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Na véspera do feriado de finados, a Polícia Federal prendeu em 
Cáceres um dos maiores suspeitos por roubos de aeronaves do Brasil, cujo 
nome não foi informado à imprensa, mesmo com o fim das investigações, 
iniciadas em agosto deste ano quando criminosos furtaram um avião do 
aeroporto de Cáceres. O veículo tinha sido apreendido pela PF 
transportando 250 Kg de cocaína. Página 03

Dois membros da Defesa 
Civil do Estado estiveram na 
última semana, por dois dias em 
Cáceres dando treinamento para a 
nova coordenadora da Defesa 
Civil da cidade, Arineia Graciela 
Ardaia. Sargento Roque, do 
Corpo de Bombeiros de Cuiabá e 
o assistente técnico da Defesa 
Civil na Capital, Aldo Santos, 
dividiram suas experiências e 
visitaram vários locais de risco na 
cidade. 

Página 03

Mudanças deverão ser efetuadas 
esta semana pelo departamento de transito 
da prefeitura municipal de Cáceres 
visando facilitar o tráfego de veículos, 
com a desativação do cruzamento das 
avenidas São João com a Getúlio Vargas, 
que corta a Sete de Setembro e que passa 
em frente a Rodoviária Velha. As 
mudanças fazem parte do Plano de 
Mobilidade Urbana do município. 

Página 03
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O deputado federal eleito em MT Dr. Leonardo Albuquerque, 
disse que os parlamentares da Câmara dos Deputados não têm o papel de 
apenas mandar o dinheiro de emendas parlamentares e ficar calado, 
achando que tá tudo certo. Segundo ele, o Poder Executivo não pode dispor 
dos recursos, sem ouvir os parlamentares e explicar onde seriam aplicados 
os recursos. Página 06

João Pereira dos Santos, que havia locado um veículo Fiat Pálio 
Fire na Locadora Loca Visa em Pontes e Lacerda no dia 4 de setembro 
último e vazado na poeira da estrada, foi preso pela Polícia Federal na 
cidade de Uberlândia em Minas Gerais com uma caminhonete lotada de 
cocaína. A droga teria saído da Bolívia, onde ee teria trocado pelo Pálio e a 
camioneta, suspeita de furto e ou roubo.  Página 04

PIRATA DO AR

Ex-PM ladrão de aeronaves
foi preso pela PF em Cáceres

Ladrão profissional era especializado em furtar e roubar aeronaves para fomento do narcotráfico de fronteira e prisão era uma questão de honra para os  policias

Um dos aviões foi apreendido cheio de coca em Cáceres    

Foto: Arquivo

TREINAMENTOS

Coordenadora é capacitada
por  técnicos da Defesa Civil

Técnicos assessoram coordenadora Arinéia em Cáceres   

 Foto: Assessoria

SAÍDAS PRO RUSH

Mudanças visam desafogar
trânsito em avenida central

Avenida Getulio Vargas deverá ter a mão invertida    

Foto: JCC

BRONCA EM MG

Traficante que deu golpe em
locadora dança cheio de coca

Pálio virou pó e o mulão João Pereira, preso em Uberlândia    

Foto: Reprodução

AUSTERIDADE

Dr. Leonardo acena com
rigor nas verbas públicas

Deputado Dr. Leonardo, voz de MT na câmara federal    

Foto: Assessoria
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By Rosane Michels

A Lua em Libra se une a 
Vênus retrógrado e começa a 
receber um tenso aspecto de 
Urano nos primeiros graus 
de Touro, indicando um dia 
de movimento intenso nos 

relacionamentos. Procure manter a calma, 
pois seus nervos podem estar à flor da pele. 
O dia pede paciência e cuidado nas 
reações.

Esotérico

A Lua em Libra se une a 
Vênus retrógrado e começa 
a receber um tenso aspecto 
de Urano nos primeiros 
graus de Touro, indicando 
um dia de movimento 

positivo e mudanças em projetos de 
trabalho. O dia pode ser agitado, com 
algumas boas novidades. Tome cuidado 
com a impulsividade.

A Lua em Libra se une a 
Vênus retrógrado e começa 
a receber um tenso aspecto 
de Urano nos primeiros 
graus de Touro, indicando 
um dia de aumento de 

movimento na vida social e aproximação 
de pessoas interessantes à sua vida. O 
período pode envolver um romance, que 
começa a qualquer momento.

A Lua em Libra se une a 
Vênus retrógrado e começa 
a receber um tenso aspecto 
de Urano nos primeiros 
graus de Touro, indicando 

um dia de interiorização e necessidade 
de estar mais perto dos seus. O período 
pode envolver uma aproximação de 
parentes queridos e de amigos íntimos.

A Lua em Libra se une a 
Vênus retrógrado e começa 
a receber um tenso aspecto 
de Urano nos primeiros 
graus de Touro, indicando 
um dia de movimento em 

projetos que envolvem a comunicação, 
que é altamente beneficiada. O momento 
pode envolver a concretização de um novo 
projeto.

A Lua em Libra se une a 
Vênus retrógrado e começa 
a receber um tenso aspecto 
de Urano nos primeiros 
graus de Touro, indicando 
um dia de movimento 

gostoso e agradável em seu coração. Você 
estará mais sensível e acolhedor. Os 
contatos com pessoas e empresas 
estrangeiras são beneficiados.

A Lua em seu signo se une a 
Vênus retrógrado e começa a 
receber um tenso aspecto de 
Urano nos primeiros graus 
de Touro, indicando um dia 
de movimento agradável na 

vida social e nos relacionamentos. Você 
estará afetivamente mais aberto e 
prestativo, mais voltado para emoções que 
o unem aos amigos.

A Lua em Libra se une a 
Vênus retrógrado e começa 
a receber um tenso aspecto 
de Urano nos primeiros 
graus de Touro, indicando 
um dia em que a necessidade 

de ficar na sua, junto com pessoas íntimas 
fica mais intensa. O momento é ótimo para 
cuidar de sua saúde física, mental e 
emocional.

