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om objetivo de averiguar a 
qualidade de 18 itens que Caparecem com frequência 

em projetos de baixa tensão, além de 
fios dimensionados para diferentes 
resistências. Fiscalização começou 
na terça-feira (19) e segue até esta 
sexta-feira (22), estimativa é de que 
100 ações sejam realizadas durante o 
período.

Cuiabá, Várzea Grande, 
Cáceres e Primavera do Leste serão 
os focos da fiscalização e todos os 
produtos à venda com suspeita de 
irregularidade terão amostras 
recolhidas para análise. Além disso 

será solicitada a retirada do 
material da área de venda.

O Instituto de Pesos e 
Medidas de Mato Grosso (Ipem-
MT) deu início à operação nacional 
Segurança Elétrica com objetivo de 
averiguar as condições de 18 itens 
que aparecem com frequência em 
projetos de baixa tensão, além de 
fios dimensionados para diferentes 
resistências. Os trabalhos são 
coordenados pelo Instituto Nacional 
de Metrologia,  Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro) e, em Mato 
Grosso, conta com a parceria da 
Secretaria Adjunta de Proteção e 

Defesa dos Direitos do 
Consumidor (Procon-MT).

A  c o o r d e n a d o r a  d e  
fiscalização do Ipem, Jussara de 
Souza Amaral, explica que a 
verificação dos produtos elétricos 
está dentro das atividades periódicas 
da autarquia, principalmente os fios, 
que se mal dimensionados podem 
causar incêndios.

Ela  esclarece que os  
materiais coletados são levados para 
o laboratório e a resistência dos fios é 
checada em Cuiabá, já que há 
servidores e laboratório adequado ao 
trabalho. 

“Não temos ainda condições 
de verificar a quantidade de cobre, 
mas normalmente, quando não 
atende a especificação também não 
consegue passar no teste de 
resistência”.

Amaral recomenda aos 
consumidores que estejam sempre 
atentos na hora da compra. É preciso 
sempre confirmar a presença do selo 
de certificação do Inmetro, bem 
como as orientações de uso e 
produtos usados na fabricação.

No caso dos produtos 
vendidos fora da embalagem, 
normalmente o selo está impresso na 
unidade ou em alto relevo. 

Os números fornecidos pelo 
sistema são essenciais para que o 
Ipem elabore a estratégia de 
trabalho, dando ênfase aos produtos 
c o m  m a i o r  i n c i d ê n c i a  d e  
reclamações por parte do 

consumidor.
Os itens fiscalizados, são: 

disjuntores, interruptores, lâmpada 
dicroicas, luminárias, lustres, 
lâmpada fluorescente, estárteres, 
lâmpada fluorescente sem reator 
integrado à base, lâmpadas 

halógenas, filtros de linha, 
extensões enroladas, plugues, 
tomadas, adaptadores de plugues e 
tomadas, lâmpadas de LED, sensor 
de presença, fotocélulas, lâmpada de 
LED com dispositivo integrado à 
base.

 Polícia Judiciária Civil 
inaugurou ontem, (21), a sede Aprópria da Delegacia de 

Polícia de Porto Esperidião. A 
unidade passa a funcionar na região 
central do município, visando melhor 
atender os moradores.

A nova Delegacia de Polícia 
de Porto Esperidião foi instalada por 
meio do Termo de Cooperação nº. 
0368/2017, firmado entre a Secretaria 
de Segurança Pública de Mato Grosso 
(Sesp), por meio da Polícia Judiciária 
Civil, e a Prefeitura Municipal de 
Porto Esperidião.

A unidade da Polícia Civil 
está em um imóvel locado pela 
Prefeitura Municipal, na Rua Ernesto 
da Silva, bairro Parque das Américas, 
Porto Esperidião, centro da cidade. A 
delegacia conta com salas apropriadas 
e ambientes adaptados para os 
trabalhos policiais, bem como para 
servir o cidadão.

Nove servidores, sendo seis 
investigadores e três escrivães de 
polícia, coordenados pelo delegado 
regional de Cáceres, Alex de Souza 
Cuyabano ,  de sempenham as   
atividades e atribuições de polícia 
judiciária,  no atendimento a 
ocorrências e esclarecimentos de 
ilícitos penais.

Desde o ano de 2008, a 
Delegacia Municipal de Porto 
Esperidião funcionava no prédio do 
Grupo Especial de Fronteira (Gefron), 
que fica na Rodovia BR 174. A 
localidade tornava difícil acesso à 
população, por estar fora da cidade. 
As vítimas, muitas vezes, deixavam 

de comparecer para registrar 
boletins de ocorrências, fazendo 
somente em casos graves e de 
emergência.

A localização antiga da 
unidade também dificultava o 
deslocamento dos policiais, nas 
atividades diárias de expediente e 
atendimentos a ocorrências gerais. 
Para o escrivão de polícia, Renato 
Antônio Moraes Castro, que exerce 
suas funções há 18 anos no município, 
pelo fato de estar anexa ao Gefron, a 
Polícia Civil também deixou de ter 
uma identidade própria, sendo às 
vezes confundida pelo cidadão.

“Importante destacar a 
gratidão aos amigos e parceiros do 
Grupo Especial de Fronteira, por 
todos os anos de companheirismos em 
ceder o espaço, para os trabalhos em 
prol da segurança pública, fato que 
nos honrou e engrandeceu muito”, 
agradeceu o escrivão de polícia.

O policial avalia que, com a 
inauguração do prédio próprio, a 
população terá sanado o desejo de ter 
mais próximo um aparato de combate 
a criminalidade, como a Polícia Civil, 
o que vai promover o atendimento 
mais rápido e eficaz, facilitando os 
trabalhos também servidores lotados 
na unidade.

