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SEM MOSQUITO

Volta das chuvas aciona mutirão
de limpeza contra o Aedes Aegypti
Foto: Arquivo

Trabalho prévio de comunicação à população sobre os dias
de limpeza, já começaram com o alerta para a situação, que é de
alerta geral, devido LIRAa. Com a volta das chuvas se agrava a
infestação do mosquito que transmite a Dengue, Zica e
Chikungunya , o Aedes aegypti. A Prefeitura, através dos agentes de
combates à endemias, redobrou o número de ações por causa disso e
colocou em campo um mutirão de limpeza na cidade, distribuindo
panfletos e alertando para o perigo de manter recipientes que possam
servir de criadouros para o mosquito.O mutirão vai começar no dia 2
de dezembro em diversos bairros da cidade. Página 03

ÁGATA/ACISO

Exército realiza limpeza
e manutenção em escolas
Foto: Divulgação

Ordem é acabar com objetos criadouros do mosquito da dengue

UNEMAT/CÁCERES

Professor Samuel disputa cargo
diretor no campus Jane Vanini
Foto: Facebook

Dia 5 de dezembro será a
eleição para escola de Diretor
Político- Pedagógico e Financeiro
do Campus Universitário de
Cáceres “Jane Vanini” da Unemat
e o professor Samuel Laudelino
Silva, é outro que concorre ao
cargo. Ele é bacharel e licenciado
em Química e mestre em
Educação pela Universidade
Federal de Mato Grosso e doutor
em Zootecnia pela Universidade
Estadual de Maringá e está na
Unemat desde agosto de 2001.

Soldados do 2º Bfron realizam vários serviços em escolas

Teve inicio na última segunda-feira, 26, a Operação Ágata,
2018/4, desencadeada pelo Exército Brasileiro, que visa reduzir a
ocorrência de crimes fronteiriços e transnacionais na faixa de
fronteira terrestre, bem como aumentar a presença do Estado
Brasileiro na região. Dentre as ações, cerca de 350 militares do 2º
Bfron, desenvolvem atividades de manutenção e limpeza de
algumas escolas municipais. Página 03
SEM PISTAS

Adolescentes sumiram de
Cáceres há mais de um ano

Página 03
Professor Samuel Laudelino Silva quer despertar o campus

AFOGAMENTOS

Página 06

Bombeiros visitam escolas para
alertar na semana de prevenção

VOLTA AO LAR

Preso com trabuco já puxou
corda por tráfico de drogas

Foto: Thays Amorim

Na última semana, policiais do Corpo
de Bombeiros Militar de Mato Grosso
realizaram a Semana Latino-Americana de
Prevenção em Afogamentos em diversas
cidades do interior, promovendo palestras em
escolas para crianças de 5 a 14 anos, com
objetivo de prevenir e informar acerca dos
perigos em ambientes aquáticos. Em Cáceres,
as atividades aconteceram nas escolas
Leopoldo Ambrósio Filho e Brincando e
Aprendendo.
Página 06
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O tema das palestras abordou a prevenção em afogamentos
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Barnabés e o Bode
BIDUS ALQUIMISTAS
Mais uma vez, os economeses do governo
vem com esta fake que juram ser verdade:
que pesquisa do Banco Central, divulgada
na segunda feira, 26, em Brasília, aponta
que a inflação oficial do país deve ficar em
3,94% e não nos 4,13% projetados na
semana passada. Para 2019, a projeção da
inflação passou de 4,20% para 4,12%, sem
alteração na estimativa para 2020: 4% e
para 2021, passou de 3,90% para 3,86%.
Os manganaros são espertos nos numeros,
enquanto que nas gondolas dos mercados, a
inflação chega a tais percentuais,
mensalmente.
SELIC/EMPRÉSTIMOS
Para alcançar a meta de inflação, o Banco
Central, manipulador do poder central,
levando o consumidor no bico, usa como
instrumento a taxa básica de juros, a Selic,
atualmente em 6,5% ao ano.
Para o
mercado financeiro, a Selic deve
permanecer em 6,5% ao ano até o fim de
2018. Agora, o Mané vai num banco e tenta
fazer um empréstimo com juros da Selic.
Vai bater a cara no muro, porque a tal taxa
só serve pra reajuste do salário minimo e
juros da poupança, o resto, é lero-lero
mesmo.
INSTABILIDADE
Governadores falam em acabar com a
estabilidade constitucional dos
funiconários públicos concursados,
governo acena com uma PDV nas
autarquias, tudo em nome de salvar o erário
quebrado por eles mesmos e nenhum
destes politicos sugerem acabar com a
vitaliceidade salarial dos galonados, filhas,
netas, bisnetas de caserna, de uma PDV nos
escalões do governo, de acabar com a
estabilidade nos três poderes. Como se vê é
fácil meter o pé na bunda do barnabé e
lotear as vagas com apaniguados, Thiz is
Brezil.
IMPREVIDÊNCIA
Antes mesmo da reforma da previdência,
as regras para aposentadoria estão prestes a
mudar. Se trata da regra 85/95, que passará
para 86/96 a partir de 31 de dezembro deste
ano. Com a mudança, para a concessão da
aposentadoria integral a soma de idade e
tempo de contribuição terá que atingir a
quantidade de 96 pontos para homem e 86
pontos para mulheres. No caso das
mulheres, a pontuação deverá ser de no
mínimo 30 anos de contribuição mais a
soma da idade, enquanto dos homens é
exigido o tempo mínimo de 35 anos de
contribuição mais idade, segundo o INSS.
Trocando em miudos, os graudos do poder
querem mais do suor do trabalhador, que
diz amém e ainda não aprendeu a votar.
DESIGUALDADES
A desigualdade social voltou a aumentar no
Brasil nos últimos dois anos, com aumento
da pobreza, aumento da mortalidade
infantil e aumento da diferença salarial
entre homens e brancos ante mulheres e
negros. Segundo o levantamento, a
diferença salarial entre brancos e negros
não apresenta avanços há sete anos.
Usando como base a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio, do IBGE, o
relatório informa que os negros ganhavam
em 2016, na média, 57% dos salários dos
brancos (R$ 1.458 contra R$ 2.567). Mas
essa proporção caiu para 53% em 2017,
quando o salário médio de um negro no
Brasil era de R$ 1.545 contra R$ 2.924 dos
brancos.