A Lua em Libra se une a 
Vênus retrógrado e começa 
a receber um tenso aspecto 
de Urano nos primeiros 
graus de Touro, indicando 

um dia de movimento intenso mas 
produtivo em sua carreira. O dia pode 
envolver a aprovação de um novo projeto 
ou contrato. Sua imagem profissional 
melhora significativamente.

A Lua em Libra se une a 
Vênus retrógrado e começa 
a receber um tenso aspecto 
de Urano nos primeiros 
graus de Touro, indicando 
um dia em que você vai 

preferir a intimidade a qualquer atividade 
social. Você estará mais aberto ao amor e 
com a sensualidade à flor da pele. 
Aproveite as boas energias deste dia.

A Lua em Libra se une a 
Vênus retrógrado e começa 
a receber um tenso aspecto 
de Urano nos primeiros 
graus de Touro, indicando 

um dia em que você deve manter ganhos 
e gastos sob rígido controle. O dia pode 
envolver a negociação de um projeto 
que envolva o aumento de seus 
rendimentos.

A Lua em Libra se une a 
Vênus retrógrado e começa 
a receber um tenso aspecto 
de Urano nos primeiros 
graus de Touro, indicando 

um dia de bons encontros e vida social 
agradável e movimentada. Amizades 
antigas serão renovadas. O dia é ótimo 
para realizar novos contatos comerciais.

Em tempo parabenizamos o empresário 
Edelylson Soares, "Índio" que festejou a data 
em grande estilo ao lado da família. Sucessos e 
felicidades sempre!!!

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

Brinde especial ao companheiro de jornada Rony Garcia 
que trocou de idade. Que Deus lhe abençoe grandemente 
proporcionando muitos anos de vida com saúde, paz e 
prosperidades. Parabéns Rony.

Nosso bom dia ao leitor assíduo Dr. Odenilson Silva que 
acompanha todas as manhãs as notícias e fatos da 
Princesinha juntamente com a equipe nota 1000 do 
Centro Oftalmológico de Cáceres - COC.  Agradecemos 
a preferência e desejamos um excelente trabalho a todos.

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

Colheu mais uma rosa no jardim da vida a 
elegante Flavia Campos que foi homenageada 
pelos familiares e amigos. Que essa data se 
repita por longos anos sendo sempre 
comemorada com saúde e amor são os nossos 
sinceros votos.
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E por mais uma vez, os brasileiros 
cordatos carneirinhos por força de uma lei 
criada pelos poderosos empregados do 
povo, se submetem ao tal horário de verão, 
que controversamente, começa na 
primavera, ficando aquela pergunta que não 
quer calar: economia de energia realmente 
justifica os transtornos causados à 
população? Afinal, por que são adotados? E 
quem foi o autor dessa idéia amalucada que 
nenhum bônus traz aos consumidores? 
Lógico que mais este besteirol do Leviatã 
não é coisa de tucano coxinha nem de PT, 
(pelo menos isso) vem da era Vargas, desde 
1931 através da canetada do gaucho de São 
Borja, Getúlio Vargas. 

Uma cópia da Inglaterra, que em 
1907 já anunciava através do construtor e 
membro da Sociedade Astronômica Real, 
William Willett, uma campanha para 
diminuir o consumo de luz artificial ao 
mesmo tempo em que estimulava o lazer dos 
britânicos. Willett propôs avançar os 
relógios em 20 minutos nos domingos do 
mês de abril e retardá-los a mesma 
quantidade nos domingos de setembro, mas 
não viveu o suficiente para ver sua idéia 
colocada em prática. 

O primeiro país a adotar o horário de 
verão acabou sendo a Alemanha, em 1916, 
seguido da Inglaterra, durante a 1ª Guerra 
Mundial. A economia de energia foi 
considerada um importante esforço de 
guerra, diminuindo o consumo de carvão, 
principal fonte de energia da época. 

Os Estados Unidos adotaram o tal 
horário, em 1918 junto com seu sistema de 
fusos horários e 13 anos depois os 
cucarachas tupiniquins, entraram no embalo 
e como estapafúrdia defesa, alegando que 
nos meses de verão o Sol nasce antes que 
boa parte da população tenha iniciado seu 
ciclo de trabalho. 

Assim, se os relógios forem 
adiantados durante esse período, a luz do dia 

será mais bem aproveitada e as 
pessoas passarão a consumir energia em 
melhor acordo com a luz solar. Só um 
detalhe: se no verão do hemisfério norte é 
comum ainda haver claridade por volta das 
20 ou até 22 horas, a gente está no 
hemisfério sul, onde a incidência de luz 
solar é mais uniforme durante todo o ano e 
dessa forma não há muita vantagem na 
adoção desse horário copiado. 

Aliás, é bom que e diga, que a Gentil 
Pátria Amada Brazil, (com Z mesmo) é a 
única nação equatorial do mundo que adota 
o horário de verão No caso do Brasil, a 
economia de energia elétrica não é 
considerada o fator predominante e a 
motivação de se estabelecer esse dispositivo 
no Brasil, afirmam, ser pela segurança do 
sistema; que o aumento brusco da demanda 
pode ter impacto negativo na estabilidade do 
sistema elétrico. 

Se analisarmos os boletos da 
Energisa, a tal bandeira vermelha que dá 
choque no nosso bolso, pelo menos aqui em 
nossa região, onde a variação de luz solar 
anual é insignificante, não deveria se 
justificar a adoção do horário de verão nem 
mesmo para melhorar a segurança do 
sistema. Mas, fazer o que né, Mané? O sol de 
domingo, de ontem, hoje e sempre vai 
nascer na mesma hora estabelecida por Deus 
e coordenada pela Mãe Natureza, Segundo 
Sol, só na novela da plin-plin. 

Mas, o povo aceita tudo, diz amém, 
abaixa a cabeça e ainda agradece aos 
poderosos governantes, que na realidade 
são, nossos empregados, e c'es-fini. 

Só pra concluir: alguém avisou o 
galo que o relógio de sol, ou o sol dos 
relógios é coisa de antigos? Então, Truco, ou 
seja, Cuco, não é o passarinho do relógio que 
está maluco.

