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FORA DA CASERNA

Conhecimentos específicos do combate à criminalidade vão desde técnicas de sobrevivência em situações de risco até estágio operacional na região de fronteira

Policiais de 4 estados participam
de curso na fronteira de Cáceres
Foto: Lenine Martins

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) começa
nesta sexta-feira (27) o Curso de Policiamento de Fronteira (CPFron), que
capacitará profissionais da Segurança Pública no enfrentamento aos
crimes típicos da região de fronteira. Participarão do curso 40 profissionais
da PM, PJC, P.F e Exército Brasileiro de Mato Grosso, além de agentes das
Forças de Segurança dos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás.
Página 03

GUINCHADO AO POTE

Figurão capota gol com
4 kg de pó na Corixinha
Foto: Gefron-MT

Curso na região de Cáceres terá a duração de 45 dias

BODAS NA TRANCA

Ladrão preso com camioneta
roubada no dia do aniversário
Foto: PM-MT

O ladrão Antônio
Carlos Moraes Aranha, um
velho conhecido da justiça
foi preso pela PRF em
Pontes e Lacerda, na
madrugada de ontem, (26),
num flagrante roubo de uma
caminhonete S10, tomada
de assalto a mão armada em
campo novos dos Parecis. O
curioso é que o bandido
completou 31 anos no dia da
prisão e festejou o
aniversário na tranca.

Tráfico guinchou Joaquim Maciel Jorge Bordon ao xilindró

O cidadão Joaquim Maciel Jorge Bordon foi preso em Cáceres por
policiais do Gefron e federais com 4 kg de cocaína no interior de seu Gol de
placa JYL-8124. Figura conhecida nos meios políticos da city, Bordon
havia capotado o Gol na Corixinha e pagou um guincho pra rebocar a
caranga, até uma borracharia, onde se apurou, que estava recheada da
farinha boliviana. Página 04

AÇÕES NA JUSTIÇA

Sindicato diz que concursados
devem ajuizar os seus direitos
Foto: SSPM

Página 05
Ladrão Antonio Carlos comemorou aniversário no pote

PLANEJAMENTOS

Cáceres Recicla foi discutido
em workshop de articulação
Foto: Arquivo

Na última quarta-feira, 25, realizou-se
no Auditório Edival dos Reis, da UNEMAT, o
Workshop de Articulação Institucional e
Planejamento do Programa Cáceres Recicla.
As cooperativas Mista do Desenvolvimento
de Cáceres e Cidade Limpa, Associação
Cacerense de Catadores e Catadoras do
Pantanal e o Movimento Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis fizeram
parte da mesa redonda.
Página 03

Recicla Cáceres conta com amplo apoio institucional

02

Sindicato orienta que se impetre um Wright individual

Em resposta aos questionamentos de dezenas de aprovados no
recente concurso realizado pela prefeitura de Cáceres, o presidente do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), Claudiney Lima,
os orientou a buscarem seus direitos na Justiça. A declaração foi feita
durante uma reunião na sede do SSPM. O município estaria alegando que a
demissão dos contratados comprometeria o calendário escolar. Página 03
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O Bullying do Poder
Muito se discute sobre casos de
bullying no ambiente escolar, bem mais
comuns do que se pensa, consoante
dados de 2015, da Pesquisa Nacional de
Saúde do Escolar (PeNSE), que aponta
que 7,4% dos 2,6 milhões de estudantes
que cursaram o 9º ano do ensino
fundamental, algo em torno de 195 mil
alunos, afirmaram ter sofrido bullying
por parte dos colegas. Entre os que se
sentiram humilhados, os principais
motivos de chacota foram a aparência do
corpo (15,6%) e do rosto (10,9%) e o
índice de alunos que admitiram já ter
chantageado o colega, espalhado boatos
ou criado apelidos pejorativos consegue
ser ainda maior: 19,8%. O leitor deve
em sua infância ou juventude, quiçá até
na fase adulta ter sido alvo de gozações
de colegas e retrucado numa boa, sem
apelar, pois é isso, que o abusado do
debochador quer, um motivo para briga e
quando um não quer, dois não brigam. O
apelido quando pejorativo pode gerar
uma revolta silenciosa na vitima com as
mais variadas conseqüências,
dependendo muito de cada indivíduo. Já
dizia o famoso cômico gaucho Mixaria,
que o problema do apelido, é a reação, se
não gostar, aí é que ele pega pra valer.
O conselho é não ligar pra
idiotice do outro, que perde a graça e cai
no esquecimento, é a tática mais simples
e eficaz, sem as discussões técnicocientíficas de psicólogos de divã e os
cambaus. Com essa postura do alvejado
pelo petardo bocal, evita-se as iminentes
conseqüências bullyinicas, que trariam
dissabores tanto para o agressor quanto
para a vítima. Veja o caso dos políticos:
pra ficarem mais simpáticos aos
eleitores, criam apelidos até bizarros,
inclusive registrando-os na justiça
eleitoral, destacados nos “santinhos” e
na urna eletrônica.

