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 O TRE-MT enviou à Procuradoria Regional Eleitoral a 
relação das candidaturas femininas com registro deferido, mas que 
tiveram votação zero nas urnas, ou seja, não receberam nem o 
próprio voto. Página 03

FROTA MUNICIPAL

Prefeitura de Cáceres compra 
ônibus para o transporte 

de pacientes

 A Prefeitura de Cáceres acaba de adquirir um ônibus para a frota municipal no valor de R$ 349 mil, que será utilizado principalmente para o transporte de pacientes para a 
capital Cuiabá. A aquisição do veículo foi por meio de recurso federal. Segundo o Secretário de Saúde de Cáceres Roger Pereira o município paga ao Consórcio Intermunicipal de 
Saúde mais de 300 mil por ano em passagens, e que com a compra do ônibus irá transformar esse valor em consultas e exames, aumentando o volume de serviços oferecidos ao usuário.      
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6º Comando Regional oferece curso 
de capacitação aos novos sargentos

POLÍCIA MILITAR
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 O 6º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, buscando proporcionar a 
valorização dos seus profissionais de Segurança Pública, em parceria com a Corregedoria Geral da Polícia 
Militar, deu início ontem 21, ao curso de capacitação em atividades de Polícia Judiciária Militar.
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TRE-MT apura candidaturas 'laranjas' 
em 249 candidatas sem nenhum voto

VOTAÇÃO ZERADA
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km da capital. O passageiro, que 
tem 42 anos e é natural da África 
do Sul, foi um dos revistados pela 
polícia. Na revista os policiais 
encontraram droga escondida no 
short que o passageiro usava.
 O sul-africano declarou 
aos policiais que entregaria a 
droga em Goiânia e que receberia 
dinheiro pelo transporte do 
entorpecente. 
 Ele foi levado para a sede 
da Polícia Federal.

m sul-africano suspeito Ude transportar droga em 
um ônibus foi preso neste 

sábado (19) na região de Porto 
Esperidião, a 358 km de Cuiabá. 
Segundo o Grupo Especial de 
Segurança de Fronteira (Gefron), 
a droga estava dividida em quatro 
pacotes, escondidas dentro do 
short que o passageiro usava. 

 Ele foi preso por tráfico 
internacional de drogas e foi 
levado para a Polícia Federal em 
Cáceres, a 220 km de Cuiabá.
 Os policiais do Gefron 
fizeram a abordagem em um 
ônibus de transporte que fazia a 
viagem entre a Bolívia e o Brasil.
 O veículo seguia para a 
cidade de , a 483 Pontes e Lacerda

 Prefeitura de Cáceres Aacaba de adquirir um 
ônibus para a frota 

municipal no valor de R$ 349 mil, 
que será utilizado principalmente 
para o transporte de pacientes 
para a capital Cuiabá. A aquisição 
do veículo foi por meio de recurso 
federal.
 Segundo o Secretário de 
Saúde de Cáceres Roger Pereira o 

município paga ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde mais de 
300 mil por ano em passagens, e 
que com a compra do ônibus irá 
transformar esse valor em 
consultas e exames, aumentando 
o volume de serviços oferecidos 
ao usuário.      
 “Sendo que o ônibus do 
Consórcio vai as segunda, quarta 
e sexta e leva 22 pacientes do 

melhoria do atendimento na 
saúde e, por consequência, da 
qualidade de vida das pessoas, 
premissa de nossa gestão” – 
explica o prefeito Francis Maris.
 No geral, a Prefeitura 
disponibiliza para a população 3 
veículos para transporte de 
pacientes, entre eles o novo 
ônibus, 2 vans, além de carros. 

transporte para tratamento na 
capita”, declarou o Secretário 
Roger Pereira.
 O veículo possui 52 
assentos, oferecendo conforto e 
comodidade aos pacientes que 
buscam tratamentos em Cuiabá. 
“A aquisição deste veículo é mais 
uma das ações da Administração 
Municipal voltada para a 

município por vez e que está 
demanda é intercalada com as 
vans nas terças, quintas e no 
sábado só que nesse caso 
enviamos 14 pacientes por van, 
agora como ônibus vai todo dia, e 
ainda, se precisar enviamos as 
vans também, ou seja, aumenta-
s e  c o n s i d e r a v e l m e n t e  a  
capacidade da SMS atender 
aqueles usuários que precisam de 

Militar.  
 Destacou o Cel. PM 
Carlos Eduardo Pinheiro daSilva 
, comandante do 6 CR, que esta 
capacitação faz parte das 
diretrizes consignadas no plano 
decomando do 6CR, o qual 
contempla 04 macro objetivos 
estrategicos; 1º Defesa e respeito 
aos direi tos humanos;  2º  
Fotalecimento intitucional; 3º 
Valorização do profissional de 
Segurança Pública e 4º Difusão 
continuada da filosofia de Policia 
Comunitária, as quais projetam as 
suas expectativas traduzindo em 
m e t a s  e  a ç õ e s  a  s e r e m  
executadas. Estiveram presentes 
na abertura do curso o corregedor 
geral da PMMT o cel. PM 
Alexandre Correa Mendes e o 
Ten Cel. PM. Benedito Lauro 
corregedor adjunto.

 6º Comando Regional da OPolícia Militar do Estado 
d e  M a t o  G r o s s o ,  

buscando  proporc ionar  a  
v a l o r i z a ç ã o  d o s  s e u s  
profissionais de Segurança 
Pública, em parceria com a 
Corregedoria Geral da Polícia 
Militar, deu início ontem 21, ao 
curso de capaci tação em 
atividades de Polícia Judiciária 
Militar.
 O curso  tem como 
público alvo exclusivamente os 
Sargentos recém promovidos, os 
q u a i s  d i a n t e  d a s  n o v a s  
a t r ibuições ,  começarão  a  
d e s e m p e n h a r  a t i v i d a d e s  
específicas, sobretudo, como, 
encarregados de sindicancia 
atribuições de escrivão em 
inquerito Policial Militar e Auto 
de Prisão em Flagrante Delito 

Prefeitura de Cáceres compra ônibus 
para o transporte de pacientes

FROTA MUNICIPAL

No geral, a Prefeitura disponibiliza para a população 3 veículos para transporte de pacientes, entre eles o novo ônibus, 2 vans, além de carros
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A aquisição do veículo foi por meio de recurso federal

Foto: Ronivon Barros

 Assessoria PMMT

6º Comando Regional oferece curso 
de capacitação aos novos sargentos

SEGURANÇA PÚBLICA

Sul-africano é preso ao transportar 
cocaína escondida em short em MT

NA FRONTEIRA
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Droga apreendida com o Sul Africano

