
O  m u n d o  g l o b a l i z a d o ,  
informatizado, traz arraigado em sim, 
modelos calcados em modernidade, 
desenvolvimento e sofisticação, tendo 
como carro chefe, as mídias sociais, redes 
sociais e tudo aquilo que se propaga através 
das informações, em tempo real. É 
importante salientarmos, que o Formspring, 
tanto o termo rede social como mídia social, 
já existiam antes da internet e nenhum deles 
era tão usado como nos dias atuais.

Com toda parafernália tecnológica 
de informações, existe um fator que ainda 
mexe com o sentimento das pessoas; são 
alguns programas televisivos voltados a 
cuiabania, a exemplo o programa “Resumo 
do Dia” apresentado por Roberto França, 
durante a semana; aos sábados com 
apresentação especial, com entrega de 
prêmios e uma variedade de apresentações.

Uma dessas atrações, motivou este   
artigo; o resgate das músicas que fizeram 
sucesso no passado, quem   motivou, foi a 
minha tia Rosalina Pereira Leite, que a 
tenho como mãe.

Ela, completou no dia 5 de fevereiro, 
88 anos; portadora de Mal de Alzheimer, fã 
de carteirinha do programa do Roberto 
França “Resumo do Dia”, eu já sabia dessa 
empatia dela pelo referido programa, porém 
não sabia da magnitude do mesmo.

No último sábado dia 11 de 
fevereiro, fui à casa dela como faço sempre, 
deitei no sofá e a televisão estava ligada, 
teve início o referido programa. Com a 
doença, ela ficou hiperativa dificilmente 
para sentada.

Assim que entrou no ar o referido 
programa, ela se sentou, o que causou 
espanto e admiração em um lindo sábado, 
geralmente, ela estaria fazendo qualquer 
coisa, menos assistindo   televisão.

O programa continua, em um dado 
momento, Roberto França, anuncia uma 
seleção de músicas que marcaram época, a 
primeira a ser tocada foi com a dupla, Jane e 
Herondy, com a música intitulada “Não se 
Vá”.

Assim que esta começou a ser 
tocada, ela deu um grande suspiro e disse, 
que música linda, lembrei do meu passado 
já ouvi muito essa música, isso me tocou 
muito, pois a música, tem a capacidade de 
mexer em um    dos sentimentos mais 
sagrados do   ser humano, o sentimento de 
amor, não falo do amor carnal e sim do amor 
que nos faz voltar no tempo, como se este, 
estivesse acontecendo naquele exato 
momento.

Depois desfilaram outros cantores 
da época, como Wanderléa, Agnaldo Rayol, 
Ronnie Von, Renato e Seus Blue Caps entre 
outros, aí sim, ela se emociona ainda mais, 
isto por certo, deve ter-lhe feito muito bem, 
pois ela no final do programa disse 
emocionada que gostou muito das músicas, 
e que as mesmas a fizeram voltar no 
passado; pois recordar é viver.
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HORÁRIO DE VERÃO
A partir da 0h, do próximo domingo (19), os 
relógios devem ser atrasados em uma hora 
nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A 
previsão do governo federal é de que o 
horário de verão deste ano resulte em uma 
economia de R$ 147,5 milhões, por causa da 
redução do uso de energia de termelétricas. 
Na edição anterior (2015/2016), a adoção do 
horário possibilitou uma economia de R$ 162 
m i l h õ e s . C o m  a p r o v e i t a m e n t o  d a  
luminosidade natural, a medida tem o 
objetivo de gerar economia de energia, com 
um menor consumo no horário de pico (das 
18h às 21h).

CONTAS INATIVAS FGTS
O Governo Federal e a CAIXA divulgaram 
nesta terça-feira (14) a sistemática e o 
calendário de pagamento das contas inativas 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Conforme a Medida Provisória 
763/2016, tem direto ao pagamento de conta 
inativa o trabalhador que pediu demissão ou 
foi demitido por justa causa até 31 de 
dezembro de 2015. A medida engloba 49,6 
milhões de contas, com saldo de R$ 43,6 
bilhões, beneficiando 30,2 milhões de 
trabalhadores. A previsão é que a medida 
injete mais de R$ 30 bilhões na economia 
brasileira. O pagamento das contas inativas 
será realizado a partir de 10 de março e vai até 
o dia 31 de julho deste ano, seguindo as regras 
de pagamento definidas pela CAIXA, na 
qualidade de Agente Operador do FGTS. A 
sistemática leva em conta o mês de 
aniversário do trabalhador. Confira o 
cronograma de pagamento: trabalhadores 
nascidos em Janeiro e Fevereiro recebem em 
10 de março, nascidos em Março, Abril e 
Maio recebem em 10 de abril; em Junho, 
Julho e Agosto recebem em 12 de Maio; 
nascidos em Setembro, Outubro e Novembro 
recebem dia 16 de Junho; em Dezembro 
recebem em 14 de Julho.

MPE VAGAS ESTAGIÁRIOS
O Ministério Público do Estado de Mato 
G r o s s o  l a n ç o u  n o v o  e d i t a l  p a r a  
credenciamento de estagiários do curso de 
Direito. O prazo para inscrições começa na 
próxima segunda-feira (20) e se estenderá até 
sexta-feira (24). Para se inscrever, o 
candidato deve estar cursando no mínimo o 
4º semestre do curso de Direito. O banner 
para inscrição será disponibilizado no site do 
MPE (www.mpmt.mp.br), a partir de 
segunda-feira. As inscrições serão gratuitas e 
somente serão realizadas por meio 
eletrônico. Desta vez, foram disponibilizadas 
173 vagas, sendo que 79 são para as 
Promotorias de Justiça de Cuiabá. Serão 
formados cadastros de reserva em 32 
municípios. As provas serão aplicadas no dia 
02 de abril, das 9h às 11h.

CAMPANHA FEBRE AMARELA
O Ministério da Saúde lançou, na última 
sexta-feira (10), uma campanha para 
esclarecer informações sobre a vacina contra 
a febre amarela e, além disso, explicar à 
população em geral que não há necessidade 
de vacinação de todos. Com o slogan 
“Informação para todos e vacina para quem 
precisa”, a campanha é dirigida aos estados 
do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e 
Minas Gerais, com duração de um mês. Em 
um segundo momento, deverá ser estendida a 
outros estados. A vacinação de rotina é 
ofertada em 19 estados do País com 
recomendação para imunização.
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Dos 10 Mandamentos dados por Deus 
para que tenhamos uma vida feliz e próspera, 
talvez o 8º deles: 'Não Furtarás', seja o menos 
obedecido no momento, mundo afora. No 
Brasil não é diferente. Grande parte dos 
brasileiros vem desobedecendo de maneira 
desafiadora a esse preceito dado pelo 
Altíssimo. Satirizando sobre as alucinações de 
um ex-presidente brasileiro, dizemos que: 
“nunca houve na história deste país pessoas 
com tamanhas mãos-leves.” Seria a 
personificação da roubalheira sem limites 
sobre a bufunfa pública. 