OLHO NELES!
Nenhuma surpresa de que a maioria quase
absoluta dos deputados de Mato Grosso
votariam a favor do relatório do deputado
Bonifacio Andrada (PSDB-MG) para o STF
não investigar o presidente Michel Temer
arquivando a segunda denúncia feita pela
Procuradoria da República, de obstrução de
justiça e formação de quadrilha.Só Saguas
Moraes (PT) foi favorável a investigação.
Adilton Sachetti, Carlos Bezerra, Ezequiel
Fonseca, Fabio Garcia, Victorio Galli,
Rogerio Silva e Nilson Leitão se posicionaram
favoráveis a Temer. Guardem bem os nomes
dos amigos do poderoso, e inimigos do povo,
que ano que vem tem eleições e o eleitor
consciente deve dizer Não à eles.
VOANDO BAIXO
O presidente sem votos Michel Temer assinou
decreto incluindo treze aeroportos no
Programa Nacional de Desestatização por
meio que ficam qualificados no âmbito do
Programa de Parcerias de Investimentos
(PPI), da presidência da República e poderão
ser concedidos à iniciativa privada
individualmente ou em blocos, conforme
decisão que será embasada pelos estudos de
modelagem da desestatização. Além do
aeroporto Marechal Rondon, em Várzea
Grande, que é o principal de Mato Grosso,
estão inseridos os aeroportos presidente João
Batista Figueiredo, em Sinop, piloto Oswaldo
Marques Dias, em Alta Floresta; maestro
Marinho Franco, em Rondonópolis e o
aeroporto de Barra do Garças. Só escapou o
aeropasto de Cáceres que de internacional só
recebe urubus via Bolívia.
NÓ CEGO MESMO!
As 13 famílias de pescadores que foram
despejados na manhã da quarta-feira (25), de
um terreno onde vendiam peixe no bairro
Praeirinho, na Avenida Beira Rio em Cuiabá,
tiveram que ser retirados do local porque a
prefeitura não pagava o prometido aluguel já
há 11 anos. E como perguntar não ofende fica
aqui a nossa: se fosse uma divida de 11 anos de
um IPTU por exemplo, qual seria a posição da
prefeitura? Tai, no dos outros é refresco, né
mesmo, prefeitos? Tomara que o dono do
terreno faça valer seus direitos de senhorio.
QUEIMANDO O FILME
Tem um site de noticias de Mato Grosso que
não respeita o direito protegido pela lei
9610/98, no que tange a autoria da foto
inserida em noticias. Para os infratores é bom
lembrar que o art. 7, inc. VII, da mencionada
lei, protege obras intelectuais, a saber: inverbos_ Art. VII – as obras fotográficas e as
produzidas por qualquer processo análogo ao
da fotografia; Isso quer dizer que uma foto
tirada por você é protegida por essa lei e
qualquer fotografia, feita a qualquer tempo,
em negativo ou cartão de memória, em celular
ou DSL, todas elas são protegidas por essa lei.
Depois que a bomba estourar e pintar aquela
ação indenizatória, não venha dizer que a
gente não avisou, correto?
LEILÃO JUSTO
Decisão da juíza Selma Arruda, da Vara
Contra o Crime Organizado da Capital,
publicada ontem, (26), determinou o leilão do
imóvel adquirido com dinheiro de propina
pelo ex-secretário de Estado de
Administração, César Zílio, no valor de R$
13,5 milhões. Um dos imóveis comprados por
Zílio com a propina adquirida foi uma área de
10,8 mil metros quadrados, na Avenida BeiraRio, por R$ 13,5 milhões. No local, o exsecretário planejava construir um shopping
popular, com 700 salas de aluguel. Analisando
friamente, se o ex-secretário não foi alvo de
herança, não ganhou na megasena, fica difícil
mesmo justificar a grana para compra do
imóvel.

Tem o Zé Capeta, o Mandioca,
Chico Corno, Zefa da Zona, Bilau Torto,
Finado, Boca Mole, etc. E ninguém
briga quando é chamado em comícios,
reuniões, convenções, sinal que
politicamente a questão de bullying é
mais complexa, o povo leva na
tarraqueta, e a única chance de reagir é
nas urnas, mas infelizmente, milhões de
analfabetos políticos vendem seu voto
por uma merreca e o país que se exploda.
Trocando em miúdos, se alguém
chamar um eleitor vendido de miserável,
ele fica valente, diz que é bullying e pode
até matar o desafeto, mas se o político o
trata como tal, ele lambe as suas botas e
troca o voto por uma cesta básica. A
escola, lugar onde dever-se-ia formar
caráter do cidadão, imunizando-se
contra eventuais bullyings, anda meio na
contramão da educação, embora

didaticamente se sabe que tanto aqueles
que praticam bullying quanto os que
sofrem estão mais sujeitos a tirar notas
baixas, faltar às aulas e a largar os
estudos que aqueles que não têm relação
conflituosa com os colegas.
Não se pode exigir muito das
escolas, também vitimas do bullying
financeiro do governo. Pouco importa
que haja no país desde o dia 9 de
fevereiro de 2016 uma lei que obrigue as
escolas a combater o bullying; antes
disso seria imprescindível, que houvesse
acima de tudo, o respeito do governo à
educação, a mercê de um ministério
falido em todos os sentidos.
Este é o principal bullying, que
no cotidiano, mata a formação das
gerações futuras, sem punição de seus
algozes gravatinhas nos palácios de
Brasília.

