ANO 56 - Nº 10.280
CÁCERES-MT, TERÇA-FEIRA 24 DE ABRIL DE 2018

CORONEL/PM
Governador destacou a importância da Polícia Militar para a sociedade e o comandante-geral Cel Cunha enfatizou o momento de celebração, pelo patrono

Comandante Cruz promovido à
patente máxima da corporação
Foto: Francisco Alves

Nas celebrações do Dia de Tiradentes patrono das polícias, o
Governo do Estado oficializou a maior promoção de policiais da
história da Polícia Militar de Mato Grosso. Dos 652 policiais, entre
oficiais e praças que ascenderam na carreira, o Comandante do 6º
CR/PM de Cáceres Delwilson Sebastião Maia Cruz, foi promovido à
patente de Coronel, em solenidade na no Quartel do Comando Geral
em Cuiabá. Página 03

FLAGRA DA PM

Ladrões pé de chinelo atacam
comercio no centro de Cáceres
Foto: JCC

Cel PM Delwilson Cruz integrando o clã dos Coronéis da PM

CHAVEADOS NO POTE

Bolivianos flagrados pelo Gefron
por homicídio e portar munições

Lojão do 10, atacado por mãos leves no fim de semana

No final de semana a Policia Militar prendeu dois suspeitos
em flagrante, logo após a dupla ter furtado um pacote com chinelos
do Lojão das 10 na Avenida 7 de Setembro, centro da cidade,
próximo ao terminal rodoviário. Os meliantes tentaram se disfarçar
dizendo que a sacola sobre uma magrela estava cheia de lixo, mas
quem caiu na sujeira, foram os eles que estão na tranca. Página 06

Foto: Reprodução

Os bolivianos
Jerson Costa Santos, e Juan
Renan Cardona Garzon
foram presos por policiais
do Gefron no ultimo final de
semana na fronteira de
Cáceres. O primeiro estava
sendo procurado pelo crime
de homicídio, cometido na
cidade de Ascension, na
Bolívia; já o segundo estava
portando 67 munições
intactas de calibre 22, a
quantia de 540$ Bolivianos
e R$ 2,050,00 reais.

EFEITOS DA CRISE

Desemprego volta a crescer
em cidades de Mato Grosso

Foto: JCC

Página 04
Jerson Costa Santos premiado por morte na Bolívia

PALESTRAS JURÍDICAS

Seminário discorre combate a
corrupção em Mirassol D'Oeste

Comercio de Cáceres espelha a queda no movimento

Foto: Arquivo

Mato Grosso está entre os três estados do Brasil que mais
promoveram o desemprego em março de 2018. Com corte de 3.018 postos,
o saldo estadual se junta a Pernambuco (9.689), Alagoas, (6.999), que
ocupam as duas primeiras posições. O saldo negativo de março reflete o
grande número de demissões realizadas pelo comércio, em 714 vagas,
bastando ver o fraco movimento lojista. Página 03

O Juiz da 3ª Vara da Comarca de
Mirassol D'Oeste, Jean Garcia de Freitas
Bezerra, estará promovendo amanhã,
(25), no Centro Comunitário “Jesus de
Nazaré,” o seminário “Corrupção e seu
combate, da infância ao funcionalismo
público”. O evento será aberto pela Juíza
de Direito Aposentada da 7ª Vara
Criminal de Cuiabá, Selma Rosane
Santos Arruda.
Página 04
Magistrada Selma Arruda abre evento amanhã em M. D'Oeste

02

Cáceres-MT, terça-feira 24 de abril de 2018

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Rombo da Gastança
MORO EXONERADO
Ex-chefe de gabinete do conselheiro
afastado Valdir Teis, o ex-secretário de
Saúde, Agostinho Moro, foi exonerado.
O titulo pode sugerir outra coisa, mas
aqui em Mato Grosso o facão foi para o
Moro da Saúde, que não usa lavajato
nem pra banhar seu carro. Este, o
Agostinho faz parte das demissões de
assessores de conselheiros afastados do
TCE, segundo a critica, feitas em contagotas e que logo, não sobrará ninguém
para contar a história.
BARRACO DE BACANA
Gente coisa é outra fina e quem bom
forria senão sesse, não é assim? Pois
bem no final de semana, deu boró e
chabu, o cumprimento de um mandado
de busca e apreensão contra o
empresário Zezo Maluf, expedido pelo
juiz Yale Sabo Mendes, da 7ª Vara Cível
de Cuiabá. O bacana não estava no local
da busca, um apartamento na cobertura
do edifício Arthé, no bairro Quilombo e
quando os oficiais de Justiça tentaram
entrar no edifício, foram impedidos e
acionaram a Polícia Militar, que foi até o
local. Como ninguém atendeu, os
oficiais teriam sugerido arrombar a
porta.
QUE TAL UM EDITAL?
O advogado Willian Khalil, que defende
Zezo, se contrapôs, argumentando que a
decisão do juiz Yale não previa o
arrombamento. A oficial de Justiça,
então, teria discutido com o advogado e
ameaçado prendê-lo. Após os ânimos se
acalmarem, todos deixaram o edifício
sem o cumprimento do mandado.Muito
simples, quando a gente advogava em
Sampa e o tal complicava, era requerida
a intimação por edital e fim de papo, ou
será que mudaram a lei?
QUE PENA, XÔ-MANO!
O embargo da União Européia ao frango
brasileiro deverá gerar, neste ano, perda
de 30% sobre o total do produto
exportado pelo Brasil para o bloco, que é
composto por 28 países, conforme
projeção da Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA). A decisão,
tomada na última quinta-feira (18), terá
impacto em 20 plantas exportadoras de
nove empresas. A medida tornará o
frango mais barato momentaneamente
para o consumidor, mas poderá também
gerar demissões no setor. De acordo com
a ABPA, o Brasil é o maior exportador
de carne de frango do mundo.
VELHO GUAPO
Nossa saudação ao Xô-Mano Milton
Pereira de Pinho, o Guapo, musico
cacerense eclético em vários ritmos,
com vasto e rico repertório reconhecido
inclusive no exterior e que com justiça
recebeu na última quinta (19), o Título
de Cidadão Cuiabano atribuído pela
Assembléia Legislativa, e em dezembro
de 2017, o reconhecimento do
Ministério da Cultura como mestre da
Cultura Popular de Mato Grosso.
Infelizmente a mídia local não divulga
seus artistas, muitos dos quais buscam
apoio fora, pela falta deles aqui.