Curioso que quando morre, todo 
mundo vira bonzinho, coitadinho, quem 
não chora, evita comentários desairosos 
pra não ser antipático e assim, a maioria 
dos de-cujus, como se diz sobre mortos em 
juridiquêz, mesmo tendo sido vilões em 
vida, partem para o além, como exemplos 
de cidadãos aqui na terra. 

Claro, que tem as exceções, 
aqueles que matam, roubam, estupram, 
seqüestram, os curvas de rio, ínguas de 
pescoço, que, quando mortos ou matados, 
já vão tarde, dizem a maioria. Em minha 
modesta forma de pensar, quem sou eu prá 
julgar Chico ou Francisco, depois do 
último suspiro, todos são iguais, conta o 
que a pessoa foi e fez em vida, de bom ou 
de mal.

Tanto da laje rasteira simples ao 
mausoléu de mármore de Carrara, ali 
inumado, não existe o superior e no juízo 
final, onde não existem álibis, recursos, 
atalhos e ou brechas jurídicas, a pena pós 
purgatório espiritual será justa. Um único 
juízo, Deus; sumário veredicto, paraíso ou 
inferno; eis a questão. Fiquei matutando 

sobre isso após uma caminhada na 
última quinta feira pelas alamedas do São 
João Batista em Cáceres, oposto de berço, 
o crepúsculo de parte da história de 
Cáceres,  anal isando humildes e  
poderosos, independente da miséria ou 
opulência, todos os extintos, visitados, 
lembrados, ou esquecidos, na solidão da 
eternidade. 

Uns vitimados por doenças, 
outros, alvos das violências do cotidiano, 
armas, transito, drogas licitas e ilícitas, 
justiceiros e injustiçados, pacatos e 
truculentos, no desenlace carnal, todos 
iguais. No momento em que todas as 
pessoas se igualam, na morte, tem início 
uma nova vida, a vida eterna onde não 
haverá mais retrocesso. Esta é uma 
afirmação muito séria e nos leva a pensar 
sobre nossa situação diante de Deus e 
diante da inaceitável, porém real, morte do 
corpo. 

Para a nova vida não se leva bens, 
nem riquezas anteriores, só o haver 
seguido a Jesus. Como a gente não vai 
estar aqui para ouvir o que falarão de nós 

dia esteja bem distante; distante 
mesmo) não custa antecipar desde já, as 
considerações que os amigos dirão no 
after-day. Trilhar o caminho certo, ser 
justo e leal com o próximo, amar para ser 
amado, ajudar os que precisam e ser fiel à 
Deus, são algumas das coisas que 
devemos fazer, para que sejamos 
lembrados a posteriori. Mesmo porque 
Jesus ensinou que a morte é um 
acontecimento destinado a todos e que não 
se pode fugir desta realidade; sejam ricos 
ou pobres, na hora da morte todos são 
iguais, e todos os corpos voltarão ao pó, 
não há como escapar dessa realidade.

Enquanto Deus nos contempla 
diariamente com esta bênção que é a vida, 
vamos seguindo os mandamentos do Pai, 
agradecendo a cada nascer do sol, que o 
hoje seja melhor que o ontem e o amanhã 
ainda melhor que hoje, e com certeza, na 
graça d'Ele, será. Bom Dia, que a vida 
segue. 
***___Rosane Michelis – Jornalista, 
pesquisadora, bacharel em Geografia e 
Pós em Turismo.
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ACEC/ELEIÇÕES

DESSERVIÇO

PAIXÃO FATAL

AMBULANTES

FLASH SEM BÉCA

Associados da Associação Comercial e 
Empresarial de Cáceres, estão sendo 
informados sobre a Assembléia Geral 
Ordinária que será realizada no próximo dia 
28, das 9h00 às 17h00, eleição da Diretoria e 
Conselho Fiscal para o biênio 2019/2020. O 
edital ainda diz que as inscrições e registros de 
chapas para concorrerem às eleições deverão 
ser feitas na secretaria da ACEC até dia 8, às 
16h00 e nós aqui da imprensa ficamos 
torcendo para que seja eleita uma diretoria 
sintonizada à mídia local. A mesmice 
corporativista alheia à imprensa, pelo menos 
até então, em pouco ou quase nada tem 
contribuído com o poder da informação, o 
imprescindível órgão de difusão e elo entre o 
comercio e o público consumidor. 

Em vídeo que circula nas redes sociais, 
pacientes do Pronto Socorro Municipal de 
Cuiabá flagraram o exato momento em que 
uma funcionária da unidade lava as paredes de 
um banheiro com a água do vaso sanitário. O 
hospital informou que a servidora foi 
exonerada do cargo, após a filmagem ganhar 
repercussão. O vídeo foi gravado pelo amigo 
de um paciente que se recuperava de uma 
cirurgia de amputação de uma das pernas no 
PSMC. A nota mostra como o povo tem poder 
de mudar muita safadeza nos serviços 
públicos, que são pagos por nós e exigem 
respeito.

Um fato suis-generis, que só uma paixão 
desenfreada como as ficcionistas de novelas 
poderiam explicar, mas são reais, como o caso 
de uma tal Gilvanete, que foi presa após 
provocar uma grande confusão num velório 
em Acorizal, no final de semana, após invadir 
um velório, beijar o cadáver e tentar jogar o 
caixão no chão.A confusão foi contida porque 
um sargento da Polícia Militar, parente do 
morto, estava no velório e imobilizou a 
mulher, chamando a viatura da PM. Numa 
cidade pequena, imagine o leitor o vuco-vuco 
que deu, assunto pra um mês nas bocas de 
Matildes. 

Para quem foi no Cemitério de São João 
Batista no dia de finados, o sol estava 
escaldante, chuva, nem prá inglês ver, mas, 
barracas frente a necrópole tinha de montão, 
nada contra, é uma forma dos desempregados, 
subempregados informais salvar o sal da janta, 
o leite das crianças, haja vista o miserê da 
cidade pólo turístico da região oeste de Mato 
Grosso. O que tem de ambulante nas ruas é 
coisa de guinness book, é açaí, garapa de cana, 
bolinhos de arroz, salgados similares, sucos 
genéricos, um mercado persa em duas rodas. E 
no finados, não faltaram os tais, graças a 
franquia que o prefeito Francis liberou, afinal, 
todos tem o direito de sobreviver.   

