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ainda mais cinco pessoas. 
Conforme informações do 
processo, o Ministério Público 
tentava comprovar crimes de 

 juiz Jorge Tadeu, da OSétima Vara Criminal de 
Cuiabá, declarou extinta 

a possibilidade de punir o 

bicheiro João Arcanjo Ribeiro em 
p r o c e s s o  p r o v e n i e n t e  d a  
Operação Arca de Noé. A decisão, 
do dia dois de setembro, beneficia 

Tadeu em sua decisão. Foram 
beneficiados pela decisão, além 
de Arcanjo, José Quirino Pereira, 
Joel Quirino Pereira, Geraldo 
Lauro, Nilson Roberto Teixeira, 
Nasser Okde e Juracy Brito.
 A Operação Arca de Noé 
foi deflagrada em 2002 pela 
Polícia Federal e desmantelou 
sistema financeiro à margem do 
oficial liderado pelo ex-bicheiro 
João Arcanjo Ribeiro. O então 
criminoso contava com o auxílio 
de políticos como os ex-
deputados José Riva e Humberto 
Bosaipo. 
 O objetivo era desviar 
dinheiro público por meio de 
empresas fantasmas e depois 
lavara quantias nas factorings de 
Arcanjo. 
 Atualmente Arcanjo está 
preso preventivamente em razão 
de mandado expedido na 
Operação Mantus, que combateu 
organizações criminosas atuantes 
no jogo do bicho.

peculato e lavagem de dinheiro 
supostamente cometidos entre os 
anos de 1999 e 2002. O próprio 
órgão ministerial reconheceu a 
prescrição do crime e solicitou a 
extinção de punibilidade dos 
réus.
 Segundo informado por 
Jorge Tadeu, os fatos em 
apuração se deram até o ano de 
2002 e a denúncia foi recebida em 
2014. 
 O magistrado argumentou 
que a continuidade da instrução 
criminal implicaria tão somente 
e m  “ e s f o r ç o  i n ú t i l ,  q u e  
culminaria, após a consolidação 
da pena em concreto, com a 
m e s m a  e x t i n ç ã o  d e  
punibilidade”.
 “ F r i s e - s e  q u e ,  d a s  
informações supramencionadas 
transcorreram-se mais de 16 
(dezesseis) anos entre a data dos 
fatos e a presente data sem que 
houvesse  nova  causa  de  
interrupção”, afirmou Jorge 

ARCA DE NOÉ

Declarada prescrição em
processo contra Arcanjo

Foram beneficiados além de  João Arcanjo, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, Geraldo Lauro, Nilson Roberto Teixeira, Nasser Okde e Juracy Brito
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By Rosane Michels

Hoje peço licença aos leitores para parabenizar 
uma pessoa muito especial, minha irmã Triana 
Campana Michelis Leal, que celebra data nova. 
Te agradecemos por ser um exemplo tão lindo 
para todos que vivem ao seu redor, 
principalmente para mim, que como sua irmã 
me orgulho de tudo que você é. Nesse seu dia 
todo especial, quero lhe desejar toda felicidade 
do mundo, e que Deus a abençoe com muita paz 
e saúde! Parabéns, que você tenha o melhor 
aniversário da sua vida.

Destaque VIP ao Governador do Rotary Distrito 4440, Washington 
Calado Barbosa e a embaixatriz Nayara Rondon que 
desembarcaram em Brasília para participar do XXX Instituto Rotary. 
Serão com certeza dias de muito aprendizado para continuar nessa 
missão de servir. Desejamos uma ótima estada na capital federal.

Renovando por mais um 
ano  as  promessas  
trocadas no dia do SIM 
o casal Vanderson de 
S o u s a  e  J a n a í n a  
Sedlacek, que festejam 
Bodas de Flores e 
Frutas (4 anos) que 
simboliza a fase de 
amadurecimento do 
casamento. Que Deus 
possa continuar sendo o 
esteio dessa união e que 
possam celebrar muitos 
anos de vida conjugal.
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 Gabinete  de Gestão OIntegrada (GGI) realizou 
ontem, (5), de setembro, 

pela manhã, no Gabinete do prefeito 
de Cáceres, Francis Maris Cruz, 
reunião mensal para discutir o 
modelo de segurança da 53º 
ExpoCáceres, que será realizada no 
período de 17 a 22 de setembro, no 
parque de exposição Dr José 
Rodrigues Fontes.
 O Tenente Coronel Fábio 
Alves Ribeiro, comandante do 6º 
Comando Regional da Polícia 
Militar de Cáceres, que está como 
secretário executivo do GGI, 
explicou que a reunião é necessária 
para a que o evento aconteça com 
segurança e sem imprevistos. O 
engenheiro civil, Dr Adilson Dos 
Reis, apresentou o projeto técnico da 
ExpoCáceres, para todos os 
presentes.
 O presidente do Sindicato 
Rural, Geremias Pereira Leite, 
afirmou que a exposição é um 
presente para todos os cacerenses. 
“Nós temos um dos maiores 
rebanhos bovinos do Brasil, somos 
conhecidos mundialmente, estamos 
melhorando ainda mais a genética do 
nosso rebanho com leilões de 

compradores e expositores de gado 
de toda região. “A exposição é um 
m o m e n t o  d e  a d q u i r i r m o s  
conhecimento, temos Escola 
Técnica, a Unemat,  cursos de áreas 
afins com uma gama de professores 
doutores e também é um momento 
de fazermos bons negócios, além de 
oferecer diversão para as famílias. 
E s p e r o  q u e  o s  L e i l õ e s  s e  

reprodutores de alto nível, por isso 
vamos oferecer uma programação 
repleta de oficinas, palestras, 
exposição e comercialização de 
produtos, a Feira de Agricultura e 
Tecnologia de Cáceres (3º Agrotec), 
Shows Nacionais e tantas outras 
atrações para todos os públicos.
 Para o prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, a feira reúne 

desenvolvimento”,  f inal izou 
Francis.