Participaram da cerimônia de 
inauguração o prefeito de Porto 
Esperidião, Martins Dias de Oliveira, 
o delegado geral adjunto, Gianmarco 
Paccola Capoani, o diretor de interior, 
Walfrido Franklin do Nascimento, o 
delegado regional da Delegacia de 
Cáceres, Alex de Souza Cuyabano, 

MATERIAIS ELÉTRICOS

Cáceres está na mira da
fiscalização Procon/Ipem

Verificação dos produtos elétricos está dentro das atividades periódicas da autarquia, 
principalmente os fios, que se mal dimensionados podem causar incêndios

 
Assessoria c/ Redação

Objetivo da ação é averiguar as condições de 18 itens  

SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Civil inaugura sede da
Delegacia de Porto Esperidião
Assessoria c/ Redação

Nova delegacia funciona em amplas e arejadas dependências

Foto PJC-MT
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O Sol deixa Peixes e começa 
sua caminhada através de 
seu signo, marcando o início 
de um novo ano astral e 
m o v i m e n t a n d o  
intensamente sua vida 

pessoal e profissional. Novas energias 
começam a invadir sua vida, trazendo 
novidades e abertura para o novo, 
especialmente nas finanças. 

Esotérico

O Sol deixa Peixes e começa 
sua caminhada através de 
Áries, marcando o início de 
um novo ano as t ra l  e  
movimentando intensamente 
seu mundo emocional, que 

passa por um momento de transformações. O 
momento envolve interiorização e 
distanciamento da vida social e de conversas 
vazias. Bom para o planejamento de novos 
projetos.

O Sol deixa Peixes e começa 
sua caminhada através de 
Áries, marcando o início de 
um novo ano astral e 
m o v i m e n t a n d o  
intensamente sua vida social 

e os projetos em equipe, especialmente os 
que envolvem questões sociais e políticas. 
O momento pode estar relacionado com 
um importante contato comercial.

O Sol deixa Peixes e começa 
sua caminhada através de 
Áries, marcando o início de 
um novo ano astral e 
m o v i m e n t a n d o  

intensamente seus projetos profissionais e 
planos de carreira. O período pode estar 
relacionado com um convite para 
trabalhar com uma nova equipe de 
trabalho ou empresa.

O Sol deixa Peixes e começa 
sua caminhada através de 
Áries, marcando o início de 
um novo ano astral e 
m o v i m e n t a n d o  
intensamente seus projetos e 

planos futuros, que podem envolver 
publicações, viagens e contato com 
pessoas e empresas estrangeiras. Uma 
viagem internacional pode ser realizada.

O Sol deixa Peixes e começa 
sua caminhada através de 
Áries, marcando o início de 
um novo ano astral  e  
movimentando intensamente 
sua vida social e aproximando 

amigos, novos e antigos. O momento 
favorece a comunicação e tudo o que for 
relacionado a estudos. Uma viagem rápida 
pode marcar o início desta fase. 

O Sol deixa Peixes e começa 
sua caminhada através de 
Áries, marcando o início de 
um novo ano astral  e  
movimentando intensamente 
s u a  v i d a  s o c i a l  e  o s  

relacionamentos, pessoais e profissionais. O 
período pode estar relacionado com uma 
sociedade ou parceria comercial. Você 
estará aberto e receptivo.

O Sol deixa Peixes e começa 
sua caminhada através de 
Áries, marcando o início de 
um novo ano astral e 
movimentando intensamente 
sua rotina, especialmente a 

de trabalho. Um novo projeto ou emprego 
pode marcar o início de um novo período. 
Ótima fase para começar uma dieta e um 
bom programa de saúde.

O Sol deixa Peixes e começa 
sua caminhada através de 
Áries, marcando o início de 
um novo ano astral e 
m o v i m e n t a n d o  

intensamente sua vida doméstica e os 
relacionamentos familiares. O período é 
ótimo para firmar acordos e negociações 
relacionados à compra ou venda de um 
imóvel de família. 

O Sol deixa seu signo e 
começa sua caminhada 
através de Áries, marcando 
o início de um novo ano 
astral e movimentando 
intensamente sua vida 

material e financeira, que dá um passo à 
frente. O período pode estar relacionado a 
um novo projeto ou contrato que envolva 
o aumento de seus rendimentos.

O Sol deixa Peixes e começa 
sua caminhada através de 
Áries, marcando o início de 
um novo ano astral e 
m o v i m e n t a n d o  
intensamente acordos e 

negociações relacionados a uma sociedade 
ou parceria financeira, que pode ser 
concretizada. O período é ótimo para 
pedido de empréstimos e investimentos.

O Sol deixa Peixes e começa 
sua caminhada através de 
Áries, marcando o início de 
um novo ano astral  e 
movimentando intensamente 
s u a  v i d a  s o c i a l  e  

aproximando pessoas interessantes. Um 
romance pode começar a ser desenhado 
pelo Universo. O período é altamente 
positivo para o relacionamento com os 
filhos.

By Rosane Michels

No rol dos aniversariantes hoje o 
médico Rodrigo Perez, que 
comemora a data envolto ao 
carinho da família e amigos. Que 
seu coração esteja sempre em 
festa, porque você é um ser de luz e 
especial para muitos. Parabéns 
que possa ter muitos anos de vida, 
saúde e prosperidades.

De volta a city o jornalista e músico 
Daniel Alves de Macedo, que após 
longos dias em São Paulo retornou a 
Princesinha. Seja bem vindo!

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

Em tempo parabenizamos Ana Maria 
da Silveira Lima pela passagem de seu 
natalício. Que a vida continue sorrindo 
e presenteando você com as melhores 
graças, com muito amor, amizade e 
felicidades mil.

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

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

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

A grande pedida para o fim de semana é o 3º Jantar Fraterno 
que acontece no Rotary Club de Cáceres neste sábado.  A 
animação é por conta da dupla sensação Santos e Amarildo. 
Além da diversão garantida, comida deliciosa, você ainda ajuda 
a Associação Remanso Fraterno João Gabriel. Fica a dica.

*****************
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atacante fez o terceiro 
com outro chute de dentro da 
área sem defesa para Neneca. 
Antes d fim do jogo, Caio 
Dantas ainda teve um gol 
anulado por impedimento.

Os gols colocaram Caio 
Dantas na artilharia isolada da 
competição com sete gols. Ele 
superou o atacante Goteira, do 
União, que passou a noite em 
branco.