O Seu Zé foi no Miura, comprou um
pacote de café, um de papel toalhas, um
Gillette azul de barbear e um quilinho de
açúcar cristal, passou no caixa, deixou R$
25,00, dos quais, R$ 8,06 de impostos
federais, ou seja, cerca de 30% que não fica
com o vendedor, nem com o produtor, mas
no tal erário, que é quem banca as
mordomias milionárias dos políticos
folgazões e despudorados do reino
tupiniquim.
Senão vejamos: só de viagens de
jatinho, flat de luxo, refeição de R$ 1.000,00
o repasto, (diferença do peéfe da Filó, a R$
7,50) só com a cota parlamentar, os
senadores gastaram a bagatela de R$ 26,6
milhões em 2017.
Mesmo que o Senado não informe
como funciona o controle interno e quais os
métodos de monitoramento dos gastos pela
cota parlamentar, a fonte federal registra que
o piso da cota, valor máximo que cada
senador de Mato Grosso, por exemplo, pode
gastar por mês é de R$ 34.934,45. Este valor
se restringe apenas a cota, usada para pagar
transporte, alimentação, publicidade,
consultorias, aluguel de escritório no estado
do senador, serviços de segurança, entre
outros.
Claro, que nela, não inclui o salário
bruto de R$ 33.763, valor instituído pelo
decreto legislativo nº 276 que cada um dos
81 parlamentares em exercício embolsa
todo mês. Fora do quantum de 12 dias/mês
trabalhado mencionado como salário, eles
ainda tem direito a um auxílio-moradia de
R$ 5.500,00 por mês; verba indenizatória,
de R$ 15 mil, verba ilimitada para despesas
médicas, incluindo cônjuge e dependentes
com até 21 anos, ou até 24, se forem
universitários e despesas odontológicas e
psicoterápicas, as únicas com limite de R$
25.998,96 anuais para o senador e sua
família. Soma-se a isso, mais R$ 82 mil para
bancar 11 assessores escolhidos por eles
entre os compadres e R$ 15 mil como verba
indenizatória.

Além disso, os senadores recebem
também uma verba distinta, equivalente ao
valor do seu salário no início e no final do
mandato, para compensar gastos com a
mudança e somados, o salário e os
benefícios de cada senador chegam a R$ 165
mil por mês; somando-se os 81, a gente gasta
com a trupe, R$ 13 milhão e 500 mil/mês e
R$ 160 milhões por ano. Convenhamos, é
muita grana e depois, vem as Suas
Insolências falar em rombo da previdência e
o mais grave, que ela é causada pelo salário
mínimo do aposentado ou pensionista.
A mentira desta corja política
perdulária é tão deslavada, que em primeiro
lugar, não existe déficit da previdência, a
CPI deles mesmo já provou isso. E,
matematicamente, nem poderia haver, haja
vista que o coitado do trabalhador recolhe o
quantum mensal ao INSS durante 35 anos,
cerca de 80% deles vivem no máximo mais 5
anos recebendo o irônico beneficio, na
realidade, a devolução, e vai pro vinagre,
bate a caçoleta, estica as canelas, vai pra Vila

de Pés Juntos e fim de papo.
Então, leitores (as) o buraco é mais
embaixo e o sem fundo é político, aquele
sem ralo, e, a gente só ilustrou aqui o estrago
dos senadores, sem contar os 513 deputados
federais. Neste rol, computa-se ainda1.024
deputados estaduais, 56.810 vereadores,
11.136 prefeitos e vices, 54 governadores e
vices e por fim, um presidente e seu vice.
Trocando em graúdos, só o Congresso
Nacional custa aproximadamente R$ 20 mil
por minuto.
Enquanto você lê este comentário,
nós brasileiros, desembolsamos R$ 80 mil
somente para bancar deputados federais e
senadores. Ainda tem os ministros de
tribunais, (os do STF tem um salário mensal
de quase R$ 34 mil, mais residência oficial
ou auxílio-moradia de R$ 4,3 mil, plano de
saúde, carro oficial e motorista, com gastos
de combustível ilimitados, média de R$ 4
mil para gastos com passagens e 8
assessores de confiança.
Tá bom, ou quer mais?

Carlitos e Dona Torina
Esta semana me pus a meditar sobre a
vida de Dona Castorina, uma senhora de 70 e
uns anos, como ela diz, ainda não estreou os
80 e até lá é uns mesmo, que se dane o
calendário, aliás, é indecoroso, perguntar a
idade de uma dama, repreende a Dona Torina,
como gosta de ser chamada. Religiosa, não
esquece nunca do rosário de Nossa Senhora
desatadora de nós, das agulhas de crochê, a
menina tem uma vista digoreste! Não usa
óculos de grau, só um ray-ban moderno
quando vai à Praia do Daveron, de mês em
quando.
Dona Torina era amiga da mamãe que
viajou mais cedo e sempre fala da amiga, do
passado, enquanto ouve Siboney, Lábios de
Mel e outras, da sapoti Ângela Maria no seu
toca-discos; conforme diz, lembra dos bons
tempos, do footing na Praça Barão dos anos 30
do século passado.
Ela ficou viúva de Seu Genésio, um
carapina, aos 50 anos, com o qual teve um
casal de filhos, Jacinta, homenagem a menina
que viu a virgem em Fátima, e Máximo,
homenagem ao bispo Dom Máximo Biennès,
amigo de seus pais. Morando sozinha, quando
a gente pergunta pelos filhos, ela diz que os
meninos, estão por aí, Fatinha trabalha em