solidifiquem principalmente durante 
a feira o que será ótimo para o nosso 

promovido pela Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) 
e financiado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) destinado 
aos alunos de mestrado e doutorado 
da Unemat, cuja premissa é a 
socialização e difusão da produção 
científica, bem como a discussão de 
assuntos referentes à Pós-Graduação 
em níveis nacional e internacional.
 O evento caracteriza-se 
também como um espaço de 
c o n g r e g a ç ã o  d e  a l u n o s  
pesquisadores das diversas áreas do 
conhecimento, com o intuito de 
dinamizar a geração do saber 
investigativo no interior da IES, 
oportunizando a divulgação dos 
projetos de dissertações e teses em 
desenvolvimento, seus resultados, 
assim como outras propostas 
investigativas.

 Unemat sedia a décima Ae d i ç ã o  d o  S e m i n á r i o  
Regional  de Extensão 

Universitária da Região Centro-
Oeste (X Serex) e realiza o II 
Seminário da Pós-Graduação Stricto 
Sensu (II Sepós) nos dias 9, 10 e 11 
de setembro, no Auditório Maria 
Sophia Leite,  na Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio, 
Me io  Ambien t e  e  Tu r i smo  
(Sicmatur), em Cáceres-MT.
 N o  S e r e x  s e r ã o  
apresentados 71 trabalhos na 
modal idade  pôs te r  e  8  em 
comunicação oral das Instituições de 
Ensino Superior (IES): Instituto 
Federal de Mato Grosso (IFMT), 
Unemat, Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB), Universidade 
de Brasília (UnB), Universidade de 

Rio Verde (UniRV), Universidade 
do Estado de Mato Grosso do Sul, 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG), Universidade Federal de 
Grande Dourados (UFGD) e 
Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT). Já o Sepós traz 232 
trabalhos na modalidade pôster e 6 
na modalidade oral, todos oriundos 
dos Programas de Pós-Graduação da 
Unemat.
 O Serex, de natureza 
acadêmico, científico e cultural, tem 
o propósito de estimular, ampliar e 
aprofundar o debate sobre as práticas 
de Extensão Universitária entre as 
Instituições Públicas da Região 
Centro-Oeste. A temática de 2019 é 
“Extensão Universitária, uma ação 
que transforma a sociedade”.
 Já, o Sepós, é um evento 

AÇÕES PREVENTIVAS

Prefeitura e GGI discutem
segurança na ExpoCáceres

O engenheiro civil, Dr Adilson Dos Reis, apresentou o projeto técnico da  ExpoCáceres, para a que o evento aconteça com segurança e sem imprevistos

Assessoria

Reunião é necessária para se prevenir eventuais imprevistos no evento  

Foto: Assessoria

EXTENSÃO

Unemat realiza este mês
edições do Serex e Sepós
Assessoria

Universidades de Rio Verde, MS estará presente no evento  

Foto: Arquivo

exagenário de péssima índole, So tarado morador em Cáceres, 
que infelizmente a policia não 

forneceu o nome, sequer iniciais, 
apenas a idade, 65 anos foi preso 
pela polícia civil na manhã de terça 
feira última, acusado de ter praticado 
atos abusivos de natureza sexual 
contra sua neta de apenas 12 anos.
 Conforme a delegada Judá 
Maali ,  t i tular  da Delegacia 
Especializada da Defesa da Mulher, 
a mãe da menina abusada procurou a 
delegacia registrando a ocorrência.
 Segundo o registro, a mãe da 
vitima disse que havia sido chamada 
à escola da filha, pois uma 
professora que alegava ultimamente, 
a menor ter um comportamento 
diferente do normal, chorando nos 
cantos, tristonha e que indagada do 
porque, havia dito que seu avô a 
molestava, passando as mãos nas 
pernas dela, solicitando que a polícia 
apurasse os fatos.
 Judá resolveu ouvir a vitima 
e a menina disse que quando sua mãe 
saía para o trabalho, ela ficava 

comum irmão menor na casa do avô, 
onde os abusos aconteciam, desde 
que ela tinha 11 anos. Inclusive certa 
vez, quando ela cochilou num sofá, 
acordou com o velho passando a 
mão na parte superior de sua coxa.
 De outra feita,  ela disse que 
estava no quarto quando o avô lhe 
puxou e tentou beijá-la a força, mas 
ela se esquivou, mas que de outras 
vezes, ele tentava passar as mãos em 
suas partes íntimas.
 A menina ainda disse que o 
avô lhe dizia ser normal, mas que 
não contasse nada para ninguém e 
que no natal, lhe daria um celular se 
ela fizesse sexo com ele, que ele 
queria ser o primeiro. Que só 
resolveu contar tudo depois de 
participar de uma palestra sobre 
abusos sexuais na escola. 
 Diante das evidencias e 
suspeitas, a delegada resolveu agir e 
solicitou a prisão do acusado à 
justiça. 
 O velho tarado foi preso e já 
está à disposição da justiça.

