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Vestibular compreende duas fases realizadas em etapa única, no dia 10 de junho, a primeira composta de provas objetivas e a segunda com a prova de redação

Unemat oferece 2.470 vagas
em 61 cursos nos 12 campus
Foto: Arquivo

A Universidade do Estado de Mato Grosso oferta 2.470 vagas, em 12
municípios do Estado, para o Vestibular 2018/2, com ingresso no segundo
semestre deste ano. A inscrição deve ser efetuada via internet no período de 26 de
março a 10 de maio. Podem solicitar isenção de taxa candidatos com renda
familiar inferior a dois salários mínimos, doadores de sangue ou profissionais
técnicos da Educação Superior da Unemat. Página 03

NO PANTANAL

Gefron doa material escolar
e brinquedos para estudantes
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Ser bicho-calouro da Unemat é o sonho de todo estudante
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Comédia Trágica

Bendigo-te Pai!
O Evangelho de hoje apresenta-nos Jesus que
reza. Do seu Coração brotam estas palavras: «Bendigote, Pai, Senhor do céu e da terra...» (Mt 11, 25). Em
Jesus, a oração surgia espontaneamente, mas não era
um opcional: Ele costumava retirar-se em lugares
desertos para rezar (cf. Mc 1, 35); o diálogo com o Pai
estava em primeiro lugar. E assim os discípulos
descobriram com naturalidade como a oração era
importante, até que certo dia lhe perguntaram:
«Senhor, ensina-nos a rezar» (Lc 11, 1). Se quisermos
imitar Jesus, iniciemos também nós por onde Ele
começou, ou seja, pela oração. Podemos questionarnos: nós, cristãos, oramos o suficiente? Muitas vezes,
no momento de rezar, vêm à mente tantas desculpas,
muitas coisas urgentes para fazer... Depois, por vezes,
pomos de lado a oração porque estamos atarefados num
ativismo que se torna inconcludente quando
esquecemos «a melhor parte» (Lc 10, 42), quando
esquecemos que sem Ele nada podemos fazer (cf. Jo
15, 5), e assim abandonamos a oração. Cinqüenta anos
após a sua partida para o Céu, São Pio ajuda-nos
porque, como herança, nos quis deixar a oração. Ele
recomendava: «Orai muito, meus filhos, rezai sempre,
sem nunca vos cansardes.»
No Evangelho, Jesus mostra-nos também
como se reza. Antes de tudo, diz: «Bendigo-te, Pai»;
não começa, dizendo: “Preciso disto e daquilo”, mas
dizendo: «Bendigo-te». Não conhecemos o Pai sem
nos abrirmos ao louvor, sem dedicar tempo unicamente
a Ele, sem adorar. Como esquecemos a prece de
adoração, a oração de louvor!
Devemos retomá-la. Cada um pode
interrogar-se: como adoro, quando adoro, quando
louvo a Deus? Retomar a prece de adoração e de louvor.
O segredo para entrar cada vez mais em comunhão com
Ele é o contato pessoal, cara a cara, o estar em silêncio
diante do Senhor. A oração pode nascer como pedido,
até de intervenção imediata, mas amadurece no louvor
e na adoração. Então, torna-se verdadeiramente
pessoal, como para Jesus, que depois dialoga de modo
livre com o Pai: «Sim, Pai, bendigo-te porque assim
decidiste na tua benevolência» (Mt 11, 26). E então, no
diálogo livre e confiante, a oração assume a vida inteira
e leva-a diante de Deus.
E então questionemo-nos: as nossas preces
parecem-se com as de Jesus, ou reduzem-se a
esporádicas chamadas de emergência? “Preciso disto”,
e então rezo imediatamente. E quando não tens
necessidade, o que fazes? Ou então, interpretamo-las
como calmantes para tomar em doses regulares, para
ter um pouco de alívio do stress? Não, a oração é um
gesto de amor, é estar com Deus e levar-lhe a vida do
mundo: é uma indispensável obra de misericórdia
espiritual.
E se nós não confiarmos os irmãos, as
situações ao Senhor, quem o fará? Quem intercederá,
quem se preocupará em bater ao Coração de Deus para
abrir a porta da misericórdia à humanidade
necessitada? Foi por isto que padre Pio nos deixou os
grupos de oração. Disse-lhes: «É a oração, esta força
unida de todas as almas boas, que move o mundo, que
renova as consciências, que cura os doentes, que
santifica o trabalho, que eleva a assistência à saúde, que
dá força moral, que dilata o sorriso e a bênção de Deus
sobre todos as prostrações e debilidades».
Conservemos estas palavras e voltemos a
interrogar-nos: eu rezo? E quando rezo, sei louvar, sei
adorar, sei levar a minha vida e a de todas as pessoas a
Deus?

A propaganda enganosa do
Ministério da Educação na mídia não leva
a nada, cheia de jargões, artistas de
agencias publicitárias, pagas com o
dinheiro do povo, sorrisos fabricados,
vertendo balelas e falácias dos leads
preparados, pra enganar incautos, que o
ensino brasileiro melhorou e oferece
condições super-humanas e democráticas
para os estudantes e pais; Fies sem juros e
os cambaus, tanta esmola que até São
Longuinho desconfia.
Por trás de toda esta parafernália
midiática, para quem tem o mínimo de
noção, decifrou as verdadeiras razões que
estão na base da pressão pela rápida
reforma do ensino médio. Vejam só, nos
últimos dois anos, o governo estuda, no
Conselho Nacional de Educação, liberar
até 40% da carga didática do ensino médio
(de qualquer disciplina) para o ensino à
distância. Uma medida que deverá
promover a segregação escolar de forma
mais nítida, criando escolas on line de
baixo custo (e de baixa qualidade) para os
mais pobres e mantendo a escola regular
cada vez mais para as classes mais bem
posicionadas financeiramente,
principalmente aquelas em que os filhos
não precisem trabalhar para sobreviver.
Assunta bem no golpe, logo, irá
deslocar, com o tempo, o financiamento
da educação para a iniciativa privada
retirando recursos da escola pública e sua
expansão, é questão de tempo o
aparecimento dos vouchers, algo como
uma bolsa para estudantes em escolas on
line privadas. Nos moldes da mídia
fabricada mencionada supra, a discussão
virá embalada em introdução de
inovações tecnológicas na educação. Papo
de engodo, pode crer, abrindo o leque ao
mercado, que já vinha se preparando para
entrar neste campo.
Recentemente foram feitas
alterações que visavam viabilizar este
passo, principalmente a liberação de pólos
de educação à distância no ensino
superior. Foi o primeiro passo, para jogar