Cuiabá, é dentista e Max, montou comercio
em Rondonópolis, vão vivendo.
Vez por ano, aparecem, trazendo a
netaiada, são quatro, (um dela e três dele)
genro e nora, ficam uns dias e depois se
arribam. Saudades? Ah, ela diz que sente sim,
mas sabe curtir a danada, e, quando ela bate,
liga prumas amigas, vai jogar bozó e falar mal
da vida alheia, conclui numa risada gostosa.
Não sei porque me lembrei de falar de Dona
Torina hoje, quiçá depois de ler uma
croniqueta de Charles Chaplin, que passo a
vocês: “A coisa mais injusta sobre a vida é a
maneira como ela termina. Eu acho que o
verdadeiro ciclo da vida está todo de trás pra
frente. Nós deveríamos morrer primeiro, nos
livrar logo disso.
Daí viver num asilo, até ser chutado
pra fora de lá por estar muito novo. Ganhar um
relógio de ouro e ir trabalhar. Então você
trabalha 40 anos até ficar novo o bastante pra
poder aproveitar sua aposentadoria. Aí você
curte tudo, bebe bastante álcool, faz festas e se
prepara para a faculdade.
Você vai para o colégio, tem várias
namoradas, vira criança, não tem nenhuma
responsabilidade, se torna um bebezinho de
colo, volta pro útero da mãe, passa seus

EXPEDIENTE

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

55

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

últimos nove meses de vida flutuando. E
termina tudo com um ótimo orgasmo! Não
seria perfeito?” Não seria exagero dar razão
ao Carlitos Chaplin, que sabia das coisas e
como sabia, o gênio do cinema mudo, preto e
branco, colorido com as luzes da ribalta em
seus tempos modernos de antanho.
Neste mundo mágico, nos deparamos
com Evan Briggs, que descrevia ser difícil
ignorar a sensação de isolamento dos
moradores quando entramos num asilo, e
ainda mais difícil conciliar isso com o fato de
que a velhice virá para todos nós,
inevitavelmente. Com certeza, por isso, Dona
Torina prefere viver seu asilo particular,
envolta nas lembranças, nos chás com as
amigas, no crochê e nas contas do rosário
antes de dormir.
Na nossa cultura obcecada pela
juventude em ritmo acelerado, o ser humano
em sua maioria, não quer ser lembrado de sua
própria mortalidade. Seria mais fácil desviar o
olhar? Acredito que não, a gente precisa sim,
aprender a envelhecer, sem se preocupar com
isso, não é mesmo? Quer exemplo melhor do
que nossa personagem Dona Torina?
***__Rosane Michelis – jornalista, bacharel
em geografia e pós em turismo.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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PATENTE MÁXIMA

Cerimônia aconteceu no QG da PM em Cuiabá e na solenidade, o governador Pedro Taques destacou a importância da Polícia Militar para a sociedade

Redação c/ Gcom/MT
Foto: Francisco Alves

N

a noite desta sexta-feira
(20), como parte da
celebração do Dia de
Tiradentes, patrono das polícias,
o Governo do Estado oficializou a
maior promoção de policiais da
história da Polícia Militar de
Mato Grosso. 652 policiais, entre
oficiais e praças, ascenderam na
carreira.
Dentre as promoções, a
máxima outorga da corporação, o
do 6º Comando Regional de
Cáceres, Delwilson Sebastião
Maia Cruz, r a patente de
Coronel, posto máximo da
Policia Militar, em solenidade na
no Quartel do Comando Geral em
Cuiabá, na solenidade alusiva a
celebração do Dia de Tiradentes
(21/04), o patrono das Polícias
Militares.
Na oportunidade outros
651 policiais de Mato Grosso
foram promovidos, 331 soldados,
ao posto de cabo, 238 cabos e
sargentos aos três níveis de
sargento (1,2 e 3). Já entre os
oficiais estão 20 aspirantes a
oficial que agora são tenentes,
três capitães promovidos a major,
50 majores agora tenentescoronéis e quatro tenentes-

destacou a importância da Polícia
Militar para a sociedade. “A razão
da existência da Polícia Militar é
para que tenhamos paz”, disse,
assinalando que as promoções é o
resultado do esforço de cada um e
de seus familiares.
Para o comandante-geral
da Polícia Militar, coronel
Marcos Vieira da Cunha, esse é
um momento de celebração, pelo
patrono e os avanços da Polícia
Militar em Mato Grosso.
Éo
dia dedicado aos ideais de
lealdade, coragem, fé, esperança.
Sobre as promoções,

EDUCAÇÃO

Assessoria

N

o começo do ano o
Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de
Cáceres (SSPM) remeteu a viceprefeita e secretária de Educação,
Eliene Liberato Dias, uma antiga
pauta de reivindicações que vem
sendo ignorada pela atual
administração da cidade há mais
de cinco anos.
Na semana passada, após
insistente cobrança, a secretária
remeteu um documento ao SSPM
pontuando os itens da pauta.
O documento levou a
diretoria do SSPM a convocar
para esta terça-feira, 24, a partir

Cel-PM Cruz comanda o 6º CR desde o ano passando

coronéis que chegaram ao posto
de coronel, o mais alto da carreira
policial militar, dentre eles, o

agora Cel Delwilson Cruz.
Na solenidade, o
g o v er n ad o r P ed r o Taq u es

DUPLA DO CAPETA

Redação c/ R.M

A

violência continua solta
em Cáceres e no período
noturno ela se acentua
com mais perigo para
transeuntes, moradores e o
comercio, todos alvos, dos
meliantes.
Na noite de anteontem,
eles, os marginais perseguidos
pela policia após furtar dois
jovens que caminhavam
tranquilamente, colidiram o Fiat
Uno Mille, que dirigiam, com um
Chevrolet Corsa Classic, de cor
prata, placa OBH 4646,
conduzido por R. A. S, após

Cunha fez questão de reconhecer
o esforço do Governo do Estado
em propiciar a realização dos
Estágios da Atualização e
Qualificação de Sargentos e o
Estágio de Qualificação de
Cabos, que contemplou 991
policiais,, os habilitando à
promoção depois de mais de 15
anos de espera.
A solenidade reuniu
autoridades civis e militares, o
secretário de Segurança, Gustavo
Garcia; secretário-chefe da Casa
Militar, coronel Wesney de
Castro Sodré, entre outras.