VELHO TARADO

Abusado de 65 anos queria
transar com neta de 12 anos
Da Redação

Situação cabulosa a dos tarados sexuais, repudiados até mesmo pelos presos  

Foto: Ilustrativa
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 A Unemat sedia a décima edição 
do Seminário Regional de Extensão 
Universitária da Região Centro-Oeste (X 
Serex) e realiza o II Seminário da Pós-
Graduação Stricto Sensu (II Sepós) nos 
dias 9, 10 e 11 de setembro, no Auditório 
Maria Sophia Leite, na Sicmatur, em 
Cáceres. Seminário reúne várias 
universidades do país com apresentação 
de centenas de trabalhos.     
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 O período de defeso da piracema em MT, 
será entre os dias 1 de outubro de 2019 e 31 de 
janeiro de 2020. A Resolução do Conselho 
Estadual de Pesca abrange os rios das Bacias 
Hidrográficas do Paraguai, Amazonas e 
Araguaia-Tocantins. O infrator estará sujeito a 
apreensão de pescado e tralha, além de multa de 
até R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20, por kg 
de peixe encontrado.
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ÁGUA NO CHOPP

RIO BRANCO

VOVÔ TARADO
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 O Gabinete de Gestão Integrada realizou ontem, (5), no Gabinete 
do prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz, reunião mensal para discutir o 
modelo de segurança a ser prestado durante a 53º ExpoCáceres, de 17 a 22 
deste mês, no parque de exposição Dr José Rodrigues Fontes. Na ocasião, o  
engenheiro civil, Adilson Reis, apresentou o projeto técnico da 
ExpoCáceres, para todos os presentes. Página 03

 O Rotary Club de Araputanga promove no dia 14 de setembro, a 
primeira edição do Jantar Premiado que sorteará uma motocicleta zero 
Km, um televisor 32" e um notebook. Para o presidente Jocelino Ferreira 
da Silva (Jocelino da Ótica), o evento é a principal realização do Rotary 
para arrecadação de recursos visando manutenção dos projetos de inclusão 
social de carentes. Página 04

MODELO PREVENTIVO

Parceria discute ações para 
segurança na ExpoCáceres 

Para o Tenente Coronel Fábio Alves Ribeiro, comandante do 6º C.R da P. M. secretário executivo do GGI, reunião é necessária para segurança do evento 

Reunião busca elementos preventivos para segurança da feira  

Foto: Assessoria

UNEMAT E CONVIDADOS

Nova edição do Serex/Sepós
acontece este mês em Cáceres

Parceira UniRV (MS) está 
entre as visitantes do evento  

Foto: Arquivo

PEIXE-ZERO

Piracema nos rios de MT vai
de outubro até fim de janeiro 

No período, ações de fiscalização serão 
intensificadas pela polícia e parceiros  

Foto: Divulgação

Jantar premiado no cardápio 
especial do Rotary/Araputanga 

AGENDA SOCIAL

Jantar Premiado será dia 14 de setembro no salão da Apae   

Foto: Facebook    

Políticos querem ampliar
as estruturas do cadeião

Assembléia define nomes
para discutir o Cota-Zero

Preso velho acusado de
molestar neta de 12 anos

PRETAS

Para alguns motoristas que ainda não caíram na 
real, que lugar de estacionar veículos é nas vias 
públicas e não sobre as calçadas, já tão exíguas 
para sua destinação, o passeio público. Pelo 
artigo 181 do CTB, em seu inciso VIII esta 
postura é considerada infração grave com multa 
e remoção do veículo.

BRANCAS

Para a direção, corpo docente e alunos da Escola 
Municipal Santa Catarina, da Comunidade 
Limão, que durante todo o mês de agosto último  
desenvolveu um projeto  voltado ao folclore 
brasileiro, cuja data se comemorou no dia 22 do 
citado mês. Loas, à coordenadora pedagógica, 
Professora Mikaelly Roseno, pelo trabalho, 
resultado de uma pesquisa realizada pelos 
alunos sobre o tema.

PRETAS

Para alguns malandrinhos que violaram o 
pendão nacional hasteado na Praça Barão no 
lançamento da Semana da Pátria, puxando a 
bandeira para a parte inferior do mastro. Alguma 
câmera próxima deve ter filmado o meliante, 
ficando a deixa para as autoridades apurar. 

BRANCAS

Para os dedicados integrantes da Secretaria 
Municipal de Saúde de Cáceres, que  por meio 
do Centro Especializado em Reabilitação, levou 
na última semana algumas famílias atendidas e a 
equipe multidisciplinar do CER, para participar 
do evento Iº Jornada Sobre Autismo em Busca 
de Uma Educação Inclusiva, que aconteceu em 
Cuiabá, na Assembleia Legislativa. 