Já dizia um versado analista politico
tchapa & cruz, que Taques começou a cair,
quando decidiu mexer com o funcionalismo
público, distinta classe com direitos e
garantias constitucionais asseguradas
mediante concurso de provas e titulos,
estáveis após os dois anos de probação,
portanto salvo infração grave comprovada,
intocáveis.
Neste item, convenhamos, tipico
das politicagens da nossa falsa democracia,
pelo menos 18 novos governadores eleitos,
acenaram com a possibilidade do fim da
estabilidade ao funcionário público em uma
futura aberratio-reforma administrativa,
arguindo ao presidente que assume em
2019, uma flexibilização das regras para
demitir servidores públicos efetivos.
Um documento com este “facão”
armado foi apresentado no Fórum
Permanente de , elencando 13 prioridades
que deverão ser debatidas em busca de um
Pacto Nacional. Para fundamentar o pedido
de flexibilização da estabilidade do servidor
público, os governadores citaram o artigo
169 da Constituição Federal, que trata sobre
o respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal
no quesito limite da despesa com pessoal.
Muito espertinhos estes novos
governantes, (alguns, reeleitos) tentando
com o facão da demissão, cortar na carne de
outrém, as despesas milionárias de gestão
em seus palácios, carrões, viagens e os
cambaus. E sentem-se para ouvir: a ideia dos
perdulários, é que, flexibilizada a demissão
dos servidores, o Estado passe a reduzir seus
custos de forma ágil numa possível
dificuldade financeira, uma prévia sangria
no bode expiatório que chegou ao seu cargo,
após submissão a concurso, sem pabolagens
de palanques.
Querem na fuga aos grilhões nem
sempre rigorosos do artigo 169 da CF, se
precaverem da gastança em sua maioria,
desregrada na irresponsabilidade fiscal de
gestão, botando no olho da rua quem
realmente trabalha e faz jus ao provento.

Para esta jogada suja, caso alguns
aduzam estatutário e celetista, é bom que
saibam ainda estar vigente,a redação do
artigo 39, da CF, afirmando não haver
distinção entre servidor ocupante de cargo
público e servidor ocupante de emprego
público quanto ao regime submetidos.
Que, paralelamente, o artigo 41 do
mesmo diploma, em sua redação original,
atribuiu como forma de admissão desses
servidores da Administração a nomeação
em concurso público com a respectiva
estabilidade após 2 anos da dita aprovação,
apenas bastando tal aprovação em concurso
público para potencial aquisição da
estabilidade. E, que a regra do artigo 39 da
CF, até a emenda 19/98, unificou o regime
jurídico da Administração, sem distinção
entre os servidores, tornar-se-íam os
servidores públicos, empregados públicos e
ocupantes de cargo público, estáveis nos
termos mencionados. Para dirimir
controvérsia, o STF se posicionou nesse
sentido: “A estabilidade prevista no art. 41
da Constituição Federal independe da

natureza do regime jurídico
adotado. Os servidores concursados e
submetidos ao regime jurídico trabalhista
têm jus à estabilidade. (Recurso
extraordinário n.º 187.229. Relator:
Ministro Marco Aurélio de Mello).
Dessa forma, os servidores públicos
ocupantes de cargo efetivo, bem como
aqueles ocupantes de emprego público da
Administração direta, autárquica e
fundacional, com a devida aprovação em
concurso público, têm a garantia da
estabilidade após período de estágio
probatório, só podendo perder o
cargo/emprego, nos termos do artigo 41 § 1°
da CF por sentença judicial transitada em
julgado, em processo administrativo
assegurada ampla defesa e procedimento de
avaliação periódica de desempenho, na
forma de lei complementar, também
assegurada ampla defesa, relembrando a
necessidade de motivação do ato de
demissão. De gravatinha ao barnabé gari, a
estabilidade do funcionário público é
preceito constitucional, alguma dúvida?

O corrupto
Padre Vieira, em São Luís do
Maranhão, no sermão em homenagem à festa de
santo Antônio, em 1654, indagava: "O efeito do
sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se
vê tão corrupta como está a nossa, havendo
tantos nela que têm ofício de sal, qual será, ou
qual pode ser a causa desta corrupção?" A seu
ver, havia duas causas principais: a contradição
de quem deveria salgar e a incredulidade do povo
diante de tantos atos que não correspondiam às
palavras.
O corrupto caracteriza-se por não se
admitir como tal. Esperto, age movido pela
ambição de dinheiro. Não é propriamente um
ladrão. Antes, trata-se de um requintado
chantagista, desses de conversa frouxa, sorriso
amável, salamaleques gentis.
O corrupto não se expõe; extorque.
Considera a comissão um direito; a
porcentagem, pagamento por seus serviços; o
desvio, forma de apropriar-se do que lhe
pertence. Bobos são aqueles que fazem tráfico de
influência sem tirar proveito. Há muitos tipos de
corruptos. O corrupto oficial é aquele que se vale
de uma função público para tirar proveitos a si, à
família e aos amigos. Troca a placa do carro,
embarca a mulher com passagem cuesteada pelo
erário, faz gastos e obriga o contribuinte a pagar.
Considera natural o superfaturamento,
a ausência de licitação, a concorrência com