Um estudante de ciências contábeis da Unemat 
campus de Tangará da Serra foi detido no final 
de semana após ser flagrado tirando fotos e 
fazendo vídeos de alunas, dentro do banheiro 
feminino do campus da universidade. Ao ser 
descoberto por uma estudante que percebeu o 
disparo do flash, o abusadinho que inclusive 
segundo as alunas estava se masturbando, não 
teve como negar o crime. Deu B.Ó, ele perdeu 
o celular apreendido pela polícia e será 
suspenso até o final do ano letivo, ou seja, 
levou pau. A Unemat disse que será aberto um 
procedimento administrativo que será 
encaminhado a um conselho que deve definir 
se o estudante vai ou não, permanecer na 
instituição.

Segundo Sol

Somos todos Iguais
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06
Cáceres-MT, terça-feira 06 de novembro de 2018

 deputado federal 
eleito em Mato Grosso Onas eleições de 2018, 

L e o n a r d o  A l b u q u e r q u e  
(Solidariedade), disse que os 
parlamentares da Câmara dos 
Deputados não têm o papel de 
apenas “mandar o dinheiro de 
emendas parlamentares e ficar 
calado, achando que tá tudo 

certo”.
Albuquerque se refere a 

recursos repassados pelo Poder 
Executivo ao membros do 
L e g i s l a t i v o  e  q u e  s ã o  
utilizados para investimento 
em políticas públicas. Ao ser 
questionado se seria oposição à 
gestão do governador eleito 
Mauro Mendes (DEM), em 

razão de Albuquerque, 
que é deputado estadual, ter 
sido líder na Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso 
(AL-MT) do Governo Pedro 
Taques (PSDB), adversário de 
Mendes nas eleições de 2018, 
e l e  r e s p o n d e u  q u e  i r á  
“trabalhar pelo Estado”.

O deputado federal 

eleito, no entanto, não 
garantiu o repasse automático 
de emendas parlamentares 
para utilização do futuro Chefe 
do Poder Executivo de Mato 
Grosso. “Tem que ouvir os 
deputados federais. Não é só 
mandar esse dinheiro e ficar 
calado e achar que tá tudo 
certo. Tem que fiscalizar, 
acompanhar e contribuir 
muito”, disse ele.

Leonardo Albuquerque 
disse, ainda, que o Chefe do 
Poder Executivo não pode 
dispor dos recursos, sem 
“ouvir” os parlamentares e 
explicar onde seriam aplicados 
os recursos, pois assim ficaria 
com “todas as cartas na mão”.  
“Esse é o entendimento. Tem 
que ser bem aplicada. Não é só 
d i r e c i o n a r  e  d e i x a r  o  
governador tomar a cartas por 
si só. Isso não resolve”, 
ressaltou o deputado federal.

Leonardo Albuquerque 
também comentou sobre os 
problemas enfrentados pela 
saúde pública no Estado. Ele 
lembrou que contratos que 

somam R$ 200 milhões 
– em grande parte, realizados 
nas últimas gestões do Poder 
Executivo Estadual com 
Organizações Sociais de Saúde 
-, representaram um rombo nas 
contas públicas em razão da 
má qualidade dos serviços 
prestados.

O deputado federal 
e l e i t o  e x p l i c o u  q u e  a  
informação foi encontrada 
numa comissão parlamentar de 
inquérito que presidiu na AL-
MT. Os fatos também são 
investigados pelo Ministério 
Público do Estado (MPE-MT). 
“Nos hospitais regionais do 
Estado de Mato Grosso uma 
auditoria provou um rombo 
bilionário. 

O hospital regional de 
Cárceres, por exemplo, o 
Tribunal de Contas apontou 
isso. Mais de R$ 200 milhões 
em contratos durante cinco 
a n o s  q u e  e s t ã o  [ e m  
investigação] no Ministério 
P ú b l i c o ” .  L e o n a r d o  
Albuquerque foi eleito com 
52.335 votos.

orador da cidade de 
Cáceres, o ladrão de Miniciais K.F.S.V.S., 

19, foi preso logo após furtar 
caminhonete S10 em Várzea 
Grande. por policiais militares 
do 4º BPM na saída daquela 
cidade em direção a Cáceres e 
de acordo com os relatos 
contidos em boletim de 
ocorrência, o suspeito afirmou 
que efetuou o furto do veículo 
no “Atacadão” na semana 
passada, e que na noite da 
véspera do feriado de finados, 
tinha resolvido trazer o veículo 
até Cáceres.

Ele foi preso no Jardim 
dos Estados em Várzea 
Grande, por suspeita de roubo 

de uma caminhonete , 
que dirigiria o veiculo sem 
habilitação e desobedeceu 
ordens de parada dada pelos 
policiais militares do 4º 
Batalhão, ao passar pela Ponte 
M a r i o  A n d r e a z z a .  A  
caminhonete S10 de cor branca 
placa QBA -0880 com registro 
de furto no dia (30/10), no 
e s t a c i o n a m e n t o  d o  
Supermercado Atacadão, foi 
seguida e fechada pelos 
policiais próximo ao Trevo do 
Lagarto, com apoio das demais 
equipes de serviço do 4º BPM

P a r a  t a n t o  f o i  
necessário cerco policial, que 
conseguiu abordar o veículo, 
em seguida foi realizada a 

abordagem do suspeito 
e durante checagem veicular, 
foi constatado registro de furto 
na última terça-feira no 
mercado atacadista do bairro 
Tijucal em Cuiabá.

O suspeito foi algemado 
devido o receio de fuga, foi 
entregue na Delegacia sem 
lesão corporal. Na delegacia o 
suspeito informou que estava 
em Cáceres, com mais dois 
comparsas e decidiram furtar 
veículos em Cuiabá ou Várzea 
Grande para trocar por drogas 
na região de Cáceres. 

Durante checagem e 
revista pessoal , foi constatado 
passagem c r imina l  po r  
receptação.