X
DA REPORTAGEM

Quero chamar à atenção, primeiro, sobre terem ido 
chamar Jesus para que Ele cuidasse da sogra de 
Simão. Precisamos chamar Jesus, precisamos 
clamar por aqueles que estão doentes, enfermos, 
sofrendo, estão depressivos e vivendo opressões na 
vida. Precisamos levar essas situações para a 
presença de Jesus, mas precisamos trazê-Lo para 
essas pessoas e para as nossas próprias doenças, 
enfermidades e situações que passamos na vida. 
 Precisamos cuidar da nossa saúde, 
primeiramente, no sentido espiritual e emocional. 
Precisamos tomar os remédios, ouvir os nossos 
médicos, mas não podemos nos descuidar, de forma 
nenhuma, de nossa saúde espiritual e emocional.
 Nos dias de hoje, se uma pessoa está com 
febre, simplesmente damos um remédio para ela. 
Não tenho nada contra, porque também vou em 
farmácias, mas o problema é que estamos 
transformando a nossa casa em verdadeiras 
farmácias ambulantes. 
 Chegamos em casa e percebemos que há 
armários tomados por remédios. Tudo é resolvido à 
base do comprimido, para qualquer dor há um 
comprimido. São drogas lícitas, mas são drogas. 
Cuidando da raiz podemos deixar que Deus aja para 
valer na saúde de cada um de nós
 O remédio, a pílula, devem ser a última 
coisa quando se trata de uma enfermidade tão 
comum. Se temos uma dor de cabeça, precisamos 
procurar a causa da dor, não podemos simplesmente 
nos encher de comprimido para a dor ir embora. Se 
temos constantes indisposições estomacais, 
precisamos saber por que temos essas indisposições, 
por que nos viciamos nos remédios e vamos resolver 
tudo com as pílulas da farmácia. 
 Se temos insônia, temos de procurar a 
causa. Não podemos negar que, muitas vezes, as 
causas de nossas doenças e enfermidades, das febres 
que temos é de origem psicossomáticas, de origem 
emocional, espiritual. Se não tratarmos da emoção, 
se não tratarmos do espírito, é óbvio que o corpo e o 
físico vão padecer, e, realmente, só vai ser o remédio 
para dar jeito. 
 É preciso chamar Jesus: “O que está 
acontecendo com as minhas emoções? O que está 
acontecendo com os meus sentimentos? Jesus, 
debruça-se sobre aquilo que me deixa para baixo, 
que me dá febre, dor, que causa enfermidade em 
mim”.
 Jesus desceu, inclinou-se, ameaçou a febre, 
pois aquela indisposição, aquela dor corporal e 
emocional que a sogra de Pedro sentia não a deixava 
servir nem cuidar dos seus. Quando Jesus ameaçou a 
febre, ela foi embora. Trouxeram para Ele, então, 
tantos outros doentes e enfermos, e Jesus orava por 
eles. Oremos, clamemos para Jesus nos dar luz sobre 
nossas doenças, enfermidades e patologias. 
Busquemos a raiz daquilo que nos deixa tão 
enfermos, porque cuidando da raiz podemos deixar 
que Deus aja para valer na saúde de cada um de nós. 
Deus abençoe você! 
***___ https://www.vaticannews.va
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 Uma das grandes fake-news do 
ano da graça de 1822, a versão bufa que 
revela  nos l ivros de escola a  
Independência do Brasil é muito 
diferente da história verdadeira, 
distorcendo-se da imagem de Dom 
Pedro I retratada nas grandes pinturas; 
que não estaria cercado de homens 
limpos, vestidos em trajes de gala, nem 
montado em um cavalo quando deu o 
grito da Independência. 
 Diz a história não ensinada nos 
livros, que naquele 7 de setembro, quase 
um mês após ter sido assinada a 
independência do Brasil pela princesa 
Maria Leopoldina de Áustria, então 
princesa regente, por conta da vacância 
de Dom Pedro, ausente, o Brasil foi 
separado de Portugal. 
 Esta parte, os historiadores 
machistas do patropi pularam, claro, mas 
como não estamos aqui prá passar 
manteiga no bigode do gato, loas à quem 
merece, Dona Léo, naquela audiência 
pública de 13 de agosto de 1.822 com o 
Conselho de Estado, José Bonifácio de 
testemunha, carimbou o papel canetado e 
passou a bucha pro Pedroca. 
 Quando a gente fala em bucha é 
simploriedade, pois os brasileiros já 
estavam esperando que D. Pedro 
retornasse a Portugal, o que rebaixaria o 
país ao status de simples colônia, em vez 
de um reino unido ao de Portugal. 
Tremendo abacaxi  pro filho de Dom 
João VI de Portugal e Sua Majestade 
Rainha Carlota Joaquina da Espanha, 
descascar. 
 Ainda não tinha naquela época a 
plin-plin, nem ONGs,  mas nos botecos, 
os leva e traz espalhavam a iminência de  
uma guerra civil, separando a Província 
de São Paulo do resto do Brasil. Como 
onde tem fumaça, tem fogo, a Amazônia 
não nos deixa mentir, D. Pedro saiu do 
Rio e foi prá Sampa tentar evitar e ou 
acabar com o conflito. 
 Na sua ausência do trono, 
notícias oriundas de Portugal bombando 