Cibercultura: a era da educação virtual
Cibercultura é a cultura da leitura e
da escrita. Ela é ampla, pois a cultura
massiva da era pré digital era uma cultura
apenas da leitura. Ou seja, apenas
recebíamos a informação por meio dos
aparelhos de TV, a leitura do jornal, ouvindo
o rádio ou até mesmo ouvindo o professor.
Essa era a nossa principal fonte de
informação. Com a cibercultura estamos
vivendo um momento de ampliação de
leitura onde podemos buscar a informação
em vários lugares diferentes, em várias
línguas e formatos de forma imediato e além
de receber a informação nos podemos criar
conteúdo.
Existem três princípios para que ela
aconteça: O primeiro é a liberação da
emissão, que é essa possibilidade de
escrever e criar conteúdo, pois antes só se
podia ler. Atualmente não é preciso mais
pedir autorização para ninguém para
produzir conteúdo e as pessoas que consome
o conteúdo são livres para escolher se
querem acessar esse conteúdo ou não.
Segundo princípio é que essa emissão de

conteúdo só faz sentido se for generalizada e
aberta isso que dizer em rede de forma
coletiva.
Esses dois princípios juntos nos dão
o poder de falar livremente, que não era
possível antes pois só liamos, e de se juntar e
agregar aqueles que pensam como nós isso
cria uma potência política, social e
econômica enorme. Isso é o terceiro
princípio a reconfiguração. Que não tem
nada a ver com destruição ou eliminação.
Mas de como conviver com os
novos modelos paralelos que estão surgindo
e criando um ambiente virtual mais rico que
pode ser mediado e controlado ou aberto
onde posso buscar informações de formas
diferentes.
Não devemos pensar essa nova
educação virtual sendo reféns de
equipamentos eletrônicos, pois a cada dia
que passa eles evoluem e aparece sempre
uma nova versão de computador, celular,
tablet e etc. Mas, pensar em uma nova forma
de educação que permita ao jovens ler,
problematizar e depois atualizar as coisas as
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quais estão tendo acesso.
Pois, se eles não forem capazes de
problematizar e atualizar essas informações
não tem aparelho que resolva o problema. É
por intermédio da Internet que cada vez mais
pessoas se organizam visando à cooperação
intelectual. Isso começou com a
comunidade científica e se espalhou do
mundo dos negócios até o ambiente político,
pois a cada dia fica mais evidente que a
cooperação intelectual é algo importante
para o desenvolvimento cultural e social.
Essa é uma nova situação criada
pelo desenvolvimento do ciberespaço que
vai permitir a compreensão da inteligência
coletiva humana, sobre aquilo que é
cooperação intelectual, sobre aquilo que é
construir juntos idéias e selecioná-las para o
melhor bem de todos.
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COLETA SETIVA

Na oportunidade foi realizada também uma mesa redonda sobre as experiências organizacionais de cooperativa s e associações na coleta seletiva e reciclagem

Workshop realizado em Cáceres
discutiu planejamento do recicla
Assessoria

Foto: Assessoria

N

a última quarta-feira, 25,
realizou-se no Auditório
Edival dos Reis, na
Cidade Universitária da
UNEMAT, o Workshop de
Articulação Institucional e
Planejamento do Programa
Cáceres Recicla. A Cooperativa
Mista do Desenvolvimento de
Cáceres (Coomdec), a
Cooperativa Cidade Limpa, da
Associação Cacerense de
Catadores e Catadoras do
Pantanal (Ascapan) e o
Movimento Nacional dos
Catadores de Materiais
Recicláveis (MNCR) fizeram
parte da mesa redonda “Avanços
e dificuldades do Programa
Cáceres recicla na voz dos
catadores”, com mediação da
Professora Eliane dos Santos
Martinez Paezano, do Núcleo da
UNEMAT da Unitrabalho.
Na oportunidade foi
realizada também outra mesa
redonda sobre as experiências
organizacionais de cooperativas e
associações na coleta seletiva e
reciclagem. Participaram
representantes da Cooperativa de
Produção de Material Reciclável

da Unitrabalho, coordenou a
mesa-redonda, cujo final contou
com a construção de documentos

ESCOLINHA

Começa hoje o curso de
policiamento de fronteira
Gefron c/ Redação

O

Encontro discutiu avanços e dificuldades do Programa

de Tangará da Serra (Coopertan)
e da Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis de Várzea
Grande (Ascavag). O debate foi
mediado pelo professor Silvano
do Carmo Souza, do IFMT.
Na parte da tarde
aconteceu a terceira e última
mesa-redonda, tendo como tema
a ampliação e o aprofundamento
da articulação de políticas
públicas para o Programa

Cáceres Recicla. Dentre os
debatedores, estiveram
representantes das secretarias
municipais de Indústria,
Comércio, Meio Ambiente e
Turismo (Sicmatur), de Ação
Social (SMAS) e de Educação
(SME), além da autarquia Águas
do Pantanal e do Ministério
Público Estadual.
O professor Laudemir
Luiz Zart, do Núcleo da Unemat

DIREITOS JÁ!

