava um bando alvo dos
policiais do Grupo Especial de
Fronteira (Gefron), que na
oportunidade haviam apreendido

42 quilos de substância análoga à
cocaína durante patrulhamento
na rodovia MT-256, localidade do
Aguapei no município de Porto
Esperidião, região de fronteira
com a Bolívia.
A droga encontrada após a
revista veicular estava em um
compartimento preparado
conhecido como moco, num
veículo ocupado por Ednilton

Aguilera da Silva, que foi detido e
por Noé Estevão da Silva, que
fugiu do local durante a
abordagem. Devido a região de
mata fechada e as condições do
tempo, os policiais não
conseguiram ir atrás dos
bandidos durante à noite.
Agora, Noé foi fazer
companhia ao seu amigo
Ednilton atrás das grades.

Uno Mille capotou e caiu no matagal costeiro a pista da rodovia

Foto: Arquivo

Na fuga de Noé em maio de 2017 Gefron apreendeu 42 kg de coca
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Objetivo, unificar a legislação e as ações em prol do Pantanal, respeitando os limites do agronegócio na economia do país, considerando os limites do bioma

Desenvolvimento do Pantanal
une as lideranças de MT e MS
Assessoria

Foto: Assessoria

A

s dificuldades para se
ajustar interesses de todos
os setores e o Fundo de
R$ 1,2 bilhão de reais a ser criado
para dar suporte à proteção e a
continuidade das atividades
produtivas no Pantanal foram o
foco do debate da Audiência
Pública na última segunda-feira
(23), que aconteceu na
Assembléia Legislativa de Mato
Grosso.
O encontro mobilizou
quatro senadores da república,
representantes do terceiro setor,
pesquisadores, produtores rurais
e comunidades tradicionais do
Pantanal.
Foram mais de cinco
horas de debate sobre o Projeto de
Lei de número 750/2011 que
propõe a legislação específica
para o Pantanal, de autoria do
senador licenciado e atual
ministro da agricultura, Blairo
Maggi. A audiência foi mediada
pelo Senador de Mato Grosso do
Sul, Pedro Chaves, que também
foi relator do PL na comissão de
assuntos econômicos do Senado
Federal.
Chaves destacou as
vocações do Pantanal para
pecuária e o turismo, e também os

debate. O monitoramento da
preservação e da ameaças na
Bacia do Alto Paraguai (BAP),
onde estão as nascentes do rio
Paraguai, o principal formador do
Pantanal, é uma das principais
missões do Instituto SOS
Pantanal, que monitora o avanço
das alterações na BAP desde
2008.
Para a promotora de
Justiça de Cáceres, responsável
pela Bacia do Alto Pantanal,
Liane Amélia Chaves, resolver a
insegurança jurídica que pesa
sobre o bioma é uma das questões
mais importantes para do atual

Debate sobre o Projeto de Lei do Pantanal aconteceu na AL-MT

compromissos assumidos pelos
governos dos dois estados
formadores do bioma quando
assinaram a “Carta Caiman”, no
Pantanal de Miranda, em outubro
2016, na presença do ministro
Sarney Filho e do presidente do
Instituto SOS Pantanal, Roberto
Klabin.
O documento foi um
momento importante para se
debater a necessidade de uma
legislação específica para o

Pantanal, prevista desde a
Constituição Federal de 1988.
A principal proposta da
Carta é alinhar as ações em prol
d a p r o t e ç ã o e d o
desenvolvimento sustentável da
região para que estes ocorram de
forma integrada entre os estados
formadores do Pantanal.
A necessidade de se
integrar as cabeceiras que
formam o Pantanal na discussão
sobre o bioma foi outro ponto de

Ranking aponta que 243 mil
crianças passam fome em MT
A.E c/ Redação

A

Esse seria um dos maiores
gargalos, segundo a promotora,
quando o assunto é gestão
ambiental nas áreas alagáveis
mato-grossenses, e que deve
começar a ser resolvido com a
legislação específica para o
Pantanal, mas que também
depende do acordo comum dos
estados formadores do bioma.
A necessidade da criação
de um Fundo para apoiar a
proteção do Pantanal, também
contemplado no projeto de Lei
em debate, foi outro ponto de
destaque da Audiência Pública.