e Dona Léo precisou tomar uma decisão, 
recebendo o aval do Andrada Bonifácio, 
que dizem, não gostava se ser chamado 
de Zé, nem de Silva, nomes de pobre, 
vôte! 
 Como a internet só viria a ser 
descoberta após as comemorações do 
sesquicentenário da independência, o 
jeito foi um cavalo correio mesmo e 26 
dias de galope naquele sertão, a papelada 
chegou onde estava o Príncipe Regente, 
sujo de poeira, montado num pangaré, 
devido a longa  viagem que fizera com 
seus assessores diretos, num sol de 
rachar mamona.
 Alguns dizem que Dom Pedro 
estaria com forte diarreia naquele 7 de 
Setembro de 1822, outros, que o príncipe 
estava estressado, nervoso e furioso com 
as cartas pedindo que ele voltasse o mais 
rapidamente possível para Portugal. O 
certo é que ao ler aquela que deve ter 
dado origem às medidas provisórias, D. 
Pedro a eternizou, consolidando a 
independência do Brasil, dizem, pois na 
verdade, o processo de independência se 
deu ao longo de anos, e foi motivado por 
interesses econômicos das elites locais, 
já que para a maior parte da população do 
Brasil, nada mudou. 
 Só prá concluir, vocês pensam 
que saiu barato a nossa independência? 
Pois bem, ao contrário do que muitos 
pensam este processo custou muito caro 
para Brasil, que precisou pagar uma 
multa altíssima a Portugal, em grana  da 
época, 3 milhões de libras esterlinas, 
emprestadas pela Inglaterra, pois 
naqueles idos não tinha Crefisa e 
similares. 
 Sorte, que o patropi tinha crédito 
nas Inglaterra, que bem antes mesmo, 
teria financiado Rei D. João e Rainha 
Dona Maria, na fuga das tropas do 
cunhado de Napoleão, aportando o casal 
nestas bandas, inclusive, ela, a Rainha 
deu nome à Vila Maria do Paraguai, 
berço da nossa Cáceres. Viu só onde toda 
história veio parar?
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Depois do vandalismo perpetrado por dois 
moleques adultos, um de Cáceres e outro 
de Araputanga, danificando a Fonte 
Interativa inaugurada no centro da Praça 
Barão do Rio Branco na noite de 6 de julho 
último, até sua restauração, o poder 
público afixou a faixa justificando a 
provisória desativação da mesma.

 Cuidemos da saúde emocional e espiritual

De Dona Léo à Maria da Vila
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esteja em consenso com todos os 
envolvidos com a atividade 
pesqueira. “O projeto do governo é 
muito radical em alguns pontos. A 
comissão tem a chance de 
arredondar o projeto, e em 
dezembro  ap resen ta r  uma  
proposta consensual”, explicou o 
parlamentar.
 Questionado se a matéria 
original do governo será aprovada 
na comissão ou no Plenário das 

Deliberações, Santos afirmou que 
“o presidente Botelho não vota o 
projeto como está. 
 A proposta do governo 
autoriza o pescador a retirar do rio 
150 quilos de pescado por semana 
e, mas ele não pode transportar o 
peixe. Tem que comer o pescado 
no barranco do rio. 
 Isso é um absurdo, que 
precisa ser corrigido”, respondeu 
Santos.

de Sul e, depois disso apresentar 
um projeto alternativo ao que foi 
apresentado pelo governo”, 
afirmou Botelho.
 Os nomes confirmados 
pela Mesa Diretora para a 
Comissão Especial são: Wilson 
Santos, Ondanir Bortolini – 
Nininho, Janaína Riva, Dr. 
Eugênio, Dilmar Dal Bosco, 
Elizeu Nascimento e Paulo Araújo.
 O deputado Wilson Santos 
afirmou que os membros da 
comissão vão visitar os municípios 
de Campo Grande, Corumbá e 
Miranda, todos no estado de Mato 
Grosso do Sul, nos dias 16 e 17 de 
setembro. “Lá vamos conversar 
com pescadores, autoridades 
políticas, com empresários e 
cientistas ligados à atividade 
pesqueira”, disse Santos.
 O parlamentar disse que a 
visita a Mato Grosso do Sul é 
porque nesse estado já existe uma 
lei similar em vigor. Segundo 
Santos, a “Cota Zero” foi 
implantada em fevereiro de 2019.  
“A lei já está no oitavo mês. Nessas 
cidades, a comissão vai saber 
como está se comportando a 
econômica local”, observou 
Santos.
 Santos acredita que no 
f ina l  das  d i scussões  se rá  
construído um projeto de lei que 

 presidente da Assembleia OLegislativa, deputado 
Eduardo Botelho (DEM), 

definiu anteontem, (4), durante 
sessão ordinária, os nomes dos 
parlamentares que vão compor a 
Comissão Especial para discutir o 
Projeto de Lei nº 668/2019, que 
trata da Política Estadual de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Pesca, e regula as atividades 
pesqueiras nos rios de Mato 
Grosso, mais conhecido como 