SSPM orienta concursados
a buscarem posse na Justiça
Assessoria

E

m resposta aos
questionamentos de
dezenas de aprovados no
recente concurso realizado pela
prefeitura de Cáceres, o
presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
(SSPM), Claudiney Lima, os
orientou a buscarem seus direitos
na Justiça. A declaração foi feita
na manhã da última terça-feira,
24, durante uma reunião na sede
do SSPM.
No encontro, um grupo de
concursados da Educação, que
haviam sido nomeados, relataram
que foram informados na
Secretaria de Administração que

com encaminhamentos assinados
pelos envolvidos no Programa
Cáceres Recicla.

a posse está suspensa até que a
Justiça se manifeste sobre um
recurso feito pelo município
contra a determinação de demitir
todos os contratados de um
seletivo que teria sido feito de
forma irregular.
Na apelação, o município
estaria alegando que a demissão
dos contratados comprometeria o
calendário escolar. A informação
revoltou os aprovados do
Concurso, todos desempregados
e aguardando para começar a
trabalhar, como o caso de dois
professores, um de Juara e outro
de Jauru, que se desligaram dos
seus empregos desde que foram
Foto: Assessoria

nomeados no ínicio do mês.
O mesmo ocorre com o
motorista José Augusto da Silva,
pai de uma criança de um mês,
que deixou o emprego em Cuiabá
e não sabe o que fazer para
sustentar a família. 'Se eu
soubesse disso não tinha saído do
meu emprego lá', lamentou.
'O Sindicato não pode
fazer nada porque eles ainda não
são servidores do quadro, o que
podemos fazer é orientá-los a
entrar com um Mandado de
Segurança Individual para
assegurar seus direitos', Afirmou
Lima, que voltou a taxar de
incompetente a atual gestão, que
fez um concurso sem prever
impactos e conseqüências.

Grupo Especial de
Segurança na Fronteira
(Gefron) começa nesta
sexta-feira (27) o Curso de
Policiamento de Fronteira
(CPFron), que capacitará
profissionais da Segurança
Pública no enfrentamento aos
crimes típicos da região de
fronteira.
Participarão do curso 40
profissionais da Polícia Militar,
Polícia Judiciária Civil, Polícia
Federal, Exército Brasileiro de
Mato Grosso, além de agentes das
Forças de Segurança dos Estados
do Paraná, Mato Grosso do Sul e
Goiás.
A capacitação terá a
duração de 45 dias, com aulas
teóricas e práticas, ministradas
nos municípios de Porto
Esperidião e Cáceres. Nas
instruções, os alunos
aperfeiçoarão os conhecimentos
específicos do combate à
criminalidade fronteiriça que vai
desde as técnicas de
sobrevivência em situações de

alto risco até o estágio
operacional na região de
fronteira.
No ano passado, 38
profissionais, sendo 30 policiais
militares do último concurso de
soldados, participaram do Curso
de Policiamento de Fronteira
aperfeiçoando o trabalho do
Gefron nos mais de 900 km de
fronteira entre o Brasil e a
Bolívia.
O Grupo Especial de
Fronteira (Gefron) foi criado no
Estado de Mato Grosso no dia de
13 de Março de 2002, através do
Decreto Estadual nº 3994.
O pelotão de segurança
tem a missão de apoiar os órgãos
federais responsáveis pela
segurança na fronteira do Brasil
com a Bolívia dentro do Estado
de Mato Grosso, desencadeando
na região, operações sistemáticas
de prevenção e repressão ao
tráfico de drogas, contrabando e
descaminho de bens e valores,
roubo e furto de veículos e
invasões de propriedades.
Foto: Lenine Martins

Curso de capacitação terá a duração de 45 dias

Declaração foi feita durante reunião na sede do SSPM
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GUINCHADO

Gol capotou na fronteira, e foi guinchado até Cáceres, onde se descobriu que estava carregado com entorpecente, resultando na prisão do traﬁcante

Gol capotado na Corixinha
estava com 4 kg de cocaína
Gefrom c/ Redação
Foto: Gefron-MT

deslocamento para aquela região,
o qual foi feito o
acompanhamento e que no
momento do embarque do
referido veículo foi abordado o
motorista do guincho e o
proprietário da residência, na
qual ambos disseram que o
veículo pertencia a Joaquim
Bordon, inclusive o veículo VWgol estava em seu nome.
O motorista do guincho
ainda informou as equipes
policiais que foi contratado pelo
Bordon e que entregaria o veículo
na rua dos Tuiuiús, Bairro Vila
Mariana em Cáceres.

Uma equipe policial
deslocou até o referido local da
entrega, onde foi dada voz de
prisão para Joaquim Bordon, no
momento da entrega do veículo.
Após buscas foi
localizado e apreendido mais de 4
quilos de pasta base de cocaína.
Diante dos fatos o suspeito e os
veículos foram guinchados até a
Delegacia de Polícia Federal de
Cáceres, ficando apreendido o
carro e a droga e Joaquim foi
autuado em flagrante pelo crime
de tráfico de entorpecentes, sendo
recolhido sob custódia judicial.