na tal EAD o ensino médio, tirando a
responsabilização do Estado brasileiro
com a formação crítica e sólida da
juventude, e também com a infraestrutura
escolar. Daí, para a privatização da
educação é mamão com açúcar, um
incentivo ao aparecimento da escolas
charters on line que prestarão serviços de
educação à distância.
Vale lembrar que este caminho foi
seguido pelos americanos e, hoje, as
escolas charters on line americanas estão
entre as com piores desempenhos nos
relatórios avaliativos. Pois bem, este
amplo preâmbulo, para relembrar que a
gente era feliz e não sabia, nos velhos
tempos do curso de admissão ao ginásio
dos anos 60 do século XX. Nosso
tradicional e antigo curso primário era
composto de quatro anos e para ingressar
no curso ginasial, éramos submetidos a
uma avaliação de nossos reais
conhecimentos gerais, adquiridos no
curso primário, denominado exame de
admissão ao ginásio, praticamente um
pequeno vestibular, obrigatório para os
alunos saídos do curso primário.
Devidamente aprovados nesse
exame de conhecimentos gerais,
composto pelas matérias de português,
matemática, história, geografia,
estávamos aptos para ingressar no curso
ginasial e, durante mais quatro anos,
aprender os conhecimentos ministrados
em suas quatro séries.
O tempo passou, a fila andou e
depois de marchas e contramarchas,
estamos no risco de uma contramão na já
falha educação do século XXI,
substituição do vestibular por avaliações
nem sempre comprovadas, as faculdades
PPP (Papai Pagou, Passou), deformando
gerações futuras. E vem agora o governo
falar em liberar até 40% da carga horária
do ensino médio e até 100% da jornada da
educação de jovens e adultos para ser
realizada a distância. Seria trágico não
fosse cômico, acreditamos nas duas
assertivas, uma comedia trágica.

X
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BRANCAS

Para o setor de obras da prefeitura municipal de
Cáceres que mesmo com ameaças de chuvas, tem
sabido usar os intervalos das precipitações
pluviométricas e restaurado o leito carroçável tanto
na periferia como no centro da cidade. Exemplo, a
restauração dos trechos de sextavadas, virtuais
panelas de barro durante a chuvarada.
PRETAS

Para os sujismundos da city que continuam
emporcalhando as ruas e praças da cidade, um
pedaço de mau caminho, a rua do Sangradouro,
cujos entulhos jogado causam além de mau-cheiro,
incomodo aos transeuntes e durante as chuvas, são
levados para bocas de lobo, entupindo as mesmas e
causando inundação em moradias e comércios.
BRANCAS

Para o programa itinerante Caminhão do Peixe,
desenvolvido pela Prefeitura de Cáceres, em
parceria com produtores rurais, que comercializa
pescados na cidade, diretamente dos piscicultores
da região ao consumidor final. O caminhão estará
no local para atender os clientes a partir desde
sábado (24) até quinta-feira (29) exceto no
domingo, vendendo o quilo do pescado sem
vísceras, a R$ 10 o quilo.
PRETAS

Foto da Semana
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No click de Pedro Miguel, flagrante de um
acidente registrado na quarta feira em Cáceres,
na Rua dos Periquitos, no Maracananzinho, onde
o Fiat Pálio, placas LNF 3980, dirigido por um
bebum, perdeu o controle e capotou quando ele
passava sobre a ponte do córrego ali existente. O
motorista com visível sinal de embriaguez foi
localizado pelos policiais e o pois-é, foi
rebocado pelo guincho até o pátio do CISC.
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Para os planos de saúde que em sua maioria não
respeitam o mínimo de dignidade humana de seus
associados e dependentes, que é o direito a vida,
retardando, quando não, negando atendimento
mesmo em casos emergenciais, com aleivosias
típicas da burocracias. Curiosamente, o mesmo
tratamento não é dispensado quanto aos
pagamentos, diga-se de passagem, com reajustes
bem acima da inflação.
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INSCRIÇÕES ON-LINE

São oferecidos 61 cursos, com 30% das vagas para estudantes de escolas públicas, 25% para negros ou pardos e 5% para indígenas e 40% para ampla concorrência

Vestibular da Unemat terá
2.470 vagas em todo estado
Assessoria

Foto: Arquivo

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso
(Unemat) oferta 2.470
vagas, em 12 municípios do
Estado, para o Vestibular 2018/2,
com ingresso no segundo
semestre deste ano. A inscrição
deve ser efetuada via internet, no
e n d e r e ç o
www.unemat.br/vestibular, no
período de 26 de março a 10 de
maio. O valor da taxa é de R$ 100.
Podem solicitar isenção
de taxa candidatos com renda
familiar inferior a dois salários
mínimos, doadores de sangue ou
profissionais técnicos da
Educação Superior da Unemat.
Para esses casos, a solicitação
deve ser protocolada no período
de 26 a 29 de março.
São oferecidos 61 cursos
nos seguintes campus: Alta
Floresta: Agronomia, Ciências
Biológicas, Direito e Engenharia
Florestal; Alto Araguaia: Direito;
Barra do Bugres: Arquitetura e
Urbanismo, Ciência da
Computação, Direito,
Engenharia de Produção
Agroindustrial, Engenharia de
Alimentos e Matemática;