São bilhões de reais afanados 
diariamente. As operações policiais, em 
especial a 'Lava Jato' demonstra o amplo 
esquema de  corrupção envolvendo 
empresários e políticos de diversos partidos, 
tendo como os mais citados militantes do PT: 
comandantes de poderosas empreiteiras do 
país e uma das maiores estatais brasileira, a 
Petrobras. Os críticos não hesitam em apontar 
que foi através do PT que tanta ladroagem 
permeou de maneira assustadora na classe 
política/empresarial brasileira, levando nossa 
economia ao caos.

Nem é preciso confessar ser um 
religioso para concordar que as 10 regras 
básicas para trilharmos no caminho do bem 
foram deixadas de lado. Esqueceram-se as 
Leis Sagradas dadas por Deus a Moisés, 
contidas no Antigo Testamento (livro de 
Êxodo), dando espaço a essa patifaria maldita. 
Claro que essa tentação de usurpar da coisa do 
outro sempre existiu desde que mundo é 
mundo: herança adâmica que devemos 
combater diariamente, mas que se avolumou 
nos últimos tempos. 

Com a massificação do surrupio do 
dindin do povo nos Poderes Constituídos da 
nação brasileira, se percebeu que a maioria dos 
eleitos ou designados com a finalidade da 
defesa do bem comum, não está nem ai para as 
questões sociais. É notória a falta de respeito 
desses escolhidos. Muitos deles penetram na 
política para beneficiar-se pessoalmente e 
jamais pensam na população. O intuito de 
'público' é deixado de lado e somente o 
interesse 'particular', prevalece.

Todos os dias depararmos com a dita 
cuja corrupção. Ela se apresenta de todas as 
maneiras possíveis, seja por desvios de verbas 
públicas destinadas à saúde, moradia, lazer, 
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transporte, educação, etc. A sede insaciável ao 
dinheiro tem transformado pessoas em raposas 
avarentas que agem para o bel-prazer a fim de 
suprir as próprias necessidades. O que é pior, 
pois há casos que tais necessidades nem 
existem e são puramente inventadas no 
intelecto desses saqueadores psicopatas. A 
ganância desses cínicos empresários e 
políticos têm levado brasileiros ao fundo do 
poço, principalmente os menos favorecidos.

Neles, a ladroagem massacra levando 
as necessidades básicas de subsistência como: 
comida, roupa, moradia e principalmente 
cuidados médicos. Quantos morrem 
diuturnamente nas filas de hospitais 
necessitando de um atendimento médico pelo 
SUS?

A corrupção gera desgraça e revolta o 
povão. Basta atentar para as ruas no momento. 
Ora! O roubo é imoral, é um ato abusivo contra 
o outro por si só. Além de prejudicar a pessoa 
lesada, ainda há situações que seu efeito 
impede para sempre que o lesado reponha a 
perda sofrida. O mais doído nisso é saber que a 
atitude do ladrão, quando não tira a vida da 
vítima, abafa a dignidade da pessoa roubada de 
não possuir o que tem por direito. Também 
demonstra a ausência de respeito e amor para 
com o próximo.

Todavia, em hipótese alguma 
devemos pensar que somos certinhos e 
cumprimos o 8º Mandamento só porque não 
arrombamos a porta de uma casa para roubar 
os bens de quem mora nela. Há roubos por 
situações diferentes, que o diga o meu amigo e 
cientista político – João Edisom de Souza. Para 
ele, quando praticamos a mentira, enganamos 
alguém e até quando furamos o sinal de 
trânsito ou jogamos papel de balinha pela 
janela do carro enquanto dirigimos, 
afrontamos os deveres dos verdadeiros 
cidadãos honestos, o que concordo 
plenamente. 

Sendo assim, se quisermos um Brasil 
melhor para se viver, é bom que todos nós 
atentarmos para rápidas mudanças. Mudança 
de escolhas política, de atitudes e 
principalmente de comportamento, até porque 
o Evangelho de Cristo é claro: “se roubarmos 
do outro aquilo que lhes é devido, tornamos-
nos ladrões perante o vindouro tribunal de 
Deus.”
Elizeu Silva é jornalista em Mato Grosso: 
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O 8° MandamentoRecordar é viver!

COTIDIANO
Cáceres-MT, quarta-feira 15 de fevereiro de 2017

São José dos Quatro Marcos.
J á  o s  s e r v i ç o s  d e  

cidadania serão disponibilizados 
nos dias 10 e 11 de março. Na 
oportunidade, os visitantes 
podem fazer  documentos  
pessoais, como RG, CPF, 
cer t idões  de  nasc imento ,  
casamento e óbito, carteira de 
pescador amador, Carteira de 
Trabalho, além de ter acesso a 
serviços de embelezamento, 
cursos profissionalizantes, 
distribuição gratuita de livros, 
doação de mudas, orientações 
jurídicas, testes de glicemia, 
tipagem sanguínea, aferição de 
pressão, oficinas e palestras.

Além de Quatro Marcos, 
outras 13 cidades também serão 
beneficiadas com a quinta edição 
d o  p r o g r a m a .  S ã o  e l a s :  
A r a p u t a n g a ,  C á c e r e s ,  
Curvelândia, Figueirópolis 
D 'Oes te ,  Glór ia  D 'Oes te ,  
Ind iava í ,  Jauru ,  Lambar i  
D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Porto 
Esperidião, Reserva do Cabaçal, 
Rio Branco e Salto do Céu.

“Conclamo a população 
de São José dos Quatro Marcos e 
de toda a região Oeste a conhecer 
a Caravana da Transformação, 
que estamos preparando com 
todo o empenho para que seja um 

 estrutura do programa Aserá montada no Parque 
Munic ipal  Vereador  

Wilson Souza Rézio, localizado 
no bairro Jardim das Oliveiras.

Na área de saúde, serão 
oferecidas as consultas, exames e 
cirurgias oftalmológicas para 
catarata e pterígio e tem como 
público-alvo prioritariamente 
pessoas com mais de 55 anos. 

As com ultas e exames 
serão realizados de 07 a 14 de 
março e as cirurgias terão início 
no dia 09 e seguem até o último 
dia de evento, 17 de março. Já os 

atendimentos pós-operatórios 
começarão a partir do dia 10 e 
serão realizados no Ginásio 
Poliesportivo João Manah.

Para ter acesso a estes 
serviços, é necessário que os 
pacientes procurem a Secretaria 
Municipal de Saúde dos 14 
municípios beneficiados pela 
iniciativa. 