passar no sinal vermelho do
semáforo na Rua general Osório,
esquina com a Fortaleza.
Ainda na fuga, os ladrões
colidiram também com o muro de
uma residência após dar marcha
ré no veículo, para tentar fugir na
contramão. Com o Mille
danificado das porradas, os dois
larápios preferiram tentar fugir a
pé, pois a policia estava no
calcanhar deles, abandonando o
Fiat entrando no pátio do Jubão,
onde foram agarrados por
populares até a chegada logo da
PM.
Foto: Pedro Miguel

Os figurinhas do mal,
foram identificados como sendo
Eduardo Vieira dos Reis (32) e
Paulo Rodrigo Santos Meirelles
(19), um deles, machucado
devido as batidas durante a fuga,
foi socorrido ao HR pelo Corpo
de Bombeiros.
Como era só farol,
machucadinho besta, ele foi
levado a Del Pol onde seu
comparsa já estava e ambos
foram reconhecidos pelas vitimas
do furto do Mille.
Dentro do Uno guinchado
até o Centro Integrado de
Segurança, foram encontrados
pertences das vítimas.

das 17h30, uma Assembléia
Extraordinária em sua sede.
O presidente SSPM,
Claudiney Lima afirmou que a
presença maciça dos servidores é
indispensável para tirar um
posicionamento da categoria para
eventuais ações seguintes.
Há anos o SSPM
reivindica a implantação do prófuncionário, redução da carga
horária, qualificação,
afastamento remunerado,
atualização do PCCS, autonomia
financeira e a atualização da lei
da gestão democrática.
Foto: Assessoria

Assembléia acontece hoje a partir das 17h30 na sede do SSPM

Uno roubado ficou danificado com batidas na fuga dos ladrões
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FUMO DO GROSSO

Busca pessoal, foram apreendeu R$ 1.360, 00 da venda dos cigarros, além da apreensão do material que estava guardado na casa do sogro do suspeito

PM aposentado preso com
cigarros contrabandeados
PJC/MT c/ Redação

Foto: PJC/MT

Carro cheio de cigarros gerou ﬂagrante de contrabando

M

ais de 130 caixas de
c i g a r r o s
contrabandeados, quatro
pneus, um veículo corola, quatro
rádios, isqueiros e R$ 1.360,00, em
moeda nacional, foram apreendidos,
em Pontes e Lacerda, após
averiguação de uma denúncia da
Polícia Civil, na última sexta-feira
(20).
Os produtos foram

encontrados na posse de um policial
militar aposentado, 48, iniciais
G.F.M, que foi preso em flagrante
nos crimes de contrabando e
descaminho. Ele foi entregue ao 18º
Batalhão da Polícia Militar, até o
recolhimento da fiança arbitrada em
R$ 50 mil.
D e a c o r d o c o m
investigadores da Delegacia de
Polícia de Pontes e Lacerda, as

diligências iniciaram depois de uma
informação repassada à unidade
sobre uma carga de cigarros que
chegaria no fim de semana para
revenda no comércio local. De posse
de dados da denúncia, os policiais
montaram vigilância e identificaram
o veículo suspeito, que trafegava na
cidade.
Em acompanhamento, os
policiais observaram que o
automóvel parou em uma
lanchonete, onde vendeu uma caixa
de maço de cigarros. Seguindo pela
BR 174B, parou em uma
conveniência, local que vendeu mais
caixas de cigarros. Logo em seguida,
o carro entrou em uma residência e
minutos depois foi até um mercado.
Diante de toda a rota de
entrega de produtos de contrabando,
os policiais procederam com a
abordagem nas proximidades de um
mercado, onde mais uma entrega era
feita. Em busca pessoal, foram
apreendidos R$ 1.360, 00 da venda
dos cigarros, além da apreensão do
material que estava guardado na casa
d o s o g r o d o s u s p eit o , s en d o
apreendidos maços de cigarros e
pneus. Ainda na casa dele, os
policiais encontraram outros
pacotes, isqueiros e rádios

comunicadores.
Os produtos que já tinham
sido distribuídos nos comércios
observados também foram
a p r e e n d i d o s . Tr ê s d o n o s d e
estabelecimentos foram também

conduzidos à Delegacia para
prestarem esclarecimentos e
responder por eventual crime de
receptação ou mesmo descaminho,
conforme análise da autoridade
policial.

FORASTEIROS SUSPEITOS

Gefron prende bolivianos por
homicídio e porte de munições
Gefron c/ Redação

O

boliviano Jerson Costa
Santos, 28, procurado pelo
crime de homicídio,
cometido na cidade de Ascension, na
Bolívia, foi preso no final de semana
(sexta-feira-20) pelo Grupo Especial
de Fronteira (Gefron), em Cáceres,
depois que os policiais receberam
informações da polícia boliviana a
respeito de Jerson, que teria
participado do homicídio e havia
sido deportado para o Brasil.
O suspeito foi abordado em
Pontes e Lacerda pelos patrulheiros
do Gefron, tendo os dados checados,
quando se apurou que havia um
mandado de prisão contra ele,
expedido pela comarca de Pontes e
Lacerda. Jerson foi encaminhado
para a Polícia Civil de Cáceres e
como de seus direitos, se negou a

comentar o crime pelo qual está
sendo acusado em Ascension.
Outro boliviano preso pelo
Gefron no final de semana, Juan
Renan Cardona Garzon, 52, dirigia
um Toyota Hilux na localidade Ponta
do aterro, e quando os policiais
efetuaram busca veicular, foram
encontradas 67 munições intactas de
calibre 22, a quantia de 540$
Bolivianos e R$ 2,050,00 reais.
Indagado sobre as munições
os suspeito informou que tem uma
propriedade na Bolívia e que estaria
indo até a Ponta do Aterro e que
esqueceu as munições no veiculo.
Diante dos fatos, o Juan foi
encaminhado para a Delegacia de
Polícia Judiciária Civil de Vila Bela
da Santíssima Trindade para
providencias cabíveis.