Q u a n d o  o  U n i ã o  
começava a gostar do jogo, o 
atacante Caio Dantas jogou um 
balde de água fria nas 
pretensões dos donos da casa. 
Aos 30 minutos, Caio Dantas 
recebeu a bola na entrada da 
área e chutou colocado no 
ângulo do goleiro Neneca, que 
nem se mexeu, fazendo 2 a 0 
para o Cuiabá. 

Logo em seguida, o 

Nathan marcaram para o 
Araguaia. Valter e Lolô 
fizeram os gols do Juara.

Com este resultado, o 
time de Barra terminou a 
primeira fase na 6ª colocação 
com 11 pontos. 

O Juara, que este ano 
estreou na Série A, acaba 
rebaixado e volta para a Série B 
por ter ficado na penúltima 
colocação, com 4 pontos.

Outro rebaixado é o 
Operário F.C que na mesma 
noite de quarta feira, foi 
goleado pelo Luverdense e 
perdeu por 3 a 0.

O Araguaia pegará o 
União (que perdeu para o 
Cuiabá), em Rondonópolis, na 
segunda fase do estadual. 

Os demais confrontos 
são: Cuiabá x Dom Bosco; 
O p e r á r i o  x  M i x t o  e  
Luverdense x Sinop.

 Araguaia venceu na 
noite de anteontem, no Oe n c e r r a m e n t o  d a  

primeira fase do Campeonato 
Mato-grossense Eletromóveis 

Martinello, o Juara, por 4 a 2, e 
rebaixou a equipe do Nortão 
para a segunda divisão do 
Mato-grossense. Klayton 
Maranhão, Vitor Flora, Diego e 

passes, chegou até a 
linha de fundo esquerda com o 
uruguaio Agustin Gutierrez, 
que cruzou na área por cima de 
toda a zaga até a bola encontrar 
o pé direito do atacante Júnior 
Todinho, que só teve o trabalho 
de escorar para as redes 
coloradas e vencer o goleiro 
Neneca.

O  segundo  t empo  
começou com Cuiabá bem 
fechado na defesa, impedindo 
o avanço do União. As 
melhores chances eram com o 
artilheiro Goteira. Aos 20 
m i n u t o s  o  t i m e  d e  
Rondonópolis conseguiu abrir 
espaços e, após uma blitz, o 
atacante bateu do canto 
esquerdo da grande área 
acertando a trave de Victor 
Souza.

o jogo mais esperado 
da última rodada da Npr imei ra  fase  do  

Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello, o 
C u i a b á  s a c r a m e n t o u  a  
liderança da competição com 
uma vitória maiúscula ontem, 
por 3 a 0 diante do União, em 
Rondonópolis. 

De quebra, o time ainda 
ficou com o artilheiro do 
Estadual, o atacante Caio 
Dantas, que anotou duas vezes, 
chegando a sete gols no 
Campeonato. O União, além 
de não alcançar o topo da 
tabela, caiu para terceiro lugar 
com a vitória do Operário VG, 
também por 3 a 0 diante do 
Mixto.

Com a liderança, o Cuia 
pega o Dom Bosco, e terminou 

na 8ª colocação, nas 
quartas-de-final. O Operário 
VG volta a enfrentar o Mixto, o 
União pega o Araguaia e 
Luverdense e Sinop fazem o 
clássico do Nortão na busca 
pelas semifinais.

O Cuiabá começou o 
jogo sem muita pressa e 
cadenciou a partida com trocas 
de passes precisas no meio de 
campo. Do outro lado, o União, 
sem ligação no meio de campo, 
chegava mais forte com as 
bolas paradas alçadas na área. 
Quando dava certo, o ataque 
colorado parava nas mãos do 
goleiro cuiabanista, Victor 
Souza.

O primeiro gol saiu aos 
26 minutos, quando o Cuiabá 
recuperou a bola no meio de 
campo e, numa troca rápida de 

TRILEGAL

Cuia lidera ao vencer União
e tem artilheiro do certame

Os gols colocaram Caio Dantas na artilharia isolada da competição com sete gols. Ele superou o atacante Goteira, do União, que passou a noite em branco

S.N c/ Redação

Dourado mostra garra diante dos adversários no estadual. 

Foto Assessoria

AFUNILANDO

Araguaia despacha fraco Juara
e encara Colorado na sequencia
S.N c/ Redação

Foto Assessoria

Juara volta pra segundona após nova derrota no certame
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 ex-presidente Michel 
Temer foi preso em OSão Paulo na manhã 

de óntem, (21) pela força-
tarefa da Lava Jato do Rio de 
Janeiro. Os agentes também 
prenderam o ex-ministro 
Moreira Franco no Rio. 

A PF cumpria durante a 
tarde,  mandados contra mais 
seis pessoas, entre elas 
empresários e o coronel João 
Batista Lima Filho, amigo de 
Temer.

Preso, Temer foi levado 
p a r a  o  A e r o p o r t o  d e  
Guarulhos, onde embarcou em 
um voo e levado ao Rio de 
Janeiro em um avião da Polícia 
Federal. 

O  e x - p r e s i d e n t e  
realizou exame de corpo de 
delito do IML em um local 
reservado, não sendo levado à 
sede da PF de São Paulo, na 
Lapa.

Os mandados foram 
expedidos pelo juiz Marcelo 

Bretas, da 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio, 
responsável pela Lava Jato no 
Rio de Janeiro. A prisão de 
Temer é preventiva.

Te m e r  f a l o u  p o r  
telefone à CBN, no momento 
em que havia sido preso, 
afirmando que a prisão "éra 
uma barbaridade". Desde a 
véspera, (20), a PF tentava 
ras t rea r  e  conf i rmar  a  
localização de Temer, sem ter 
sucesso. Por isso, a operação 
prevista para as primeiras 
horas da manhã da quinta-feira 
atrasou.

O MDB, partido do ex-
presidente, divulgou uma nota. 
"O MDB lamenta a postura 
açodada da Justiça à revelia do 
andamento de um inquérito em 
que foi demonstrado que não 
há irregularidade por parte do 
ex-presidente da República, 
Michel Temer e do ex-ministro 
Moreira Franco. 