Estes atendimentos serão 
agendados conforme a demanda 
de cada cidade e definidos após 
uma reunião com gestores de 
saúde e prefeitos, que ocorrerá na 
próxima terça-feira (21.02), em 
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Para o presidente da 
Coopnoroeste Lacbom, Mizael 
Barreto, é preciso oferecer algo 
ao produtor de custo baixo e 
eficiente. "E essas capineiras tem 
o custo muito mais baixo que o 
milho e, o plantio se dá uma vez 
só com condições de durar até dez 
anos ou mais", afirmou.

rodutores  rura is  do PMunicípio, cooperados da 
C o o p e r a t i v a  

Agropecuária do Oeste de Mato 
Grosso participam do Projeto de 
Capineira, desenvolvido pela 
Coopnoroeste/ Lacbom. Na 
última sexta-feira (10) foi 
iniciado a entrega de mudas 
cultivadas em uma área de 
exper imentação,  com 2 .3  
h e c t a r e s  l o c a l i z a d o s  n o  
município de Araputanga.

" S ã o  o s  p r i m e i r o s  
produtores beneficiados com o 
corte e, além dessas mudas, a 
cooperativa está oferecendo um 
crédito de R$ 3 mil para os 
produtores para custear as 
despesas de corte, transporte e 
plantio, fazendo um trabalho 
completo, oferecendo também 
assistência técnica de condição 
do plantio", disse o Engenheiro 
Agrônomo, Gabriel Rondon. 

Para o produtor rural 
Edson Alves de Oliveira, 
morador do Assentamento 
Florestan Fernandes, é uma 
iniciativa muito boa, que ajuda 
muito o produtor. Joaquim 

Domiciano da Comunidade do 
Uembé parabenizou a iniciativa 
da Coopnoroeste ao informar que 
o produto será cultivado para o 
período de seca, quando o 
produtor tem muita perda. 
"Vamos ter esse produto para a 
produção ficar mais firme na 
época da seca", disse.

acordo com o programa aprovado 
pela Comissão Nacional  de 
Residência Médica (CNRM).No 
caso dos psicólogos, além da 
consulta prévia, deve apresentar 
documento que comprove título de 
Especialista em Psicologia do 
Trânsito, devidamente concedido 
pelo Conselho Regional  de 
Psicologia (CRP).Os profissionais 
interessados devem cumprir os 
requisitos para credenciamento 
estabelecidos pela Resolução do 
CONTRAN nº 425 de 2012 (e suas 
alterações) e a solicitação de 
credenciamento pode ser requerida 
para qualquer município do Estado 
de Mato Grosso. O Detran-MT 
informa que cumpre decisão liminar 
expedida nos autos do processo nº 
41348-33.2016.811.0041,  na 
Comarca de Cuiabá. As consultas 
prévias deverão ser protocoladas no 
DETRAN/SEDE ou em qualquer 
CIRETRAN.

édicos e psicólogos Minteressados em realizar 
seu o credenciamento 

junto ao Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-MT) deverão 
p r o t o c o l a r  c o n s u l t a  p r é v i a  
solicitando autorização para 
credenciamento e informar o 
município que pretende atuar.

Os profissionais de saúde 
credenciados à autarquia são 
responsáveis pela aplicação dos 
exames de aptidão física e mental e 
ava l iações  ps ico lógicas  em 
candidatos/condutores em processo 
de habilitação. Para os médicos, a 
consulta prévia deverá estar 
acompanhada de cópia da carteira 
profissional e documento que 
comprove o título de Especialista em 
Medicina de Tráfego, expedido de 
aco rdo  com as  no rmas  da  
Associação Médica Brasileira 
(AMB) e do Conselho Federal de 
Medicina (CFM) ou Capacitação de 

de Governo, José Arlindo de 
Oliveira. 

evento inesquecível”, disse o 
coordenador-geral da iniciativa, 
secretário de Estado do Gabinete 

5ª EDIÇÃO

São José dos Quatro Marcos recebe
Caravana da Transformação em março

Atendimentos de saúde ocorrem de 07 a 17 de março; serviços de cidadania serão nos dias 10 e 11 de março

Julia Oviedo/Gcom-MT 

ARAPUTANGA

 
Foto: Divulgação

Os serviços de cidadania serão disponibilizados nos dias 10 e 11 de março

Coopnoroeste faz distribuição de mudas
do Projeto de Capineira à produtores

Tonny Marcos

 
 Foto: TM Notícias

Projeto de Capineira entrega mudas cultivadas em área de experimentação em Araputanga

CREDENCIAMENTO

Médicos e Psicólogos podem
solicitar credenciamento no Detran
Cleide Dantas  

Foto: Detran
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 ação investiga fraudes à Al icitação, desvio de 
d i n h e i r o  p ú b l i c o  e  

p a g a m e n t o  d e  p r o p i n a s ,  
realizados pelos representantes 
da empresa Marmeleiro Auto 
Posto LTDA e Saga Comércio 
S e r v i ç o  Te c n o l ó g i c o  e  
Informática  LTDA, em benefício 
da organização criminosa 
comandada pelo ex-governador, 
Silval da Cunha Barbosa.

A investigação, presidida 
pela Delegacia Especializada de 
Crimes Fazendários e Contra a 
Administração Pública (Defaz), 
cumpre cinco mandados de prisão 
preventiva, nove de condução 
coercitiva e nove de busca e 
apreensão domiciliar, nos estados 
de Mato Grosso, Santa Catariana 
e Distrito Federal. 

Participam da operação 

17 equipes de policiais civis, 
compostas por delegados,  
investigadores e escrivães.

Os mandados de prisão 
foram cumpridos contra os 
investigados Valdisio Juliano 
Viriato, Francisco Anis Faiad, 
Silval da Cunha Barbosa, Sílvio 
Cesar Corrêa Araújo, José Jesus 
Nunes Cordeiro. Entre os 
conduzidos de forma coercitiva 
para interrogatórios, estão Wilson 
Luiz Soares, Mario Balbino 
Lemes Junior, Rafael Yamada 
Torres e Marcel Souza de Cursi.

O s  s u s p e i t o s  s ã o  
investigados em fraudes à 
licitação, corrupção, peculato e 
organização criminosa em 
contratos celebrados entre as 
empresas Marmeleiro Auto Posto 
LTDA e Saga Comércio Serviço 
Tecnológico e Informática  

LTDA, nos anos de 2011 a 2014, 
com o Governo do Estado de 
Mato Grosso.

Segundo a Polícia Civil 
apurou, as empresas foram 
utilizadas pela organização 
criminosa,  investigada na 
operação Sodoma, para desvios 
d e  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  e  
recebimento de vantagens 
indevidas, utilizando-se de duas 
importantes secretarias, a antiga 
Secretaria de Administração 
(SAD) e a Secretaria  de 
Transporte e Pavimentação 
Urbana   (Sep tu ) ,  an t iga  
Secretaria de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra).