G1/MT

O curso tem como público alvo exclusivamente os Sargentos recém promovidos
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 Tribunal  Regional  OEleitoral de Mato Grosso 
(TRE-MT) enviou à 

Procuradoria Regional Eleitoral a 
r e lação  das  cand ida tu ras  
femininas com registro deferido, 
mas que tiveram votação zero nas 
urnas, ou seja, não receberam 
nem o próprio voto. O objetivo é 
investigar se os partidos e 
coligações utilizaram os nomes 
destas mulheres como 'candidatas 
laranja', apenas para preencher as 
cotas de gênero.
 Em Mato Grosso houve 
266 candidatos com registro 
deferido e votação zero. Desse 
total, apenas 17 são do sexo 
masculino. A maioria, ou seja, 
249 candidaturas, são do sexo 

feminino. 
 Os números divulgados 
pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) demonstram que, em todo 
o  pa í s ,  14 .417  mulheres  
registradas como candidatas 
terminaram a eleição com 
votação zerada, mesmo tendo sua 
candidatura deferida pela Justiça 
Eleitoral, indício forte de que 
houve candidatura fictícia.
 O TSE enviou orientações 
aos procuradores eleitorais para 
que apurem a veracidade dessas 
c a n d i d a t u r a s  c o n f e r i n d o  
assinaturas e documentos que 
constam no processo de registro 
de candidatura. Eles também 
devem verificar se houve gastos 
de campanha, uma vez que nas 

candidaturas fictícias é comum a 
inexistência de investimento na 
campanha eleitoral.
 D e  a c o r d o  c o m  a  
presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso, 
desembargadora Maria Helena 
Póvoas, caso fique comprovado o 
uso indevido do nome das 
mulheres como candidatas 
' l a r a n j a ' ,  o s  c a n d i d a t o s  
masculinos destes partidos e 
coligações, que tenham sido 
eleitos, podem até ter o mandato 
impugnado  por  t e rem se  
beneficiado com a ilegalidade.
Deputadas e prefeitas - Em 
Mato Grosso, apenas 189 
mulheres foram eleitas para 
ocuparem cargos de vereadoras a 

 reunião de esforços entre APoder Judiciário, Governo 
do Estado e Defensoria 

Pública possibilitou que cerca de 
400 casais realizassem o sonho de 
consolidar a união. A cerimônia 
coletiva foi realizada no ginásio 
Aecim Tocantins, em Cuiabá, 
permitindo que os noivos se 
casassem com tudo que uma 
cerimonia de casamento exige: 
tapete vermelho, música, registro 
fotográfico e culto religioso.
 O evento reuniu casais de 
Cuiabá, com renda familiar total de 
até três salários mínimos. Pessoas 
como José Ricardo Grillaud e 
Fátima Aparecida Grillaud. Eles se 
conheceram há 28 anos, de um 

relacionamento fugaz nasceu um 
filho, mas o casal nunca mais se 
encontrou, até que no ano passado 
eles se reencontravam. José Ricardo 
reconheceu o filho no Programa Pai 
Presente e, para selar de vez a união, 
resolveu se casar. O registro oficial 
do casamento foi uma exigência de 
Fátima. “Dessa vez ele não vai mais 
desaparecer por 28 anos”, brinca a 
noiva.  Mas o casal  sabe a 
importância de oficializar a união. 
 O Poder Judiciário, por 
meio da Justiça Comunitária, deu 
todo o suporte para a realização das 
ações, recebendo as inscrições e 
realizando o encaminhamento dos 
casais. Além disso, os agentes da 
Justiça Comunitária trabalharam no 

casamento social, auxiliando e 
conduzindo os noivos. O juiz 
coordenador do Programa Justiça 
Comunitária, José Antonio Bezerra 
Filho, explica que a proposta é 
promover a inclusão dessas famílias 
e levar apoio em um dia tão especial. 
 O casamento social já 
passou por 13 municípios e 
promoveu a união de mais de mil 
casais. O secretário estadual de 
Trabalho e Assistência Social, 
Valdiney de Arruda, explica que 
além de realizar uma cerimônia, a 
proposta é possibilitar que os casais 
tenham acesso à documentação 
básica para que possam se integrar 
de fato à sociedade. D o i s  
cartórios da Capital registraram as 
uniões, permitindo que os casais já 
saíssem da cerimônia com a certidão 
de casamento em mãos, sem custo 
algum. Para o casal Gelison Rezende 
e Dagma da Silva Rezende, a 
certidão de casamento era o único 
documento que faltava. Eles vivem 
juntos há oito anos e já têm uma 
família completa.
 Os filhos entraram junto 
com eles na cerimônia. As despesas 
com o casamento sempre foram um 
obstáculo para oficializar a 
união. 
 Para Cláudio da Fonseca e 
Angélica Fernandes da Fonseca, que 
também já vivem juntos,  o 
casamento social foi a oportunidade 
de regularizar a união. “É importante 
ter o registro, mais importante ainda 
é receber a benção de Deus”, afirma 
Angélica.

partir do ano que vem. Elas 
representam 13,46% do total das 
1.404 vagas para o Legislativo no 
estado. Em Cuiabá, por exemplo, 
pela primeira vez em 26 anos, 
nenhuma mulher foi eleita.
 Quinze municípios de 
Mato Grosso terão mulheres 
como prefeitas. Elas irão 
representar 9,9% do total de 141 

prefeitos do estado. Nesta 
eleição, a candidata mais votada 
foi Lucimar Campos (DEM), 
reeleita como prefeita de Várzea 
Grande, região metropolitana da 
capital e segundo maior colégio 
eleitoral do estado. Ela recebeu 
95.634 votos, o que representa 
76,16% dos votos válidos 
naquele município.

«COTAS DE GÊNERO»

Órgão suspeita que partidos usam nomes apenas para preencher as cotas.
TRE enviou relação das candidaturas femininas à Procuradoria Eleitoral

G1 MT

TRE-MT apura candidaturas 'laranjas' 
em 249 candidatas sem nenhum voto

 partir desta segunda-feira A(21 de novembro), os juízes 
da infância e juventude de 

Mato Grosso visitarão 84 unidades 
de acolhimento no estado para 
reavaliar a situação dos cerca de 540 
acolhidos. 
 Os magistrados farão 
audiências concentradas até o 
próximo sábado (26 de novembro) 
para verificar se as crianças e os 
adolescentes podem voltar ao 
convívio das famílias de origem (pai 
e mãe), serem inseridas na família 
extensa (tios e avós), encaminhadas 
às famílias substitutas (adotivas) ou 
ainda se permanecerão tuteladas.
 Em Cuiabá, as audiências 
serão realizadas pela juíza da 1ª Vara 
Especializada da Infância e 
Juventude, Gleide Bispo Santos, de 
segunda à Sexta. Serão 64 ao longo 
da semana. A equipe do juizado 
visitará todas as unidades da capital, 
conforme cronograma abaixo:
 Em Várzea Grande, o 
mutirão será no Fórum, realizado 
pelo juiz da 1ª Vara Especializada da 
Infância e Juventude, Carlos José 
Rondon Luz, de terça à quinta. Serão 