FORDECO DO PÓ

Carango do vovô mulão
estava recheado de coca
Da Redação
Foto: Gefro-MT

Joaquim Maciel Jorge Bordon, preso por tráﬁco de drogas

E

m mais uma ação
conjunta entre as forças
policiais da fronteira,
desta vez Gefron e Polícia
Federal, na quarta-feira (25),
resultou na prisão de Joaquim
Maciel Jorge Bordon, 52, por
tráfico de drogas, em Cáceres.
Após denúncia anônima,

recebida pelas equipes policiais,
em que informava sobre um
veículo VW Gol de placa JYL8124 de Cáceres-MT, que teria
capotado na região de fronteira,
mais precisamente na
comunidade de Corixinha e que
estaria carregado com
entorpecente, e que um veículo

guincho iria buscá-lo.
Diante das informações,
foram realizadas diligências
preliminares e foi constatado que
o veículo em questão estava em
uma borracharia, na comunidade
de Corixinha.
Também foi constatado
que o guincho estaria em

INTEGRAÇÃO

Coordenador do Gefron visita
forças de segurança da Bolívia
G.Com/MT c/ Redação

O

tenente-coronel José
Nildo de Oliveira Silva,
coordenador do Grupo
Especial de Fronteira (Gefron)
esteve na última quarta-feira (25),
na cidade de San Matias, na

Bolívia reunido com o
comandante da Estacion Policial
Integral de San Matias, major
Edwin Marcos Troncoso Zurita, e
com o comandante da Fuerza
Especial de Lucha Contra el
Foto: Divulgação PM

Ten. Cel. José Nildo na visita a EPI de San-Matias

Narcotráfico (Felcn) de San
Matias, major Marcelo Ramirez
com objetivo de trocar
experiências e fortalecer a
parceria entre as forças policiais.
O encontro teve como
tema principal, traçar
planejamento conjunto para o
combate efetivo dos crimes
fronteiriços. Durante a visita o
tenente-coronel José Nildo
ressaltou a importância do
trabalho integrado entre as forças
policiais bolivianas e a brasileira
e se colocou a disposição no que
for preciso.
“É importante que haja o
encurtamento da cadeia de
comunicação da área de
inteligência, onde facilite o fluxo
das informações necessárias e
que possamos compartilhar
bancos de dados e outras
informações que forem
relevantes", destacou o
coordenador do Gefron.
Ao final da reunião foi
feito um convite para que ambos
comandantes visitassem a base
operacional do Gefron que fica
localizada em Porto Esperidião.
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Na F-1.000 do vovô do pó estava a droga mocozada

A

ção conjunta deflagrada
na quarta-feira (25), pelas
equipes do Gefron e PRF
de Cáceres, resultam na
apreensão de 20 tabletes de pasta
base de cocaína e prisão por
tráfico de drogas de D.V.R, um
idoso de 77 anos residente em
Cáceres e que apesar da idade
avançada ainda estava no mundo
do crime.
As equipes policiais em
conjunto abordaram o velho
velhaco nas proximidades do
Distrito Nova Cáceres, quando
ele dirigia a caminhonete FORD
F1000 de cor Branca, de placa
KBL-2704 de Anápolis- GO e
numa revista pessoal nada foi
encontrado com o suspeito, mas
posteriormente, realizada a busca
veicular, foi localizado um

compartimento oculto( mocó), no
tanque de combustível e ali na
moita de metal, estavam 20
tabletes de substância análoga a
pasta base de cocaína.
Diante dos fatos o
suspeito, foi encaminhado para
Delegacia Especial de Fronteira
para a autuação em flagrante
delito pelo crime de trafico de
entorpecentes.
Além da droga foi
apreendido o veiculo
caminhonete FORD F1000, cerca
de R$ 4.200,00 reais, ainda cerca
de U$ 200,00 dólares e Bs$
220,00 bolivianos.
Agora, o velho do pó, vai
curtir umas férias no Cadeião do
Nova Era e dependendo da corda
a puxar no pote, pode ser uma
perpétua, diante de sua idade.
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GOTA D´ÁGUA

Só na saúde, o Estado deve aos municípios R$ 103.537.748,5 dos anos de 2016 e 2017, que assumem as responsabilidades para manter os serviços funcionando

Prefeitos reclamam a deputados
por atraso em repasses da Saúde
AL/MT/OD. c/ Redação
Foto: Érika Oliveira

Prefeitos estão preocupados com o fechamento do ano fiscal

E

m busca de apoio para as
medidas contra os atrasos
de repasses do Governo
do Estado, principalmente na área
da saúde, uma comitiva de
prefeitos mato-grossenses esteve
reunida com o presidente da
Assembléia Legislativa, Eduardo
Botelho (PSB), além de outros
deputados, dando continuidade à
uma mobilização encabeçada
pela Associação Mato-grossense
dos Municípios (AMM).
“Os governos Federal e
Estadual não estão cumprindo
com a parte deles na manutenção
das políticas públicas. Somado a
isso, houve um aumento na
demanda dos serviços públicos,
principalmente na área da saúde.

Os municípios acabam
a s s u m i n d o e s s a s
responsabilidades para manter os
serviços funcionando”, destacou
o presidente da AMM, Neurilan
Fraga.
Um levantamento da
Associação revelou que, apenas
na saúde, o Estado deve aos
municípios R$ 103.537.748,5 dos
anos de 2016 e 2017. O montante
é referente aos repasses atrasados
dos programas de Atenção
Básica, Farmácia Básica,
Regionalização, Alta e Média
Complexidade, Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e Programa
de Apoio e Incentivo aos