cartas marcadas. A lógica do corrupto é
corrupta: "Se não faço, outro leva vantagem em
meu lugar". Seu único temor é ser apanhado em
flagrante delito. Não se envergonha de se olhar
no espelho, apenas teme ver seu nome
estampado nos jornais. Confiante, jamais
imagina a filha pequena a indagar-lhe: "Papai, é
verdade que você é corrupto?"
O corrupto não sente nenhum escrúpulo
em receber caixas de uísque no Natal, presentes
caros de fornecedores ou andar de carona em
jatinhos de empresários. Afrouxam-lhe com
agrados e, assim, ele afrouxa a burocracia que
retém as verbas públicas. Há o corrupto privado.
Nunca menciona quantias, tão-somente insinua,
cauteloso, como se convencido de que cada uma
de sua palavras estão sendo registradas por um
gravador. Assim, ele se torna o rei da metáfora.
Nunca é direto. Fala em circunlóquios, seguro de
que o interlocutor saberá ler nas entrelinhas.
O corrupto franciscano pratica o toma
lá, dá cá. Seu lema é "quem não chora, não
mama". Não ostenta riquezas, não viaja ao
exterior, faz-se de pobretão para melhor encobrir
a maracutaia. É o primeiro a indignar-se quando
o assunto é a corrupção que grassa pelo país.
O corrupto exibido gasta o que não
ganha, constrói mansões, enche o latifúndio de
bois, convencido de que puxa-saquismo é
amizade e sorriso cúmplice, cegueira. Vangloria-

EXPEDIENTE

se em sua astúcia em enganar a esposa e
mentir aos colegas. O corrupto nostálgico
orgulha-se do pai ferroviário, da mãe professora,
de sua origem humilde na roça, mas está
intimamente convencido de que, tivessem as
mesmas oportunidades de meter a mão na
cumbuca, seus antepassados não deixariam
passar.
O corrupto não sorri, agrada; não
cumprimenta, estende a mão; não elogia,
incensa; não possui valores, apenas saldo
bancário. Se tal modo se corrompe que nem mais
percebe que é um corrupto. Julga-se um
negocista bem sucedido. Melífluo, o corrupto é
cheio de dedos, encosta-se nos honestos para se
lhe aproveitar a sombra, trata os subalternos com
uma dureza que o faz parecer o mais íntegro dos
seres humanos.
Aliás, o corrupto acredita piamente que
todos o consideram de uma lisura capaz de
causar inveja em madre Teresa de Calcutá. O
corrupto julga-se dotado de uma inteligência que
o livra do mundo dos ingênuos e torna mais
arguto e esperto do que o comum dos mortais.
***___ Benigno Nuñez Novo, é graduado em
Direito pela Universidade Estadual da Paraíba,
especialista em educação, mestre em Ciências da
Educação, pela Universidad Autónoma de
Asunción e doutor em Direito Internacional -
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ELEIÇÃO NA UNEMAT

Conforme Samuel, sua gestão pretende promover estabilidade e confiança para os
acadêmicos, pois o momento é de planejamento das ações, a médio e longo prazo

Professor Samuel defende que
campus Jane Vanini desperte
Assessoria

Foto: Divulgação

O

professor Samuel Laudelino
Silva, concorre ao cargo de
Diretor Político- Pedagógico e
Financeiro do Campus Universitário de
Cáceres “Jane Vanini” da Universidade
do Estado de Mato Grosso – Unemat, na
eleição que acontece no dia 5 de
dezembro próximo. Ele é bacharel e
licenciado em Química e mestre em
Educação pela Universidade Federal de
Mato Grosso e doutor em Zootecnia pela
Universidade Estadual de Maringá.
Samuel é professor adjunto
nível 5 da Carreira do Magistério
Superior, com regime de Dedicação
Exclusiva, lotado na Faculdade de
Ciências Agrárias e Biológicas do
Câmpus Jane Vanini da Universidade do
Estado de Mato Grosso, vinculado ao
curso de Ciências Biológicas e com
disciplinas de química e bioquímica no
curso de Agronomia.
O professor iniciou sua carreira
na Unemat no Câmpus Deputado Renê
Barbour, em Barra do Bugres, em agosto
de 2001, lá permanecendo até 2003.
Retornando a Unemat em 2006, por
ocasião da aprovação no concurso e
posse no cargo de professor, atuando no
Câmpus de Pontes e Lacerda entre 2008
e 2014.
Em 2009, juntamente com uma
equipe de professores propôs as

C e n t r o Vo c a c i o n a l
Tecnológico de Produção Orgânica e
Agroecológica do Pantanal Mato
Grossense (CVT-Pantanal) e Seminário
Itinerante do Núcleo de Formação,
Pesquisa e Extensão em Agroecologia
(SI-NATER) ambos financiados pelo
CNPq além destes executa projetos sem
financiamento externo e uma parceria
entre o núcleo NATER e a Autarquia
Águas do Pantanal para a produção de
compostagem.

Desde abril de 2016 o Prof.
Samuel passou a atuar como assessor do
Câmpus Jane Vanini, função que
possibilitou compreender o
funcionamento da gestão pública e dos
sistemas de gerenciamento Fiplan, VG
Sigpat e GPweb, tendo participado de
curso de qualificação pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE/MT). Além do
cargo de professor da Unemat, exerceu
os cargos de professor do IFMT, da
SEDUC-MT e da SMEC-Cuiabá.