31 audiências nos três dias, 
re fe ren tes  a  41  c r ianças  e  
adolescentes acolhidos. Conforme o 
magistrado, também participam das 
audiências um promotor de justiça, 
um defensor público, a equipe 
técnica do Judiciário e da instituição 
d e  a c o l h i m e n t o  e ,  q u a n d o  
necessário, outros componentes da 
rede de proteção como o Conselho 
Tutelar.
 “Será um esforço, como o 
próprio nome já diz, concentrado. 
Como tivemos muitos acolhimentos 
recentemente, a expectativa de 
r e i n s e r i r  e s s a s  c r i a n ç a s  e  
adolescentes na família extensa é 
grande. Espero reduzir o número de 
acolhidos nas instituições, afinal, 
lugar de criança é na família”, 
argumenta Carlos José Rondon Luz.
 O mutirão de audiências 
concentradas ocorre duas vezes por 
ano. A primeira edição de 2016 foi 
realizada de 13 a 18 de junho. Essa é 
uma determinação do Conselho 
Nacional  de Just iça  (CNJ),  
regulamentada pelo Provimento nº 
32/2013 da Corregedoria Nacional 
de Justiça.

Foto: Ilustração

Em MT houve 266 candidatos com registro deferido e votação zero

Sim coletivo: mais de 400 
casais oficializam união

TJ/MT

NO ALTAR

Judiciário revê situação 
dos acolhidos em MT

INFÂNCIA E JUVENTUDE

CGJ-MT

O evento reuniu casais de Cuiabá, com renda familiar total de até três salários mínimos

A lua entra em Virgem e recebe um 
ótimo aspecto de Plutão e Vênus 
indicando um dia de movimento 
positivo, especialmente no trabalho. 
Um projeto começa a caminhar com 
mais fluidez e pode indicar novos 
caminhos ou abrir um leque para outros 
projetos. O momento envolve 
mudanças e transformações positivas.
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Gêmeos Câncer

Leão Escorpião

Sagitário

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Virgem

Aquário

A lua entra em Virgem e recebe um ótimo 
aspecto de Plutão e Vênus indicando um 
dia de maior envolvimento com seu 
coração. Você estará mais abeeto e 
intenso e uma pessoa espacial pode 
chamar sua atenção. Um novo romance 
pode começar a ser desenhado pelo 
Universo. Se já for comprometido, 
aproveite as boas energias deste dia.

A lua entra em Virgem e recebe um ótimo 
aspecto de Plutão e Vênus indicando um 
dia de maior envolvimento com sua vida 
doméstica e os relacionamentos em 
família. O momento é ótimo para cuidar 
de sua casa e estar mais perto dos seus. 
Pense em uma nova decoração para sua 
casa e convide amigos para gostosas 
reuniões.

A lua entra em Virgem e recebe um 
ótimo aspecto de Plutão e Vênus 
indicando um dia de melhoria efetiva 
na comunicação e a tudo o que a 
envolve. Publicações, publicidade, 
reuniões de negócios e acordos são 
beneficiados neste dia. O momento é 
ótimo para firmar e até assinar um 

novo contrato de trabalho.

A lua entra em Virgem e recebe um 
ótimo aspecto de Plutão e Vênus 
indicando um dia de benefícios e boas 
novidades em sua vida material e 
financeira. Um projeto, envolvendo o 
aumento de seus rendimentos, pode ser 
aprovado e firmado ainda hoje. O 
dinheiro chega com mais facilidade e 

bons acordos financeiros podem ser realizados.

A lua entra em seu signo e recebe um 
ótimo aspecto de Plutão e Vênus 
indicando um dia de abertura de seu 
coração. Você estará mais intenso e 
profundo, mais acolhedor e cheio de 
amor para dar. Um novo romance pode 
começar a qualquer momento. Se for 
comprometido, encontre alguns 

momentos de intimidade com seu amor.

A lua entra em Virgem e recebe um 
ótimo aspecto de Plutão e Vênus 
indicando um dia de boas notícias, de 
maior alegria e otimismo. Sua filosofia 
de vida pode ser reavaliada e 
redirecionada a partir de hoje. Sua fé 
será renovada. Um projeto envolvendo 
pessoas e empresas estrangeiras pode 

ser aprovado.

A lua entra em Virgem e recebe um 
ótimo aspecto de Plutão e Vênus 
indicando um dia de boas novidades 
relacionadas à sua vida profissional ou 
a um plano de negócios. Uma boa 
notícia pode chegar relacionada a um 
grande projetO que você faz parte. 
Uma promoção pode ser aprovada, 

depois de algum tempo de negociações.

A lua entra em Virgem e recebe um 
ótimo aspecto de Plutão e Vênus 
deixando você mais fechado e voltado 
para o seu mundo sentimental. Se 
puder, tire este dia para cuidar de si 
mesmo. Que tal um dia de spa? 
Massagens e banhos energéticos 
renovariam sua energia vital. Medite e 

relaxe.

A lua entra em Virgem e recebe um 
ótimo aspecto de Plutão e Vênus 
deixando você mais fechado e voltado 
para o seu mundo emocional e 
sentimentos mais profundos. Se puder, 
aproveite este dia junto de seu amor, 
pois você estará mais sensual e 
romântico, mais voltado para os 
momentos de intimidade.

A lua entra em Virgem e recebe um ótimo 
aspecto de Plutão e Vênus indicando um 
dia de movimento em sua vida social. 
Novos amigos se aproximam e as antigas 
amizades são renovadas. O dia pode ser 
bastante positivo se estiver envolvido em 
um trabalho em equipe. Um novo 
contrato, com uma grande empresa, pode 
dar um passo à frente.

A lua entra em Virgem e recebe um 
ótimo aspecto de Plutão e Vênus 
indicando um dia de movimento 
agradável em seus relacionamentos 
pessoais e profissionais.  Uma 
sociedade comercial ou parceria 
financeira pode começar a ser 
negociada ainda hoje e firmada nas 

próximas semanas. Novas oportunidades a caminho.

Desejamos uma semana regada 
de muita paz e alegria a 
simpática Nana Coelho que 
presta relevantes serviços junto 
a SICMATUR.

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

Uma ótima terça-feira é o que desejamos ao casal mais in de nossa 
city, Mairton Bezerra e sua simpática esposa Marcely Fernanda.