As duas empresas, juntas, 
receberam aproximadamente R$ 
300 milhões, entre os anos 2011 a 
2014, do Estado de Mato Grosso, 
em licitações fraudadas. Com o 

udanças na forma de criar Mgado no Pantanal mato-
grossense são as maiores 

responsáveis pelo desmatamento na 
região. 
 A pastagem nativa foi 
substituída pelo capim exótico para 
atender as necessidades do rebanho, 
pois, no lugar do gado considerado 
tradicional, está sendo criado o gado 
da  raça  ne lore ,  segundo o  
coordenador de Conservação e 
Restauração de Ecossistemas da 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (Sema), Elton Antônio 
Silveira.

Esse e outros problemas 
identificados na maior planície 
alagável do mundo, também 
provocados pela instalação de 
hidrelétricas, barragens em rios e 
córregos, devem ser tratados a partir 
de um plano de ação emergencial 
elaborado pelo Comitê Executivo da 
Reserva da Biosfera do Pantanal, 
formado por representantes de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul.

Os peixes nativos dos rios do 
Pantanal também sofrem ameaça 
com a criação de peixes exóticos, 

como a tilápia e a carpa e outras 
espécies provenientes de outras 
bacias hidrográficas, principalmente 
a da Amazônia, como o tucunaré, 
pirarucu, tambaqui, pirapitinga, de 
acordo com o coordenador da Sema, 
órgão responsável pela emissão das 
licenças ambientais.

"As áreas mais afetadas são 
as de entorno, desde a região de 
Cáceres  até a região de Itiquira. 
Essas áreas têm forte pressão para o 
desmatamento, substituição dos 
campos nativos por pastagens 
cultivadas e em muitos casos a 
agricultura intensiva com o cultivo 
de soja", afirmou.

Com base na Lei 8830/2008, 
conhecida como Lei do Pantanal, a 
Sema informou que tem preservado 
a  e restringido a implantação de 
empreendimentos de alto impacto na 
região, que possuem 11 unidades de 
conservação e áreas protegidas. 

N ã o  s ã o  p e r m i t i d a s  
atividades econômicas de grande 
impacto ambiental ,  como a 
mineração, agricultura intensiva e 
agroindústrias, por exemplo.
Plano Emergencial - O Plano de 

Ação Emergencial para a Reserva da 
Biosfera do Pantanal, apresentado 
no dia 3 deste mês durante um evento 
na Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), visa contribuir para 
a conservação de paisagens, 
ecossistemas, espécies e variedades; 
fomentar o desenvolvimento 
econômico e humano que seja 
sociocultural e ecologicamente 
sus ten tado;  apo ia r  p ro je tos  
demonstrativos, educação ambiental 
e  c a p a c i t a ç ã o ,  p e s q u i s a  e  
monitoramento relacionados com os 
temas locais, regionais, nacionais e 
globais da conservação e do 
desenvolvimento sustentado,  
segundo o documento.

Além da Sema, esse grupo é 
composto por servidores das 
secretarias de Desenvolvimento 
Econômico (Sedec), de Cultura 
(SEC), de Agricultura Familiar e 
Assuntos Fundiários (Seaf), além do 
Ins t i tu to  Chico  Mendes  de  
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), da Federação das 
Indústrias do Estado de Mato Grosso 
(Fiemt), da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  
(Fecomérc io) ,  da  Fundação  
Nacional do Índio (Funai) e de 
representantes de municípios 
inseridos nos limites da Reserva da 
Biosfera do Pantanal em Mato 
Grosso.

F o r a m  e s t a b e l e c i d a s  
algumas ações que devem ser 
colocadas em prática a curto, médio 
e longo prazo, entre elas a 
elaboração de planos para a proteção 
de espécies ameaçadas; programa de 
p r o t e ç ã o  d e  n a s c e n t e s ,  
desenvolvimento de atividades 
sustentáveis para as comunidades 
pantaneiras tradicionais e povos 
indígenas; estimular a criação de 
novas unidades de conservação e o 
monitoramento da qualidade das 
águas.

dinheiro desviado, efetuaram 
pagamento de propinas em 
benef íc io  da  organização 
criminosa no montante estimado 

em mais de R$ 7 milhões.
Os presos e conduzidos 

para interrogatório foram levados 
para a sede da Defaz.

 assados seis anos da Passinatura do convênio e dos 
repasses, as obras do sistema 

de drenagem previstos para um 
bairro na capital não foram 
concluídas O Ministério Público 
Federal em Mato Grosso (MPF/MT) 
inves t iga  supos tos  a tos  de  
improbidade administrativa em 
relação a um convênio firmado entre 
o estado de Mato Grosso e o 
Ministério das Cidades. Depois de 
seis anos da assinatura do acordo, as 
obras do sistema de drenagem, para 
qual o recurso havia sido destinado, 
ainda não foram concluídas.

Para apurar o caso, foi 
instaurado o Inquérito Civil nº 
1.20.000.001884/2016-47 que teve 
como base a ação civil pública nº 
2230-07.2013.4.01.3600, na qual 
ficou constatado que o estado obteve 
os recursos federais em 2010 para 
realizar a obra de sistema de 
drenagem de águas pluviais no 
Condomínio Domingos Sávio 
Brandão.

A ação civil foi proposta 
pelo MPF/MT contra a Caixa 
Econômica Federal (CEF) e a 
Construtora Lorenzetti, tendo como 
objeto a correção do sistema de 
drenagem de águas pluviais no 
Condomínio Sávio Brandão, 
pertencente ao Programa de 
Arrendamento Residencial (PAR). 
Na ação, ficou evidente que não foi 
levado em consideração na 
elaboração do projeto e durante as 
obras que o local onde o condomínio 
foi construído alagava em períodos 
de chuva, justamente pela falta de 
drenagem.

Quando o residencial foi 
entregue, em 2010, a CEF entrou em 
negociação com o estado de Mato 

G r o s s o  p a r a  q u e  e s t e  s e  
responsabilizasse em fazer as obras 
de drenagem. Para isso, seriam 
utilizados os recursos resultantes do 
Convênio 78864/2010, firmado com 
o Ministério das Cidades para 
execução de obras de infraestrutura 
em vários municípios no estado.

Em 2012, foi então realizada 
a concorrência pública para a 
escolha da empresa que realizaria a 
obra. A vencedora foi a Trimec 
Construções e Terraplanagem Ltda, 
sendo que, em 29 de junho daquele 
ano, foi dada a autorização para que 
as obras tivessem início.