CONCURSO PÚBLICO

MAPA DA MISÉRIA

publicação “Cenário da
Infância e da
Adolescência no Brasil”,
lançada nesta terça-feira (24) pela
Fundação Abrinq, aponta que
Mato Grosso possui 243.452
crianças e adolescentes de zero a
14 anos vivendo em situação de
pobreza, ou seja, com renda de até
meio salário mínimo, ou 31,8%
das crianças passando fome no
estado.
O estudo relaciona
indicadores sociais aos Objetivos

debate.

de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), da Organização das
Nações Unidas (ONU). Desse
total, em Mato Grosso, 3% vivem
com menos de R$ 238,00, ou seja,
encontram na faixa da pobreza
extrema. São 38.090 meninas e
meninos com a renda familiar
abaixo de 1/4 de um salário
mínimo para sobreviver.
"Não há investimento em
políticas públicas voltadas para
populações mais vulneráveis",
aponta a administradora
Foto: Ilustrativa

executiva da Fundação Abrinq,
Heloisa Oliveira.
Aliada a miséria, a taxa de
mortalidade infantil em Mato
Grosso é de 13,8 para 1.000
nascidos vivos, incidência que
está acima da nacional, que é de
12,7% para 1 mil nascidos vivos.
O cálculo deriva da
relação entre o número de óbitos
de crianças menores de 5 anos, a
quantidade de nascidos vivos
durante o ano e em determinado
espaço geográfico, multiplicado
por mil. "Esperamos que haja
uma decisão política de mais
investimentos na infância e que a
gente não tenha que estar aqui no
futuro falando que piorou", diz
Oliveira.
Em Mato Grosso o caso é
agravado pelo visível caos na
saúde, onde a maioria dos
hospitais, sejam eles públicos,
regionais, municipais,
filantrópicos, conveniados,
sofrem com falta de repasse de
verbas do governo do estado,
sendo que a maioria já foi fechada
por atraso no pagamento pelo
menos uma vez durante a atual
gestão.

Policia civil investiga possível
fraude em Mirassol D'Oeste
Assessoria | PJC-MT

A

Polícia Judiciária Civil
de Mirassol D'Oeste abriu
investigação para apurar
suspeitas de irregularidades na
realização de concurso público,
realizado no último domingo
(22), pela administração pública
do município.
Cerca de 9 mil pessoas, de
várias localidades estavam
inscritas no concurso público
para provimento de diversos
cargos na administração
municipal.
A investigação foi aberta
após grande número de
candidatos registrarem boletins
de ocorrência. De acordo com as
denúncias, em alguns locais em
que eram realizados o certame, os
envelopes contendo provas e
cartões de resposta estavam
violados ou não lacrados.
Em alguns registros, os

comunicantes narram terem
ouvido celulares tocando durante
a realização das provas.
Diante das denúncias, o
delegado Gutemberg de Lucena
Almeida instaurou inquérito
policial para apuração de
eventual crime de fraude em
certame de interesse público,
previsto no artigo 311-A, do
Código Penal. Nos próximos dias
serão intimados para prestar
esclarecimentos candidatos,
fiscais, servidores, agentes
públicos e funcionários da
e m p r e s a o rg a n i z a d o r a d o
concurso.
“A investigação se faz
necessária para apurar condutas e
eventuais responsabilidades
penais de servidores, agentes
públicos ou funcionários
responsáveis pela organização do
concurso”, disse o delegado.
Foto: Mídia-News

Delegado Gutemberg Almeida instaurou inquérito policial

Milhares de famílias tem renda inferior a meio salário mínimo
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COPA FEDERAÇÃO

Decisão de 2017 foi adiada devido União recuperar pontos da vitória contra o Dom-Bosco e com dois empates diante do Cuiabá, Thiago Neves salvou a pátria

Goleiro do União defende quatro
pênaltis e dá o titulo ao Colorado
S.N c/ Redação

Foto: Ilcimar Aranhas

O

União de Rondonópolis
ainda comemora a façanha
de ser campeão da Copa
Federação de 2017, depois de idas e
vindas, uma novela que terminou na
noite de anteontem em plena Arena
Cuiabá na capital de Mato Grosso
num duelo com o Dourado, que
assim como no primeiro jogo no
Luthero Lopes também não saiu de
um empate, partindo a decisão para a
cobrança de pênaltis.
O primeiro tempo começou
equilibrado e morno, com as equipes
criando poucas jogadas de perigo e
com chances de gol. Cuiabá teve
algumas oportunidades em
cobranças de escanteio, mas não
aproveitou. O União teve as
melhores chances como na jogada
em que Vinicinho limpou a
marcação, tocou para o Alison que
bateu mal e perdeu de abrir placar.
O Colorado ainda teve uma
oportunidade com Marcelino, que
matou no peito, de pé esquerdo bateu
no canto do goleiro do Cuiabá, que já
havia caído para o lado errado, mas a