Consórcios Intermunicipais
(Paici).
De acordo com o
presidente da entidade
municipalista, os prefeitos já
estão preocupados com o
fechamento do ano fiscal. “O
governo do estado tem atrasado
os repasses para a saúde,
educação, ICMS, Fethab e isso
acabará fazendo com que vários
municípios encerrem o ano em
déficit”, explicou. Ele ainda
frisou que as reivindicações já
foram discutidas com o
secretário-chefe da Casa Civil,
Max Russi, que deve dar uma
resposta às prefeituras na
próxima semana.
Como forma de evitar que
o estado atrase os repasses
constitucionais aos municípios,
os prefeitos também propuseram
que o governo autorize que a
União repasse os recursos da
saúde diretamente para os fundos
municipais. A proposta segue o
exemplo do modelo executado no
estado do Maranhão.
Outro item da pauta é o
apoio para uma emenda
apresentada pelo deputado Zé
Domingos à PEC do Teto de
Gastos, que impedirá o governo
do estado de conceder incentivos
fiscais acima de 75% do ICMS.
Para os prefeitos, os incentivos
concedidos acima desse valor

TRAMPO MEIA BOCA

Sem acordo greve do Detran
chega hoje ao 47º dia em MT
Da Redação

A

greve dos servidores do
Departamento Estadual
de Trânsito (DETRANMT) completa 47 dias nesta
sexta-feira (27) e uma reunião
realizada na última quarta-feira
(25) na Casa Civil, entre
representantes da categoria e do
governo do estado, terminou sem
acordo.
Os servidores entraram
em greve para cobrar a
atualização da tabela salarial.
Segundo a entidade, diante da
ausência de proposta do governo,
a greve iniciada no dia 11 de
setembro continua por tempo
indeterminado.
O governo, por sua vez,
informou que uma nova reunião
deve ser realizada com a
categoria na próxima semana.
Os servidores do
DETRAN retomaram
parcialmente o atendimento na
sede do órgão no dia 17 deste
mês. De acordo com a assessoria
do DETRAN, os serviços que
estão sendo prestados na sede do

órgão são os de licenciamento e
habilitação.
Outros serviços, como a
abertura de processos e
agendamento de vistorias, não
estão sendo realizados.
No interior do estado, das
62 unidades do DETRAN, 30
estão com atendimento parcial.
As demais ainda não estão

funcionando. Na semana
passada, a Casa Civil informou
que no momento não é possível
apresentar uma proposta aos
servidores do DETRAN, porque
a atual gestão ultrapassou o limite
de gastos no segundo
quadrimestre deste ano, o que já
foi alertado pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE).

penalizam as prefeituras que
deixam de receber o imposto.
Os prefeitos também
cobraram que o estado faça o
ressarcimento das prefeituras que
recuperarem as pontes com mais
de 12 metros de extensão, que, de
acordo com a lei do Fethab, são de
responsabilidade do governo.
Uma das opções seria
repassar aos municípios o
montante total arrecadado com o

Fethab óleo diesel.
Para o presidente da AL,
Eduardo Botelho, não existe
razões para que o estado não
atenda ao pedido dos municípios
por mais transparência nos dados
de arrecadação do Fethab e do
ICMS.
“Se o estado não tem nada
a esconder, não tem motivos para
ser transparente com os
prefeitos”, pontuou.

BODAS DE CANA

Ladrão preso com camioneta
roubada no dia do aniversário
Da Redação

Foto: PM-MT

Antônio Carlos Moraes Aranha: aniversário na cadeia

A

Policia Rodoviária Federal
recuperou na madrugada de
ontem, (26), uma
caminhonete S10 que foi tomada de
assalto a mão armada com requintes
de crueldade na cidade de campo
novos dos Parecis. onde os bandidos
chegaram violentos e renderam uma
família naquela cidade, que passou
momentos de pânico nas mãos dos
covardes assaltantes. A caminhonete
foi recuperada na MT 473, quando
os bandidos já estavam seguindo
sentido a Bolívia. O ladrão Antônio
Carlos Moraes Aranha, 31, um velho
conhecido da justiça foi preso em
Pontes e Lacerda, e deverá responder
por roubo ou por receptação,
morador da cidade de Vila Bela da

S a n t í s s i m a Tr i n d a d e e s t a v a
conduzindo a caminhonete roubada
e foi preso em flagrante,
confessando que ganharia 2 mil reais
para fazer o transporte do veiculo ate
o pais vizinho.
O Policial Rodoviário,
Marcelo Costa afirmou que o
suspeito já possui varias passagens
policiais entre vários artigos.
Curiosamente, o assaltante Antônio
Carlos estava completando 31 anos
de idade no dia da prisão, nascido no
dia 26 de outubro de 1986 e foi
comemorar o almoço de aniversário
atrás das grades, batendo aquela
xepa com os colegas de pote do CDP
de Pontes e Lacerda com os demais
presos.

Foto: Arquivo

Uma nova reunião deve ser realizada na próxima semana
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3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ
SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A
PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É
EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME
ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#190559 DEVEDOR: EDMUNDO FILHO VIEIRA - CPF.: 352.749.721-87 - RUA 20
-VILA IRENE -CÁCERES -MT - Titulo: - Apres: PORTAL DE DOCUMENTOS Sacador: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO- Favorecido:
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S Valor do titul Item O
da tabela D de custas
#190594 DEVEDOR: MISSLENE FERRARI - CPF.: 009.973.001-40 - RUA DO
IRIRI N 30 SAO LOURENCO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: COOP. DE
CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENT - Sacador: ASSUNCAO & MOREIRA
ASSUNCAO LT - Favorecido: ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LT Valor do titul
Item G da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO
PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO
OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT,
26 de outubro de 2017.