Administração/Noturno,
Agronomia, Ciências Contábeis,
Ciências Biológicas,
Enfermagem, Engenharia Civil,
Jornalismo e Letras.
A Unemat adota sistema
de ações afirmativas: todos os
cursos oferecidos destinam 30%
das vagas para estudantes
oriundos de escolas públicas, e
reservam 25% para candidatos
negros ou pardos e 5% para
candidatos indígenas. As outras
40% das vagas são para ampla
concorrência

BRIGA DE ALUNOS
Inscrições pela internet vão 26 de março a 10 de maio

Cáceres: Agronomia, Ciência da
Computação, Ciências
Biológicas, Ciências Contábeis,
Direito, Enfermagem, Educação
Física, Geografia, História,
Letras, Matemática, Medicina e
Pedagogia; Diamantino:
Administração, Direito,
Educação Física e Enfermagem;
Juara: Administração e
Pedagogia; Nova Mutum:
Administração, Agronomia e
Ciências Contábeis; Nova

Xavantina: Agronomia, Ciências
Biológicas, Engenharia Civil e
Turismo; Pontes e Lacerda:
Direito, Letras e Zootecnia;
Rondonópolis: Letras e Ciência
da Computação; Sinop:
Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas,
Engenharia Civil, Engenharia
Elétrica, Sistemas de Informação,
Geografia, Letras, Matemática e
Pedagogia; Tangará da Serra:
Administração/Matutino,

SOS PANTANAL

Parceria deve monitorar a
qualidade da água dos rios
Assessoria c/ Redação

O

Fórum Mundial da Água
aberto dia 18 último em
Brasília e encerrado ontem,
23, é maior encontro internacional
sobre água e teve com objetivo
promover a conscientização,
visando a construção de
compromissos políticos e para
aprimorar a gestão e uso eficiente da
água com base na sustentabilidade
ambiental.
Participante do evento
mundial, o Instituto SOS Pantanal,
integrou as discussões do Comitê
Bacia Hidrográfica do Miranda, que
busca soluções sustentáveis para o
uso da água nessa região e no dia 21,
firmou uma parceria com a
Fundação SOS Mata Atlântica para

O vestibular 2018/2
compreende duas fases: a
primeira consta de quatro provas
objetivas com questões sobre
Ciências da Natureza e suas
tecnologias, Matemática e suas
tecnologias, Ciências Humanas e
suas tecnologias, e Linguagens,
Códigos e suas tecnologias. Já a
segunda etapa constitui-se de
prova de redação. As duas fases
são realizadas em etapa única, no
dia 10 de junho, das 8 às 13 horas
e o resultado final será divulgado
a partir do dia 23 de julho.

monitorar a qualidade da água dos
rios e córregos do Pantanal.
Também foi lançado o
relatório: “Observando os rios 2018:
o retrato da qualidade da água nas
Bacias Hidrográficas da Mata
Atlântica”. O levantamento que
avaliou de março de 2017 a fevereiro
de 2018, a qualidade da água de 230
rios e mananciais de 102 municípios
dos 17 estados do bioma e Distrito
Federal.
“Nossa expectativa é firmar
essas novas parcerias com
experiências que deram certo em
outras regiões, para continuarmos
nosso caminho de luta em prol de um
futuro de proteção e
desenvolvimento sustentável do
Foto: SOS-Pantanal

Pantanal”, afirmou Felipe Dias,
diretor-executivo do Instituto SOS
Pantanal.
O Instituto SOS Pantanal
desde a sua criação realiza o
monitoramento das alterações da
cobertura vegetal e uso do solo, na
porção brasileira da Bacia do Alto
Paraguai, Pantanal e a Fundação
SOS Mata Atlântica desde 1991
monitora a qualidade da água dos
cursos, principalmente das áreas
urbanas por meio de um programa
que mobiliza as comunidades, hoje,
com aproximadamente 3.500
voluntários.
O Instituto SOS Pantanal
terá o desafio de estabelecer o
engajamento das comunidades em
rios da Bacia do Alto Paraguai
–Pantanal.

Estudante é esfaqueado durante
briga frente a escola de Cáceres
F.M c/ Redação

U

m adolescente de 16 anos
foi esfaqueado e agredido
na manhã da última quintafeira (22) em frente a uma escola no
município de Cáceres. Os agressores
foram três adolescentes, de 14, 15 e
17 anos. A vítima foi encaminhada
para o Hospital Regional de Cáceres.
De acordo com informações
da Polícia Civil, o crime ocorreu em
uma escola no bairro COHAB Velha.
Um boletim de ocorrências foi
registrado, tendo uma testemunha
disse que, através do circuito interno
de monitoramento, viu o início da
briga. Conforme a mesma, um
adolescente de 15 anos teria
arremessado uma bicicleta contra a
vítima e por isso começaram a
brigar. Os adolescentes de 14 e 17
anos então se juntaram à confusão e

agrediram o garoto de 16 com
pedradas e golpes com capacete.
Um deles acabou desferindo
um golpe de canivete na vítima, que
foi socorrida e encaminhada para o
Hospital Regional de Cáceres, por
onde passou por cirurgia. A polícia
procurou o garoto para apurar a
história, mas ele estava sedado. O
caso ainda deve ser investigado pela
Delegacia Especializada da Criança
e do Adolescente de Cáceres.
Um dos motivos da
violência nas escolas seria o advento
virtual, objeto de debates que
passam a ser foco de palestras
desenvolvidas pelos projetos da
Polícia Judiciária Civil de Mato
Grosso em escolas da região
metropolitana da capital e no interior
do Estado.
Foto: Ilustrativa