O MDB espera que a 
J u s t i ç a  r e s t a b e l e ç a  a s  
liberdades individuais, a 
presunção de inocência, o 
direito ao contraditório e o 
direito de defesa", diz o texto.

Temer é um dos alvos 

da Lava Jato do Rio. A 
prisão teve como base a 
delação de José Antunes 
Sobrinho, dono da Engevix. O 
empresário disse à Polícia 
Federal que pagou R$ 1 milhão 
em propina, a pedido do 
coronel João Baptista Lima 
Filho (amigo de Temer), do ex-
ministro Moreira Franco e com 
o conhecimento do presidente 
Michel Temer. A Engevix 
fechou um contrato em um 
projeto da usina de Angra 3.

Além deste inquérito, o 
ex-presidente Michel Temer 

r e s p o n d e  a  n o v e  
inquéri tos .  Cinco deles  
tramitavam no Supremo 
Tribunal Federal (STF), pois 
foram abertos à época em que o 
emedebista era presidente da 
R e p ú b l i c a  e  f o r a m  
encaminhados à primeira 
instância depois que ele deixou 
o cargo. 

Os outros cinco foram 
autorizados pelo ministro Luís 
Roberto Barroso em 2019, 
quando Temer já não tinha 
mais foro privilegiado. Os 
inquéritos foram enviados à 
primeira instância.

Lambari D´Oeste – MT, 14 de Março de 2019.
OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADE ESPECIAIS E DEFICIÊNTES
A empresa COOPERB e Agropecuária Novo Milênio LTDA, 
localizada na Rodovia MT 170, KM 60, Anexo I, Parque Industrial de 
Lambari D´Oeste – MT, Comunica a todos, que estão abertas vagas 
exclusivas para PNE's e PCD's - Pessoas com deficiência, acima de 
18 anos para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem procurar o RH da empresa de segunda a sexta 
– feira das 07:00 ás 16:00 ou entrar em Contato pelo Telefone: (65) 
3228.1900 (Lambari D'Oeste) ou (65) 3241-7800 (Mirassol D'Oeste) 
ou e-mail: elaine.munizrh@gmail.com e tatiana.rh@cooperb.com.br 
Venha fazer parte da nossa equipe.

CANA FEDERAL

Michel Temer é preso
no Rio com ex-ministro

Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro. A prisão de Temer é preventiva

G-1 c/ Redação

Michel Temer no carro da PF ontem, durante  a prisão

Foto: Reprodução TV Globo

comprometer muito este 
setor da educação ” observou 
Liberato.

Ela também fez gestão junto 
ao Deputado Dr.  Leonardo,   
solicitando recursos para aquisição 
de ônibus para o transporte escolar, 
através do PNATE  e também para 
reformar as 37  escolas municipais 
de Cáceres. “Temos certeza que 
c o m o  g r a n d e  p a r c e i r o  d a  
administração municipal e do 
município de Cáceres, Dr. Leonardo, 
como fez com o PNATE, também  
vai se empenhar para conseguir 
novos ônibus e recursos para 
reformarmos nossas escolas”, 
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desde 2013. Na ocasião, o 
M P j á  h a v i a  e n c a m i n h a d o  
notificação ao Estado solicitando a 
realização de reformas urgentes no 
local e obteve a informação de que a 
empresa Geosolo havia sido 
contratada para a execução dos 
serviços e o prazo para finalização 
seria de 360 dias. “As obras de 
restauração até começaram, mas não 
foram concluídas”, informou.

Já entre os anos de 2014 e 
2017, a Promotoria de Justiça voltou 
a cobrar da Sinfra e foi informada 
que a obra não havia sido concluída 
devido a restrições financeiras.

Em abril de  2018 , durante 
reunião realizada com a empresa 
responsável pela execução da obra, o 
MP foi informado que o prazo para a 
retomada das obras teria que ser 
novamente prorrogado. “Ainda que 
algumas medidas reparatórias já 
t e n h a m  o c o r r i d o ,  c o m o  a  
recuperação de parte do asfalto, é 
necessário que as obras em testilha 
cheguem ao seu término, sejam 
finalizadas em sua integralidade, sob 
pena de continuar a caracterização 
de omissão estatal, não sendo demais 
a lembrança de que foram inúmeras 
as interrupções abruptas da 
execução do contrato, que encontra-
se em vigência desde o ano de 2013, 
muito se aproximando, portanto, de 
um verdadeiro contrato sem prazo”, 
justifica.

rodovia localizada no início da 
rodovia  174.

A ação, conforme o MPE, 
decorre do péssimo estado de 
conservação da MT-175 e da 
omissão do Estado quanto à 
fiscalização da execução dos 
contratos firmados desde 2013 para 
restauração da estrada estadual. 
Conforme o promotor de Justiça 
Saulo Pires de Andrade Martins, a 
situação caótica da rodovia vem 

 omeçou a recuperação de da 
MT 175, principal via de Cacesso entre cidades como 

Araputanga, São José dos Quatro 
Marcos, Mirassol Doeste até a 
rodovia federal  174.  Essa 
recuperação atende uma  ação civil 
pública contra o governo do Estado 
impetrada pelo Ministério Público 
do Estado (MPE) requerendo a 
restauração do  trecho da MT 175 
que vai até o 'Cacho', pequena 

deputado federal fica difícil 
conseguir a velocidade necessária  
para estas situações. “O transporte 
escolar é muito caro para o 
município e ficar sem esses recursos, 
compromete  todos investimentos na 
educação. Por isso agradeço o 
empenho do Dr. Leonardo, pois sua 
participação foi fundamental”, 
reconheceu Eliene.A secretária 
informou que no próximo mês, 
Cáce res  deverá  r eceber  os  
acumulados de janeiro, fevereiro e 
março. “Esses recursos  são usados 
para pagar a frota terceirizada que 
custa R$ 7 milhões  ao ano para o 
município e o não recebimento iria 

pública legislativa, condenou-a 
ao pagamento de multa de R$ 10 mil e 
declarou sua inexigibilidade por oito 
anos, o que a impede de ser candidata 
nesse período.