VIOLÊNCIA RURAL

Foto: Reprodução

Gefron grampeia suspeitos e
recupera F-4.000 e caminhão
Gefron c/ Redação

N

a noite de sábado último, 21,
por volta das 23h50, uma
equipe do GEFRON, em
patrulhamento de prevenção a crimes
Fronteiriços, diligenciava denuncia
anônima que a quadrilha do suspeito
vulgo "Cristiano", estaria atuando na
região do vale do Roncador em
adaptação para transporte de drogas,
roubo e receptação de veículos, bem
como os conduzindo para país
Bolívia. Conforme a denuncia, o
meliante e seu bando estariam com
veiculo F4000 produto de roubo da
cidade de Campo Novo dos Parecis e
estaria adaptando esta para o
transporte de drogas, nas
proximidades da ponte estreita da via
de acesso após a comunidade de
Roncador em Rio Branco, juntamente
com uma caminhonete Ranger de cor
branca.
Diante dessas informações,
os policiais intensificaram o
patrulhamento e foi localizado o sitio
na qual serve de local para atos ilícitos
e sendo localizado próximo a sede, o
veiculo F4000 de cor vermelha placa
QKE 5479, com tabuas da carroceria
retiradas. Em busca na área do sitio foi
localizado a cerca de 800 MT da sede
dentro da mata o veiculo Caminhão
Basculante de placa adulterada KAJ
2581 sendo a placa verdadeira JZX4982 e nas imediações, sacos e
insulfilmes queimados característico
de empacotamento drogas.
Após busca no sitio foi feito a
remoção dos veículos, quando esta
equipe viu entrar pela porteira da
fazenda uma moto com os suspeitos

C.A.S, 28 e J.C.P.F.J, 22, ocasião em
que foi dada ordem de parada à dupla
que empreendeu fuga alta velocidade.
Na fuga, os bandidos que
ocupavam a motocicleta TITAN de
cor vermelha, placas JZI-2008, caiu
do veículo duas rodas próximo a
comunidade do Roncador, sendo
rendida pelos policiais. Numa busca

pessoal, foi localizado no bolso da
bermuda do suspeito C.A.S, três
munições de calibre 20 de cor
amarela, e uma porção de substancia
análoga a pasta base de cocaína.
Diante do fato os suspeitos e os
veículos foram encaminhados para a
Delegacia de Rio Branco, para demais
providências.
Foto: Gefron/MT

Jerson Costa Santos: homicídio em Ascension na Bolívia

Caminhão basculante e F-4.000 iriam virar pó na Bolívia
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SEMINÁRIO

Com a previsão de três palestras, o evento será aberto pela Juíza de Direito Aposentada da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda

Combate à corrupção será tema
de palestras em Mirassol D'Oeste
Assessoria c/ Redação
Foto: Arquivo

em geral, sobre temas
relacionados à corrupção,
abrangendo seu conceito, causas,
conseqüências, crimes correlatos,
seu aspecto sociológico e uma
reflexão sobre possíveis soluções
para este problema.Com a
previsão de três palestras, o
evento será aberto pela Juíza de
Direito Aposentada da 7ª Vara
Criminal de Cuiabá, Selma
Rosane Santos Arruda, seguido
do magistrado Jean Garcia de
Freitas Bezerra, Juiz de Direito da
3ª Vara de Mirassol d'Oeste. Entre
os palestrantes também está o
Promotor de Justiça de Mirassol
D'Oeste Saulo Pires de Andrade
Martins,

Na oportunidade, o Juiz
de Direito Jean Garcia, salientou
que o seminário é de caráter
exclusivamente social. “O
evento, sem qualquer fim
lucrativo ou político, apenas
busca conscientizar a população
de Mirassol d'Oeste sobre o
combate à corrupção, visando
agregar valores de honestidade,
moral e ética em seus
participantes,” disse. As
inscrições para o Seminário
“Corrupção e seu combate, da
infância ao funcionalismo
público” podem ser feitas pelo
e
m
a
i
l
:
mirassol.gab3vara@tjmt.jus.br,
informando nome e profissão.

DESEMPREGO

Crise fecha mais de três mil
postos trabalho só em março

Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra coordenará evento

O

Juiz da 3ª Vara da
Comarca de Mirassol
D'Oeste, Jean Garcia de
Freitas Bezerra, estará
promovendo amanhã, (25), a
partir das 19h00 no Centro

Comunitário “Jesus de Nazaré”,
naquele Município, o seminário
“Corrupção e seu combate, da
infância ao funcionalismo
público”. A atividade é aberta ao
público, bastando o participante

SEM MORAL

doar um 1 kg de alimento para
ulterior doação à entidade sem A.E c/ Redação
ato Grosso está entre
março reflete o grande número de
fim lucrativo.Durante o evento
os três estados do
demissões realizadas pela
serão ministradas palestras para
Brasil que mais
agropecuária e pelo comércio, em
funcionários públicos, estudantes
-3.334 e -714 vagas,
universitários e sociedade civil promoveram o desemprego em
março de 2018. Com corte de
respectivamente. Das cinco
3.018 postos, o saldo estadual se
atividades econômicas do
junta a Pernambuco (9.689),
Estado, duas (acima) tiveram
Alagoas, (6.999), que ocupam as
cortes, e três, números positivos,
duas primeiras posições, em um
indústria de transformação
ranking que conta ainda com
(+226), construção civil (+47) e
serviços (+646). Os mais de 3 mil
Sergipe (-2.477), Pará (-787
postos eliminados derivam da
da Igreja Assembléia de Deus e a empregos) e Mato Grosso do Sul
diferença entre as contratações,
inexigibilidade de alvará de (-646). No mesmo mês do ano
em 29.741, ante as mais de
funcionamento para templos p a s s a d o , o n ú m e r o d e
desligamentos - quando as
32.759 demissões.
religiosos de qualquer natureza.
Conforme os dados
Entre os senadores, o d e m i s s õ e s s u p e r a m a s
apontados pelo Caged, nesse
campeão em apresentação de contratações - Mato Grosso
primeiro trimestre de 2018,
propostas foi José Medeiros registrou saldo negativo de 5.727
mesmo com saldo negativo de
(PODE). Foram 46 projetos de postos.
As perdas no Estado –
março, Mato Grosso encerrou o
lei, alguns já rejeitados, como o
período como 'empregador' ao
que pretendia determinar que as bem como as registradas em
criar 12.445 novas vagas,
e m b a l a g e n s d e b e b i d a s outras dez unidades da federação
superando em 39,33% em relação
açucaradas tivessem advertência – estão na contramão do
ao mesmo acumulado do ano
sobre aos malefícios do consumo observado no país, onde houve
passado (+8.932).
abusivo dessas bebidas. Cidinho crescimento anual de 0,15%, na
BRASIL - O mês de março
dos Santos (PR) propôs 37 comparação entre março de 2018
registrou a abertura de 56.151
Projetos de Lei e todos, ou foram ante o mesmo mês do ano
novos postos de trabalho no
arquivados, ou rejeitados, ou passado. Os dados, divulgados na
Brasil, um aumento de 0,15% em
encaminhados à Câmara dos última sexta-feira, 20, estão no
relação ao estoque de fevereiro. O
Deputados ou ainda tramitam nas Cadastro Geral de Empregados e
resultado é decorrente de
comissões. Já Wellington Desempregados (Caged) do
1.340.153 admissões e de
Fagundes (PR) apresentou 15 Ministério do Trabalho.
O saldo negativo de
1.284.002 desligamentos. Foto: JCC
Projetos de Lei, 4 Propostas de
Emenda à Constituição.
Ao longo destes 3 últimos
anos, o deputado Fábio Garcia
(DEM) apresentou 7 Projetos de
Lei, um deles foi arquivado;
Ságuas Moraes (PT) apresentou 5
Projetos de Lei e 1 Projeto de Lei
Complementar. Valtenir Pereira
(MDB) propôs 4 Projetos de Lei,
1 Projeto de Decreto Legislativo
e 1 PEC. Ezequiel Fonseca (PP)
apresentou 4 Projetos de Lei e 1
Projeto de Lei Complementar,
que foi arquivado. As propostas
não arquivadas tramitam nas
comissões temáticas da Câmara
sem prazo sequer para
apreciações.
Pivô sazonal, comercio só deve empregar em maio das mães