Aguardando ansiosa pela 
formatura do curso de 
direito pela UNEMAT , a 
mais nova advogada de 
Cáceres Lúh Silva, a quem 
desejamos sucessos e 
muita felicidade nesta 
nova etapa de sua vida.

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

Recebendo os nossos sinceros Parabéns pela 
passagem do seu niver Cesar David, que hoje está 
completando mais um ano de vida e recebe o 
carinho da família e dos amigos. Felicidade!!

Quem comemorou mais um niver ao lado dos seus 
familiares no ultimo sábado foi a simpática Drielly 
Moreira, eximia funcionaria da Caixa Econômica. 
Parabéns!

PRESO DE MT CUSTA R$ 2,6 MIL

O preso em Mato Grosso custa em média R$ 
2.600 por mês, acima da média nacional, que 
também é alta, de R$ 2,4 mil.A preocupação 
com o preço do preso brasileiro, com variações 
por Estado, foi levantada pela ministra Cármen 
Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ).Ela comparou o preço do preso com o do 
estudante do ensino médio, que R$ 2,2 mil, só 
que por ano. Em Mato Grosso, o preso custa R$ 
2,6 mil porque, no suposto trabalho de 
recuperação feito pelo sistema prisional, 
consome alimentação, água, energia, precisa de 
abrigo e entra também nesta conta o salário dos 
servidores públicos do setor.

CÁCERES SERÁ A 1ª 

ECONOMIA DE MT

O prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz, 
acredita que os investimentos no porto da 
cidade, em conjunto com a construção da Zona 
de Processamento e Exportação (ZPE), devem 
atrair indústrias de todo o país para a região. 
Para ele, o município deve ser a primeira 
economia do Estado em dez anos. O prefeito 
afirmou que a previsão é que as obras da ZPE 
sejam concluídas em um ano e meio, mas 
lembrou que alguns setores já estão se 
movimentando para criarem negócios na 
região.De acordo com ele, mais de vinte 
empresas já demonstraram interesse de utilizar 
o local. “Nós estamos esperando as indústrias 
da transformação de grãos: soja, farelo de soja, 
óleo de soja, de milho. Também indústrias da 
tecelagem, de algodão e da carne e todos os seus 
derivados, sejam bovinas, suínas, de frangos e 
até de peixes. Além disso, devemos ter 
indústrias da madeira também”, argumentou.

PREÇO DO LEITE DIMINUI 

EM MATO GROSSO

O estoque de leite aumentou e os preços do 
produto apresentaram uma queda nos 
supermercados em Mato Grosso. Segundo a 
Associação dos Produtores de Leite de Mato 
Grosso (Aproleite-MT), a diminuição foi 
causada pelo período de chuvas. Há sete meses 
a alta nos preços assustou os consumidores, que 
encontraram o produto por até R$ 6. Atualmente 
é possível comprar a caixa de leite integral por 
menos de R$ 3.De acordo com a Aproleite-MT, 
a expectativa é o aumento na produção de leite 
nos próximos meses. “Naturalmente você tem 
uma disponibilidade maior de pasto e é um 
período onde as vacas mais produzem leite.