Agora, nomeada Secretária de 
Educação, passará a receber um salário 
mensal de R$ 7.887,00, valor superior 
aos R$ 5.330,09 que Marli receberia 
caso permanecesse no cargo de 
vereadora.

A frente do novo cargo, a 
servidora terá a missão de "incentivar a 
implantação de curso superior, 
presencial e à distância, fazendo a 
inclusão universitária da clientela 
estudantil do município", promessa 
recorrente nas campanhas eleitorais, 
mas que, não cumprida, ainda obriga 
jovens de Mirassol D'Oeste a recorrerem 
a cidades vizinhas em busca de 
formação profissional.

 Poder Executivo de Mirassol 
D'Oeste, região de Cáceres, Onomeou para o cargo de 

Secretária Municipal de Educação, a 
a u x i l i a r  a d m i n i s t r a t i v a  M a r l i  
Andromede Ferreira. Ela foi eleita 
vereadora nas eleições de 2016 com 227 
votos e chegou a ocupar o cargo de 
Presidente da Câmara Municipal, mas 
foi cassada após denúncia do Ministério 
Público Eleitoral.

À época, o Ministério Público 
acusou Marli de praticar ação eleitoral 
oportunista, visando compra indireta de 
votos, ao distribuir 1.500 kits escolares 
sem a existência de programa social 
previsto em lei, o que teria contribuído 
para que saísse vitoriosa das eleições.

A auxiliar administrativa 
recorreu da decisão, mas ela foi mantida 
pelo Tribunal Regional Eleitoral, que 
determinou o seu afastamento da função 

 vice-prefeita e secretária de 
educação de Cáceres, Eliene ALiberato Dias, esteve em 

Brasília nesta semana, nos dias 19 e 
20, em busca de recursos para a 
educação municipal.Na capital do 
Brasil, Eliene cumpriu uma extensa 
agenda e pode contar com a 
participação e atenção do deputado 
Federal Dr. Leonardo, que fez 
questão de acompanha-la em 
diversos órgãos federais.

U m a  d a s  a u d i ê n c i a s  
aconteceu no Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte Escolar 
( P N AT E ) ,  q u e  c o n s i s t e  n a  
transferência automática de recursos 
financeiros para custear despesas do 
transporte de alunos da educação 
básica pública, residentes em área 
rural e que utilizam o transporte 
escolar. Segundo o Deputado 
Federal Dr. Leonardo o município de 
Cáceres estava impossibilitado  de 
receber recursos  da União em 
decorrência de pendência de um 
convênio de 2015. “Assim que 
recebi a demanda do município de 
Cáceres eu e minha equipe 
trabalhamos  juntos para resolver o 
problema. A falta de recursos para o 
t r a n s p o r t e  e s c o l a r  a f e t a  
principalmente os alunos que mais 
dependem do poder público, aqueles 
que moram na zona rural e 
percorrem longas distâncias  para 
estudar. Resolver isto foi uma 
prioridade”, afirmou Dr. Leonardo.

Eliene foi enfática ao 
afirmar que sem a gestão de um 

PROBLEMA  ANTIGO

Ação civil pública agiliza
a recuperação da MT 175

Segundo MPE, situação caótica da rodovia vem desde 2013. Na ocasião, o MP já havia encaminhado notificação ao Estado solicitando a realização de reformas urgentes

Q.M.N  c/ Redação Foto Arquivo

A situação caótica da rodovia vem desde 2013, conforme MPE

BUSCA POR RECURSOS

Deputado Dr. Leonardo acompanha agenda de
 secretária municipal de Educação em Brasília
Assessoria/Esdras Crepaldi

Foto: Assessoria

Marli Ferreira, lucra  com nova missão em Mirassol D'Oeste

 

Foto: Weslewy Ferreira

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Vereadora cassada assume
cargo em Mirassol D´Oeste
Popular OnLine c/ Redação

Dr. Leonardo acompanhou toda a agenda da secretária
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são por categorias: Público geral, 
Militares e Policias é de R$ 75,00, 
Crianças R$ 40,00 e PCDS são 
isentos.

D e  a c o r d o  c o m  o  
regulamento os inscritos deverão 
estar no local de largada com pelo 
m e n o s  3 0  m i n u t o s  d e  
antecedência quando serão dadas 
as instruções finais.

Em Cáceres, os kits  e 
chip de cronometragem serão 
entregues hoje e amanhã no 
Supermercado Juba, sito a Rua 
Padre Cassimiro, das 8h as 18h.

A premiação varia de 
acordo com a categoria inscrita e 
classificação.  

 largada da corrida 
"Desafio da Fronteira" Aserá dada neste domingo 

(24) às 6 horas da Praça do Centro 
de Eventos da SICMATUR. O 
evento que comemora os 17 anos 
do Grupo Especial de Fronteira 
(Gefron)  tem como propósito 
principal aproximar a sociedade 
das instituições de Segurança 
Pública e promover  bem-estar à 
população.

Com um percurso de 7 
quilômetros pelas ruas e avenidas 
da cidade, a corrida é uma das 

modalidades esportivas que têm 
atraído cada vez mais adeptos, 
não só como atividade física, mas 
na busca de superar barreiras e 
limites pessoais.

Nesta segunda edição o 
Gefron inova com a realização da 
Corrida Gefron Kids que 
acontece no sábado, 23, com 
largada às 16 horas também da 
SICMATUR. A mais nova 
categoria da Corrida Desafio da 
Fronteira foi criada para atender o 
público  de 02 a 15 anos.  

Os valores das inscrições 

transfronteiriços e ambientais. 
De acordo com Hervé a ação é do 
2º Bfron  em parceria com as 
secretarias municipais de saúde e 
ação social, Gefron, Grupo Juba e 
Rotary Club de Cáceres.

Banda de Música do 2º 
Bfron.

O s  a t e n d i m e n t o s  
acontecem na Escola Estadual 
Desembargador Gabriel Pinto de 
Arruda, no período das 8h as 14h.