FISCALIZAÇÃO GERAL

Deputado de Cáceres promete
rigor na liberação de emendas

Conforme Dr. Leonardo, verbas das emendas, tem que ser bem aplicada, não é só direcionar e deixar o governador tomar a cartas por si só, pois só isso não resolve

Assessoria

Federal Dr. Leonardo promete austeridade nas emendas  

 Foto: Assessoria

CAIU NA VÁRZEA

Ladrão de Cáceres roda após
furtar camioneta S10 em Cuia
Da Redação

Ladrão saiu de Cáceres e foi preso com cabrito em V.G    

 Foto: PM/MT 
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 ais uma vez Mato Grosso a 
exemplo de demais estados da Mregião norte, centro-oeste, sul 

e sudeste, voltou a conviver com o 
horário de verão, no alvorecer do 
chuvoso domingo de primavera, início 
na madrugada deste domingo (4), 
quando tivemos de adiantar o relógio em 
uma hora. Com a vigência do horário 
especial, o Brasil terá quatro fusos 
diferentes, uma vez que os estados das 
regiões Norte e Nordeste permanecerão 
no horário normal.

O objetivo do horário de verão 
é o melhor aproveitamento da luz 
natural, adiantando-se os relógios em 
uma hora, para reduzir a concentração 
de consumo nos horários entre 18h e 
21h. Dados apontam que a economia no 
período tem caído nos últimos anos, a 
economia de R$ 405 milhões em 2013 
caiu para R$ 147,5 milhões no último 
ano. O horário, que costumava começar 
no mês de outubro, foi alterado para 
evitar a mudança de horário durante as 

e l e i ç õ e s  e  s e g u n d o  
informações do Ministério de Minas e 
Energias, a mudança nos hábitos de 
consumo dos brasileiros foi uma das 
causas pela qual a economia no consumo 
beira a neutralidade. Um dos motivos 
seria a popularização do uso de ar 
condicionado pelos habitantes. “[As 
mudanças] estão bastante associadas à 
maior participação de equipamentos de 
climatização de ambientes e à evolução 
tecnológica da iluminação residencial e 
pública. Desta forma, metodologias de 
avaliação de impacto da aplicação da 
política pública do Horário de Verão 
devem necessariamente considerar 
também a temperatura como variável 
explicativa”, segundo o relatório.

O Ministério de Minas e 
Energia ainda não divulgou relatório do 
horário de verão de 2017/2018. Os 
dados serão submetidos à avaliação do 
Governo Federal quanto à efetividade da 
política para os próximos anos. Este ano, 
o horário irá vigorar nos estados Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no 
Distrito Federal a partir do dia 4 de 
novembro.

O ministro da Educação, 

retirada da vacinação, mas até 
lá nós temos que continuar com os 
índices acima de 99% para garantir ao 
mercado exportador que o estado está 
definitivamente livre da aftosa”, disse 
ela.

No entanto, em 2019 cerca de 
300 mil animais ainda devem ser 
vacinados. O produtor pode aproveitar o 

manejo do rebanho para 
vacinar as fêmeas com idade de 3 a 8 
meses contra brucelose. A segunda etapa 
da campanha teve início em 1º de julho e 
vai até 31 de dezembro. 

A vacinação precisa ser feita 
uma única vez. A comunicação ao Indea 
deve ser feita até o dia 10 de janeiro de 
2019.

atualização dos relógios, como 
ocorreu há duas semanas. 

O horário de verão, termina no 
dia 16 de fevereiro de 2019, o terceiro 
sábado do mês, como é tradicional. 
Serão pouco mais de três meses com o 
relógio adiantado em uma hora.

Rossieli Soares, em entrevista 
coletiva na última quarta-feira (31) fez 
um aler ta  aos  es tudantes  que 
participariam das provas do Enem para 
que ficassem bem atentos aos horários. 
Ele disse que acionou as instâncias 
responsáveis para que as operadoras não 
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Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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

 segunda etapa da vacinação 
contra febre aftosa teve início na Aúltima quinta-feira (1º) em Mato 

Grosso, com o objetivo de vacinar 13,6 
milhões de animais de até dois anos de 
idade e manter o estado livre da doença.

A campanha segue até o dia 30 
novembro para todos os municípios, 
com exceção do baixo pantanal. E, o 
produtor rural tem até o dia 15 de 
dezembro para informar a vacinação ao 
Instituto de Defesa Agropecuária de 
Mato Grosso (Indea-MT). A multa para 
o criador que deixar de vacinar o 
rebanho é de R$ 137,76 1 por animal não 
vacinado.

C a s o  h a j a  a t r a s o  n a  
comunicação da vacina, o produtor rural 
fica impossibilitado de emitir a Guia de 
Trânsito Animal (GTA) por um período 
mínimo de 30 dias. De acordo com 
Indea, a última ocorrência de febre 
aftosa em Mato Grosso foi registrada em 
1996. 

Diante disso, segundo a 
presidente do órgão, Daniella Bueno, a 
última vacinação a ser realizada no 
estado será em maio de 2021 e, depois 
disso, o estado será considerado livre da 
doença.

“Estamos caminhando para a 

DIREITA VOLVER

Com chuvas da primavera
a volta do horário de verão

Metodologias de avaliação de impacto da política pública do Horário de Verão devem necessariamente considerar a temperatura como variável explicativa

Da Redação

Movimento no centro de Cáceres começou a semana mais cedo   

Foto: JCC

ANTI-AFTOSA

Etapa visa vacinar mais
de 13 milhões de bovinos

Fêmeas de 3 a 8 meses devem se vacinar contra brucelose   

Foto: Arquivo

INDEA/MT c Redação
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Maris Cruz, a Defesa Civil 
precisa estar pronta o tempo todo 
para entrar em ação. 

“Nós gostaríamos que a 
Defesa Civil não tivesse nenhum 
trabalho. Isso não depende de nós, 
mas é de nossa obrigação ter de 
prontidão uma equipe preparada e 
equipada para qualquer imprevisto. 
Por isso, não medimos esforços para 
oferecer à população o melhor 
p o s s í v e l ,  c o m e ç a n d o  p e l a  
capacitação da coordenadora e de 
todos quantos for possível”, afirmou 
Francis.