NÚMERO DE VOOS SERÁ 

AMPLIADO NAS FÉRIAS

Na temporada de férias, o número de voos para 
Mato Grosso será ampliado. Pela Gol Linhas 
Aéreas, segundo a companhia, devem ser 
disponibilizados mais de 180 voos extras, 
enquanto a Azul passará a ofertar voos semanais 
para Goiânia, Ji-Paraná (RO) e  Cacoal
(RO).Além do aumento de número de voos, a 
Gol informou que deverá inaugurar oito novas 
rotas exclusivas para as regiões sul e nordeste 
do país, entre as cidades com voos diretos estão 
as seguintes cidades: Curitiba, , Fortaleza
Londrina, Maceió, Maringá (PR), , Porto Alegre
Recife e Salvador.As mudanças começarão a 
valer no início de dezembro e vão encerrar após 
o Carnaval, segundo a assessoria da empresa. 
Ao todo, serão oferecidos mais de 32 mil 
assentos adicionais, com novas opções de 
horários e rotas. A Azul informou que irá 
disponibilizar voos semanais para Mato Grosso 
nos períodos de 10 de dezembro a 28 de janeiro, 
para as cidades de , Ji-Paraná e Cacoal. Goiânia
Para as três cidades, os voos extras serão 
operados aos sábados.
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 Com a chegada da Proposta de 
Emenda Constitucional – PEC n. 241 ao 
Congresso Nacional, acirraram-se os 
debates sobre a “inconstitucionalidade” do 
Novo Regime Fiscal que tem por objeto da 
limitação dos gastos públicos do Governo 
Federal no horizonte de 20 (vinte) anos.
 De um lado, estão aqueles que 
defendem a sua inconstitucionalidade, sob 
o argumento de que a limitação dos gastos 
do Governo Federal violaria a autonomia 
financeira dos Poderes , ao não se [i]
respeitar o Princípio da Separação dos 
Poderes; de outro, aqueles que alegam que 
a PEC estaria a violar direitos sociais (como 
a saúde e a educação) , ao se reduzir os [ii]
recursos a serem aplicados em políticas 
públicas sociais.
 Respeitadas as opiniões em 
contrário, entende-se que a PEC 241 (cujo 
texto foi aprovado pela Câmara dos 
Deputados e se encontra em tramitação do 
Senado Federal, mas com outro número: 
P E C  5 5 )  n ã o  t e m  v í c i o s  d e  
inconstitucionalidade. Justifica-se.
 O objeto central da proposta gira 
em torno da instituição de um Novo 
Regime Fiscal, com a definição de limites 
para os gastos públicos da União (não se 
aplicando, pois, às demais unidades da 
federação brasileira: Estados, Distrito 
Federal e Municípios).
 Segundo os seus termos, os limites 
serão fixados na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO, para cada exercício 
financeiro[iii], e para todos Poderes da 
União (Legislativo, Executivo e Judiciário) 
e demais Órgãos Constitucionais 
Autônomos (a exemplo do Tribunal de 
Contas da União - TCU), tendo como 
parâmetro a despesa pública (conjunto de 
gastos executados pelo Poder Público para 
a oferta de serviços públicos à sociedade) 
executada no exercício anterior, corrigida 
pelo IPCA -  Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo.
Veja-se: “Art. 102. Será fixado, para cada 
exercício, limite individualizado para a 
despesa primária total do Poder Executivo, 
do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, 
inclusive o Tribunal de Contas da União, do 
Ministério Público da União e da 
Defensoria Pública da União”.
 Considerando, pois, que os limites 
serão fixados para todos os Poderes da 
União (e não para este ou aquele Poder), 
tendo como parâmetro a despesa 
primária  executada no exercício [iv]
anterior, não há que se falar em violação de 
autonomia financeira dos Poderes, a atrair a 
vedação da Constituição Federal de 1988 
que impede a deliberação de proposta que 
tenha por objeto a abolição da Separação 
dos Poderes (art. 60, §4º, III, da CF/88).
 Registre-se, por oportuno, que a 
jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal reconhece a autonomia financeira 
dos Poderes (capacidade de elaboração e 
livre execução do orçamento aprovado), 
como instrumento necessário à garantia das 
funções constitucionais precípuas de cada 
P o d e r  ( v i d e  A ç ã o  D i r e i t a  d e  
Inconstitucionalidade ADI 4.426).
 Pelo texto da proposta, não se 
constata qualquer cláusula que tenha a 
finalidade de mitigar a autonomia 
financeira dos Poderes, o quais continuarão 
a elaborar suas propostas orçamentárias 
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 O personagem desta crônica é um 
executivo aposentado que nos últimos dez 
anos fez planos  de curtir a nova fase da vida 
sem horários e sem patrão.  Como tinha um 
pé na roça, comprou uma chácara para 
plantar e criar animais. Ele sabia que a 
produção em escala é fundamental para o 
sucesso de todo negócio. Claro que quem 
produz  mil geladeiras por dia tem muito 
mais poder de fogo e mais lucro   que o 
concorrente que fabrica cem.  
 O aposentado rural (chamemos 
assim o personagem), como não está em 
idade de assumir grandes riscos resolve  
adotar uma escala intermediária  e apostar 
na diversificação.  
 A mulher está relutante em comprar 
a ideia, mas ele continua  disposto.  Prepara 
galpões,  monta a irrigação, contrata 
pessoal,   compra as ferramentas  
necessárias. Animado,  adquire os 
primeiros animais:  5 porcas;  2 vacas, com 
cujo leite quer fazer queijo;   30 galinhas 
para produzir ovos e  frangos.   Também um 
cavalo e   charrete para  diversão  dos netos.
 Acha que em 60 dias terá  alface pra 
vender e  em 4 meses haverá  uma fila na 
chácara para comprar os frangos caipiras 
que produzirá (isentos de agrotóxicos, 
conservantes ou produtos químicos).  Em 
alguns meses a realidade começa a se impor: 
as duas vacas que  produziriam  30 litros de 
leite, estão feias, com pelo arrepiado e não 
dão nem 3  litros cada.
 Passados  45  d ias  a  a l face  
(totalmente orgânica) está amarelada e 
raquítica e a bomba de irrigação já queimou 
duas vezes.  Substituiu o caseiro preguiçoso 
por outro pior. Este último não resolve nada 
e vive ligando  a qualquer hora ( a diversão 
dele é o celular)  para informar que  acabou 
a energia,  a vaca escapou do pasto ou que 
precisa faltar 3 dias pra  visitar a sogra.
 Os custos com veterinário e 
medicamentos está ficando alto porque os 
leitões estão com diarreia,  os  pintinhos  
morrendo  e as galinhas pararam de botar.  
Quando os frangos ficam prontos, mais pela 
idade que pelo tamanho,  começa a batalha 
pra vender:  um amigo quer um mais  paga 
20 reais se for limpo e entregue na casa dele. 
O outro até compra dois, mas  paga só 15.  A 
mulher está brava porque não aguenta mais 
preparar os frangos que ele traz  todo dia.
 A essa altura ele já percebeu que vai 
acontecer o mesmo com os porcos. Também  
a  alface  vai ficar pronta para consumo ao 
mesmo tempo, e não sabe pra quem vender.  
Mas ele não pode abandonar este sonho. 
Quem sabe investir em frutas, legumes,  
criar peixes, codornas, abelhas?
 Retomo aqui, meu caro leitor, que 
quer curtir a aposentadoria em uma bucólica 
chácara, a ideia de escala que comentei  no 
começo. A única forma de uma chácara de 
aposentado dar pouco prejuízo é exagerar 
na escala.... pra baixo.
 Acredite no conselho de quem já  
“fiz” isso:  plante somente umas 20 
sementes de alface por vez e regue 
manualmente.  Compre no máximo 5 
galinhas rústicas e esqueça de vacas e 
porcos. Plante algumas  árvores frutíferas, 
de preferência as  próprias da região.  Ah! 
Nem pense em  cavalo e charrete para 
distração dos netos. A internet ganha fácil 
esta disputa pela atenção deles.      
 Agora, se você insistir em produzir, 
é bom arrumar outro  sustentar emprego para
a chácara. Aí, mais tarde, com duas 
aposentadorias, quem sabe possa tentar de 
novo.  

**********************************
Renato de Paiva Pereira é empresário e 
escritor

parciais (dentro dos limites fixados na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias - LDO) e sem 
intromissões indevidas em sua execução.
 Ademais, a PEC 241 não dispôs 
sobre limitações de despesas públicas 
destinadas à saúde e educação, antes 
propõe limites globais para cada Poder, não 
havendo que se falar em vedação do 
Princípio do Retrocesso Social, até porque 
os limites mínimos constitucionais e legais 
a serem aplicados na saúde e educação não 
foram alterados , sem falar que a [v]
correção do orçamento, pelo IPCA, 
contribuirá para que não haja um 
congelamento das despesas públicas.
 Caberá, pois, ao Poder Executivo 
(titular da função precípua de administrar) 
priorizar, dentro do limite global aprovado 
na LDO, em quais áreas serão realizadas as 
despesas públicas as despesas de maior 
vulto, incluindo-se as de saúde e educação.
 Reforça-se, pois, a necessidade de 
q u e  o s  g a s t o s  p ú b l i c o s  s e j a m  
eficientemente planejados e executados.  
Planejamento: talvez esse seja o grande 
legado de natureza administrativa a ser 
deixado para o Poder Público.
 Ademais, a proposta reforçará a 
tese constitucional segundo a qual o 
orçamento deve ser determinante para o 
setor público e indicativo para o setor 
privado , além de contribuir com a [vi]
efetividade do Princípio Orçamentário da 
Exatidão, que exige seja a peça 
orçamentária elaborada o mais próximo 
possível da realidade, estimando-se 
receitas e fixando-se despesas segundo as 
possibilidades do Estado e reais 
necessidades da sociedade.
 N ã o  h á ,  p o i s ,  v í c i o s  d e  
inconstitucionalidade na proposta. A 
grande inovação jurídica da proposta, por 
outro lado, será a positivação do Princípio 
do Equilíbrio Orçamentário da Despesa 
Pública, consubstanciado na fixação de 
limites globais para as despesas públicas de 
cada Poder da União.
 Aliás, trata-se de princípio que já 
teve assento na Constituição de 1967 , a [vii]
despeito de sua existência na legislação 
infraconstitucional brasileira (art. 1°, §1°, 
da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF ). Não [viii]
mais prevalecerá, pois, o entendimento do 
renomado mestre José Afonso da Silva, 
proferido antes do advento dessa proposta 
de emenda à Constituição , caso a [ix]
proposta seja aprovada pelo Senado 
Federal.
 Com efeito, a responsabilidade da 
gestão fiscal pressupõe ações voltadas à 
limitação das despesas públicas (equilíbrio 
das contas públicas), especialmente em 
períodos de recessão da economia (receita 
pública < despesa pública), justificando-se, 
pois, a aprovação da PEC 55 pelo Senado 
Federal (antiga PEC 241).
 Por fim, espera-se que essa 
proposta contribua com o Sistema 
Orçamentário Brasileiro, enfatizando-se a 
função do planejamento, que deve ser 
determinante para o Poder Público (art. 174 
da CF/88).