O prazo de entrega seria de 
90 dias corridos. Acontece que o 
serviço foi terceirizado pela empresa 
vencedora para a Construtora Irmãos 
Lorenzetti Ltda, ou seja, a empresa 
que já era ré na Ação Civil.

Passado pouco mais de um 
ano, em 30 de agosto de 2013, foi 
assinado o termo de rescisão do 
contrato entre a Trimec e a Secretaria 
de Estado de Infraestrutura 
(SINFRA/MT) pelo fato da empresa 
ter desistido da obra, que até aquele 
momento não havia sido iniciada.

No ano seguinte, um novo 
aviso de licitação de tomada de 
preços foi publicado pelo estado de 
MT. Neste caso, a empresa 
vencedora  fo i  a  Terranor te  
Engenharia Serviços Ltda. Mais uma 
vez, um ano e nove meses depois, um 
relatório emitido por um servidor da 
SINFRA apontava que as obras 
ainda não haviam sido iniciadas.

J á  e m  2 0 1 6 ,  m a i s  
especificamente em abril, uma 
ordem de reinício das obras foi 
emitida pelo estado, não havendo 
outras informações da continuidade 
ou conclusão dos trabalhos.

OPERAÇÃO POLICIAL

Polícia Civil deflagra 5ª
fase da Operação Sodoma
Assessoria/PJC-MT 

Os suspeitos são investigados em fraudes à licitação, corrupção, peculato e organização criminosa em contratos celebrados entre as empresas Marmeleiro 
Auto Posto LTDA e Saga Comércio Serviço Tecnológico e Informática  LTDA, nos anos de 2011 a 2014, com o Governo do Estado de Mato Grosso

 
Foto: Gcom-MT

Lúdio Cabral sendo conduzido durante a Operação Sodoma - 5ª fase

FISCALIZAÇÃO

MPF/MT instaura inquérito para investigar improbidade 
administrativa em convênio entre estado e Ministério das Cidades
Assessoria

DESMATAMENTO

Criação de gado de raça e substituição
de pasto geram desmate no Pantanal

G1

 
Foto: Reprodução/TVCA

Criação de gado no Pantanal
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Globo Esporte

 atacante Gabriel Jesus Oficará de dois a três 
m e s e s  f o r a  d o s  

gramados, depois de uma lesão 
s o f r i d a  n a  v i t ó r i a  d o  
Manchester City por 2 a 0 
sobre o Bournemouth, na 
segunda-feira. 
 Após exames nesta 
terça, foi confirmada uma 
lesão no quinto metatarso do 
pé direito. O brasileiro 
precisará passar por uma 
cirurgia. 
 N a  t e r ç a - f e i r a ,  o  
jogador precisou se deslocar 
usando muletas e com uma 
bota imobilizadora no pé 

direito.
Com a lesão, o jogador 

não deverá defender a seleção 
brasileira nos dois próximos 
jogos pelas eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2018: 
c o n t r a  o  U r u g u a i ,  e m  
Montevidéu, em 23 de março; 
e contra o Paraguai, no dia 28, 
na Arena Corinthians (São 
Paulo).

O Manchester City 
confirmou a lesão de Gabriel, 
mas afirmou que fará novos 
exames para determinar por 
quanto tempo o atacante não 
poderá atuar.

"Desejamos a Gabriel 

uma recuperação rápida e 
vamos continuar atualizando 
sua evolução através dos 
canais oficiais do clube, nos 
próximos dias", diz o City, em 
comunicado.

Gabriel Jesus tinha 
começado o duelo desta 
segunda como titular e foi 
substituído aos 14 minutos do 
primeiro tempo, pelo argentino 
Agüero. Depois da partida, o 
t é c n i c o  P e p  G u a r d i o l a  
manifestou preocupação com a 
lesão.

- Eu vou rezar para que 
não seja um grande problema - 
admitiu o comandante.

Era apenas o quinto 
jogo de Gabriel Jesus pelo 
Manchester City. O brasileiro 
já marcou três gols pelo clube 
inglês. 

Após a vitória sobre o 

Bournemouth, a equipe de 
Guardiola alcançou a segunda 
posição do campeonato, 
ultrapassando o Tottenham, 
mas ainda a oito pontos do líder 
Chelsea.

 derrota por 3 a 1 para o ADom Bosco no último 
domingo, no estádio Zeca 

Costa, em Barra do Garças pelo 
Campeonato Mato-Grossense, 
encerra uma sequência de três 
jogos como mandante do 
Araguaia. 
 Na teoria, seria uma 
vantagem, mas não foi isso que 

aconteceu. Em três partidas 
disputadas, o Galo da Serra 
venceu apenas uma partida e 
perdeu duas. 

A campanha deste ano é 
diferente do que a do ano 
passado, onde o Araguaia foi 
i m b a t í v e l  j o g a n d o  c o m o  
mandante. Para continuar na 
briga pela classificação, a equipe 

terá que buscar os pontos 
perdidos fora de casa. 

- Não cumprimos os 
deveres de casa, e contra o  Dom 
Bosco não fizemos um bom jogo. 
Ficamos perdido dentro de 
campo, a nossa proposta de jogo 
não funcionou, e infelizmente 
saímos derrotados em uma 
partida considerada de seis 
pontos - disse o técnico Kiko 
Araújo, por telefone.

Tentando corrigir os erros 
cometidos, o técnico Kiko Araújo 
não terá muito tempo para acertar 
sua equipe. Antes do duelo contra 
o Cuiabá, o Araguaia deve 
realizar apenas um treino, já que 
equipe embarca para a capital, na 
próxima terça-feira. 

-  Pouco  t empo a té  
próxima partida, temos que 
trabalhar forte e procurar vencer 
fora de casa e ainda lutar pela 
classificação e não contra o 
rebaixamento  - concluiu. Com 
três pontos conquistados, na 
quarta posição do Grupo B, o 
próximo desafio do Galo da Serra 
no Campeonato Mato-Grossense 
será na próxima quarta-feira 
contra o Cuiabá, às 20h30, na 
Arena Pantanal.

Globo Esporte

Araguaia precisa vencer fora de 
casa para sonhar com classificação

MATOGROSSENSE 2017

Estádio Zeca Costa, Mato-grossense  

Foto: Olímpio Vasconcelo

Gabriel Jesus cai em campo, durante a partida contra o Bournemouth  

Foto: Stu Forster

DURO GOLPE

Gabriel Jesus tem fratura, terá que fazer 
cirurgia e pode ficar 3 meses fora

Atacante sofreu lesão no pé direito, no duelo do City com o Bournemouth. Jogador deve desfalcar a Seleção contra Uruguai e Paraguai, em março, pelas eliminatórias

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende
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A  lua entra em Libra e 
recebe um tenso aspecto com 
Vênus e Marte indicando um 
d i a  t e n s o  n o s  
relacionamentos pessoais e 
profissionais. Suas emoções 

podem estar à flor da pele e dificultar 
atitudes e reações racionais. Mantenha a 
calma diante de provocações e imprevistos 
que podem surgir.