OPERAÇÃO ÁGATA

ACISO leva serviços de limpeza e
manutenção as escolas municipais
Da Redação

Professor Samuel Laudelino Silva, disputa diretoria na Unemat

instâncias competentes a
criação do Núcleo de Formação,
Pesquisa e Extensão em Agroecologia
(Nater/Unemat). Desde 2009, no
Nater/Unemat, desenvolve projetos de
extensão agroecológica, em interface
com a pesquisa e com a inovação
tecnológica, executados principalmente
com financiamentos do Conselho

Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), tendo
recebido recursos da Fundação de
Amparo a Pesquisa de Mato Grosso
(Fapemat), Ministério da Educação
(Proext-MEC) e via parcerias com
empresas privadas.
A tualmente o profes s or
Samuel Laudelino coordena os projetos

GUERRA AO MOSQUITO

Cáceres lança o mutirão
da limpeza em dezembro
Assessoria

C

om a volta das chuvas se agrava
a infestação do mosquito que
transmite a Dengue, Zica e
Chikungunya , o Aedes aegypti. A
Prefeitura, através dos agentes de
combates à endemias, redobrou o
número de ações por causa disso e
colocou em campo um mutirão de
limpeza na cidade, distribuindo
panfletos e alertando para o perigo de
manter recipientes que possam servir de
criadouros para o mosquito.
O mutirão vai começar no dia 2
de dezembro, mas o trabalho de
comunicar a população sobre os dias de
limpeza e alertar para os perigos já está
em campo. A situação é considerada de
alerta geral, segundo o coordenador dos
agentes de combates à endemias, Mauro
Márcio de Carvalho. Ele cita que o
“Levantamento de Índice Rápido do
Aedes aegypti (LIRAa)” apontou em
Cáceres um índice alarmante para

oproblema. Segundo o último
LIRAa, Cáceres está com um índice de
infestação do mosquito da Dengue da
ordem 4,3%.
Para levantar os índices, a
cidade foi dividida pelos agentes em 5
setores, sendo que em 4 dias é possível
fazer cada levantamento, por amostras.
Nas amostragens, são apresentados,
além do índice de mosquito, o tipo de
recipientes onde estão sendo
encontrados e criadouros naturais, que
são algumas plantas.
Segundo o agente, o trabalho
de combate está sendo realizado pela
Prefeitura, através dos agentes de
endemias, porém, é muito difícil
convencer a totalidade da população
para prevenir a produção de criadouros
do mosquito.
O mutirão de limpeza começa
dia 3, próxima segunda-feira, nos
Jardins Solução e Jardim Padre Paulo;
Foto: Assessoria

Residencial Aeroporto; Vista
Alegre; Betel
Vila Nova; Santa Amélia; Cavalhada I;
Santa Rosa; Residencial Dom Máximo;
Vila Irene; Tancredo Neves; Cohab
Nova e Massa Barro.
Na terça feira, 4,
Maracanãzinho; Santa Izabel; Jardim do
Trevo; Tia Aida; Jardim Guanabara;
Lavapés; Poupex; São José; DNER; Vila
Espírito Santo; São Jorge; Residenciais
Bandeirante e Universitário;Boa
esperança; Jardim Italia e Santos
Dumont.
No dia 5, quarta-feira, Empa;
Jardins Imperial Paraiso; São Miguel;
Área Militar; Ponte; São Luiz; Santa
Cruz; Rodeio e São Lourenço. Dia 6,
Jardim Primavera; Vitória Régia; Nova
Era; Mutirão do Garcês; Distrito
Industrial; Res. da Serraria Cáceres;
Jardim Panorama; Cidade Nova; Junco;
Jardim Marajoara; Vila Real; Jardim
União e Santo Antônio. Encerrando a
etapa, no dia 7, Centro; Cohab Velha;
Vila Mariana; Monte Verde; Cidade
Alta; Cavalhada II e Santo Ângelo.

T

eve inicio na última segundafeira, 26, a Operação Ágata,
2018/4, desencadeada pelo
Exército Brasileiro, que visa reduzir a
ocorrência de crimes fronteiriços e
transnacionais na faixa de fronteira
terrestre, bem como aumentar a
presença do Estado Brasileiro na região.
O efetivo empregado é de
aproximadamente 350
militares,
oriundos do 2° Batalhão de Fronteira. As
tropas do Exército atuam em
coordenação com outros órgãos de
segurança e fiscalização ou
isoladamente na faixa de fronteira do
Estado de Mato Grosso. Importante
salientar que as ações, ocorrem
preferencialmente de forma integrada,
com o importante apoio de órgãos
Federais e Estaduais, tais como: Receita
Federal, Polícia Rodoviária Federal,
IBAMA, Polícia Militar e Polícia Civil
do Estado de Mato Grosso, Instituto de
Defesa Agropecuária do Estado de Mato
Grosso, entre outras.
De acordo com o Comandante
do 2º Batalhão de Fronteira, Coronel
A n t ô n i o H e r v é B r a g a J ú n i o r,
juntamente com a operação está sendo

levado a população de Cáceres
as Ações Cívico Sociais (ACISO), que
nesse primeiro momento é realizada
com a parceria da prefeitura,
desenvolvendo
atividades de
manutenção e limpeza de algumas
escolas municipais.
Sessenta militares, com apoio
da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Logística e voluntários
já realizaram as ações nas escolas Vila
Real e Novo Oriente. Ainda serão
atendidas hoje a Escola Isabel Campos,
amanhã, na escola da Vila Irene e na
sexta-feira, 30, na Escola Tancredo
Neves. Estão sendo realizados serviços
de poda, pintura de paredes e muros,
limpeza do pátio e reparos na parte
elétrica. A secretária de educação,
Eliene Liberato agradeceu a
participação do Exército na parceria,
destacando que a unidade militar em
Cáceres sempre atendeu às
reivindicações de parcerias com o
município. “Nesse trabalho conjunto, a
Prefeitura entra com o material e o
Exército com a mão de obra. Juntando
ao empenho e trabalho da própria
escola, temos esse resultado fantástico”,
Foto: Divulgação