Violência tem sido uma triste realidade em algumas escolas

Felipe Dias, diretor-executivo do Instituto SOS Pantanal
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04
ERROU A PONTE

Sinais de pneus na entrada da ponte, são indícios de que motorista encontrado morto pela policia no interior Fiat teria passado mal, capotando carro no rio

Motorista morre na
queda de Uno no rio
Da Redação
Foto: PM/MT

P

or volta das 16h00 da
ultima quarta feira,
policiais militares de
Porto Esperidião atendendo
telefonema sobre um acidente na
rodovia que liga a BR 174 à divisa
com a Bolívia, se deslocaram até
a MT 265, imediações de uma
ponte na Estância Mariita, onde
um veículo havia caído e seu
condutor estaria em perigo no
interior do auto.
No local, os policiais
constataram que o veículo
envolvido no acidente era um Fiat
Uno de cor vinho e que o mesmo
havia capotado, estando com as
quatro roda pra cima e o condutor
realmente ainda em seu interior.
Depois de tentar resgatar o
condutor Daniel Nunes da Mata,
57, com vida e achar uma forma
rápida de prestar os primeiros
socorros, os policiais
constataram que eleja já estava
morto, não restando outra
alternativa, senão solicitar apoio
da Politec.
Conforme apurou
posteriormente os policiais, a
vitima trafegava sozinha sentido

MULTIFINALITÁRIO

Iniciada coleta de dados
no centro e Maravilhas

Assessoria

A

Motorista foi encontrado morto no interior do Uno sinistrado

a uma fazenda na região de
fronteira, na zona rural de Porto
Esperidião, quando
aproximadamente a 12 km da
ponte de madeira sobre o rio
Aguapeizinho, aconteceu o
acidente.
Com a chegada da Politec
e o cadáver foi removido ao IML
de Cáceres para as demais
providencias. Os motivos que

causaram o acidente ainda serão
apurados pela policia, que
levantou no local da tragédia,
sinais de pneus do carro
sinistrado, na guia da ponte, fato
que teria motivado o
capotamento do Uno após o
motorista perder o controle,
vindo a falecer em decorrência da
queda, não se descartando, algum
mal súbito.

QUATRO MARCOS

Prefeitura Municipal de
Cáceres e a Universidade do
Estado de Mato Grosso
iniciam n próxima segunda-feira
(26) a coleta de informações para
compor o Cadastro Territorial
Multifinalitário – CTM,
desenvolvido por meio do convênio
firmado entre a Unemat, Fundação
de Apoio ao Ensino Superior Público
Estadual (Faespe) e Prefeitura de
Cáceres. Nesse primeiro momento
serão visitados os imóveis da região
do Centro e da Rua das Maravilhas e
é fundamental que os moradores
atendam os pesquisadores e bolsistas
e respondam ao formulário. Todos os
pesquisadores estarão identificados
com uniformes, bonés e utilizarão
um tablete para coletar as respostas
dos cidadãos.
A secretária de
Planejamento da Prefeitura, Nelci
Eliete Longhi lembra que sem a
participação da população em
receber e em responder o formulário
não será possível colher informações
e dados reais que vão subsidiar as

decisões do poder público para o
atendimento das demandas atuais e
futuras do município de Cáceres.
No final de 2017 a Unemat e
a Prefeitura realizaram de forma
inicial a coleta de dados em 46
imóveis situados no bairro
Cavalhada I, entre as ruas Riachuelo,
Avenida São João e Avenida
Sangradouro, antiga Vereador
Enedino Sebastião Martins.
A partir dos dados coletados
junto aos moradores por meio dessas
visitas e entrevistas será possível
subsidiar a execução do Plano
Diretor, do Plano de Mobilidade
Urbana (trânsito) e a Reestruturação
Fiscal e Tributária.
“A determinação do prefeito
Francis Maris Cruz é deixemos
Cáceres preparada para crescer e se
desenvolver pelos próximos 25 anos.
Nesse sentido estamos realizando
junto com a Unemat esses grandes
projetos para a nossa cidade, e isso só
será possível se a população estiver
junto conosco nessa empreitada”,
afirma a secretária Nelci Longhi.

Câmara altera lei que restringe
poder do Conselho Previquam

Foto: JCC

Assessoria c/ Redação

V

ereadores do legislativo
de São José dos Quatro
Marcos, aprovaram esta
semana, (dia 20), projeto que
restringe poder do Conselho
Curador da Previdência dos
Servidores Públicos do
município – PREVIQUAM, em
realizações a decisões
administrativas, como por
exemplo: contrato de empresas
que administram recursos
previdenciários.
Neste contexto, houve o
empenho dos vereadores e a
preocupação em ouvir os

principais interessados
(funcionários públicos do
município) e após isso foi
confeccionado o Projeto de Lei
Complementar nº 002 de 05, de
março de 2018.
Ele altera a Lei
Complementar nº 006 de 1º de
junho de 2005, que “dispõe sobre
a reestruturação do regime
próprio de previdência social do
município de São José dos Quatro
Marcos.
Houve então a inclusão do
inciso 3º, que passou a gerar com
a seguinte redação: O
Foto: TVonLineMT

Vereador Renilso Senhorinho, um dos autores do projeto

Planejamento Financeiro e o
Quadro de Detalhamento da
Despesa – QDD, serão aprovados
pelo Conselho Curador e terão
validade após apreciação e
aprovação do Poder Legislativo
Municipal, através de Projeto de
Lei de iniciativa do Prefeito
Municipal.”
O vereador Renilso
Senhorinho, um dos autores do
projeto afirmou que a alteração da
lei deu maior transparências aos
atos da Previdência, e também
transmite uma segurança aos
servidores, aposentados e
pensionistas do município.
A Lei Complementar nº
006 de 1º de Junho de 2005,
também sofreu alteração e
adicionamentos no Artigo 71.
O novo texto alterou o
inciso 3º - Na ausência do Diretor
Executivo por afastamento, férias
e licença por tempo determinado,
o mesmo será substituído pelo
servidor ocupante do cargo de
encarregado do setor de
administração de acordo com a
legislação em vigor.
Finalmente, foi
adicionado o inciso 4º que prevê
novas eleições no prazo máximo
de 90 nos casos de vacância do
cargo de Diretor do Previquam.