“Cota Zero”.  
 De acordo com Botelho, 
inicialmente seriam indicados 
cinco nomes para a comissão, mas 
f o r a m  c o n f i r m a d o s  s e t e  
parlamentares. 
 A  c o m i s s ã o  d e v e  
formalizar um calendário para 
debater o projeto de lei com todos 
os segmentos envolvidos com a 
atividade pesqueira em Mato 
Grosso. “A comissão deve visitar 
os estados de Goiás e Mato Grosso 

ois blocos da Penitenciária DCentral de Mato Grosso já 
foram reformados durante 

a operação na unidade, iniciada no 
dia 12 de agosto. A informação foi 
repassada pelo secretário de 
Estado de Segurança Pública, 
Alexandre Bustamante, durante 
e n t r e v i s t a  a  v e í c u l o s  d e  
comunicação na quarta-feira (4/9). 
“As celas foram pintadas, as 
paredes onde haviam tomadas 
dentro das celas foram tampadas, o 
local foi higienizado e terá 
ventilação e iluminação externa. 
 As lideranças criminosas 
e s t ã o  s e m  c o m u n i c a ç ã o  
extramuros e sem tomadas dentro 
das celas, não há como carregar os 
celulares e estão sem bateria, se é 
que já não acabou toda bateria”, 
destacou.
 Ele defendeu que a ação foi 
necessária, pois o Estado é o gestor 
do presídio e havia a necessidade 
de organizar o ambiente, limpando 
e retirando objetos das celas que 
não eram permitidas por lei.
 Bustamante disse ainda 
que a ação foi toda planejada, com 
os  agen te s  pen i t enc iá r io s  
previamente selecionados para a 
ação, que foi informada para o juiz 
da Vara de Execuções Penais, 
Geraldo Fidélis, o supervisor do 
Grupo de Monitoramento e 
F i s c a l i z a ç ã o  d o  S i s t e m a  
Penitenciário, desembargador 
Orlando Perri, Ministério Público, 
Defensoria Pública e a Ordem dos 
Advogados do Brasil seccional de 

Mato Grosso.
 A reforma das celas e 
construção de mais leitos foram 
executados por um grupo de 53 
reeducandos que trabalham nas 
atividades internas. A previsão é de 
ampliar mais 300 leitos na 
carceragem. Como uma das 
f o r m a s  p a r a  d r i b l a r  a  
impossibilidade de aumento de 
efetivo policial, devido a Lei do 
Teto de Gastos e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), o 
secretário de Segurança Pública 
destacou que Mato Grosso busca 
copiar o modelo de sucesso no 
Estado do Ceará, que conta com 
mais de 3 mil câmeras, criando 
uma 'cerca virtual' e resultando na 
redução da criminalidade.
 “Estivemos em Pontes e 
Lacerda e falamos com prefeitos 
da região da fronteira onde 
devemos implantar uma cerca 
virtual com câmeras OCR. Dessa 
forma, conseguimos controlar os 
veículos que entram e saem das 
cidades e essas imagens entram no 
Big Data, que fazia pesquisa sobre 
esses veículos. Vamos buscar 
parcerias para investir em 
tecnologia”.
 Por meio de câmeras, será 
possível rastrear veículos usados 
em crime ou que sejam roubados e 
furtados. Atualmente, a região de 
fronteira conta com 5 câmeras 
OCR e a ideia é ampliar o número 
por meio de parcerias com os 
munic íp ios  e  a  sociedade 
organizada.

COTA ZERO

Definido nomes para discutir 
proposta da política da pesca

Deputado Wilson Santos justificou visita a Mato Grosso do Sul, porque naquele estado já existe uma lei similar à em discussão aqui, sendo que lá já está em vigor

Assessoria

Nomes foram confirmados pela mesa para a Comissão Especial  

Foto: AL-MT

LINHA DURA

Operação limpeza conclui 
reforma em 2 alas da PCE
Sesp-MT c/ Redação

À esquerda o lixo tirado das celas, à direita, reformadas e isoladas  

Fotos: Arquivo
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estende aos peixes vivos nativos 
para fins ornamentais ou para uso 
como isca viva.
 A decisão dos membros do 
Cepesca foi baseada nos resultados 
oferecidos pelo Monitoramento 
Reprodutivo dos Peixes de Interesse 
Pesqueiro no estado de Mato Grosso. 
Ficam excluídas das proibições 
previstas nesta Resolução a pesca de 
caráter científica, previamente 
autorizada por órgão ambiental 
competente.
 Também entra na norma de 
exceção a despesca, transporte, 
comercialização, beneficiamento, 
industrialização e armazenamento 
de peixes com a comprovação de 
origem, provenientes de aquicultura 
ou pesque-pague licenciados junto 
a o s  ó rg ã o s  c o m p e t e n t e s  e  
registrados no Ministério da 
A g r i c u l t u r a ,  P e c u á r i a  e  
Abastecimento (Mapa), bem como 

do pescado previamente declarado. 
Todo produto de pesca oriundo de 
outros Estados ou países deverá estar 
acompanhando de comprovante de 
origem, sob pena de multa, perda de 
p e s c a d o  e  d o s  p e t r e c h o s ,  
equipamentos e instrumentos 
utilizados na pesca.
 Quem des re spe i t a r  a  
legislação poderá ter o pescado e os 
equipamentos apreendidos, além de 
levar multa que varia de R$ 1 mil a 
R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 
20, por quilo de peixe encontrado. 
Neste período, as ações de 
fiscalização serão intensificadas 
com parceria entre fiscais da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema), Batalhão da 
Polícia Militar e Proteção Ambiental 
(BPMPA) ,  Ju i zado  Vo lan t e  
Ambiental (Juvam), Delegacia 
Especializada do Meio Ambiente 
(Dema), Ibama e ICMBio.