Soldados do 2º Bfron mudam o visual de escola em Cáceres

Foco da campanha é aniquilar focos do aedes aegypti na cidade
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REDAÇÃO/FRATERNIDADE

Vencedor foi Erik de Souza, orientdo pela Professora Rosimar M. dos Santos
com a redação intitulada: Em Busca de Soluções Para Superar a Violência”

Alunos de Araputanga se destacam
em concurso regional das paróquias
A
Gefron recupera na fronteira
Assessoria

Foto: Rafael Heleodoro

Diocese de São Luiz de
Cáceres, em parceria
com a Universidade do
Estado de Mato Grosso –
Unemat, realizou a edição de
2018 do concurso da
“Campanha da Fraternidade”.
O tema desse ano foi
“Fraternidade e Superação da
Violência”. O concurso foi
destinado as 25 paróquias da
Diocese e possui 3 categorias:
Ensino Fundamental (2º ao 5º
ano), Ensino Fundamental (6º
ao 9º ano) e Ensino Médio. A
edição desse ano, recebeu
redações de mais de 10
unidades de ensino da região.
Matriculado no 4º ano
do ensino fundamental da
Escola Municipal José
Evaristo Costa de Araputanga,
o aluno Erik Renan Sales de
Souza, por meio da orientação
da Professora Rosimar Maria
Evangelista dos Santos e com a
redação intitulada
“Em Busca de Soluções
Para Superar a Violência”, foi
o primeiro colocado do

JIPÃO DO AGRESTE

Renegade roubado em Alagoas
Gefron/MT c/ Redação

E

Entrega do premio foi durante missa na Capela Perpétuo Socorro

concurso, na categoria
Ensino Fundamental (2º ao 5º
ano) e foi premiado na tarde da
última sexta-feira (23), em
missa solene na capela Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro
de Cáceres. “Estamos muito
felizes com o sucesso de nosso
aluno Erik Souza e de sua

Professora Rosi. Esse é
o segundo ano consecutivo que
a rede municipal de ensino de
Araputanga é premiada no
concurso”, frisou Professora
Lindinalva de Souza Andrade,
Secretária Municipal de
Educação e Cultura de
Araputanga.

m mais um trabalho do
Gefron foi possível a
recuperação de um
veículo Jeep Renegade
produto de roubo/furto em
Maceió, nas Alagoas.
Durante patrulhamento
na MT 265 região de fronteira,
(25) por volta das 16h00, uma
equipe do Gefron abordou um
veículo Jeep Renegade de cor
branca com placa QKW 8330
que seguia sentido Bolívia,
c o n d u z i d o p o r Vi t o r
Guilherme Rico Lemes da
Silva, 18.
Em checagem via base
Gefron o veículo constava em
situação regular, no entanto na
revista veicular o automóvel
estava com vários indícios de
adulterações, o numero do

Chassi e do motor com
os 8 primeiros dígitos
alterados, placa clonada e
numero do cambio raspado.
Diante dos fatos foi
realizado contato com a
proprietária que constava no
CRLV, a mesma informou que
seu veículo se encontrava em
sua posse na cidade de
Aracaju/SE.
Então foi realizada uma
checagem via base Gefron pelo
segundo numero do motor e
constou produto de roubo/furto
na cidade de Maceió/AL,
sendo sua placa verdadeira
QCL 1119. Diante dos fatos o
condutor e o veículo foram
encaminhados para delegacia
de Porto Esperidião, para
medidas necessárias.
Foto: Gefron/MT

FIGURINHA CARIMBADA

Detido com arma pelo Gefron
já tinha sido preso por tráfico
Gefron/MT c/ Redação

E

quipe de policiais do
Gefron prendeu no
final da semana
Douglas Rodrigues Prudencio,
23, na MT 199 próximo ao
Seringal 1 no município de
Vila Bela da Santíssima
Trindade, que ocupava uma

motocicleta NXR Bros 160 de
cor vermelha, seguindo em
sentido Vila Bela e que ao
avistar a viatura dispensou um
objeto.Dois policiais
abordaram o suspeito e dois
foram verificar o objeto
dispensado sendo encontrada
Foto: Gefron/MT

Trabuco 380 foi apreendido com meliante contumaz no crime

uma pistola da marca Tauros
calibre 380 e um carregador
contendo 7 munições intactas.
Segundo o suspeito ele
comprou a arma na Bolívia
pelo valor de R$ 5 mil reais, há
cerca de três anos, antes de ser
preso por tráfico internacional
de drogas no ano de 2015,
conforme B.O Numero
2015.368409 em 9/12/2015, e
estaria indo à Vila Bela para
tentar vender a arma.
Realmente conforme
apurou a policia, em dezembro
de 2015, o meliante foi preso
pelo mesmo Gefron, com cerca
de 46 tabletes de substância
analógico a pasta base de
cocaína, munições de diversos
calibres e ainda tres motos,
em uma área rural no
município de Vila Bela da
Santíssima Trindade.
Na ocasião, ele servia o
exército e estava em
companhia do irmão Gleiciano
Rodrigues Prudêncio e
Divanildo Fernandes dos
Santos, que ajudavam no
transpórte da droga, armas e
munições.
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Carro estava com sinais adulteração no chassi e placas clonadas
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ANTI-AFTOSA

A multa para quem deixar de vacinar o rebanho dentro do período da campanha
é de 1 UPF (Unidade Padrão de Fiscal) por cabeça de gado não vacinado

Prazo para segunda etapa de
vacinação termina sexta-feira
Da Redação
Foto: Arquivo

gelo para uma de vacina;
lembrar que a higiene e a limpeza são

fundamentais; agitar o
frasco antes de usar e aplicar a

em cada animal; aplicar na
tábua do pescoço, embaixo da pele.