Cáceres-MT, 24 e 25 de março de 2018

Serão visitados os imóveis da região central
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NO SANTA ISABEL

Além da recuperação de produtos furtados, a PM intensificando as rondas deteve dois suspeitos na região da Unemat e drogados num boteco do Cavalhada

Vítima reconhece rés-furtiva
e polícia grampeia assaltantes
SESP-MT c/ Redação
Foto: 6ºCR/PMMT

encontraram a dona da
residência, junto com W.F.S.S.
em um bar da região, junto com
outros produtos roubados. Eles
foram conduzidos para a
Delegacia de Polícia de Cáceres
para providências.
Em outra ocorrência na
região da Unemat, dois
indivíduos, L.G.S., 22 anos, e
P.H.C.de O., 15 anos, ficaram
nervosos ao avistarem a viatura
da polícia e tentaram fugir do
local, sendo que um deles, maior
de idade, jogou um objeto no
mato.
Policiais do 6º Batalhão
fizeram buscas nas proximidades
e localizaram uma pistola de
brinquedo de cor preta. Também
estava com eles, um cordão
Objetos furtados da vitima foram localizados num barraco

U

ma mulher, identificada
como K.N.R.,
reconheceu produtos que
haviam sido roubadas de sua casa
em uma outra residência no
bairro Santa Izabel, em Cáceres.
Com a ajuda de policiais
militares do 6º Comando
Regional de Cáceres, alguns
produtos foram recuperados e
dois suspeitos foram presos
ontem.
A vítima foi furtada na

última quarta-feira (21), data em
que registrou boletim de
ocorrência. Entre os bens levados
pelos assaltantes estavam jóias,
bijuterias, câmera fotográfica,
perfume e uma bicicleta.
De acordo com a vítima,
ela foi informada por outras
pessoas sobre quem seria o
assaltante e para onde seus
pertences haviam sido levados.
Ao localizar o endereço,
pertencente a uma mulher

identificada como C.E.B., a casa
estava fechada. No entanto, a
vítima conseguiu reconhecer
alguns de seus objetos pela
janela. Ela então pediu ajuda aos
policiais que faziam rondas pela
região.
Dessa forma, ela
recuperou duas mochilas, duas
câmeras fotográficas, dois
frascos de perfume, uma caixinha
com quatro pen-drives, dois pares
de sapato e bijuterias. Os policiais

dourado. Os dois suspeitos foram
encaminhados para a delegacia.
Ta m b é m n o b a i r r o
Carvalhada, em frente ao Bar
Barbaridade, no pátio da Unemat,
conforme denúncia, havia
pessoas bebendo (bebidas
alcoólicas) e vendendo drogas.
Ao vistoriar o local, os
policiais encontraram quatro
porções de substância análogas a
maconha embaixo de um banco
onde estava a suspeita S.R.B., 30
anos, que tentou fugir do local e
ainda desacatou os policiais.
Na delegacia foi realizada
uma checagem na bolsa da
suspeita e encontrado vestígios
de entorpecentes, supostamente
pasta base de cocaína.

FLAGRA NA RODOVIA

Mula de magrela carregava
saco com 20 kg de cocaína
Redação c/ Assessoria
Foto: Gefron/MT

EXEMPLO CÍVICO

Crianças do pantanal ganham
material escolar e brinquedos
Gefron/MT c/ Redação

P

oliciais militares do
Grupo Especial de
Segurança de Fronteira
(Gefron) doaram material escolar
e brinquedos para estudantes de
uma escola localizada na fazenda
Velho Jofre, na região do
Pantanal mato-grossense. A
entrega foi feita na manhã de

ontem, (23) na propriedade
localizada na região conhecida
como Jofre Velho, próxima de
Poconé.
A equipe está na região
para cumprimento da Operação
Ágata - Transpantaneira 1, de
combate a crimes característicos
das regiões de fronteira.
Foto: Gefron/MT

Missão social educativa do Gefron, uma lição de vida

Aproveitando a ocasião, os
profissionais da segurança
pública conversaram com os
colaboradores das escolas e, com
recursos próprios, adquiriram e
doaram os materiais e brinquedos
aos estudantes. O objetivo foi
aproximar o Gefron da
comunidade local e promover a
integração.
A operação Ágata deve
início na quinta-feira (22) e busca
coibir o narcotráfico,
contrabando de armas, munições
e veículos, descaminho e crimes
ambientais.
Equipes do Gefron e da
Marinha do Brasil realizaram por
24 horas ininterruptas o
patrulhamento terrestre, com
barreiras e abordagens, nas
estradas vicinais da região de
Poconé.
Já outra equipe do Grupo
de Fronteira, em conjunto com
equipe da Marinha do Brasil,
realizou o patrulhamento fluvial
por todo leito dos rios Piquiri, São
Lourenço e divisa com Mato
Grosso do Sul.