bola saiu. A melhor chance da
partida veio só aos 40 minutos.
Marcelinho do União entrou com a
bola na área, ficou cara a cara com o
goleiro e perdeu o gol, bola saiu pela
linha de fundo.
No segundo tempo o jogo
começou mais movimentado, o
Cuiabá encontrou mais espaço,
começou a gostar do jogo e
pressionar o União. Já nos primeiros
minutos o Dourado chegou com
perigo e o zagueiro Talison afastou.
Falta perigosa a favor do
Cuiabá, Igor cobrou em cima da
barreira e a bola saiu pela linha de
fundo. Ele cobrou o escanteio
levantou bola na área, mas a sobra
ficou com o União, que perdeu logo
na sequência. Aos 32, Igor do Cuiabá
agrediu o lateral Henrique, o arbitro
estava perto do lance e deu cartão
vermelho. Com um a menos o
Cuiabá passou a sofrer pressão do
Colorado.
União fez bela jogada com
Renan que fez cruzamento na área,
mas a zaga do Cuiabá estava atenta e

tirou de qualquer jeito. O time de
Rondonópolis tentou ainda com
Carlos Canarana que cobrou
escanteio, a bola foi desviada e saiu.
Na nova cobrança a bola fica com o
Cuiabá. Já se aproximando do final
da partida Marcelinho perdeu mais
um gol para o União cara a cara com
o goleiro. Chutou muito fraco.
Aos 41, Vinicinho foi pegar
a bola para cobrar falta e acabou se
desentendendo, agredindo o jogador
do Cuiabá e foi expulso. Marcelinho
teve mais uma oportunidade antes do
apito final, sofreu falta na lateral da
grande área, mas cobrou mal, a bola
sobrou para o Erick do Cuiabá.
O Cuiabá que já estava com
o troféu desde o ano passado, foi
obrigado por força de determinação
fora e dentro dos gramados, a
repassá-lo ao time de Rondonópolis,
depois que a final da competição foi
remarcada após decisão do STJD,
que devolveu os pontos que o
Colorado havia perdido. Devido o
União ter vencido o Dom Bosco, na
reedição da semifinal, a taça teve de

NOVO NO GIGANTE

Foiani aposta em um melhor
desempenho do Galo em casa

Goleirão Colorado Thiago Neves fechou o gol pegando tudo

ser novamente disputada.
No primeiro jogo os dois
times tinham ficado no empate em 1
a 1, jogo disputado no Luthero
Lopes, em Rondonópolis e na noite
da terça feria, 24, os dois times não
saíram do 0 a 0, tendo a decisão que
ser decidida nas penalidades, com
destaque para o goleiro Thiago
Neves do União que defendeu todas
as cobranças do Cuiabá.
Lucão fez a primeira
cobrança para o Cuiabá, o goleiro

defendeu. Talison cobrou para o
Colorado e converteu. Renato bateu
o segundo para o Dourado e o goleiro
Thiago novamente defendeu. Renan
fez a segunda cobrança para o União
e marcou. Garibe bateu o terceiro
para o Dourado e o goleiro
novamente
defendeu. Henrique
cobrou para o time de Rondonópolis
mas o goleiro da capital fez a defesa.
Vinícius bateu o 4º pênalti para o
time da capital e o goleiro Thiago
defendeu e sagrou o União campeão.

S.N c/ Redação

O

treinador do Sinop Futebol
Clube, Paulo Foiani quer
m e l h o r a s
n o
condicionamento físico e tático dos
seus comandados após empatar sem
gols com o Ceilândia, na estréia do

grupo A-11, no Campeonato
Brasileiro da Série D, na partida
realizada no estádio Abadião, em
Brasília, no último Sábado.
O Galo do Norte receberá o
Novo Futebol Clube de Mato Grosso
Foto: Julio Tábile

do Sul, no estádio Gigante do Norte,
no próximo domingo, às 17h00.
“É óbvio que quando
ocorreu essa mudança do Estadual
para Série D, houve uma quebra de
ritmo (de jogo). Mas agora, os atletas
já jogaram os 90 minutos e vão
começar a se recondicionar.
Então, a tendência é que no
próximo jogo possamos crescer na
parte física e tática e voltar a ter o
mesmo volume do Estadual”.
Ainda de acordo com o
comandante do Galo do Norte, o
confronto contra o Ceilândia foi de
poucas chances. “Se tivéssemos
colocado um pouco mais de ritmo
poderia ter saído vencendo.
Principalmente jogando pelas
laterais.
Eles [Ceilândia] possuem
um meio-de-campo muito forte.
Tudo isso foi passado, mas dentro do
contexto por ser estréia, outra
competição, jogar fora de casa e sair
com empate não é um mau
resultado”.