BINGO/CANA

Jovem foragido de Alagoas
é preso em Barra do Bugres
Assessoria |PJC-MT

U

No baixo pantanal mato-grossense prazo vai até 15 de dezembro

A

segunda etapa de vacinação
contra a febre aftosa termina
na sexta-feira (30), em
praticamente todo o estado de Mato
Grosso e a estimativa é que cerca de
13,6 milhões de bovinos e bubalinos
de até 24 meses de idade devam ser
vacinados durante a etapa.
De acordo Instituto de
Defesa Agropecuária do Estado de
Mato Grosso (Indea/MT), após a
imunização do rebanho, o produtor
deve fazer a declaração da vacinação
com a contagem dos animais por
idade e sexo, juntamente da Nota
Fiscal da compra das vacinas e
apresentar no Indea do seu
município, até o dia 10 de dezembro.
A exceção fica para as
propriedades localizadas no baixo
pantanal mato-grossense, que nesta
etapa é obrigatória a imunização de
todos os bovinos e bubalinos, de

mamando a caducando. O
prazo é de 1º de novembro a 15 de
dezembro para vacinar e comunicar
a vacinação junto ao Indea.
A multa para quem deixar de
vacinar o rebanho dentro do período
da campanha é de 1 UPF (Unidade
Padrão de Fiscal) por cabeça de gado
não vacinado.
O produtor que atrasar a
comunicação fica impossibilitado de
emitir a Guia de Trânsito Animal
(GTA) por um período mínimo de 30
dias.
É importante que o produtor
fique atento aos cuidados ao realizar
a vacinação do rebanho, como
comprar vacinas somente de
revendas registradas; manter as
vacinas na temperatura correta entre
2°C e 8°C; manter a vacina no gelo
até o momento da aplicação,
respeitando a medida de 3 partes de

m jovem foragido da
Justiça do Estado de
Alagoas foi preso pela
Polícia Judiciária Civil de Mato
Grosso, na manhã desta quintafeira (22), no município de Barra
do Bugres, em cumprimento a
mandado de prisão.
João Victor da Silva, 19,
estava com ordem de prisão
temporária decretada pela juíza
de Direito da 17ª Vara Criminal
da Comarca de Maceió (AL). Ele
responde pelos crimes de tráfico
de drogas e homicídio e também
integra uma organização
criminosa.
João Victor segundo a policia
alagoana de Maceió, integrava a
quadrilha liderada pelo bandndão
Túlio Wellington, um dos líderes
da organização criminosa, vulgo
'Fim dos Tempos', que gerou
nome à operação. Com provas
técnicas, apurou-se organização
tinha 4 líderes, que comandavam
o tráfico no nordeste.
No nordeste desde o
inicio da operação na última
quinta feira, 22, foram presos 17
marginais e em Mato Grosso,

dois, dentrre os quais,
João Victor, o Nego João, chefe
do tráfico em Mato Grosso, que
estava homiziadoem Barra do
Nugres. Após conhecimento do
mandado de prisão em aberto, os
policiais civis da cidade em
conjunto com a equipe de
Tangará da Serra, localizaram o
rapaz procurado em uma
residência, no bairro Maracanã,
naquele municipio.

No cumprimento judicial,
João Victor foi conduzido à
Delegacia de Polícia e após ser
ouvido, foi colocado à disposição
da Justiça, devendo
posteriormente ser recambiao ao
estado de Alagoras, onde
responde por roubos e homicidio.
A ação foi realizada por
meio da integração das Polícias
Civis dos estados de Mato Grosso
e Alagoas.
Foto: Ilustrativa

Procurado deve ser recambiado ao nordeste onde está premiado

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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SEMANA DE PREVENÇÃO

O propósito das palestras realizadas nas escolas durante a semana de prevenção,
foi alertar e orientar os alunos acerca dos perigos que representam os rios

Bombeiros ministram palestras
no interior sobre afogamentos
Assessoria c/ Redação
Foto: Thays Amorim

E

ntre os dias 19 a 23 de
novembro, o Corpo de
Bombeiros Militar de Mato
Grosso (CBMMT) realizou a Semana
Latino-Americana de Prevenção em
Afogamentos. A atividade integrou um
conjunto de palestras em escolas para
crianças de 5 a 14 anos, com objetivo de
prevenir e informar acerca dos perigos
em ambientes aquáticos. Ao todo, mais
de 2 mil crianças participaram das
palestras.
Organizado pelos países
membros do Comitê Latino-Americano

de Salvamento, a Sociedade
Brasileira de Salvamento Aquático
(SOBRASA), juntamente com 14 países
latinos, a 2ª Semana Latino-Americana
de Prevenção em Afogamentos integrou
palestras realizadas pelos bombeiros de
Mato Grosso em 10 municípios do
estado.
O propósito, reduzir o número
de afogamentos. O CBM-MT realizou
palestras preventivas em Rondonópolis,
Colíder, Alto Araguaia, Jaciara, Campo
Verde, Primavera do Leste, Campo
Novo do Parecis, Pontes e Lacerda,