M

Em 1.200 dias Congresso aprova
apenas um PL de políticos de MT
congressonacional.leg c/ Redação

C

om mais de 400 projetos,
a Bancada Federal de
Mato Grosso, composta
por 3 senadores e 8 deputados
federais, conseguiu garantir a
aprovação de apenas um Projeto
de Lei apresentado nesta
legislatura (2015/2018). Segundo
dados disponíveis nos portais
eletrônicos do Congresso
Nacional, todos os demais, sejam
eles projetos de lei, de decreto
legislativo, de lei complementar,
de resolução ou de emenda à
constituição, continuam
tramitando, ou foram arquivados

ou devolvidos aos autores. Único
parlamentar do Estado que
apresentou um projeto que virou
lei ao longo deste mandato.
O campeão em
apresentação de projetos é o
deputado Carlos Bezerra (MDB).
Foram 194 projetos de lei em 3
anos e 4 meses de mandato.
Destes, 62 foram propostos no
primeiro ano desta legislatura. Já
o deputado Victório Galli (PSL) é
o parlamentar da bancada com o
maior número de projetos
devolvidos, entre eles, os que
buscavam instituir o dia Nacional
Foto: Arquivo

Deputado Victório Galli, campeão de projetos devolvidos
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Parcelamento suspende eventual termo de exclusão do Simples Nacional e ato declaratório executivo no prazo de regularização de débitos tributários
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FLAGRA DA PM

Dupla de lalau pé de chinelo
presa na avenida em Cáceres

Regulamentado financiamento
de dívidas de micro e pequenas N

Redação c/ R.M

Ag. Nacional c/ Redação
Foto: JCC

Micros e pequenos se viram pra sobreviver no comercio

O

governo publicou ontem,
(23) resoluções do Conselho
Gestor do Simples Nacional
no "Diário Oficial da União" e, com
isso, regulamentou o parcelamento
das dívidas das micro e pequenas
empresas (o Refis das PMEs), que
foi nomeado de "Programa Especial
de Regularização Tributária das
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte optantes pelo
Simples Nacional (PERT-SN)".
A adesão ao parcelamento
poderá ser feita até 9 de julho deste
ano, de acordo com os
procedimentos que serão
estabelecidos pela Receita Federal,

Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), estados e
municípios. São questões técnicas,
como formulários a ser preenchidos
e dados que os empresários devem
informar.Conforme o programa, o
valor da parcela mínima será de R$
50,00 para o Micro empreendedor
Individual (MEI) e de R$ 300,00
para as demais microempresas e
empresas de pequeno porte, com
parcelas serão corrigidas pela Selic.
Os débitos apurados no
Simples Nacional até a competência
de novembro de 2017 poderão ser
parcelados em até 180 parcelas
mensais, sendo que as cinco

primeiras parcelas vencerão a partir
do mês de adesão, correspondendo a
1% da dívida consolidada,
corrigidas pelos juros básicos da
economia, a Selic, atualmente em
6,5% ao ano. Caso o contribuinte
não pague integralmente os valores
atinentes a 5% da dívida consolidada
(com as devidas atualizações), o
parcelamento será cancelado. O
saldo restante (95%) do débito
poderá ser: Liquidado
integralmente, em parcela única,
com redução de 90% dos juros de
mora, 70% das multas de mora, de
ofício ou isoladas e 100% dos
encargos legais, inclusive
honorários advocatícios; Parcelado
em até 145 mensais e sucessivas,
com redução de 80% dos juros de
mora, 50% das multas de mora, de
ofício ou isoladas e 100% dos
encargos legais, inclusive
honorários advocatícios; ou
Parcelado em até 175 mensais e
sucessivas, com redução de 50% dos
juros de mora, 25% das multas de
mora, de ofício ou isoladas e 100%
dos encargos legais, inclusive
honorários advocatícios.
De acordo com a Receita
Federal, a escolha da modalidade
ocorrerá no momento da adesão e
será "irretratável". Segundo o
governo, o micro empreendedor
individual (MEI) deve entregar a
Declaração Anual do Simples
Nacional – DASN-SIMEI para os
períodos objeto do parcelamento.