argumenta que é necessário adequar 
a local a Lei de Execuções Penais 
(LEP) nº 10.210.

das cidades vizinhas (Lambari 
D'Oeste e Salto do Céu).Na 
jus t i f ica t iva ,  o  par lamentar  

 deputado estadual Oscar OB e z e r r a  r e c e b e u  
requerimentos formulados 

pelos vereadores de Lambari 
D'Oeste, Altaíde Rodrigues e pela 
vereadora Maria Celene, com a 
necessidade de recursos financeiros 
para a ampliação da estrutura da 
cadeia pública de Rio Branco, 
município localizado na região de 
fronteira. 
 Na sessão plenária da última 
quarta-feira (28), na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, Oscar 
ap re sen tou  a  Ind i cação  n°  
3.831/2019 na qual solicita a medida 
ao governo estadual e à Secretaria de 
Segurança Pública. 
 Ressalte-se que atualmente 
a cadeia de Rio Branco conta com 40 
vagas e a população carcerária é de 
35 detentos. Justifica o deputado, a 
necessidade do investimento para 
ampliar sua capacidade e evitar a 
indesejada superlotação. 
 A cadeia atende a demanda 

natura, resfriados ou congelados, 
provenientes de águas continentais 
ex is ten tes  nos  f r igor í f icos ,  
peixarias, entrepostos, postos de 
venda, restaurantes, hotéis e 
similares é o segundo dia útil após o 
início do defeso da piracema, ou 
seja, no dia 2 de outubro.
 A declaração de estoque de 
pessoa física só será permitida ao 
pescador profissional mediante 
apresentação de Declaração de 
Pesca Individual (DPI), emitida em 
seu próprio nome. A declaração se 

tradicionais para garantir  a 
alimentação familiar, sem fins 
comerciais, é permitida em cota 
diária de três quilos e um exemplar 
de qualquer peso por pescador, 
respeitando os tamanhos mínimos de 
cap tura ,  es tabe lec idos  pe la  
legislação para cada espécie. O 
transporte e comercialização 
proveniente da pesca de subsistência 
também fica proibido.
 O prazo máximo para 
declaração ao órgão ambiental 
estadual dos estoques de peixes in 

 período de defeso da Opiracema no Estado de Mato 
Grosso será entre os dias 1 

de outubro de 2019 e 31 de janeiro de 
2020. A Resolução do Conselho 
Estadual de Pesca (Cepesca) foi 
publicada na quarta-feira (4/8), no 
Diário Oficial, e abrange os rios das 
Bacias Hidrográficas do Paraguai, 
Amazonas e Araguaia-Tocantins.
 A pesca de subsistência, 
desembarcada, que é aquela 
praticada artesanalmente por 
p o p u l a ç õ e s  r i b e i r i n h a s  o u  

Rotary Juntamente com a APAE, 
assim que terminar o projeto estará 
prestando contas a população sobre a 
aplicação dos recursos.
 Jocelino destacou que as 
ações promovidas pelo o clube conta 
sempre com o apoio de empresas e 
da população que adquirem as 
cartelas e colaboram para a 
continuidade dos projetos. A 
pr imeira  edição do "Jantar  
Premiado" será realizado no salão de 
eventos da APAE-ARA e a cartela, 
vendida a 200 reais dá direito ao 
jantar para duas pessoas, com open 
de cerveja e concorrer ao sorteio dos 
prêmios.
 O Jantar Premiado está 
marcado para o dia 14 de setembro, 
no horário das 20h00 das 23h30min.  
De acordo com o presidente do 
Rotary Club restam algumas cartelas 
que estão sendo comercializadas 
pelos membros do Rotary Club, da 
APAE e comércios parceiros: Brava 
Internet, Ótica Visual, Auto Escola 
Veneza, Posto Iguaçu e outros. 

visando manutenção dos projetos de 
inclusão social e promoção das 
pessoas mais necessitadas da 
comunidade.
 Conforme Jocelino da 
Ótica, os recursos também serão 
destinados para climatização do 
refeitório da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de 
Araputanga (APAE-ARA). "O 

 Rotary Club de Araputanga Opromove no dia 14 de 
setembro, a primeira edição 

do Jantar Premiado que sorteará uma 
motocicleta zero Km, um televisor 
32" e um notebook. Para o presidente 
Jocelino Ferreira da Silva (Jocelino 
da Ótica), o evento é a principal 
r e a l i z a ç ã o  d o  R o t a r y  p a r a  
arrecadação de recursos financeiros 

PERÍODO DEFESO

Piracema será de outubro
até 31 de janeiro de 2020

Infrator poderá ter o pescado e equipamentos apreendidos, além de multa que varia até R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20,00 por quilo de peixe encontrado