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI
(SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU
DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO
FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#190646 DEVEDOR: DISMAR COMERCIAL LTDA - CPF.: 01.852.174/0006-50- RUA 06 DE OUTUBRO N. 52 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL
DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS
Valor do titul Item E da tabela D de custas
#190645 DEVEDOR: DISMAR COMERCIAL LTDA - CPF.: 01.852.174/0006-50- RUA 06 DE OUTUBRO N. 52 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL
DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS
Valor do titul Item B da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24
(VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 26 de outubro de
2017.
3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE
RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI
(SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU
DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO
FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#190131 DEVEDOR: MANOEL SALVADOR DE CAMARGO - CPF.: 415.538.291-15 - RUA N.S. APARECIDA, 163 -SANTOS DUMONT -CACERES -MT - Titulo: Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do
titul Item H da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24
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2017.

Cáceres-MT, sexta-feira 27 de outubro de 2017

BRIGA DE FOICE

Copinha se afunila e exceto o Dom-Bosco já classificado, a briga de Cuiabá, Sinop e Cacerense na busca de vaga, embola o meio da tabela, que se define amanhã

Com gol no apagar das luzes
Azulão despacha o Cacerense
O.E c/ Redação
Foto: Assessoria

O

Dom Bosco venceu o
Cacerense na noite de
anteontem, 25, em
Cuiabá, com gol do volante
Lucas, aos 45 do segundo tempo e
o azulão, já classificado, foi a 16
pontos e segue na liderança
isolada. O Cacerense, que
precisava vencer para ter mais
chances de brigar por uma das 3
vagas que restam, fica com 5
pontos e tem que vencer o
confronto na última rodada para
tentar a classificação para as

semifinais.
Na preliminar de Azulão e
Fera da Fronteira, se enfrentaram
Mixto e Cacerense pelo sub-17 e
o Alvinegro ganhou por 4 a 2.
Com o resultado, o 'Mais querido'
se garante na segunda fase da
competição, até agora com quatro
vitórias em quatro jogos. União e
Luverdense também já
avançaram. O sub-17 ainda tem
mais duas rodadas da primeira
fase a serem disputadas.
Na próxima rodada, o

Cacerense vai ter que encarar o
Cuiabá que também está brigando
pela classificação e um empate
não resolve a situação da Fera da
Fronteira, que precisa vencer ou
vencer. O jogo será amanhã, às
18h00, na Arena Pantanal. Se o
Cacerense empatar vai a 6 pontos
e o Cuiabá que tem 7m vai a 8, e
divide a última vaga com o Sinop,
isso, se o Galo do Norte perder
para o Luverdense. Uma vitória
do Dourado leva o Cuia aos 10,
torcendo para pelo menos e=um

PONTOS CORRIDOS

FMF define a formula do
estadual 2018 de futebol
O. E c/ Redação

A

Federação Matogrossense de Futebol
definiu a fórmula de
disputa do Campeonato Matogrossense de 2018. Ao todo, serão
dez clubes disputando o título da
competição, que passará a ser de
pontos corridos na primeira fase,
onde todos os clubes jogam entre
si em turno único. A bola começa
a rolar no dia 17 de janeiro, com o
segundo jogo da final a ser
disputado no dia 08 de abril, no
dia do aniversário de Cuiabá.
Ao todo, serão dez clubes
disputando o título, sendo que
cada clube fará nove jogos na
primeira fase, a quantidade de
mando de campo foi definida da
seguinte forma: Ação,
Luverdense, Dom Bosco, União e
Operário Várzea-grandense,
terão quatro partidas como
mandantes. Os demais clubes
(Sinop, Cuiabá, Mixto, Poconé e
Araguaia) terão cinco.
Na primeira fase, serão
nove jogos para cada clube, em
apenas um turno. As 10 equipes se
enfrentam entre si, sendo que os
oito melhores avançam para a
fase de mata-mata e as duas
últimas caem para a segunda
divisão. Nas quartas de final, o
melhor colocado irá enfrentar o
último, o segundo pega o sétimo e

assim sucessivamente.
Na semifinal, o vencedor
do 1º confronto enfrenta o
vencedor do 2º confronto e quem
ganhar no 3º confronto pega o
ganhador da 4º disputa. Na fase
de mata-mata, todos os jogos
serão de ida e volta, com a equipe
de melhor campanha decidindo
dentro de casa. Não haverá
vantagem pelo gol fora de casa.
Se houver igualdade no
placar após os dois jogos, a
definição da vaga será nos
pênaltis. A decisão do

Campeonato Mato-grossense
2018 será realizada em dois
jogos. A primeira partida será no
dia 1 de abril e segundo jogo
decisivo no dia 8 de abril.
Campeão e vice garantem vaga na
Copa do Brasil de 2019 e duas
vagas ficam abertas para a Série
D do Brasileirão.
Veja como será formado o
chaveamento das oitavas: 1º confronto - 1º lugar x 8º lugar; 2º confronto - 4º lugar x 5º lugar; 3º confronto - 2º lugar x 7º lugar; 4º confronto - 3º lugar x 6º lugar

Só um milagre pode salvar a vaga para o cacerense

empate do Sinop, para ficar com
as vaga.
Enquanto fica esta briga
entre Cacerense e Cuiabá, o
Sinop, vice-líder com 8 pontos,
vai a Lucas do Rio Verde encarar
o lanterna Luverdense e, se
vencer, vai a 11 pontos, se
classificando em segundo. Outro
jogo que será muito disputado é
entre Mixto e União.
O time mixtense precisa

vencer para ir a 7 pontos
(pontuação atual do União) e
esperar o critério de desempate
para ver quem fica com a vaga.
Ve n c e n d o , o t i m e d e
Rondonópolis chega a 10 pontos
e será um dos 4 semifinalistas
Veja a atual classificação: Dom
Bosco 13 pontos; Sinop 8; Cuiabá
7
União 7; Cacerense 5; Mixto 4 e
Luverdense 1ponto apenas.