Para o secretário de 
Saúde, Antônio Mendes, ações 
s o c i a i s  c o m o  e s s a  s ã o  
importantes para o município e 
fortalecem  o sentido do trabalho 

Se rão  o fe r ec idos  a  
população atendimentos médico 
clínico geral e odontopediatria 
(com distribuição de senhas), 
a l é m  d e  s e r v i ç o s  c o m o  
atualização do cartão SUS, 
cadastramento e recadastramento 
do Bolsa Família, oficina de 
desenho, corte de cabelo, 
a t i v i d a d e s  r e c r e a t i v a s ,  
apresentação do CanilFron e 

Confederação Nacional 
da Educação.

E m  C á c e r e s  a  
m a n i f e s t a ç ã o  e s t á  s e n d o  
organizada por um Fórum 
S i n d i c a l  c o m p o s t o  p o r  
representantes de servidores 
públicos das três esferas, entre 
eles, os da prefeitura.

Desde que as mudanças 
começaram a ser discutidas, o 
Fórum promoveu o fechamento 
da Ponte Marechal Rondon, 
r e a l i z o u  u m  d e b a t e  n a s  
dependências do Hospital  
Regional ,  promoveu uma 
caminhada pelas ruas centrais da 
c i d a d e  e  p r o v o c o u  u m a  
Audiência Pública na Câmara dos 

uncionários da prefeitura 
de Cáceres vão participar Fda paralisação nacional 

dos servidores públicos que 
acontece nesta sexta-feira, 22, em 
protesto contra a Proposta de 
Emenda à Constituição 6/2019, a 
PEC da Previdência Social.

A decisão foi tomada em 
Assembleia realizada na tarde de 
quarta-feira ,  20,  na sede 
Sindica to  dos  Servidores  
Públicos Municipais (SSPM), 
que contou com a presença do 
presidente do Sindicato dos 
P r o f e s s o r e s  d a  U n e m a t ,  
Domingos Sávio.

O movimento é liderado 
pelas centrais sindicais e pela 

s moradores do Bairro 
Jardim Padre Paulo e Oadjacentes recebem neste 

sábado,23, serviços cívico social 
(ACISO) do Exército Brasileiro. 
A iniciativa, segundo o 

comandante do 2º Batalhão de 
Fronteira, Coronel Antonio 
Hervé Braga Júnior, faz parte da 
Operação Ágata Jauru I realizada 
na fronteira que tem por 
finalidade coibir ilícitos 

ACISO 2019

Exército e parceiros realizam Ação Cívico
Social neste sábado em escola de Cáceres

Ação ocorre na Escola Estadual Desembargador Gabriel Pinto de Arruda, no Jardim Padre Paulo

Da Redação

ACISO leva saúde e cidadania ao bairro Jardim Padre Paulo

Da Redação

Kits para corrida serão entregues hoje e amanhã

Foto: Divulgação

Kits e chips de cronometragem da Corrida Desafio da
Fronteira começam a ser entregues hoje em Cáceres

CONTAGEM REGRESSIVA

Foto: SSPM

Servidores da prefeitura decidiram pela paralisação em assembleia

PROTESTO

Servidores públicos participam hoje de paralisação
nacional contra proposta de reforma da previdência
Assessoria SSPM

 Foto: Divulgação
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Um individuo que tinha o sugestivo 
nome de Stélio Natário, não poderia mesmo 
ficar audente da política,  já que desde criança 
na escola, era acostumado a furtar lanche dos 
coleguinhas, adulterar a nota no boletim, colar 
nas provas e os etcéteras, chegando a fase 
adulta aprovado a pleitear uma vaga de 
candidato em um partido politico, claro, que 
inicialmente, como vereador. 

A sequencia lógica, deputado 
estadual e federal, onde chegou sem muitas 
dificuldades. Não tinha sequer o segundo 
grau, o primeiro feito nas coxas, mas era 
escolado,  d iplomado e  doutor  em 
maracutaias, caixa-2, e tal e coisa. Em menos 
de 20 anos de trapaças, ficou rico, marajá, 
barão, carros do ano, ele, a mulher e os filhos, 
casa palacete na rua principal da cidade, grana 
preta no exterior e os cambaus.

O curral feito, garantia os votos de 
cabresto e como arrotava na praça, que se 
dane o mundo que não se chamava mesmo 
Raimundo e tal e coisa no de todo mundo. 
Como pobre só vota em rico mesmo, Stélio 
era chamado de doutor por onde passava de 
vez em ano distribuindo cestas básicas em 
épocas natalinas, um Papai Noel as avessas, 
nariz empinado, aquela pachorra, que a 
pobreza de bolso e mente adorava, e, 
principal: votava. 

Sem exagero, a centena da cédula 
eleitoral do safardana era 171, e, a gente não 
vai aqui citar a dezena da sigla partidária, pois 
ainda existem poucas, mas existem algumas 
sérias no reino tupinioquim.   

Bem, dizem os letrados em seus 
textos, enfim, o tempo passou, o patrimonio 
milionário do Stélio ficou em ascensão, 
explicado pelas emendas parlamentares 

superfaturadas e propinas, o CPF do 
tal, só podia ser mesmo, Comissão Por Fora, 
nas aprovações de projetos do executivo, 
vendas de votos pra salvar a pele de fulano do 
1º escalão, conchavos com chefes dos tres 
poderes,  e, assim por diante. Tinha a 
blindagem da grande midia que comia em 
suas mãos, então, truco, toca o andor. 

Como ninguem se interessava 
mesmo em uma reforma politica que 
restringisse as reeleições do legislativo, o 
Stélio, já pensava nos filhos pra continuar sua 
dinastia corrupta. E teria conseguido, não 
tivesse num final de semana chuvoso, batido 
com as 10, cachuleta no vinagre e adios 
muchcaho. Mórreu, o safado politico e foi 
como não poderia ser diferente, batar a porta 
do inferno, abduzido na cama e coma pelos 

assessores do coisa ruim, o Sr. 
Capeta.  