*********************************
Juliano Rizental Rodrigues Carvalho é 
advogado e analista de Contas do 
Ministério Público de Contas - MPC/MT

Aposentado PEC 241
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Marlone(Brasil) - 21/04/2016, 
Corinthians x Cobresal, Copa 
Libertadores
Lionel Messi (Argentina) - 
21/06/2016, Estados Unidos x 
Argentina,  Copa América 
Centenário
Neymar(Brasil) - 08/11/2015, 
B a r c e l o n a  x  Vi l l a r r e a l ,  
Campeonato Espanhol
Saúl  Ñíguez (Espanha)  -  
27/04/2016, Atlético de Madrid x 

Bayern de Munique, Liga dos 
Campeões
Daniuska Rodríguez (Venezuela) 
- 14/03/2016, Venezuela x 
Colômbia, Sul-Americano Sub-
17 Feminino
Simon Skrabb (Finlândia) - 
31/10/2015, Gefle x Åtvidaberg, 
Campeonato Sueco 
Mohd Faiz Subri (Malásia) - 
16/02/2016, Penang x Pahang, 
Campeonato Malaio

Bromwich, pelo Campeonato 
Inglês, no dia 1º de outubro.
 Esta é a oitava edição do 
Prêmio Puskás, criado em 
homenagem ao ex-jogador 
húngaro, atacante do Real Madrid 
nos anos 50 e 60. Os vencedores 
foram: Cristiano Ronaldo (2009), 
Hamit Altintop (2010), Neymar 
(2011), Miroslav Stoch (2012), 
Zlatan Ibrahimovic (2013), 
James Rodríguez (2014) e 
Wendell Lira (2015).
Confira a lista completa 
abaixo:
Mario Gaspar (Espanha) - 
1 3 / 1 1 / 2 0 1 5 ,  E s p a n h a  x  
Inglaterra, amistoso
Hlompho Kekana (África do Sul) 
- 26/03/2016, Camarões x África 
do Sul, fase de classificação para 
a Copa Africana de Nações

 Fifa divulgou nesta As e g u n d a - f e i r a  o s  
candidatos ao Prêmio 

Puskás de 2016. Dois brasileiros 
estão entre os dez concorrentes: 
Marlone, do Corinthians, pelo 
voleio anotado contra o Cobresal, 
pela Copa Libertadores, e 
Neymar, do Barcelona, no 
famoso golaço diante  do 
Villarreal pelo Campeonato 
Espanhol. 
 O argentino Lionel Messi 
também está na lista pela falta 
cobrada sobre os Estados Unidos, 
na Copa América Centenário.
 O prêmio será entregue 
durante a cerimônia do Fifa The 
Best, que vai anunciar o melhor 
jogador do mundo no ano, no dia 
9 de janeiro de 2017, em Zurique, 
na Suíça. O voto está aberto ao 

público no site da entidade. 
 No dia 2 de dezembro, a 
lista será reduzida a três 
finalistas, como já aconteceu 
anteriormente, mas a eleição 
seguirá disponível.
 Segundo comunicado no 
site da entidade, um painel com o 
argentino Gabriel Batistuta, o 
holandês Marco van Basten e a 
brasileira ajudou a escolher os 
golaços. A Fifa só considerou 
gols marcados entre 30 de 
setembro de 2015 e 30 de 
setembro de 2016, o que explica, 
por exemplo, a ausência do 
alemão Mesut Özil, do Arsenal – 
a  o b r a - p r i m a  c o n t r a  o  
Ludogorets, pela Liga dos 
Campeões, aconteceu no dia 1º de 
novembro. E também do francês 
Payet, do West Ham, sobre o West 

ala direito deixou rendido o goleiro 
Renan.
 Na segunda etapa, Héldio 
recebeu livre na esquerda e bateu na 
saída do goleiro Renan para virar o 
placar a favor do Mutuense, com 
6'30 minutos de jogo. Aí o relógio 
começou a jogar contra o Miranda. 
Quando faltavam cinco minutos para 
o fim da partida, o técnico Deco 
escalou goleiro linha para tentar 
forçar o empate. A pressão não deu 
resultado, e em um momento de 
contra-ataque Potinho arriscou da 
própria meta para fazer o terceiro do 
Mutuense, aos 19'20.
 - Graças a Deus fechamos o 
ano com chave de ouro, com esse 
trabalho feito desde o início do ano. 
O segredo da vitória é a família. O 
Mutuense é uma família, não é só um 
time. Essa energia que a gente tem 
dentro do vestiário, aplica dentro de 
quadra. Esses jogadores são 
merecedores da vitória - comentou o 
técnico Dudu.
 - A gente lutou, sabíamos 
que seria um jogo difícil e quem 
errasse menos conseguiria a vitória. 
Acho que eles aproveitaram melhor 
do que nós as chances e ficaram com 
o título - avaliou Euler, do time de 
Miranda.

o tira-teima entre mato-Ngrossenses e sul-mato-
grossenses para saber quem 

é o melhor no futsal, deu Mato 
Grosso. O Mutuense derrotou o 
Miranda por 3 a 1 neste sábado e 
ficou com o título da Copa dos 
Campeões. 
 A v i t ó r i a  d o s  m a t o -
grossenses aumentou a hegemonia 
sobre os vizinhos do sul: em onze 
edições do torneio, os times de Mato 

Grosso venceram sete vezes.
 O público que lotou o 
ginásio Oswaldo Tognini, em 
Campo Grande, viu uma partida 
eletrizante no início. Logo a 1'50 de 
bola rolando, Chida abriu o placar 
para o Miranda depois de uma 
bobeada da defesa do Mutuense. O 
pivô apareceu atrás do marcador 
para desviar do goleiro Gangão. Aos 
8'45, Pepê fez um belo gol para 
empatar a partida. De calcanhar, o 