Foto: 24Horas-News

Sinop e União são duas das equipes escaladas para o certame
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Festejando data nova a
encantadora Lucinete
Rondon, que comemora ao
lado dos familiares e
amigos. Que a felicidade
seja uma constante em sua
vida e que os anos
vindouros lhe tragam muita
saúde e prosperidades são
os nossos votos.

By Rosane Michels

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

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

Nossos parabéns a professora Helena Lemes, que
ontem trocou de idade. Que Deus lhe conceda um novo
ano de muita luz e conquistas. Parabéns!!!

Áries

Simpatia e lealdade caminham lado a lado na vida do jovem Carlos
Eduardo Martins Santullo, a quem desejamos um bom dia.

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

Sol e Lua unidos agora em graus exatos
em Escorpião continuam movimentando
intensa e positivamente seus negócios,
especialmente se estiver envolvido em
uma sociedade ou parceria financeira. O
momento é ótimo para novos
empreendimentos, empréstimos e
negociações envolvendo grande soma de
dinheiro.

Leão

Sol e Lua unidos agora em graus exatos
em Escorpião continuam
movimentando intensa e
positivamente sua vida doméstica e os
relacionamentos em família. O
período, que dura pelo menos algumas
semanas, pode indicar a compra ou
venda de um imóvel de família.
Surgem novas oportunidades.

Sol e Lua unidos agora em graus
exatos em Escorpião continuam
movimentando intensa e
positivamente seus relacionamentos.
As parcerias comerciais e sociedades
continuam sendo os carros chefes de
seus dias. Um relacionamento afetivo
ou amizade importante pode começar.

Virgem

beneficiados.

Sol e Lua unidos agora em graus
Capricórnio
Sagitário exatos
em Escorpião continuam
movimentando intensa e
positivamente seu mundo emocional.
O passado pode voltar na forma de
amigos ou de um antigo amor. O
momento é ótimo para o
planejamento de um novo projeto,
que será brevemente colocado em prática.

Sol e Lua unidos agora em graus exatos
em Escorpião continuam
movimentando intensa e positivamente
sua vida social e aproximando amigos,
novos e antigos. Um contato importante
pode ser feito e abrir novas portas para a
concretização de um novo contrato.
Viagens e estudos são altamente

Sol e Lua unidos agora em graus exatos
em Escorpião continuam
movimentando intensa e positivamente
seus contatos comerciais,
especialmente com grandes empresas,
clubes e instituições. Um novo e
promissor contrato pode começar a ser
negociado. A vida social ganha um
novo movimento.

Gêmeos

Libra

C o m l i g e i ro a t r a s o , m a s e m t e m p o
parabenizamos Mariadina Amorim pela
passagem do seu natalício. Desejamos a você
muitos anos de vida, felicidades e saúde.

Sol e Lua unidos agora em graus exatos
em Escorpião continuam
movimentando intensa e positivamente
seus projetos de trabalho. O momento é
ótimo para melhorar sua rotina, através
de projetos pessoais e profissionais,
que tragam mais prazer. Ótimo período
para começar um bom programa de
exercícios.

Vênus em Libra começa a receber um
tenso aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio, intensifica suas
emoções e sentimentos. Procure
investigar-se mais profundamente,
pois você estará com as emoções à flor
da pele. Tome cuidado com a
agressividade e impaciência, evite
brigas e discussões.
Sol e Lua unidos agora em graus exatos
Escorpião continuam
movimentando intensa e
positivamente seus projetos
profissionais e planos de carreira, que
dá um passo à frente neste período, que
dura algumas semanas. Um novo
projeto ou uma promoção trazem o
sucesso esperado.

Aquário e m

Câncer

Sol e Lua unidos agora em graus
exatos em Escorpião continuam
movimentando intensa e
positivamente sua vida social
abrindo portas e trazendo novas
oportunidades nas amizades e nos
romances. Uma pessoa especial pode surgir de
repente e mexer mais seriamente com seu coração.

Escorpião Sol

e Lua unidos agora em graus
exatos em seu signo continuam
movimentando intensa e
positivamente seus projetos pessoais e
profissionais. O momento envolve
crescimento e expansão em todos os
setores e melhora significativamente
seu humor, emoções e sua vida
financeira.

Peixes

Sol e Lua unidos agora em graus
exatos em Escorpião continuam
movimentando intensa e
positivamente seus projetos de médio
prazo, especialmente os que envolvem
viagens e contatos com empresas e
pessoas estrangeiras. O momento pode
envolver uma viagem internacional,
que marcará o início de uma nova fase.