Arineia agradeceu aos 
bombeiros, sargento Roque e técnico 
Aldo, e contou que esperava ansiosa 
pelo treinamento, do qual procurou 
absorver o máximo da capacitação.

O próximo passo da Defesa 
Civil de Cáceres é a reafirmação de 
antigas parcerias e a busca de novos 
apoios para o fortalecimento da 
defesa Civil na cidade, segundo 
Arineia.

ois membros da Defesa 
Civil do Estado estiveram DBA última semana, por dois 

dias em Cáceres dando treinamento 
para a nova coordenadora da Defesa 
Civil da cidade, Arineia Graciela 
Ardaia. Sargento Roque, do Corpo 
de Bombeiros de Cuiabá e o 
assistente técnico da Defesa Civil na 
Capital, Aldo Santos, dividiram suas 
experiências e visitaram vários 
locais de risco na cidade.

O  C o o r d e n a d o r  d a  
capacitação, o sargento Roque fez 
um apanhado da capacitação 
realizada e explicou as razões da 
vinda a Cáceres. 

“Nós viemos orientar a nova 
coordenadora quanto à política 
nacional de proteção e defesa civil, 
de tudo o que compete ao município, 
ao estado e à União [nos casos de 
calamidades provocadas pelos 
desastres naturais]”, explicou o 

bombeiro.
No treinamento, Arineia 

recebeu melhores instruções sobre 
mapeamentos de áreas de riscos e de 
como montar planos de trabalho na 
tentativa de conseguir recursos 
federais para obras preventivas, a 
fim de prevenir desastres, como as 
enchentes comuns em determinados 
locais da cidade.

Nos planos, também estão 
previstas a busca, respostas e 
r ecursos  pa ra  os  casos  de  
reconstrução no pós-desastre, caso 
aconteça o pior. 

A vinda dos bombeiros em 
capacitação foi uma solicitação da 
Administração municipal de 
Cáceres, para que Coordenação 
Municipal de Defesa Civil, que faz 
parte do Governo municipal, tenha 
condições de oferecer o melhor 
serviço à população.

Para o prefeito Francis 

Investigações apontam que 
o suspeito teria roubado uma 
aeronave, no dia 01/12/2013, na 
cidade de Juína. O avião pertencia ao 
então prefeito de Juara. Na época, o 
piloto que conduzia a aeronave foi 

 Polícia Federal realizou na 
tarde da última quinta-feira A(1), em Cáceres, a prisão de 

um dos maiores suspeitos por roubos 
de aeronaves do Brasil.  As 
investigações começaram em agosto 
de 2018 quando criminosos furtaram 
um avião do aeroporto de Cáceres. 

O veículo t inha sido 
apreendido pela PF transportando 
250 Kg de cocaína. Os indivíduos 
tentaram decolar, porém, a tentativa 
foi frustrada, em razão da retirada de 
uma peça por parte da Polícia 
Federal. A aeronave foi abandonada 
na cabeceira da pista do aeroporto.

Durante as investigações, a 
PF identificou os integrantes da 
organização criminosa, os quais 
foram presos. Os policiais também 
identificaram o piloto encarregado 
de pilotar o avião até a Bolívia e 
entregá-lo para narcotraficantes. 

O suspeito teve a sua prisão 
decretada pela Justiça Federal de 
Cáceres.

O mandado de prisão foi 
mantido em sigilo, para facilitar o 
seu cumprimento, já que ele residia 

na Bolívia e raras vezes 
retornava ao Brasil. Depoimentos e 
informações de inteligência indicam 
que o piloto seria o responsável por 
no mínimo mais três roubos de 
aeronaves somente no estado de 

2017. A aeronave pertencia 
a um hotel do pantanal mato-
grossense. Na ocasião, novamente o 
piloto foi sequestrado e levado para a 
Bolívia juntamente com a aeronave.

O suspeito dos roubos foi 
excluído da Polícia Militar do estado 
de São Paulo e tem passagens na 
polícia por outros crimes, além de 
que,  já estava planejando outros 
roubos de aeronaves.

sequestrado e levado para 
Bolívia.

Outro crime em que se 
suspe i t a  a  pa r t i c ipação  do  
investigado ocorreu em 20/09/2014, 
em Pontes e Lacerda. A aeronave, 
que transportava a comitiva da ex-
candidata ao Governo, Janete Riva, 
foi roubada e levada juntamente com 
os pilotos que ficaram sequestrados 
na Bolívia durante 40 dias.

Os interessados em discutir 
sobre a proposta de mudanças em 
diferentes áreas da cidade a fim de 
priorizar a questão da Mobilidade 
urbana, podem conhecer de antemão 
o diagnóstico técnico levantado pela 
Unemat e também os demais 
documentos disponibilizados como 
diversas pesquisas.

Na audiência pública que 
acontece nesta terça-feira a intenção 
é apresentar e discutir com a 
população uma proposta de minuta 
de lei que deverá normatizar 
diferentes aspectos com relação a 
mobilidade urbana em Cáceres.

O Plano de Mobilidade 
Urbana está em fase de construção e 
faz parte do convênio firmado entre 
a Prefeitura e a Unemat com a 
intermediação da Fundação de 
Apoio ao Ensino Superior Público 
Estadual (Faespe) que prevê ainda a 
readequação do Plano Diretor, 
Cadastro Multifinalitário e a 
Reestruturação Fiscal e Tributária 
do município. (Com Lygia Lima)

udanças deverão ser 
efetuadas esta semana Mpelo departamento de 

transito da prefeitura municipal de 
Cáceres visando facilitar o tráfego 
de veículos, com a desativação do 
cruzamento das avenidas São João 
com a Getúlio Vargas, que corta a 
Sete de Setembro e que passa em 
frente a Rodoviária Velha. 

A Getúlio Vargas deverá ter 
a mão invertida. A informação 
técnica é de profissionais do setor 
ligados a Unemat, encarregados de 
construir o Plano de Mobilidade 
Urbana de Cáceres, pensando numa 
melhor a solução para o transiro, 
uma delas, diminuir as travessias da 
Sete de Setembro.