Globo Esporte

Globo Esporte

Final da Copa dos Campeões de futsal entre Miranda e Mutuense  

Foto: Átilla Eugênio/TV Morena

Copa dos Campeões: Mutuense bate 
Miranda e aumenta hegemonia de MT

FUTSAL MT/MS

Marlone é "intruso" em candidatos ao 
Prêmio Puskás com Neymar e Messi

Neymar é um dos favoritos a ficar entre os três finalistas do Puskás pelo gol marcado sobre o Villarreal  

Foto: Getty Images

Corintiano concorre por voleio contra o Cobresal, na Libertadores. Três gols foram 
marcados em 2015, mas após fechamento da lista passada, incluindo o de Neymar
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m tempos de crise, um dos Emaiores  desa f ios  dos  
gestores, seja ele público ou 

privado, é fazer mais com menos 
recurso. Lição que 60 profissionais 
da Segurança Pública começaram a 
aprender nesta segunda 21, no Curso 
Superior de Polícia, que teve a 
abertura no Salão Nobre Cloves 
Vettorato, no Palácio Paiaguas.  
 A Especialização Lato 
Sensu de Gestão de Segurança 
Pública, também conhecida por 
"Curso Superior de Polícia" (CSP 
2016/2017), é destinada a graduação 
de 44 delegados de polícia da Classe 
'C', 7 oficiais superiores da Polícia 
Militar, 4 do Corpo de Bombeiros 
Militar, 3 peritos da Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Politec), e 2 
policiais rodoviários federal. Aula 
inaugural foi ministrada pelo gestor 
governamenta l ,  Vinic ius  de  
Carvalho Araújo, que falou sobre o 
"Modelo de Gestão Pública na 
Administração Pública Gerencial", 
durante sua primeira aula que 
começa hoje e segue até sexta-feira. 
 " A crise oportuniza olhar 
mais para dentro, tentar melhorar o 
gerenciamento. Vamos discutir 
durante esse curso os modelos de 
g e s t ã o ,  t a n t o  a s  f a s e s  d a  
a d m i n i s t r a ç ã o  p ú b l i c a  -  
patrimonialista, burocrática e 
gerencial - e os modelos específicos 
como as parcerias público-privada, 
organizações sociais, concessões, 
que se aplicam também as políticas 
de segurança", disse.
 O secretário de Segurança 
Pública, Rogers Elizandro Jarbas, 

que também é aluno do CSP, 
destacou interação das instituições e 
a  real ização do curso com 
investimento de 50% a menos do que 
no último Curso Superior de Polícia.
 "Vamos ter com toda a 
certeza mais qualidade. Temos um 
c o r p o  d o c e n t e  p r e p a r a d o ,  
estruturado e alunos qualificados. A 
Escola de Governo tem sido uma 
grande parceira na realização desses 
cursos de capacitação e a Secretaria 
de Segurança Pública tem buscado a 
multiplicação do conhecimento aos 
profissionais de segurança. Esse 
Curso Superior de Polícia vai ao 
encontro das nossas aspirações 
porque prepara os profissionais  para 
exercerem a gestão em suas 
instituições, em todos os níveis, em 
especial, o estratégico e tático", 
enfatizou Jarbas.
 A Pós-Graduação (CSP) de 
2016/2017 é coordenada pela 
Academia da Polícia Judiciária Civil 
(Acadepol) em conjunto com a 
Secretaria de Estado de Gestão 
( S e g e s ) ,  p o r  m e i o  d a  
Superintendência da Escola de 
Governo de Mato Grosso.
De acordo com o diretor da 
Acadepol, Carlos Fernando da 
Cunha Costa, o CSP iniciado nesta 
segunda-feira, é o terceiro realizado 
pela Polícia Judiciária Civil para 
graduação de delegados da Classe C, 
que necessitam do curso para 
progressão a Classe Especial, e 
instituições convidadas. A parceria 
com a Escola de Governo é a 
primeira efetivada com a Polícia 
Judiciária Civil, na realização do 

Curso Superior de Polícia. A Escola é 
a responsável por toda parte 
pedagógica, seleção dos professores, 
apoio metodológico, certificação 
final e publicação dos trabalhos ao 
término da capacitação.
 "Foi feito um convênio entre 
a Secretaria de Gestão e a Secretaria 
de Segurança Pública para ofertar 
essa pós-graduação, em Gestão de 
Segurança Pública. As aulas 
começam hoje, em período integral, 
e o curso tem duração de 1 ano. Ao 
término terão um trabalho e os 
melhores  se lec ionados  será  
publicado um livro", disse a 
coordenadora da Escola de Governo, 
Maricilda Nascimento.
 T a m b é m  e s t i v e r a m  
presentes na abertura do Curso 
Superior de Polícia, a Diretora Geral 
Adjunta da PJC, Daniela Silveira 
Maidel; o Comandante Geral da 
Polícia Militar, coronel Gley Alves 
de Almeida Castro; a Diretora Geral 
Adjunta da Politec, Alessandra Paiva 
Puertas; a Secretária Adjunta de 
Gestão de Pessoa da Seges, coronel 
PM Adriana Metelo, os Diretores 
G e r s o n  V i n i c i u s  P e r e i r a   
(Inteligência) e Walfrido Franklin 
Nascimento (Interior) Nascimento, 
d e  I n t e l i g ê n c i a ,  a l é m  d e  
representantes do Corpo de 
Bombeiros Militar, servidores da 
Acadepol e os alunos. O CSP tem 
carga horária de 440 horas/aulas. As 
aulas serão ministradas, em período 
integral, uma semana por mês, na 
sala multiuso da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp), até o 
término em dezembro de 2017.

SEGURANÇA PÚBLICA

Modelo de Gestão Pública é tema da aula 
inaugural do Curso Superior de Polícia

Assessoria | PJC-MT
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contendo roupas e 5 tabletes de 
pasta base de cocaína e cinco 
munições calibre 38. Cerca de 5 
minutos, após iniciarem as buscas 
no local, observaram que uma 
motocicleta se aproximava do 
local, sendo constatado que se 
tratava da mesma que conseguiu 
escapar da abordagem, e que 
estava junto com a moto do 
suspeito que conseguiu fugir, 
deixando a droga para trás.
 A motocicleta XRE-300,  
de cor vermelha com placas QBL- 
3400, que era ocupada pelos 
suspeitos F.M.G. de 26 anos e 
M.B.V.S. de 21 anos.  A atuação 
dos suspeitos é características de 
batedores de estrada que vão na 
frente, verificando se há barreira 
policial, fazendo de tudo para 
desviar a atenção, e provocando 
até uma perseguição policial, para 
que o  comparsa  que es tá  
transportando algo de ilícito tenha 
passagem segura. Da mesma 
forma que agiram, porém sem 
êxito, devido não serem seguidos 
pela viatura policial.
 Através de checagens , dos 
dados dos mesmos , foi constatado 
que ambos á possuem passagem 
pela polícia. A motocicleta Honda 
Titan estava com a placa QBN-
3192, que era de outro veículo, ( 
moto tipo Bros), que tinha  registro
de furto, junto ao sistema, sendo 
que a placa original era KAM-
5943, de Glória D´oeste-MT
 Os  Suspe i tos  fo ram 
conduzidos juntamente com as 
motocicletas, e a droga para a 
Delegacia de Polícia Federal de 
Cáceres, onde outras providências 
foram tomadas. 
( Fronteira Alerta)