o final de semana a Policia
Militar prendeu dois suspeitos
em flagrante ocorreu na
Avenida Sete de Setembro, Centro
Comercial de Cáceres, quando os
larápios caminhavam em sentido bairro
DNER, um deles, empurrando uma
bicicleta e o outro segurando uma
grande sacola aparentemente de lixo,
que estava na garupa da magrela.
Ao serem indagados o que
estava sendo transportado, os malandros
responderam que se tratava de lixo
catando pela cidade, argumento que não
foi aceito pelos policiais devido ao
cuidado com que os larápios
transportavam a muamba.
Ao ser realizada a vistoria foi
constatado que o tal lixo, que a dupla
dizia estar na sacola, na verdade, eram
vários pares de chinelos dentro de
sacolas menores.
O dono de um estabelecimento
comercial Lojão das 10, que relatou o
que havia acabado de constatar o furto
dessas mercadorias, na mesma avenida,
em frente a seu estabelecimento
comercial, reconheceu os objetos.
Conforme a vitima

comerciante, ela estava descarregando
os produtos, retirando da caminhonete e
levando para dentro da loja, sendo que
na carroceria do veículo havia diversas
sacolas contendo chinelos e outras
mercadorias.
Quando ele adentrou ao
estabelecimento para atender um
cliente, teria ocorrido o furto, tendo este
percebido a falta de uma das sacolas e de
imediato saiu pela Avenida, onde se
deparou com abordagem policial e os
ladrões pés de chinelos.
Foi constatado que na sacola
havia 60 pares de chinelos, recuperados
pela ação policial preventiva, que ocorre
em Cáceres , assim como em toda a área
do 6º Comando Regional, como
informou um policial que participou da
recuperação das mercadorias.
Os policiais deram voz de
prisão aos suspeitos, cujos nomes e ou
fotos não foram liberados pela PM.
Os ladrões, um de 35 e outro de
47 anos, foram levados juntamente com
a mercadoria apreendida e vitima, ao 1ª
DP, onde foi lavrado o auto de prisão em
flagrante e tomadas as demais
providências.
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BRUXA SOLTA

Rebaixado da série B para a C, eliminado da Copa Verde e das semifinais do Estadual de MT, Luverdense perde segundo jogo da série C e fica na rabeira

Luverdense perde em casa
pro Fogão e segura lanterna
S.N c/ Redação
Foto: Raul Ramos

O

Luverdense que soma
tropeços, perdeu a segunda
partida na série C, na noite
de sábado último, caindo pelo
placar negativo de 2 a 1 diante do
Botafogo de Ribeirão Preto,
interior paulista, partida válida
pela segunda rodada do grupo B, da
série C do campeonato Brasileiro.
Todos os gols saíram no segundo
tempo e com o resultado o time que
vem de eliminação na Copa Verde,
do estadual de Mato Grosso e
ressaca do rebaixamento da série B
para a C, já amarga a zona de
rebaixamento.
O primeiro ataque do jogo
foi do Botafogo, mas Caio Dantas
foi barrado pela defesa
Luverdense. Os dois times
tentaram criar jogadas, mas não
conseguiam concluir. O primeiro
lance de perigo só veio aos 14, com
Lucas Braga do Luverdense, que

lançou a bola na área, ela fez uma
curva e foi em direção ao gol,
porém, João Lucas estava atentou e
espalmou para escanteio. Na
seqüência, novamente Braga
tentou e o goleiro do Botafogo, que
estava muito bem na partida
defendeu.
Teve a parada técnica e o
time paulista voltou mais ofensivo.
André Ribeiro derrubou Felipe
Augusto na lateral da área, com
falta perigosa contra o Luverdense,
mas não foi aproveitada.
Na seqüência, Lucas Braga
avançou em contra-ataque para o
Luverdense, mas Plínio parou a
jogada em falta bem na entrada da
área. Rubinho cobrou mal e a bola
passou longe do gol. Cafu e Garré
fizeram uma boa jogada para o
Botafogo, Caio Dantas recebeu no
meio da área, mas o goleiro Diogo
Silva se antecipou e ficou com a

bola.
O segundo tempo começou
quente no Passo das Emas. Já aos
5minutos, o Botafogo abriu o
placar em uma atrapalhada do
Luverdense, quando André recuou
para Diogo Silva, que deu um
chutão para frente, mas a bola
bateu nas costa de Garré e voltou
para o gol. Botafogo 1 a 0. Com
isso os visitantes passaram a tocar
passes, prender a bola mais na
defensiva, enquanto o Luverdense
tentava de todas as maneiras o gol
do empate.
Aos 17, Lucas Mendes
cruzou da direita, bem próximo ao
gol, e Caio Dantas de cabeça fez
Botafogo-SP 2 a 0, para o
desespero do time e da torcida
mato-grossense. O Luverdense
“acordou” e foi em busca de
reverter o prejuízo, como no
escanteio, Ariel cobrou, mas a zaga

DESCEU REDONDO

Tricolor do aço deu
a volta sobre o Cuia

O.E c Redação

O

Cuiabá não teve chances na
tarde de sábado último, (21),
diante do Volta Redonda, no
estádio Raulino de Oliveira na
baixada fluminense, no Rio de
Janeiro. O Dourado perdeu para a
equipe da cidade do aço por 3 a 0 e
agora permanece com três pontos no
Grupo B da Série C.

A partida começou com uma
infelicidade do time de Itamar
Schulle logo aos 12 minutos, quando
o lateral Werriton tentou cortar uma
jogada e acabou fazendo gol contra.
Mesmo com saldo negativo no
placar, o Cuiabá criou algumas
jogadas mas errou muito nas
finalizações. Já o Volta Redonda
Foto: Foco-Regional

pressionava impondo o ritmo e jogo.
Aos, 31 Julian chegou com muito
perigo ao gol do Cuiabá. A bola
acabou passando por cima do gol.
Aos 34, o lateral Werriton do
Cuiabá derrubou o Dija Baiano
quase na entrada da área e acabou
tomando o cartão vermelho direto e
deixou o time de Mato Grosso com
um a menos em campo.
No segundo tempo mesmo
com um jogador a menos o Cuiabá se
ariscou em busca do empate e
conseguiu pressionar o Volta
Redonda. Mas, aos 22 minutos,
Marcelo tocou pelo meio, a zaga do
Dourado não acompanhou e
Marinho fez o gol. Volta Redonda 2 a
0.
Em uma saída do Cuiabá o
Volta Redonda roubou a bola, lançou
dentro da peque área e Marcelo de
cabeça não deu chance para o goleiro
Vitor Souza. 3 a 0 Volta Redonda. O
próximo desafio do Dourado será
contra o Botafogo-SP, (o time
paulista venceu sábado o
Luverdense por 2 a 1, no Passo das
Emas) domingo (29), no estádio
Santa Cruz, às 15h.