Cáceres e Nova Mutum.
Em Cáceres, as palestras
aconteceram entre os dias 21 e 23
novembro, oportunidade em que os
policiais do Corpo de Bombeiros
Militar, mostraram ações preventivas
aos alunos da Escola Batista local, além
de palestras igualmente nas escolas
Estadual Leopoldo Ambrósio Filho e
Municipal Brincando e Aprendendo
com o tema referente à Semana LatinoAmericana de Prevenção em
Afogamentos. A faixa etária dos alunos
que participou das palestras foi entre 2 a
Palestras polarizaram a atenção dos estudantes de Lacerda

12 anos.
Na vizinha Pontes e Lacerda,
os bombeiros da guarnição composta
pelo 3º Sgt BM Mansano e o 3º Sgt
Yokomizo, realizaram palestras
preventivas nas escola Professor
Gercino Rodrigues, Alcides Franco da

Rocha e Senária Silvéria.
Foram abordados temas de acordo com a
Semana Latino-Americana de
Prevenção em Afogamentos. O público
alvo em todas as apresentações foi
composto de alunos do pré-escolar 2 ao
6ª ano, com idade entre 5 a 12 anos.

DESAPARECIDOS

Irmãos sumiram de Cáceres
em novembro do ano passado

G1-MT c/ Redação

H

á pouco mais de um ano, dois
irmãos desapareceram em
Cáceres. Na época do
desaparecimento, Rian Campos da Silva
tinha 15 e anos e o irmão dele, Ruan
Campos da Silva, tinha 14 anos. No dia
14 de novembro de 2017, os dois saíram
de casa e nunca mais foram vistos. Sem
nenhuma solução, a família cobra
respostas das autoridades. À época, a
família registrou um boletim de
ocorrência. Um parente dos
desaparecidos, que preferiu não se
identificar, diz que desde então os
familiares nunca mais tiveram
informações sobre o paradeiro dos
adolescentes e da investigação.
“Os meninos disseram que

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

tinham que sair para receber
um dinheiro e que era perto. Saíram e
nunca mais voltaram”, contou o parente.
A família alega que tem dificuldade de
conseguir informações sobre a
investigação e que isso só aumenta o
sofrimento dos familiares. “É um
sentimento de muita dor, muita saudade.
Nunca conseguimos respostas das
autoridades. Queríamos que a polícia
entrasse de corpo e alma nesse caso”,
concluiu. Segundo a assessoria de
comunicação da Polícia Civil, o caso
segue sob investigação na Delegacia da
Mulher, em Cáceres. Ainda de acordo
com a polícia, foram realizadas
diligências e levantamentos, mas que
não há informações sobre os menores.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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XERIFE NO POLEIRO

Para diretoria do Galo, quando se tem envolvimento do departamento de futebol
e a comissão técnica, resultados aparecem, propiciando todo suporte ao treinador

Giani Freitas entusiasmado com os
desafios que terá a frente do Sinop
S.N c/ Redação

Foto: Globo Esporte

A

pós se anunciado como
novo comandante do
Sinop Futebol Clube, o
treinador Giani Freitas
declarou que está confiante e
animado com os desafios que
terá na próxima temporada.
“Uma alegria imensa
poder assumiu o Sinop, que
terá um ano cheio, com várias
competições, duas inclusive
nacionais, que é a Copa do
Brasil e a Série D.
Já indicamos alguns
atletas para formação do

grupo. Acredito que podemos
tirar o Galo da fila de títulos”.
Conforme um dos
diretores do clube, Leonardo
Perim, Giani é um conhecedor
do futebol Mato-grossense, e
pela primeira vez ele está
ajudando na montagem do
grupo, com indicações.
O preparador físico
Jackson Lourenço e o
preparador de goleiros, Nelson
de Souza, já estão em Sinop
trabalhando com o Sub-20 e
foram indicações de Giani.

“Quando você tem este
envolvimento do
departamento de futebol e a
comissão técnica, com certeza
os resultados vão aparecer e
estaremos dando todo suporte
ao treinador e sua comissão,”
disse.
Segundo a assessoria do
Sinop, 80% dos atletas já
foram contratados e se
apresentam no próximo dia 8
para inicio dos trabalhos.
O restante do grupo será
completado com jogadores que

MERCADO DA BOLA

União deve reforçar o plantel
para disputar estadual de 2019
S.N. c/ Redação

O

U n i ã o
d e
Rondonópolis está de
olho no “mercado da
bola” e pretende contratar até
15 jogadores para defender a
agremiação no Campeonato
Mato-grossense do ano que
vem.

Segundo o gerente de
futebol Pedro Henrique de
Araújo Coelho, outros 15
jogadores que disputaram a
Copa FMF foram mantidos.
“Mantivemos a base do
sub-23 e agora estamos
avaliando as posições e
Foto: Arquivo

Colorado de Rondonópolis acelera os treinos e quer mais atletas
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estudando nomes. Tem
chegado bastante informações,
mas ainda não temos nada
definido.
Além de avaliar perfil,
os jogadores também tem que
se enquadrar no financeiro do
time”, expôs o gerente.
A previsão é que as
contratações estejam definidas
até o dia 15. O Colorado estreia
contra o Operário Várzeagrande, no dia 19 de janeiro, na
Arena Pantanal.
O horário ainda será
divulgado pela Federação
Mato-grossense de Futebol.
Também estão no páreo
Araguaia, Mixto, Cuiabá (que
defende o título), Luverdense,
Sinop, Juara, Dom Bosco e
Operário LTDA.
As equipes jogam
contra todas em turno único na
primeira fase.
Oito avançam e a partir
das quartas de final os
confrontos serão mata-mata
até a decisão.