Esotérico

A lua entra em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Marte indicando 
um d i a  de  pequenas  
dificuldades e possíveis mal 
entendidos no trabalho. 

Você está, há algum tempo, muito cansado 
e deve pensar em tirar uns dias para si 
mesmo. O stress pode dificultar qualquer 
negociação racional no trabalho.

A lua entra em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Marte indicando 
um dia difícil, de pequenos 
m a l  e n t e n d i d o s  e  
nervosismo, especialmente 

com seu amor. Um romance, que está 
sendo desenhado pelo Universo, pode 
começar a trazer problemas. Vida social 
intensa pode trazer irritações.

A lua entra em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Marte indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento com sua vida 

doméstica e os relacionamentos em 
família. É possível que hoje você prefira 
ficar quieto em seu canto, distante do 
convívio social. Um problema doméstico 
pode ser evitado.

A lua entra em Libra e recebe 
um tenso aspecto de Vênus e 
Marte indicando um dia de 
m o v i m e n t o  i n t e n s o  e  
possíveis mal entendidos. A 
c o m u n i c a ç ã o  e s t a r á  

prejudicada e você deve manter-se longe de 
provocações. Se puder, adie reuniões 
importantes, bem como a assinatura de um 
novo contrato.

A lua entra em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Marte indicando 
um dia de movimento 
intenso em sua vida social 

e dificuldades com um amigo. Um 
projeto em equipe pode trazer 
problemas, mas que serão facilmente 
solucionados, pois essa energia é 
passageira.

A lua entra em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Marte indicando um 
d i a  d e  p e q u e n a s  
dificuldades com um projeto 
profissional, ou um plano de 

negócios. Não é hora de colocá-lo em 
prática. O momento pode envolver uma 
pequena frustração relacionada a uma 
nova função ou emprego.

A lua entra em Libra e recebe 
um tenso aspecto de Vênus e 
Marte indicando um dia de 
maior envolvimento com 
s u a s  n e c e s s i d a d e s  
espirituais e maior contato 

com o Sagrado, dentro e fora de si mesmo. 
É hora de pensar em uma nova filosofia de 
vida. O momento é bom para a prática da 
meditação.

A lua entre em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Marte indicando 
u m  d i a  d e  m a i o r  
envolvimento e contato 

com emoções mais profundas. É possível 
que você se frustre com uma pessoa 
querida. O momento pode envolver, 
também, dificuldades com um sócio ou 
parceiro financeiro.

A lua entra em seu signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Marte indicando um 
d i a  d e  p e q u e n a s  e  
passageiras dificuldades, 
que podem desequilibrá-lo. 

Procure não levar nada tão a sério e 
mantenha-se distante de confusões. Suas 
emoções estarão à flor da pele e isso pode 
trazer prejuízos.

A lua entra em Libra e recebe 
um tenso aspecto de Vênus e 
Marte indicando um dia de 
pequenas dificuldades e 
problemas no trabalho. 
Procure fazer uma coisa de 

cada vez, sem passar por cima de nada e 
ninguém. Não se deixe levar pelo mau 
humor e pessimismo, essa energia é 
passageira.

A lua entra em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
Vênus e Marte indicando 
um dia de dificuldades em 
questões que envolvem 

suas finanças. A assintura de um 
contrato pode ser adiada, assim como 
um pagamento esperado. Procure tirar o 
dia para organizar seus ganhos e gastos.

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

Uma quarta-feira regada de muita paz e energia 
positiva ao nobre colega Esdras Crepaldi, que 
com carisma participa dos eventos in da 
Cáceres.

Desejamos um ótimo dia ao diretor da cadeia pública de 
Cáceres Revetrio Francisco. Ele que vem realizando um 
brilhante trabalho junto ao judiciário qualificando os 
detentos desta vez com curso de corte e costura. 
Sucessos nessa nova empreita, ruma a inserção social.

Família é a base de tudo na vida de uma pessoa, 
a exemplo disso, queremos destacar 
carinhosamente Giulliano Garcia e sua 
simpática mãe Mara Rubia Garcia.

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

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

Sempre elegante e muito simpática,  merece com certeza 
o nosso destaque vip Sandra Maria Couto Maldonado, 
que com seriedade realiza as pericias na POLITEC.
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além de ser uma forma de 
ressocializá-los, pois muitos 
presos saem da cadeia sem 
nenhuma perspectiva de vida 
social. “Precisamos oportunizá-
los, pois, é o nosso dever 
enquanto poder público devolvê-
lo melhor à sociedade. 

H o j e  e m  d i a ,  
infelizmente, os presos por falta 
de oportunidade, de cursos, 
capacitação dentro dos presídios, 
saem piores do que entraram. Nós 
queremos que eles sejam pessoas 
melhores, para que não precisem 
novamente fazer o que fizeram 
para estarem lá. 

E quem ganha somos 
todos nós. Agradeço ao trabalho 
do diretor Revétrio e também dos 
nossos  valorosos  agentes  
penitenciários, que por meio da 
sub-sede de Cáceres, também 
está conosco nessa luta”, 
destacou.

 desta forma que o projeto 

É“Costurando a Liberdade” 
quer proporcionar aos 

reeducandos da cadeia pública de 
Cáceres; a capacitação, com 
objetivo de reinseri-los com 
integridade, na sociedade. O 
projeto contou com apoio do 
deputado Dr. Leonardo (PSD), 
q u e  a t r a v é s  d e  e m e n d a  
parlamentar destinou mais de R$ 
50 mil para a construção da sala, 
inaugurada nesta segunda-feira 
(13).

As roupas, segundo o 
diretor da unidade, Revétrio 
Francisco da Costa, serão 
confeccionadas para os próprios 
presos, bem como para outras 
cadeias da região. Uma parceria 
com a prefeitura de Cáceres vai 
proporcionar que os reeducandos 

também façam a confecção dos 
u n i f o r m e s  d a s  e s c o l a s  
municipais. Foram escolhidos 20 
presos para serem capacitados 
neste primeiro momento. Os 
critérios para a escolha, segundo 
o diretor, foram a boa conduta e o 
tempo da pena. Além deste 
projeto, a cadeia de Cáceres tem 
outras ações voltadas a reinserção 
social dos presos.

“É uma grande conquista 
para nós gestores, aos familiares e 
aos próprios presos, que através 
deste trabalho poderão remir a 
pena e sairão qualificados com a 
esperança de um futuro melhor. A 
cada três dias trabalhados é um 
dia a menos na pena”, informou.