Droga veio de bicicleta de San Matias até Cáceres

M

ais de vinte quilos de
d r o g a f o r a m
apreendidos pelos
policiais do Grupo Especial de
Segurança na Fronteira (Gefron),
em operação conjunta com a
Polícia Rodoviária Federal, Canil
Integrado de Fronteira, Delegacia
de Fronteira, e Policia Federal, na
madrugada desta sexta-feira (23),
na BR 070, no município de
Cáceres.
A droga foi encontrada
dentro de saco que estava com o
suspeito de iniciais V. F. S (32)
que se deslocava de bicicleta da
cidade boliviana de San Matias
até Cáceres, o suspeito é morador
do bairro Marajoara. Ele recebia
apoio no percurso e nas paradas
de descanso, onde recebia
alimentação e água do suspeito J.
O. R. (41), que trafegava em um
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veículo Citroën, de cor preta,
placas JYD 4761.
Os policiais já vinham
monitorando os dois suspeitos e
na madrugada desta sexta-feira
(23) por volta das 3 horas da
madrugada, a dupla foi presa com
cerca de 21 kg de substância
análoga a pasta base de cocaína,
nas proximidades do Posto do
Denit, “Balança”.
Ao avistar os policiais o
suspeito V. F. S (32) tentou evadir
do local, jogando a bicicleta ao
chão e adentrando a mata, porém
os policiais conseguiram capturar
o suspeito, e seguida foi preso o
suspeito J. O. R. (41) que
conduzia o veículo Citroën, de
cor preta. O entorpecente e os
dois suspeitos foram
encaminhados a Delegacia da
Polícia Federal de Cáceres.

GERAL
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CABRITOS LAÇADOS

Camioneta Ford Ranger e Toyota Corolla haviam sido roubados em Lucas do Rio Verde, trazidos para Cáceres e recuperados depois de uma caçada pelas ruas

Policiais perseguem bandidos
e recuperam carros roubados
PM/MT c/ Redação
Foto: PM/MT

Carros foram recuperados pela PM em Cáceres

D

epois de intensa
perseguição, a Polícia
Militar de Cáceres,
Agência Regional de Inteligência
e a Força Tática recuperou dois
veículos roubados em Lucas do
Rio Verde na noite da última
quarta-feira (21), oportunidade
em que foram tomados de assalto
de uma família por três elementos
fortemente armados.
Os bandidos levaram os
dois veículos, um Toyota Corolla
de cor branca e placas OBC 4066
e uma camionete Ford Ranger de
cor branca e placas QBP 2644.
Segundo a PM, tudo
começou com um abalroamento
registrado no semáforo da
Avenida Talhamares. O condutor

do Corolla teria colidido
lateralmente com uma
motocicleta e evadido do local
sem prestar os devidos socorros e
após o acidente, os PM's
perseguiram o veículo por
diversas ruas.
Depois de alguns minutos
uma guarnição da Força Tática
avistou o veículo adentrando no
Bairro Vitória Régia, tentaram
realizar a abordagem, e mais uma
vez o condutor empreendeu fuga
por diversas ruas, passando pelos
bairros Vitória Régia e cidade
nova.
Durante a fuga o condutor
se negou a parar, e colidiu com
outro veículo, continuando a
fuga, mas, ao sair do Cidade Nova

e passar em frente ao Atacado
Pantanal perdeu o controle do
veículo, colidindo com o meiofio e uma palmeira da Avenida
São Luiz.
De acordo com os
policiais, após a colisão o menor
de iniciais M. A. S (17) evadiu do
local adentrando a uma loja anexa
ao Atacado Pantanal, e se
escondeu dentro de um dos
provedores do estabelecimento,
onde foi apreendido pelos
policiais.
Após um papo reto com o
menor, que se esquivou de ser o
condutor camionete, os policiais
prosseguindo as diligencias,
localizaram o segundo veículo no
bairro 12 de Agosto em uma
residência. O carro estava
trancado e com um baú na
caçamba, onde estavam diversas
ferramentas entre elas alicates,
fita métricas entre outros objetos.
Segundo a polícia da
cidade de Lucas do Rio Verde,
além dos dois veículos ainda
foram levados da família,
notebooks, bicicletas, um motor
de barco, celulares,
eletrodomésticos entre outros
pertences.

POSSE BRAVA

Justiça manda que moradores
desocupem imóvel de Arcanjo
Da Redação

A

4ª Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de Mato
Grosso negou, por unanimidade,
o direito de posse de um imóvel
residencial aos irmãos, filhos do exfuncionário, já falecido, do ex-bicheiro
João Arcanjo Ribeiro. Os jovens de 27 e
24 anos, tentavam reverter a decisão do
juiz Mario Augusto Machado, da 2ª Vara
Cível de Sinop, que em junho do ano
passado, negou dar a eles a posse do
imóvel de 455 metros quadrados,
localizado na Rua das Aroeiras, no
centro.
No acórdão, publicado no
Diário da Justiça, os magistrados
acompanham o voto do relator,
desembargador Rubens de Oliveira
Santos Filho. Ele entendeu que restou
comprovada, por parte de Arcanjo, a
titularidade formal do domínio sobre o
imóvel e reconhecido como injusta a
posse alegada pelos irmãos, uma vez que
a mesma era exercida com a liberalidade
do empregador João Arcanjo.
A ação de usucapião
extraordinária de terras particulares foi
ajuizada originalmente em agosto de
2009, contra o ex-chefe João Arcanjo
Ribeiro, para quem exercia a função de
gerente de uma lotérica. Na ação, ele
argumentou que vivia na casa desde
abril de 1993 e que havia feito
benfeitorias no imóvel, como
construção de muro, reforma e
ampliação que teriam gastado em torno
de R$ 19 mil na época.
Reginaldo destacou que
quando se mudou para lá, seu filho
Charles tinha pouco mais de 2 anos de
idade e que alguns dias depois, nasceu
sua filha Pâmela, que cresceram naquele
ambiente, o que foi provado com fotos
antigas extraídas de um álbum de
família, bem como com provas das