Em sua nova e eterna morada, 
julgadoe condenado pelo tribunal de Belzebu 
Iº e único, rito sumário, prisão perpétua, seu 
libelo era rico nas acusações: homicidios 
qualificados pelo superfaturamento em 
rodovias, cujo asfalto de 5ª categoria, havia 
matado várias pessoas em acidentes; 
infanticidios, pelo desvio de verbas na saúde, 
matando crianças sem remédios em postos de 
saúde, dentre outras menos graves. Pode ser 
apenas ficção do editor, mas toda e qualquer 
semelhança com fatos reais não será mera 
coincidencia. 

Concluindo,  a primeira galinha que 
cacarejar, será a dona dos ovos assim, como o 
primeiro vagau que latir, assumirá a carapuça, 

No início de fevereiro o ministro da 
economia da Alemanha, Peter Altmaier, 
apresentou a versão preliminar da nova política 
industrial alemã, a ser debatida e, possivelmente 
adotada, por toda a União Européia. O 
documento, intitulado “Estratégia nacional para 
a indústria 2030” objetiva defender a indústria 
alemã e reforçar sua liderança em diversos 
setores. Resumidamente, permite ao governo 
alemão participar do capital em empresas 
consideradas estratégicas, para blindá-las do 
risco de eventuais aquisições por empresas 
estrangeiras, além de incentivar o fortalecimento 
de grandes empresas alemãs e europeias, capazes 
de competir em pé de igualdade com chineses e 
americanos. 

Além da participação no capital, isto 
será feito através da flexibilização das regras 
antitrustes para estimular fusões e aquisições que 
reforcem a competitividade destas empresas, 
incluindo o aumento do apoio público à 
inovação.

A iniciativa, que estranhamente teve 
pouca repercussão na mídia brasileira, merece, 
entretanto, uma reflexão mais acurada, tanto das 
entidades representativas da indústria brasileira 
quanto de Brasília, para entender as razões desta 
ruptura histórica no posicionamento alemão que, 
desde o pós guerra, sempre defendeu a 
globalização e a primazia do mercado numa 
postura claramente liberal em termos 
econômicos. 

Sem dúvidas, a adoção de uma política 
protecionista nos EUA, traduzida no “America 
First” de Trump, o lançamento do plano chinês 
“Made in China 2025” que advoga a liderança 
chinesa em áreas estratégicas e a guerra 
comercial entre estes dois países, junto com a 

ameaça de Trump de estendê-la aos 
países europeus, tiveram forte peso na decisão 
alemã.

Porém, além do cenário econômico, 
onde, claramente, a guerra comercial mascara 
uma luta pela hegemonia tecnológica e 
econômica entre China e EUA, há que considerar 
também o quadro político mundial com o 
crescente declínio da globalização, que está 
perdendo espaço para políticas claramente 
protecionistas no mundo todo. 

Estas mudanças, em última instância, 
decorrem do descontentamento crescente dos 
trabalhadores de muitos países que estão vendo 
suas rendas estagnar, ou pior, estão perdendo 
seus empregos em consequência da pressão 
competitiva que a globalização trouxe, o que 
explica em boa parte movimentos como o Brexit, 
a eleição do Trump e a ascensão ao poder de 
governos populistas, no mundo todo.

Nada mais velho, portanto, dos países 
desenvolvidos retomarem as antigas politicas 
protecionistas, que permitiram, a cada um deles, 
se transformar em países ricos ao longo dos 
séculos XIX e XX. É bom lembrar que os 
Estados Unidos assumiram o papel de paladinos 
do livre comércio somente após a segunda guerra 
mundial, quando não tinha sobrado, no mundo 
todo, ninguém capaz de enfrentar a indústria 
americana. 

É neste mesmo período, iniciado após a 
segunda guerra mundial que surgiram, 
incentivados pelos EUA, os diversos organismos 
internacionais como Banco Mundial, FMI, 
OCDE, GATT/OMC que passaram naturalmente 
a defender, quando não a impor, a abertura 
comercial e financeira para todos os países e, em 
especial aos emergentes, junto como o resto do 
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CORONEL EM CANA

PENTA NO XADRES

FALOU, DANÇOU!

CRIMES COMUNS

PATUÁ CHEIO

João Batista Lima Filho, conhecido como 
coronel Lima, amigo pessoal do ex-
presidente Michel Temer desde 1980, foi 
preso no começo da tarde de ontem, (21) em 
sua casa na Zona Sul da capital paulista. 
Temer também foi preso em São Paulo 
nesta manhã, quando se deslocava para seu 
escritório. A sentença do juiz federal 
Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro, que determinou 
a prisão preventiva de Temer e de mais 9 
pessoas, apontou que o coronel agia como 
"operador financeiro" de Temer em uma 
organização criminosa existente desde a 
década de 1980, atuando tanto na captação 
de recursos para Temer quanto na lavagem 
do dinheiro.

Com Moreira Franco, RJ tem seu 5º ex-
governador preso As prisões aconteceram 
em menos de 3 anos. Sérgio Cabral foi 
primeiro, em 2016. Pezão está preso desde 
novembro de 2018. Castigo ou justiça, 
todos os ex-governadores eleitos vivos 
estão na cadeia ou chegaram a ser presos e 
recorrem em liberdade.Entre todos os 
governador eleitos no Rio de Janeiro que 
vivos, somente o atual, Wilson Witzel, não 
foi preso. Benedita da Silva e Nilo Batista, 
que também nunca foram detidos, tinham 
cargo de vice-governador e assumiram os 
mandatos dos eleitos – Garotinho e 
Brizolla, respectivamente.

O ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal, autorizou as 
primeiras medidas no inquérito que 
investiga ofensas a ministros da Corte. As 
ações estão sendo cumpridas na manhã da 
quinta-feira (21) e incluem busca e 
apreensão nas casas de suspeitos em São 
Paulo e Alagoas. A investigação corre em 
sigilo. Ontem, o ministro, que é relator da 
investigação, indicou dois delegados para 
atuar no caso.Seria otimo se todas as 
ofensas à Zé e Maria deste Brazilzão 
tivessem o mesmo esforço dos tribunais.