Para o deputado Dr. 
Leonardo, essa é uma forma de 
incentivá-los a mudança pessoal, 

e o funcionamento do nosso 
Porto, é essencial  traçar 
diretr izes para evitar  um 
crescimento desordenado, a 
Unemat será fundamental em 
todo esse processo de construção 
do plano diretor, com a assinatura 
do termo de cooperação já 
assinado, agora solicitar a 
elaboração dos plano de trabalho 
por eles de acordo com as 
necessidades do município.” 
Disse o Prefeito de Cáceres 
Francis Maris Cruz.

A  S e c r e t á r i a  d e  
Planejamento Nelci Eliete 
Longhi explicou que, 

“A melhor maneira de se 
obter os resultados que a 
população precisa é através do 
planejamento, hoje em dia até 
para você solicitar uma emenda 
parlamentar é necessário que a 
demanda esteja já no plano 
diretor.”

 Prefeitura de Cáceres Aatravés da Secretaria de 
P l a n e j a m e n t o ,  e s t á  

atualizando o Plano Diretor de 
Desenvolvimento do município.

O Plano Diretor é um 
regulamentador do que se deve 
s e r  c u m p r i d o  d e n t r o  d o  
município nos próximos 10 anos, 
através dele o município tem um 
desenvolvimento pleno em 
ordenamento territorial, uso do 
solo, função social e Cáceres está 
regido pela lei complementar 
numero 90 de (29.10.2010).

Desde o inicio dessa 
semana os secretários da 
Prefeitura estão se reunindo para 
fazer um levantamento do que 
será necessário em cada área 
pertinente, fazendo o dever de 
casa, junto com suas equipes.

“Como Cáceres passará 
por grandes mudanças em todas 
as áreas com a instalação da ZPE 

contece hoje, às 14 horas, Ano Centro de Múltiplo 
Uso - CMU, localizado 

no Bairro da Cavalhada, o sorteio 
das 490 casas do Residencial Vila 
Real.

De acordo com Higor 
Fauber Lemes de Oliveira, 
Secretário de Ação Social em 
substituição, após o sorteio serão 
realizadas mais duas etapas do 
processo, que é a assinatura dos 
contratos e o cerimonial com a 
e n t r e g a  d a s  c h a v e s  a o s  
beneficiários.

O secretário declara que é 
muito importante a participação 
dos interessados no sorteio, para 
q u e  p o s s a m  v e r i f i c a r  a  
transparência desse processo. 
Também fez questão de salientar 
que a prefeitura está averiguando 
todas as denúncias que chegam, 
para que assim tenhamos um 
processo lícito.

Europa, no Bairro Vila Real.
Para conferir o nome dos 

O residencial Vila Real, 
está localizado na Avenida 

RODANDO O GLOBO

Sorteio das casas do Residencial
Vila Real acontece hoje no CMU

O residencial Vila Real, está localizado na Avenida Europa, no Bairro Vila Real

Da Redação  
Foto: Arquivo

Residencial Vila Real

REINSERÇÃO SOCIAL

Projeto “Costurando a Liberdade” objetiva
a ressocialização dos  presos em Cáceres

Lis Ramalho

 
Foto: Assessoria

Para o deputado Dr. Leonardo, essa é uma forma de incentivá-los a mudança pessoal

ATUALIZAÇÃO

Prefeitura trabalha na revisão do Plano
Diretor de Desenvolvimento do Município
Assessoria

 
Foto: Arquivo

Secretaria de Planejamento, está atualizando o Plano Diretor de Desenvolvimento do município

os.pdf
http://www.caceres.mt.gov.br/do
wnloads/lista_vilareal_reserva.p
df

candidatos habilitados e no 
cadastro reserva é só acessar os 
l i n k s :  
http://www.caceres.mt.gov.br/do
wnloads/lista_vilareal_habilitad
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A finalidade de uma penitenciária além de castigar, é a 
reinserção, onde após a liberdade, a pessoa possa ser incorporada 
novamente à sociedade. A reinserção social de um indivíduo mostra 
um trabalho interdisciplinar a partir de diversos pontos de vista, 
graças ao apoio educativo, psicológico e a realização de alguma 
atividade, como meio de transmissão de valores positivos. 
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O município de São 
José dos Quatro Marcos  
recebe, entre os dias 07 a 17 de 
março, a quinta edição da 
Caravana da Transformação, 
que também percorreu as 
cidades de Barra do Bugres, 
Peixoto de Azevedo, Canarana 
e Jaciara.  Página 04

A Polícia Judiciária Civil de 
Mato Grosso (PJC-MT) deflagrou, na 
manhã desta terça-feira (14.02), a 5ª 
fase da Operação Sodoma. A ação 
investiga fraudes à licitação, desvio de 
dinheiro público e pagamento de 
propinas. Página 05

REINSERÇÃO SOCIAL

Projeto “Costurando a Liberdade” objetiva
a ressocialização dos  presos em Cáceres

5ª EDIÇÃO

 
Foto: Assessoria

Sala do projeto foi inaugurada nesta segunda-feira

São José dos Quatro Marcos recebe
Caravana da Transformação em março

OPERAÇÃO POLICIAL

 
Foto: Divulgação

Caravana acontece de 07 a 17 de março

Polícia Civil deflagra 5ª
fase da Operação Sodoma 

Foto: Divulgação

Operação cumpre cinco mandados de prisão preventiva, nove de condução coercitiva e nove de busca e apreensão domiciliar

RODANDO O GLOBO

Sorteio das casas do Residencial
Vila Real acontece hoje no CMU
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Foto: Ilustração
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O 8° Mandamento

racional como em tempo normal”, diz um 
trecho da publicação.

Na pesquisa “Diagnóstico dos 
Homicídios no Brasil”, realizada em 
2015 pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, que avaliou os 
assassinatos em 26 unidades da 
federação, observou-se que em Mato 
Grosso, a violência interpessoal, gangues 
e drogas são as causas dos homicídios. A 
presença de gangues, mercado ilegal de 
droga, falta da presença do Estado ainda 
em muitas regiões pelas grandes 
dimensões de Mato Grosso são 
problemas que precisam ser atacados. As 
forças de Segurança Pública já trabalham 
neste sentido.