Sema-MT c/ Redação

Polícia ampliará as operações visando coibir a pesca no período  

Foto: Arquivo

PROJETOS SOCIAIS

Rotary Club de Araputanga 
promoverá jantar premiado
Assessoria

Família rotária congregada nos eventos sociais do clube em prol da comunidade 

 Foto: Facebook

DELETÉRIO OBSOLETO

Reivindicada ampliação
da cadeia de Rio Branco
Da Redação

Pacata cidade de Rio Branco, na zona de fronteira com a Bolívia 

 Foto: Arquivo
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alternativo, com Marcelo 
Rangel; Yago Rocha, Heron, 
Paulo Ricardo e Daniel; Breno, 
Jean Carlos e Alisson Taddei; 
Kaio, Rafinha e Marcinho, 
comandados pelo técnico Lauro 
Martins.  O jogo de volta será no 
próximo dia 11, quarta-feira, às 
16 horas, no estádio Serrinha.

com força total, escalado pelo 
técnico Maico Gaúcho com 
Edson; Pedro Costa, Raphael, 
Lucão e Jefferson Recife; 
Evandro, Douglas, Gabriel 
Honório e Samuel; Anderson 
Ligeiro e Tozin.
 Já o time do Goiás veio 
para Mato Grosso bastante 

ogando fora de casa, com Jtime alternativo, o Cuiabá 
empatou com o Costa 

Rica por 1 a 1 no estádio 
Laertão, em Mato Grosso do 
Sul, pelo jogo de ida das quartas 
de final da Copa Verde. 
 Os gols saíram no 
segundo tempo, o Dourado 
abriu o placar com o atacante 
Caio Dantas aos 30 minutos. Já 
nos últimos minutos, o time da 
casa buscou o empate com gol 
de pênalti, marcado por Kanu.
 No jogo de volta, na 
próxima quarta-feira, às 20h30, 
na Arena Pantanal, o Cuiabá 
precisará de uma simples vitória 
para se classificar as semifinais 

da Copa Verde, para enfrentar 
Luverdense ou Goiás. 
 O time mato-grossense 
venceu o primeiro jogo por 2 a 
1, em Lucas do Rio Verde. 
Quem vencer avança para a 
semifinal e enfrenta o ganhador 
de Goiás x Luverdense. 
 No caso de novo empate, 
a definição vai para os pênaltis. 
Antes disso, o Cuiabá joga neste 
sábado (7), contra o Operário-
PR, em Ponta Grossa, pela Série 
B do Brasileiro.
 No outro jogo da noite 
de quarta feira pela Copa Verde, 
o Luverdense mostrou que 
mesmo após o rebaixamento 
para a Série D, merece respeito 

dentro do estádio Passo das 
Emas, em Lucas do Rio Verde. 
Pelas quartas de final da Copa 
Verde, o LEC venceu o Goiás 
por 2 a 1 de virada e agora terá a 
vantagem de jogar por um 
empate no jogo de volta, em 
Goiânia.
 O Goiás abriu o placar 
aos 44 minutos do primeiro 
tempo, com Rafinha. Logo um 
minuto depois, o atacante 
Douglas empatou para o Verdão 
do Norte. 
 No segundo tempo, o 
time mato-grossense jogou bem 
e garantiu a vitória com gol do 
meia Abu.
 O time entrou em campo 

 M i x t o  f r e o u  a  Oarrancada do Dom 
Bosco no conhecido 

'Clássico Vovô', disputado na 
noite desta quarta-feira (08) na 
Arena Pantanal. 
 Na partida que fechou a 
quarta rodada do torneio, o 

alvinegro furou o bloqueio do 
Azulão com gol de Cléber 
Tiarinha para vencer o duelo por 
1 a 0 e chegar à vice-liderança 
da Copa Mato Grosso.
 Apenas 214 pessoas 
compareceram para assistir o 
velho clássico que prometia 

boas emoções. Mas, o que se viu 
foi um jogo muito estudado e 
equilibrado, até brilhar a estrela 
do atacante Tiarinha que deixou 
a sua marca e fez a alegria da 
torcida alvinegra.
 Com essa boa vitória, o 
Tigre da Vargas chegou aos 7 
pontos, assumindo a vice-
liderança, compartilhada com o 
Luverdense que também tem o 
mesmo número de pontos e 
saldo de gols. 
 Já o Azulão que na 
rodada anterior havia goleado o 
União com um futebol vistoso, 
permanece com 3 pontos na 
vice-lanterna. Na próxima 
rodada, o Mixto enfrenta o 
Operário Ltda, enquanto o Dom 
Bosco recebe o Araguaia na 
Arena Pantanal.
 A classificação da Copa 
Federação está assim: 1 Cuiabá 
9 pontos; 2 Luverdense 7; 3 
Mixto 7; 4 União 6; 5 Araguaia 
4; 6 Operário 4; 7 Dom Bosco 3 
e 8 Sinop 0.

COPA VERDE

Dourado empata em Vila Rica
mas Luverdense vence em casa

Cuiabá disputa as Copas Verde e Federação além da série B do Brasileirão e o  Verdão de Lucas, rebaixado à série D, acordou tarde, faturando pontos na Verde

O.D c/ Redação

Luverdense vence de virada o alviverde de Goiânia no Passo das Emas  
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DERBY NA ARENA

Mixto vence clássico e assume
vice-liderança da Copa FMF

O.E c/ Redação

Com essa boa vitória, o Tigre da Vargas assumiu a vice-liderança 

 Foto: Mixto-Net