Meia Garré abriu caminho para vitória com 1º gol

tirou. Também teve tentativa com
Paulinho que cobrou escanteio na
área, Rafael Silva tocou de cabeça,
mas a bola passou, a sobra ficou
Elton, que tinha acabado de entrar e
de pé esquerdo tirou do goleiro,
que ainda deu um toque, mas a bola
foi para o fundo da rede.
Luverdense 1, Botafogo 2, aos 36
minutos.
O gol animou ainda mais o
Verdão do Norte. Em um contraataque Rafael Silva foi pelo lado
direito, tocou para Elton, que bateu
forte, mas o goleiro fez a defesa em

dois tempos. Na seqüência, Carlos
Henrique fez falta em Ariel que
partia em alta velocidade, bem na
entrada da área. Paulinho cobrou
bateu na barreira e a defesa do
Botafogo conseguiu tirar. Aos 47, o
Luverdense teve mais uma chance
de empatar com Ariel, mas
esbarrou novamente no goleiro do
Botafogo, terminando a partida.
O próximo desafio do
Luverdense será também no Passo
das Emas, no próximo domingo,
contra o Tombense (MG), às
16h00.

Com gol contra e lateral expulso, Cuia sucumbiu no Rio
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By Rosane Michels

Felicitamos a encantadora Cida Fátima
Castro, que ontem comemorou data nova.
Que a cada primavera você encontre novas
formas de ser ainda mais feliz, que possa
conquistar tudo aquilo que foi reservado
para você. Parabéns e felicidades, que
nunca lhe falte saúde, paz e amor.

****************
Trocou de idade também a elegante
Zezé Soares Nicodemos Bruzzon, que
recebeu o carinho dos familiares e
amigos. Uma vida cheia de sucessos,
alegrias, amor e muita saúde é o que
lhes desejamos. Feliz Niver!

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

Em tempo ainda parabenizamos o
amigo Sandro Dias Benevides,
proprietário da The Benevides
Esfiharia e Pizzaria. Que Deus lhe
conceda muitos anos de vida com
saúde e prosperidades. Na foto ao
lado da esposa Virgínia.

Áries

Leão

A Lua caminha através de Leão e
recebe um tenso aspecto de Júpiter
indicando um dia de movimento
intenso e gostoso no seu coração. Se for
comprometido, aproveite este dia junto
de seu amor, pois a alegria estará
presente entre vocês. O
relacionamento com os filhos passa
pelo mesmo processo.
A Lua caminha através de seu signo e
recebe um tenso aspecto de Júpiter
indicando um dia de movimento e
alegria. Tome cuidado apenas com os
excessos, que podem trazer problemas.
Mantenha sua energia equilibrada, pois
existe uma forte tendência à euforia.
Uma boa notícia pode chegar.

A Lua caminha através de Leão e
recebe um tenso aspecto de Júpiter
indicando um dia de conforto e
realização familiar e doméstica. Se
puder, fique hoje em sua casa junto
com os seus. Arrume gavetas e
armários, mude os móveis e usufrua
do que construiu e pertence a você.

Virgem

A Lua caminha através de Leão e
Capricórnio
Sagitário recebe
um tenso aspecto de Júpiter
indicando um dia de otimismo e fé
renovados. Tome cuidado apenas
com o excesso de energias, que pode
levar à ansiedade ou euforia. O
momento é ótimo para o
planejamento de um projeto futuro ou
para realizar uma viagem.

cláusula.

Gêmeos

A Lua caminha através de Leão e
recebe um tenso aspecto de Júpiter
indicando um dia de movimento
agradável e bem estar junto dos
amigos. O momento pode envolver
uma gostosa e rápida viagem. Uma
reunião de negócios pode resultar na
possibilidade de firmar um novo
contrato.

A Lua caminha através de Leão e
recebe um tenso aspecto de Júpiter
indicando um dia de movimento
intenso, mas agradável na vida social e
aproximação de amigos, novos e
antigos. O momento pode envolver a
chegada de alguém que não vê há
muito tempo. As atividades em grupo
são beneficiadas.

A Lua caminha através de Leão e recebe
um tenso aspecto de Júpiter indicando
um dia de interiorização e necessidade
de estar mais envolvido com suas
emoções e sentimentos, que passam por
um momento de equilíbrio. Uma
alegria natural pode acometer você.
Aproveite a gostosa energia deste dia.

Libra

A Lua caminha através de Leão e
recebe um tenso aspecto de Júpiter
indicando um dia de interiorização e
necessidade de intimidade. Se for
comprometido, aproveite o momento
de maior sensualidade junto de seu
amor. Se for assinar uma negociação
ou contrato, preste atenção a cada

Aquário recebe

A Lua caminha através de Leão e
um tenso aspecto de Júpiter
indicando um dia de movimento
intenso, mas agradável na vida social e
aproximação de amigos. O momento é
ótimo para sair e divertir-se, deixar os
problemas, pelo menos por algumas
horas, para trás. Aproveite as gostosas
energias deste dia.

Câncer

A Lua caminha através de Leão e
recebe um tenso aspecto de Júpiter
indicando um dia de movimento
agradável na vida material e financeira.
Uma negociação ou acordo envolvendo
o aumento de sua renda pode acontecer
ainda hoje. O momento é bom para
firmar e assinar um novo projeto ou contrato.

Escorpião A Lua

caminha através de Leão e
recebe um tenso aspecto de Júpiter
indicando um dia de movimento em
projetos de carreira. Um projeto
profissional, no qual você está
envolvido, pode dar um passo à
frente. Uma boa notícia pode chegar.
O momento é bom para apresentação
de um novo projeto.

Peixes

A Lua caminha através de Leão e
recebe um tenso aspecto de Júpiter
indicando um dia de movimento
agradável e bom contato com colegas,
especialmente no trabalho. O
momento pode envolver a chegada de
um novo projeto ou emprego. O dia é
ótimo para cuidar de si mesmo e de sua

saúde.
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