Com o fechamento, do 
cruzamento da Joaquim Murtinho, 
motoristas e motoqueiros terão que 
ir até o trevo próximo do CEAF e nos 
próximos dias os técnicos vão 
apresentar uma proposta em uma 
animação que simulará como ficaria 
o fluxo na Avenida.

PIRATA DO AR

Ex-PM ladrão de aeronaves
foi preso pela PF em Cáceres

Piloto chefe de organização criminosa internacional, um expert em furtos e roubos de aeronaves foi engaiolado, mas sequer suas iniciais foram liberadas a imprensa

Assessoria c/ Redação

Misterioso sem nome, preso pela PF ex-PM  estaria nesta bronca     

Foto: Arquivo

DEFESA CIVIL

Técnicos capacitam nova
coordenadora em Cáceres
Assessoria

Coordenadora Arineia Ardaia, com membros da Defesa Civil    

Foto: Assessoria

MOBILIDADE URBANA

Prefeitura fará mudanças na Sete 
Setembro para melhorar o trânsito
Redação c/ JornalOeste

Transito na A. 7 de Setembro é intenso durante o dia    

Foto: JCC
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Com a lavratura do 
boletim de ocorrências no CISC 
de Lacerda pela vitima no dia 
17/9, treze dias após a locação e 
sem notícias do paradeiro do 
vigarista, o dono da locadora 

ele teria sido grampeado 
em Uberlândia, MG, dia 8 do 
mesmo mês, mas as informações 
não haviam sido repassadas às 
autoridades da região, por falta de 
conexão.

oão Pereira dos Santos, 63, 
malandro velhaco que Jhavia locado um veículo 

Fiat Pálio Fire na Locadora Loca 
Visa em Pontes e Lacerda no dia 4 
de setembro último e vazado na 
poeira da estrada conforme 
divulgamos em edição anterior, 
foi preso pela Polícia Federal na 
cidade de Uberlândia em Minas 
Gerais com uma caminhonete 
lotada de drogas, cerca de 49 
tabletes de cocaína. 

A droga teria saído da 
Bolívia, onde o meliante teria 
trocado pelo veículo Pálio e a 
camioneta suspeita de furto e ou 
roubo.

Quando da bronca em 
Pontes e Lacerda, João dizia que 
trabalhava na venda de colchões 
ortopédicos e por duas vezes já 
havia locado carros na Loca-Visa, 
p a g a n d o  e  d e v o l v e n d o  
naturalmente, cevando a vitima, 
para o golpe. 

A locação do Palio 
aconteceu no dia 4 de setembro 
último e segundo a nota policial, 

fora visto dias após locar 
o  carro  no assentamento  
conhecido como Nossa Terra 
Nossa Gente em Lacerda, a 
expectativa era que logo, o vagau 
poderia ser detido e somente mais 
de um mês, é que apurou-se ter 
sido ele preso em Minas Gerais 
com a camioneta cheia de 

chegou a oferecer uma 
recompensa de R$ 1.000,00 para 
quem tivesse informações que 
levassem até o veículo; um Fiat 
Palio Fire, com placas QBC-
7372, que com certeza foi trocado 
por parte da droga.

C o m o  h a v i a m  
informações de que o pilantra 

c r ime ,  e l e  a inda  a  
ameaçava com uma faca.

Mesmo assim, a mulher 
reagiu e entrou em luta corporal 
com o homem. Os dois tiveram 
escoriações pelo corpo, sendo a 
vítima na região do joelho e o 
acusado na cabeça. O suspeito foi 
encontrado nas proximidades 
pela equipe do 7º Batalhão e 
encaminhado para uma unidade 
de saúde. 

Depois de ser atendido, o 
homem foi levado até a delegacia 
e autuado por tentativa de 
estupro, não sendo informado se 
ele ficou preso, apenas que o caso 
está sendo investigado pela 
Polícia Civil.

saías Jose Gonçalves dos 
Santos, que completará 60 Ianos daqui a 14 dias, foi 

detido pelos policiais militares do 
7º Batalhão, na tarde do feriado 
da última sexta-feira (2), acusado 
de tentar estuprar uma mulher de 
34 anos enquanto ela dormia, no 
bairro Jardim Petrópolis, em 
Nobres.

Conforme as informações 
da Polícia Militar, a vítima contou 
que estava dormindo, em sua 
casa, quando o acusado entrou e a 
acordou, tentando retirar as suas 
vestes. 

Depois, tentou forçar com 
que ela mantivesse relação 
sexual. Para tentar consumar o 

consta registro na Polícia 
Judiciária Civil, que no dia 28 de 
novembro de 2012, ele foi preso 
pelo crime de estupro no bairro 
Cristo Rei em Várzea Grande, 
figurando como vitima, uma 
criança de 8 anos, filha de sua 
amásia, com quem o bandido 
tinha na época, uma filha de 2 
anos. 

Já a prisão de Weslen 
Augusto de Lima Santana, 22, 
aconteceu  na  Cent ra l  de  
Flagrantes do Cisc de Cáceres, 
para onde os outros dois presos 
haviam sido levados pelos 
policiais. Dono da motocicleta 
usada nos assaltos, inicialmente 
ele disse que sua moto havia sido 
roubada e que inclusive registrou 
queixa. Logo depois, conforme 
r e g i s t r o  d a  P M ( B O  
2018.341060), ele entrou em 
c o n t r a d i ç ã o  e  a c a b o u  
confessando que emprestou a 
moto para dupla praticar os 
roubos.
As letras da placa estavam 
adulteradas com fita isolante. 
Além da moto e do revólver (38) 
usado nos roubos, a PM 
apreendeu com eles três 
celulares, sendo um Iphone, 
pouco mais de R$ 500 em 
dinheiro, uma carteira com 
documentos, entre outros 
objetos. As vítimas estiveram na 
delegacia e reconheceram os 
assaltantes e seus pertences 
roubados.