Na decisão em que determinou a prisão do 
ex-presidente Michel Temer, o juiz 
Marcelo Bretas fez questão de afirmar que a 
investigação não se refere a crimes 
eleitorais e que, por isso, a competência 
para julgar o caso é da Justiça comum e não 
da Justiça eleitoral, razão pela qual deve ser 
reafirmada a competência constitucional 
desta Justiça Federal, argumentou o juiz. 
Segundo Bretas, o  próprio Temer, quando 
ouvido em sede policial, disse que o 
Coronel Lima jamais o auxil iou 
arrecadando recursos para campanhas 
eleitorais.

Michel Temer responde a dez inquéritos, 
somando este,  que o levou à prisão, um 
suposto pagamento de propina pela 
Engevix, que tinha contrato com a 
Eletronuclear. Esse inquérito é um dos 
cinco que foram autorizados pelo ministro 
Luís Roberto Barroso, do STF em 2019, 
quando Temer já não tinha mais foro 
privilegiado, e que foram encaminhados 
em seguida à 1ª instância. A investigação 
relacionada à Engevix está agora com a 
força-tarefa da Lava Jato do Rio. Outros 
cinco inquéritos já tramitavam STF, pois 
foram abertos na época em que o 
emedebista era presidente da República e 
cujas investigações também foram 
enviadas à 1ª instância.

Agora os principais atores estão 
reposicionando suas peças no tabuleiro 
internacional para proteger seus mercados, suas 
empresas  e, principalmente, sua capacidade 
tecnológica, de forma a capacita-las a competir 
com sucesso num mundo onde a concentração 
industrial é a regra. Nestas circunstâncias é 
imperativo o Brasil rever sua intenção de fazer 
uma abertura unilateral e outras mudanças que 
são válidas desde que o país tenha condições 
isonômicas de competição com seus 
concorrentes, algo que está claramente no campo 
dos desejos. Como diz claramente o ministro 
alemão “mercados livres e abertos requerem 
condições estruturais assemelhadas para todos 
os atores econômicos que estão competindo”.

- Salvo pouquíssimas exceções, nós não 
temos multinacionais brasileiras capazes de 
competir em pé de igualdade com os gigantes 
americanos, chineses ou europeus. Nestas 
condições nossa prioridade deveria ser a adoção 
de uma agenda de competitividade que cuidasse 
especificamente de eliminar ou, ao menos, 
reduzir fortemente os componentes do “Custo 
Brasil” para a indústria brasileira ter as mínimas 
condições de competir. Enquanto isto não 
ocorrer o Estado tem que tomar providências e 
encetar ações que minimizem ou excluam as 
ameaças decorrente da falta de isonomia.

Infelizmente, no mundo real o ideal 
olímpico de que “o importante é competir” não 
vige. No mundo real o importante é vencer. 

* * * _ _ _ J o ã o  C a r l o s  M a r c h e s a n  é  
administrador, empresário e presidente do 
C o n s e l h o  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  
ABIMAQ/SINDIMAQ

Admirável Mundo Velho

O Deputado no Inferno

ANO 57 - Nº 10.461

CÁCERES-MT, SEXTA-FEIRA 22 DE MARÇO DE 2019

57
Anos!

Moradores do Padre Paulo e 
adjacentes recebem amanhã, 23, 
serviços cívico social (ACISO) do 
Exército Brasileiro. A iniciativa, 
segundo o comandante do 2º Bfron, 
Coronel Braga Júnior, faz parte da 
Operação Ágata Jauru I realizada na 
fronteira que tem por finalidade 
coibir ilícitos transfronteiriços e 
ambientais,  em parceria com 
secretarias de saúde e ação social,  
Gefron, Grupo Juba e Rotary Club de 
Cáceres.

A largada da corrida "Desafio da 
Fronteira" será dada domingo (24) às 6 horas 
da Praça do Centro de Eventos da 
SICMATUR. O evento que comemora os 17 
anos do Gefron  tem como propósito 
principal aproximar a sociedade das 
instituições de Segurança Pública e 
promover  bem-estar à população. Em 
Cáceres, os kits  e chip de cronometragem 
serão entregues hoje e amanhã no 
Supermercado Juba da Padre Cassimiro.
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EM CÁCERES

Servidores públicos protestam
contra reforma da previdência

Em Cáceres a manifestação está sendo organizada por um Fórum Sindical composto por representantes de servidores públicos das três esferas, entre eles, os da prefeitura

Funcionários da prefeitura de Cáceres participam nesta sexta 
feira, 22, da paralisação nacional dos servidores públicos que 
acontece  em protesto contra a Proposta de Emenda à Constituição 
6/2019, a PEC da Previdência Social. Conforme o vice-presidente 
do SSPM, Fábio Lourenço, o movimento é liderado pelas centrais 
sindicais e pela Confederação Nacional da Educação. Página 03

Movimento é liderado pelas centrais sindicais e CNE

Foto Arquivo

ACISO 2019

Escola recebe ação do 2º Bfron
e parceiros amanhã em Cáceres
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Foto Arquivo

Moradors do Padre Paulo serão contemplados com Aciso

DESAFIO DA FRONTEIRA

Corrida inicia a entrega de
kits e chips hoje em Cáceres

Entrega dos kits e chips abrem atividades da grande corrida

Foto Divulgação

O ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo na manhã 
de óntem, (21) pela força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Os agentes 
também prenderam o ex-ministro Moreira Franco no Rio. A PF cumpria 
durante a tarde,  mandados contra mais seis pessoas, entre elas empresários 
e o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer. Página 05

Com objetivo de averiguar a qualidade de 18 itens que aparecem 
com frequência em projetos de baixa tensão, além de fios dimensionados 
para diferentes resistências, a fcomeçou na terça-feira (19) e segue até esta 
sexta-feira (22) em Cuiabá, VG, Cáceres e Primavera do Leste. No foco,  
produtos à venda com suspeita de irregularidade, que terão amostras 
recolhidas para análise. Página 06

ATRÁS DAS GRADES

Justiça decreta prisão
de Temer e cumplices

Foto TV Globo               

Ex-Presidente responde a cinco acusações de corrupção

PROCON/IPEN

Materiais elétricos são alvo
de fiscalização em Cáceres 

Foto: Ilustrativa

Vistoria busca descobrir defeitos em equipamentos elétricos
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