certidões de nascimento.
Em 2009, o ex-funcionário de
Arcanjo já estava explorando o imóvel
comercialmente, por meio de uma lan
house, de onde tirava seu sustento e de
sua família. Alegou ainda que nunca
sofreu qualquer tipo de contestação, o
que, segundo ele, demonstra a sua posse
“mansa, pacífica e ininterrupta” durante
todo o tempo e que lhe dava o direito de
obter o registro do imóvel e ainda ter
restituído por parte dos exempregadores os valores investidos no
imóvel.
Por outro lado, a defesa de João
Arcanjo Ribeiro contestou os
argumentos de Reginaldo, alegando que
a posse do imóvel por parte de
Reginaldo decorria de “relação de
confiança”, já que ele era funcionário.
A União participou da ação,
destacando que a Justiça Federal havia
decretado o perdimento de bens de João
Arcanjo, mas que a ação pendia de
julgamento de recurso. Em 23 de janeiro
de 2012, o juiz do caso foi informado do
falecimento de Reginaldo Cordeiro dos
Santos. Em agosto daquele ano, seus
filhos pediram para ingressar como pólo
ativo a ação (autores), o que foi aceito.
Após longo trâmite processual,
o juiz de 1º grau concluiu que “restou
claro que o genitor dos autores exercia a
posse em decorrência de permissão de
uso concedida pelo real titular do
domínio, no caso, o réu João Arcanjo
Ribeiro”.
Ele destacou ainda que
depoimentos pessoais dos autores e de
testemunhas confirmaram que
Reginaldo era funcionário do exbicheiro e que a casa em que ele morava,
na verdade, era também seu local de
trabalho, onde os vendedores de jogo do
bicho iam fazer acertos com o gerente.
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APITO EM LUCAS

Bronca é contra lista incluindo o 4º árbitro Danilo de Almeida da FMF e os assistentes Jackson Timóteo, CBF e Maria Caroline da Silva, FMF, de Lucas

Galo cisca e cacareja alto
contra escalação no Passo
S.N c/ Redação

Foto: Julio Tabile

A

Federação Matogrossense de Futebol
anunciou o horário da
primeira semifinal do estadual,
entre Luverdense e Sinop e por
conta da disputa do Lec na
semifinal da Copa Verde, o jogo
de ida será já neste sábado (24), às
19h30, no estádio Passo das
Emas. O Verdão do Norte tem
compromisso marcado dia 28,
diante do Atlético-ES, também no
Passo, o que gerou a necessidade
de 'dar uma acelerada' na
semifinal do estadual.
Dessa forma, o Matogrossense 2018 terá três partidas
neste fim de semana, além da ida

desta semifinal, há as partidas de
volta das quartas, uma hoje às
15h00 entre Operário e União e a
outra, no domingo (25), com o
duelo entre Cuiabá e Dom Bosco
também às 15h00. Os jogos de ida
dos dois duelos terminaram
empatados, 1 a 1 no Luthero
Lopes e 0 a 0 na Arena Pantanal.
Os vencedores destes jogos se
enfrentam na outra semifinal da
competição.
Sobre o confronto entre
Luverdense e Sinop hoje no
estádio Passo das Emas, a
participação do 4º árbitro Danilo
de Almeida da FMF, além dos
assistentes Jackson Timóteo da

CBF e Maria Caroline da Silva da
FMF, todos de Lucas do Rio
Verde, causou mal estar na turma
do Sinop.
Conforme a escalação,
apenas o árbitro principal,
Marcelo Alves, da Confederação
Brasileira de Futebol não é de
Lucas do Rio Verde, município
onde será realizado o jogo, fato
que não agradou o presidente do
Galo do Norte, Dilceu Dal Bosco,
que disse em entrevista, ao Só
Notícias, que o clube fará uma
carta de repúdio e enviará a
federação mostrando todo o
descontentamento.
“Indignação. Esse é o

RODADA E PEPINOS

Chicote estala contra FMF
e Dourado pega o Azulão
O.E c/ Redação

A

lém do jogo entre
Luverdense e Sinop hoje
no Passo das Emas, o
Mato-grossense 2018 terá mais
duas partidas neste fim de
semana, uma também neste
sábado às 15h00 entre Operário e
União e a outra, amanhã, (25),
com o duelo entre Cuiabá e Dom
Bosco também no mesmo
horário.
Assim como anda
bagunçado o campeonato
estadual com jogadas extracampos, o União de

Rondonópolis entrou na quinta
feira, (22) com um recurso no
Superior Tribunal de Justiça
Desportiva contra o presidente da
Federação Mato-grossense de
Futebol, Aron Dresch, alegando
que ele “não estaria cumprindo a
decisão do pleno do STJD,
tomada em 24 de janeiro, que
reformou a decisão do tribunal da
Federação que havia punido o
Colorado com a perda de 9 pontos
e multa de R$ 1 mil, por escalação
irregular na Copa FMF do ano
passado.
Foto: Arquivo

Colorado entra no embalo do extra-campo com FMF

Com a decisão de última
instância, o União voltou a
competição e acabou derrotando
o Dom Bosco na semifinal.
Com isso, a Federação
teria que remarcar também a final
da competição. Dessa vez entre
União e Cuiabá, que ainda está
com o troféu de campeão. Porém,
até agora, ainda não existe data
para que a partida seja realizada.
“Pedimos que a final seja
remarcada já que é uma decisão
do STJD. Estamos mantendo um
time treinado, tendo custo para
disputar um campeonato que já
poderia ter sido finalizado.
Enquanto que o Cuiabá não
precisa desmanchar time porque
ainda tem a Série C.
No meu ponto de vista,
isso é uma forma de ganhar tempo
para enfraquecer o adversário”,
reclamou o presidente do União,
Edicarlos Olegini.
A final será disputada em
jogo de ida e volta, no entanto,
segundo o presidente, para que o
confronto fosse definido de forma
mais rápida o clube ofereceu a
opção de um único jogo, mesmo
assim, não foi marcado.