“A apreensão de armas de fogo, 
a identificação e responsabilização penal 
de autores de homicídios, em especial os 
contumazes, o ataque aos pontos de 

comércio de drogas ilegais e o trabalho 
integrado entre as forças de Segurança 
Pública são os caminhos adotados para a 
redução da criminalidade violenta. Com 
o trabalho qualificado dos setores de 
inteligência policial e análise criminal, 
com ações e operações integradas, em 
especial a Bairro Seguro, acreditamos 
que em 2017 teremos índices ainda 
menores e muito mais sensação de 
segurança”, garantiu o secretário.
Armas de fogo - A arma de fogo é o 
principal meio empregado para tirar a 
vida do ser humano em Cuiabá e Várzea 
Grande. Dos 197 casos de homicídios na 
Capital em 2016, 74% foram com esse 
tipo de armamento. Em seguida, estão as 
armas brancas (facas) com 13% dos 
registros e 7% com objetos contundentes, 
como pedras. Já em Várzea Grande, os 
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Apesar de grande parte dos 
homicídios em Mato Grosso ter 
usuários de drogas como vítima 

dos assassinatos, não há, na maioria dos 
casos, uma relação direta entre a morte e 
o tráfico de entorpecentes. 

As maiores razões para tirar 
uma vida são banais: a discussão na mesa 
de bar e a vingança. Em seguida, surgem 
a disputa por territórios do comércio de 
drogas, os crimes passionais e os crimes 
patrimoniais. Um exemplo recente de 
morte por motivo fútil foi do adolescente 
de 17 anos, em Várzea Grande. O motivo, 
a priori, foi uma desavença por uma pipa. 
O crime ocorreu no dia 09 de fevereiro.

“Apesar da grande redução de 
homicídios em Mato Grosso nos últimos 
dois anos consecutivos, 4% em 2016 e 
13% em 2015, as principais causas para 
as mortes ainda são motivos banais, 
c o n f o r m e  e s t u d o  d a  
Secretaria Nacional de 
Segurança Pública realizado 
no ano de 2015. Dificilmente 
você conseguirá reverter a 
vontade de quem quer matar, 
ou seja, a motivação do 
crime. Mas o instrumento 
utilizado, e no caso de nosso 
estado é a arma de fogo, pode 
e está sendo retirado das 
mãos dos criminosos. Sem as 
armas de fogo, não apenas 
mortes são evitadas, mas 
muitos outros delitos, como, 
por exemplo, os roubos”, 
comentou o secretário de 
Estado de Segurança Pública, 
Rogers Jarbas.

De acordo com o livro “Tratado 
de Criminologia Empírica”, de Marc Le 
Blanc, é raro que um assassinato seja 
cometido por um trabalhador no local de 
trabalho. É durante os momentos e nos 
locais associados ao ócio que as pessoas 
brigam e se matam. “Se os tempos livres 
– sobretudo festivos – fornecem o 
contexto do homicídio, será porque se 
registra uma intensificação da interação 
favorecida pelo consumo de bebidas 
alcoólicas.

Todos discutem acesamente, 
gracejam, valorizam-se. Surge a palavra 
inapropriada, o gracejo ofensivo, a 
palavra injuriosa. Apoiados pelo álcool, 
o s  c o n s t r a n g i m e n t o s  s o c i a i s  
desaparecem: não é necessário ser-se tão 

números são: 75% com armas de fogo, 
13% com armas brancas e 10% com uso 
de objetos contundentes. E mais, as 
armas de fogo utilizadas para matar 
também são instrumento para roubos e 
outros delitos graves, o que levou as 
forças de segurança a priorizarem a 
apreensão, que já atingiu a marca de mais 
de quatro mil armas em 2016.

Na pesquisa “Diagnóstico dos 
Homicídios no Brasil”, é citado o estudo 
“Causas e Consequências do Crime no 
Brasil”, de Daniel Cerqueira. Ele aponta 
que a proliferação da arma de fogo parece 
ter sido o fator mais importante para 
explicar o aumento dos homicídios na 
década de 1990. No período de 1991 a 
2000, houve aumento de 33,3% na 
demanda por armas, o que resultou em 44 
% na taxa de homicídios. Enquanto a 
redução de 29,5% no consumo de drogas 

ilícitas resultou em redução de 
7,6% na taxa de homicídios.

Já os homicídios de 
mulheres estão relacionados a 
causas e fatores de risco bem 
diferentes dos homens. 
Enquanto para estes os 
assassinatos parecem estar 
mais ligados aos conflitos 
interpessoais, gangues e 
drogas, as mulheres são 
v í t i m a s  d e  q u e s t õ e s  
relacionadas a conflitos 
intrafamiliares e têm como 
algozes, na grande maioria 
das vezes, os próprios 
parceiros.
Plano estratégico - Pelo 

Plano Estratégico, a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp-MT) 
pretende reduzir os registros de 
assassinatos em 30% até dezembro de 
2019. O plano, que engloba o período de 
2016 a 2019, tem a pretensão de reduzir 
os homicídios dolosos de 34,79 a cada 
100 mil habitantes, para 25,51 em 
dezembro de 2019. Outro item é diminuir 
a taxa de roubos de 553,11 a cada 100 mil 
habitantes para 403,22 a cada 100 mil 
dentro de pouco mais de dois anos e 
meio.

Dividido em 10 objetivos 
estratégicos, parte deles já estão sendo 
executados pela Sesp, como o objetivo de 
pactuar políticas que envolvam 
segurança pública com municípios e 
setores organizados da sociedade.

vulnerável (artigo 213 do Código 
Penal). As informações foram 
checadas via Centro Integrado de 
Operações de Segurança Pública 
(Ciosp) junto ao Banco Nacional 
de Mandados de Prisão (BNMP), 
órgão do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ),

O mandado de prisão 
contra ele foi expedido em 26 de 
setembro de 2016 pela Comarca de 
Cáceres. Segundo informações 
levantadas pelos policiais, o 
acusado teria estuprado uma 
criança de seis anos, filha de sua 
ex-companheira, moradora de 
Cáceres.

Policiais da Força Tática do 6º 
Batalhão da Polícia Militar de 
Cáceres (6º Comando Regional) 
prenderam um homem acusado 
de estuprar uma criança de 
apenas seis anos.

Na manhã desta terça-
feira (14.02), M.R.C., de 31 anos, 
c a m i n h a v a  p e l a  R u a  
Colheireiros, do bairro Vila 
Mariana, em Cáceres, quando a 
equipe da Força Tática decidiu 
abordá-lo.

A checagem do nome e 
outros dados pessoais apontou 
que ele estava sendo procurado 
pelo crime de estupro de 

ATRÁS DAS GRADES

Homem procurado por estupro é
preso pela Força Tática em Cáceres

O mandado de prisão contra ele foi expedido em 26 de setembro de 2016 pela Comarca de Cáceres

Alecy Alves/PM-MT  
Foto: Ilustrativa

O homem foi preso na Rua dos Colhereiros

SEGURANÇA PÚBLICA

Brigas por motivo fútil e disputa entre
Criminosos são maiores causas de morte em MT 
Débora Siqueira/Sesp-MT 

 
Foto: Assessoria

As maiores razões para tirar uma vida são banais: a discussão na mesa de bar e a vingança