Foiani quer o Galo forte em casa diante do Novo FC de MS
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Hoje o dia é dela e as flores também são endereçadas a você
Ariane Silva pela passagem do seu natalício. Que Deus lhe
conceda muitas graças nesse novo ano e que você continue
essa mulher guerreira e maravilhosa que é. Parabéns, muita
saúde, paz e amor.

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

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte e promete mudanças
que trazem maior equilíbrio
em sua rotina, especialmente
a de trabalho. Um novo e
interessante projeto pode ser
responsável por mudanças em sua vida. O
momento é ótimo para dedicar-se a um
programa mais sério de saúde.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte e promete mudanças
que trazem maior
envolvimento com seu mundo
emocional e sentimentos, que
passam por um momento de equilíbrio. Você
estará mais fechado e introspectivo, mais
voltado para seu passado emocional. Medite
e pratique atividades que unam mente e
corpo.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte e promete mudanças
que trazem maior equilíbrio
ao seu coração. Um
romance, que vem sendo
desenhado pelo Universo, pode dar um
passo à frente. A vida social fica mais
agradável e um compromisso social pode
trazer algumas surpresas.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte e promete mudanças
que trazem maior
movimento à vida social e
aproxima amigos. O
momento é bom para realizar novos
contatos comerciais e para trabalhos em
equipe. Um bom contato pode resultar na
concretização de um novo contrato.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte e promete mudanças
que trazem maior equilíbrio
em sua vida doméstica e/ou
em um relacionamento
familiar. O momento pode envolver uma
forte necessidade de ficar em casa junto
dos seus. Dias de interiorização e
recolhimento.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de Plutão
e Marte e promete
mudanças que trazem
maior equilíbrio a seus
projetos profissionais e planos de
negócios. O momento pode envolver um
novo contrato ou uma nova proposta de
trabalho. Uma promoção e/ou projeto
podem ser aprovados.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte e promete mudanças
que trazem maior equilíbrio
em suas emoções e
pensamentos, que passam por um
processo de transformação positiva. O
momento é bom para acordos e
negociações envolvendo a concretização
de um contrato.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de
Plutão e Marte e promete
mudanças que trazem
maior equilíbrio à sua
mente e emoções. O dia pode envolver
uma tomada de decisão e mudança em
sua filosofia de vida. Uma viagem
internacional pode ser marcada ou
realizada ainda hoje.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte e promete mudanças
que trazem maior equilíbrio
à sua vida material e
financeira. O momento pode
envolver a compra ou venda de um bem,
móvel ou imóvel, ou mesmo a
concretização de um contrato que envolva
o aumento de seus rendimentos.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte e promete mudanças
que trazem maior equilíbrio
às suas emoções, que
passam por um momento de
aprofundamento. O momento pode
envolver uma negociação, relacionada a
uma parceria ou sociedade financeira,
com bons resultados.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Plutão
e Marte e promete
mudanças que trazem
maior equilíbrio em sua
vida, pessoal e profissional. O momento
pode envolver a aprovação de um projeto
ou contrato que traz as mudanças
prometidas. Você estará mais profundo e
conectado às suas emoções.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão e
Marte e promete mudanças
que trazem maior
movimento à vida social e
aproxima amigos, novos e
antigos. Uma pessoa especial pode surgir
e trazer a semente de transformações
importantes em sua vida. Uma parceria
comercial pode ser firmada.

Marcou mais um
golaço no placar da
vida Stanley
Paesano que na
oportunidade
recebeu os
parabéns dos
amigos e familiares.
Que essa data se
re p ro d u z a p o r
muitos e muitos
anos são os nossos
votos. Felicidades
Mil!!!

Os parabéns de hoje também a encantadora
Eliane Campos. Que a felicidade seja sua
companheira nesses anos vindouros. Feliz
Aniversário!