Luverdense e Sinop disputam vaga para semifinal

sentimento do clube em relação a
escalação dos árbitros. É
inadmissível em um clássico
como Sinop e Luverdense tal
escala. Já entramos em contato
com o presidente da Federação
pedindo novo sorteio. Ele disse
que pelo menos tentará trocar um
assistente. Vamos fazer a carta
para mostrar aos torcedores que
não aceitamos o fato e não
estamos parados. Mesmo que
ocorra tudo bem, a escalação é
inaceitável”, desabafou Dal

Bosco.
O Sinop garantiu vaga na
semifinal, ontem à noite, ao
vencer por 1 a 0, o Araguaia, no
Gigante do Norte. O galo já havia
vencido o time de Barra do
Garças no jogo de ida por 2 a 1. A
assessoria da Federação Matogrossense de Futebol disse que a
escalação foi feita através de
sorteio, é legal e não implica em
advertências no confronto apesar
dos árbitros serem de Lucas do
Rio Verde.
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By Rosane Michels

Destaque VIP a Lorrayne de Oliveira,
Miss Cáceres 2018, que marcou
presença no Miss Matogrosso levando
a beleza da mulher pantaneira.

Esotérico
Mercúrio começa o
movimento retrógrado em seu
signo marcando o início de um
período em que você deve
munir-se de paciência, pois
alguns pequenos imprevistos podem
atrapalhar seu dia a dia. Atrasos em
projetos, reuniões e compromissos
importantes podem ser frequentes.
Cuidado com celulares e computadores.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Áries marcando o início de um
período de problemas na comunicação
e mal entendidos nos relacionamentos.
O momento pode envolver o
distanciamento de uma pessoa querida,
mas, ao mesmo tempo, o retorno de um
amigo que há muito não vê.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Áries marcando o início de
um período de interiorização e
necessidade de distanciar-se da vida
social e de amizades vazias. O momento
pede cuidados redobrados com a saúde,
especialmente com o aparelho
respiratório. Não abuse dos exercícios
físicos.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Áries marcando o início de um
período de atrasos em projetos
de trabalho. Pequenas dificuldades e
problemas serão enfrentados no dia a
dia, portanto, respire muitas vezes
antes de reagir diante de imprevistos.
Cuide de sua saúde.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Áries marcando o início de um
período de atrasos e
enfrentamento de pequenas dificuldades
nos relacionamentos de amizades. Tome
muito cuidado com mal entendidos, pois
podem provocar distanciamento injusto.
Não é hora de trocar de celular.

Mercúrio começa o movimento
retrógrado em Áries marcando
o início de um período de maior
envolvimento emocional e
pequenos mal entendidos em romances
e/ou no relacionamento com filhos. Um
amor do passado pode retornar e voltar a
mexer com seu coração. Não decida
nada agora.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Áries marcando o início de um
período de enfrentamento de
dificuldades e imprevistos no trabalho.
Procure manter a calma diante de atrasos
e adiamento de aprovação de projetos ou
reuniões importantes. Mantenha a calma
e conte até 30 antes de reagir.

Mercúrio começa o movimento
retrógrado em Áries marcando
o início de um período de
enfrentamento de pequenas
dificuldades domésticas. É possível que
você tenha problemas com TVs à cabo,
computadores e eletrodomésticos. Não
é hora de comprar nada novo, deixe para
daqui quatro semanas.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Áries marcando o início de
um período de atrasos em
viagens e projetos que envolvem
publicações. O período pede paciência e
reavaliação de sua filosofia de vida. O
momento é ótimo para começar uma
prática meditativa e dedicar-se mais à
vida espiritual.

Mercúrio começa o movimento
retrógrado em Áries marcando
o início de um período de mal
entendidos e comunicação
difícil. Reuniões de negócios
importantes, assim como projetos já
definidos, podem atrasar. Não é hora de
assinar documentos importantes, deixe
para daqui quatro semanas ou consulte
um bom advogado.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Áries marcando o início de
um período de interiorização
e limpeza de sentimentos. É hora de
fazer um balanço e decidir-se por deixar
algumas emoções, situações e pessoas
para trás. Deixe para trocar de celular
e/ou computador daqui quatro semanas.

Mercúrio começa o movimento
retrógrado em Áries marcando
o início de um período de
enfrentamento de pequenos
problemas e dificuldades nas finanças.
Um pagamento pode atrasar. Tome
cuidados redobrados com
compromissos assumidos nesse
período, que vai até meados de abril.

********************
Destaque especial a Guilherme Vargas, que
recebeu manifesto de gratidão do Remanso
Fraterno João Gabriel, pelos serviços
prestados. Querido amigo, são pessoas como
você que destinam uma parte do seu tempo em
prol da caridade que fazem a diferença.
Parabéns, merecida homenagem. Também
enviamos votos de felicidades e saúde pela
passagem de mais um aniversário. Que Deus
lhe conceda muitos anos de vida.

A academia Body Fit realiza neste sábado aulão de dança
com os professores de Cáceres Stevan Peres e Letícia Paula e
de Cuiabá Djaneire e Nayara. Em sua primeira edição o
evento acontece em dois horários 17h 30 as 18h30 e das 19h
as 20h, com ritmos variados. Vale conferir. No click alunas
de zumba do período matutino com o professor Stevan.

Trocando de idade neste domingo Matheus
Amaral que recebe os parabéns dos amigos
e familiares. Que essa data se repita por
longos e significantes anos.

Celebrando mais um ano de vida, a elegante Marcela Franco
a quem enviamos os parabéns recheados de coisas boas e um
novo ano pleno de realizações. Felicidades garota.