oite de sábado, 19 e mais Num crime de tráfico estava 
s endo  r ea l i z ado  na  

fronteira Brasil Bolívia, sendo 
frustradas pela ação do GEFRON. 
Quando avistaram  dois faróis de 
motos ao longe, que seguiam 
sentido fronteira para Cáceres, 
contrários ao da Viatura.
 Os policiais pararam a 
viatura e se prepararam para 
realizar a abordagem, das motos. 
Por uma razão desconhecida até 
aquele momento, os veículos 
pararam por um breve tempo e 
apenas uma moto seguiu em 
direção a viatura. Os policiais logo 
perceberam que se tratava de uma 
estratégia, para desviar a atenção 
deles, e que provavelmente seria 
uma situação de tráfico de drogas. 
A suspeita é que a moto que foi de 
encontro a eles era um batedor, que 
alguma droga poderia estar na 
outra  que permaneceu parada.
 Quando a motocicleta se 
aproximou  da viatura, os policiais 

deram ordem de parada, porém o 
condutor  não  obedeceu  e  
e m p r e e n d e u  f u g a ,  s e n d o  
visualizado que se tratava de uma 
moto tipo  Honda XRE de cor 
vermelha, com dois ocupantes. 
 Como a experiência é a 
alma do negócio, e  todos são 
p ro f i s s iona i s  dev idamente  
preparados e capacitados para 
estes tipos de casos, os policiais 
partiram em direção a moto que 
permaneceu parada. Quando se 
aproximavam , do veículo, 
v i s u a l i z a r a m  o  p i l o t o  
abandonando  o  ve ícu lo  e  
adentrando em meio ao mato. 
 Ao chegarem no local, 
constataram que o veículo moto  
Honda  Titan de cor vermelha com 
p lacas   QBN-3192 ,es tava  
abandonado, pois realmente o 
piloto havia conseguido escapar 
em meio ao mato.   Foi realizado 
uma vistoria, sendo encontrado 
próximo a motocicleta uma 
mochila  de cor  vermelha,  

branca, que no momento estava 
sem suas placas de identificação. 
 Que ao  se  rea l izar  
consulta do veículo nos sistemas 
disponíveis pelo número do 
chassi constou que se tratava do 
veículo de placa NJF0981 com 
queixa de Furto ocorrido no dia 
18/11 (sexta feira), na Capital do 
Estado. 
 O veículo era Conduzido 
por um senhor de iniciais F. V. R. 
de 53 anos, que portava apenas 
um boletim de ocorrência de 
extravio de documentos. 
 Diante dos fatos foi dada 
voz de prisão ao condutor, o qual 
foi encaminhado à Delegacia de 
Po l í c i a  C iv i l  de  Poconé  
juntamente com o veículo para as 
providências que o caso requer. 
(Ripa Nos Malandros)

BR 070, a PRF em fiscalização de 
r o t i n a  f o i  a b o r d a d a  a  
caminhonete Fiat/Strada, de cor 

a manhã de segunda Nfeira, 21/11, por volta das 
10:30Hs, no KM 635, da 

Verde e foi interceptado na rodovia, já 
nos limites do município de Primavera 
do Leste.  O carregamento foi  
encontrado camuflado entre a carga de 
caroços de algodão, conforme uma 
denúncia recebida esta semana pela 
Polícia Civil. O motorista do caminhão, 
G.M,C, de 58 anos, foi autuado em 
flagrante por tráfico de drogas.
 Ele informou aos policiais que 
apenas fazia o transporte da substância 
para o Maranhão.  Participaram da ação 
policiais civis de Campo Verde, com 
apoio da Derf de Primavera do Leste.
( Midia News)

 Polícia Civil apreendeu uma Acarga de 324 quilos de maconha 
na manhã de sábado (19), em 

Primavera do Leste (231 Km de 
Cuiabá). A apreensão ocorreu após 
investigação da Delegacia de Campo 
Verde (131 km ao Sul), com apoio da 
Delegacia de Roubos e Furtos de 
Primavera do Leste. Os tabletes de 
maconha estavam distribuídos dentro de 
12 sacos brancos, transportados em um 
carreta Scania/R 480 branca, com placas 
de Teutônia (RS), em meio a uma carga 
de algodão.
 O veículo passou por Campo 

arma foi encontrada, sendo uma 
garrucha de 02 canos, Cal. 22.
 Os policiais disseram 
ainda que o suspeito, de iniciais 
L.V.D. de 23 anos, morador do 
Bairro Santa Isabel, ainda tentou 
resistir a prisão, sendo com isso 
necessário fazer o uso da força 
moderada para conte-lo, depois o 
indivíduo foi recolhido pro 
camburão e encaminhado até o 
C I S C  p a r a  a s  d e v i d a s  
providências. 
 Segundo ainda os policiais 
a arma (garrucha), provavelmente 
estaria com 02 munições, porém 
deve ter caído no momento em que 
o suspeito a jogou no chão, 
tentando esconder da guarnição.
( Ripa Nos Malandros)

a madrugadinha de  20/11 N(domingo), por volta das 
05:00Hs, a guarnição da 

policia militar recebeu uma 
informação de que no badalado 
Posto Guará, localizado na 
esburada Avenida 7 de Setembro, 
havia um indivíduo armado e que o 
mesmo estava trajando bermuda e 
camiseta de cor preta.
 Diante das informações a 
rádio patrulha imediatamente foi 
prolocal do fato, chegando lá 
viram o indivíduo com as mesmas 
características descritas na 
denúncia, que quando viu os 
policiais o mesmo tentou fugir 
adentrando em um beco lateral, na 
tentativa de esconder a referida 
arma, porém foi enquadrado e a 

Gefron apreende mais 5 quilos de 
droga e prende dois em Cáceres 

ROTINA - PRF recupera em 
Poconé veículo furtado em Cuiabá

PM prende suspeito armado com garrucha 
em pátio de posto de combustível 

 Polícia apreende 324 kg de 
maconha em carga de algodão
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