Giani Freitas assume para encarar desafios da próxima temporada

se destacarem na Copa
São Paulo. O Sinop em 2019
terá o Estadual, Copa do Brasil
e a Série D.

A estréia no Matogrossense será dia 20 de
janeiro, no Gigante do Norte,
contra o estreante Juara.
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************************
O sucesso é daqueles que batalham, e com
certeza você Fernando Alvares Costa é
merecedor dessa vitória, que foi conquistada
com seu esforço, dedicação e
comprometimento nos estudos. Hoje você cola
grau em medicina deixando cheios de orgulhos
seus familiares e amigos. Sua conquista vai
impulsionar outras buscas e abrir novos
horizontes. Merecidamente você venceu, e hoje
os aplausos são todos para você. Parabéns!
Que essa vitória seja o início de muitas outras
conquistas.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua entra em Leão e recebe
um ótimo aspecto de Júpiter,
Sol e Mercúrio em Sagitário
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de pessoas
interessantes em sua vida. Se estiver só, um
romance pode começar a qualquer
momento. Se for comprometido, aproveite
o dia junto de seu amor.

A Lua entra em Leão e
recebe um ótimo aspecto de
Júpiter, Sol e Mercúrio em
Sagitário, indicando um dia
de movimento intenso na
vida social e aproximação
de amigos novos e antigos. O momento
pode envolver um bom contato
comercial com uma grande empresa ou
instituição.

A Lua entra em Leão e recebe
um ótimo aspecto de Júpiter,
Sol e Mercúrio em Sagitário,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus.
A vida doméstica é movimentada, assim
como os relacionamentos familiares. Sua
casa é o melhor lugar do mundo para você
estar hoje.

A Lua entra em Leão e
recebe um ótimo aspecto de
Júpiter, Sol e Mercúrio em
Sagitário, indicando um dia
de maior envolvimento
com seus projetos
profissionais e planos de negócios, que
serão colocados em prática brevemente.
O momento pode envolver uma
promoção ou novo projeto.

A Lua entra em Leão e
recebe um ótimo aspecto de
Júpiter, Sol e Mercúrio em
Sagitário, indicando um dia
de movimento e boa
comunicação. Você estará
mais alegre e dinâmico e voltado para os
amigos e a vida social. O dia pode
envolver uma importante reunião de
negócios.

A Lua entra em Leão e
recebe um ótimo aspecto
de Júpiter, Sol e Mercúrio
em Sagitário, indicando
um dia de movimento em
projetos de médio prazo e abertura para
o novo. Uma boa notícia relacionada a
uma viagem ou contato com pessoas e
empresas estrangeiras pode chegar.

A Lua entra em Leão e
recebe um ótimo aspecto de
Júpiter, Sol e Mercúrio em
Sagitário, indicando um dia
de movimento intenso, mas
equilibrado em sua vida financeira. O dia
pode envolver uma boa negociação, um
contrato ou acordo relacionado ao
aumento de seus rendimentos.

A Lua entra em Leão e recebe
um ótimo aspecto de Júpiter,
Sol e Mercúrio em Sagitário,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de intimidade. Você vai
priorizar o contato com os seus e amigos
mais próximos, ao invés de qualquer
compromisso social. Dia de contato
profundo com suas emoções.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Júpiter, Sol e Mercúrio em
Sagitário, indicando um dia
de abertura e movimento, de
boa comunicação e
simpatia. O momento pode envolver um
romance, um novo projeto ou mesmo um
convite, que aponta para uma mudança
positiva de vida.

A Lua entra em Leão e
recebe um ótimo aspecto de
Júpiter, Sol e Mercúrio em
Sagitário, indicando um dia
de movimento intenso, mas
equilibrado na vida social e
aproximação de amigos. O dia pode
envolver um bom contato comercial que
rapidamente resulta em parceria.

A Lua entra em Leão e
recebe um ótimo aspecto de
Júpiter, Sol e Mercúrio em
Sagitário, indicando um dia
de interiorização e maior
contato com seu mundo emocional, que
passa por um momento de equilíbrio. O
dia é ótimo para o planejamento de um
novo projeto. Medite.

A Lua entra em Leão e
recebe um ótimo aspecto de
Júpiter, Sol e Mercúrio em
Sagitário, indicando um dia
de movimento intenso, mas
equilibrado no trabalho. O
dia promete ser bastante agradável,
dinâmico e organizado. Se puder, tire
alguns momentos para cuidar de sua saúde
global.

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

Estouro de bilheteria no Cine Xin a exibição do documentário
Travessia de Boiada, Pantanal-Cerrado, produção do nosso
amigo Franco Valério - Agência 27, que estreou nesta
segunda-feira com as duas sessões lotadas. Pra quem não
conseguiu assistir, terá nova oportunidade na próxima
segunda, dia 3. Super feliz com o sucesso, afinal é a cultura
pantaneira sendo valorizada. Vale conferir.

Celebrando data nova a querida amiga
Sebastiana Catelan (Batana) que comemora a
data envolto ao carinho dos amigos e
familiares. Que Deus lhe conceda um novo ano
recheado de coisas boas, saúde e realizações.
Feliz Aniversário!
Grande abraço ao boníssimo Padre Haroldo Quintiliano que
celebra neste dia, 9 anos de vida sacerdotal, que será
comemorada com uma Celebração Eucarística, na Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, as 19h 30. O momento é de gratidão
pelos relevantes serviços prestado a comunidade católica. Que
Deus lhe abençoe, dando sabedoria para continuar guiando
seu rebanho.