A s  d u a s  p r i m e i r a s  
prisões, de Adriel Lucatelli 
Curvo, 29, e João Vitor Sobral 
Silva, 21, exigiram o emprego de 
várias equipes da PM, num total 
de 13 policiais. Em uma 
motocicleta, eles não respeitaram 
a ordem de parada dada pelos 
policiais com sinais sonoros e 
luzes.  Depois,  caíram da 
m o t o c i c l e t a  d u r a n t e  a  
perseguição, saltaram muros de 
residências, mas foram cercados 
e presos na região da Vila 
Mariana.

Quanto a Adriel Lucatelli 
Curvo, já tendo registrado 
passagens por uso de drogas, 

 oliciais da Força Tática e 
d o  6 º  d e  C á c e r e s  Pprenderam em flagrante 

delito três meliantes apontados 
como autores de dois assaltos 
ocorridos em seqüência na cidade 
de Cáceres, na última semana. 

O primeiro assalto foi em 
um supermercado no bairro 
COHAB Nova e o outro em uma 
mercearia no bairro Cavalhada, 
ambos no início da noite da 
última  quarta-feira (31). Nos 
dois casos as vítimas relataram 
que os assaltantes agiram com 
extrema violência, apontando 
arma e fazendo ameaças de morte 
o tempo todo.

CANA EM MG

Velhaco que vazou com Palio
locado foi preso cheio de coca

Malandro planejou quase tudo, dar golpe na locadora, trocar o carro por droga arrumar uma camioneta e levar a cocaína pra Minas, só não planejou o flagrante

Da Redação

João Pereira dos Santos acabou locado numa jega mineira     

TURMA DA PESADA

Polícia enquadra bandidos
que cometeram três assaltos
SESP/MT c/ Redação

Adriel, João Vitor e Weslen, já estão fora de circulação    

Fotos: PM/MT

Foto: Arquivo

LEVOU NA CABEÇA

Armado de faca acordou
vítima e tentou estuprá-la
Da Redação

Quase sexagenário Isaías Jose G. dos Santos apanhou da mulher    

Foto: PJC/MT

carimbou o travessão. 
Aos 39 veio o castigo, 

em bola cruzada na área Albert 
cabeceou para boa defesa de Zé 
Carlos, no rebote Bruninho 
pegou de primeira e mandou 
p a r a  a s  r e d e s ,  g o l  d a  
classificação, 1 a 0 Poconé.
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truncado e a defesa do 
União dando chutão para todos 
os lados. 

O Colorado teve a 
chance de matar o jogo aos 37 
da segunda etapa. Em jogada 
pela esquerda a bola foi 
cruzada para trás, Douglas 
emendou de primeira e  omo ocorreu nas 

edições anteriores do Ccampeonato cacerense 
de futebol de areia, a decisão 
para saber com quem vai ficar 
com o título de campeã, será 
disputada em apenas uma 
partida que será realizada no 

próximo dia 10, no bairro da 
COHAB Nova.

A definição das duas 
vagas para a final, ocorreu na 
noite da última sexta-feira (2), 
com dois bons jogos, que 
mexeu com um bom  público 
que esteve presente, apesar do 

tempo que ameaçava 
com fortes chuvas.

A primeira equipe a 
carimbar passaporte para a 
final, foi a equipe do Vila Irene, 
que ficou no empate em 5 a 5, 
diante do 13 de Maio. O 
empate, era favorável ao Vila, 
pela vantagem que a mesma 
conquistou na partida de ida, 
na vitória de 5 a 2. Já o 13, tinha 
que vencer por uma diferença 
de 3 gols, lutou até o apito 
final, e mais uma vez não 
conseguiu chegar a uma final 
do futebol de areia.

E m  u m a  p a r t i d a  
eletrizante, com as equipes se 
alternando no placar, a Óptica 
Júnior, conseguiu uma virada 
espetacular e venceu o Santa 
Cruz, pelo marcador de 5 a 3, e 
agora vai fazer a final contra a 
equipe do Vila Irene. O empate 
nesse confronto era a favor do 
Santa Cruz que tinha vencido o 
jogo de ida , por 5 a 4.

 úl t ima vaga foi  
decidida na segunda Apartida da rodada 

dupla na Arena Pantanal, na 
noite de anteontem, (04), em 
partida entre Poconé e União.

O Cavalo Pantaneiro 
marcou aos 39 do segundo 
tempo e venceu por 1 a 0, 
chegando aos nove pontos 
ganhos e  terminando a 
primeira fase na quarta 
posição.

Em jogo muito igual no 
primeiro e segundo tempo, 
com muita marcação, faltas e 
poucas chances reais de gol, as 
duas equipes foram para o 
intervalo empatadas em 0 a 0, 

placar que classificava o 
União.

Valendo e coroado por 
buscar o gol desde o primeiro 
minuto, o gol da classificação 
saiu na reta final de jogo. 
Bruninho pegou a sobra do 
goleiro e marcou para dar a 
vitória e a classificação ao 
Poconé, que precisava somar o 
três pontos para se classificar à 
semifinal e foi para cima do 
União, apostando sempre na 
individualidade de seus 
a tacan tes  Romar inho  e  
Bruninho.

O União que jogava 
pelo empate se fechou e só 
atacou quando deus, em sua 

maioria em chutes de 
média longa distância. O 
goleiro Bruno fez ao menos 
duas boas defesa em chutes de 
fora da área do União. 

A melhor chance do 
primeiro tempo caiu nos pés de 
do camisa nove Maycon, o 
atacante recebeu belo passe, 
invadiu a área, ficou cara a cara 
com Zé Carlos, mas finalizou 
em cima do goleiro do 
Colorado.

Na segunda etapa o 
União voltou melhor postado, 
e diminuiu o ímpeto do Cavalo 
Pantaneiro. 

Com muitas faltas de 
ambos os lados, o jogo ficou 

COPA FEDERAÇÃO

Cavalo atropela o Colorado
e se classifica para semifinal

Gol da classificação saiu na reta final, quando Bruninho pegou sobra do goleiro e marcou  dando a vitória ao Poconé, que com os 3 pontos, chegou à fase semifinal
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Cavalo pantaneiro derrubou vermelhinhos de Roo em Cuia    

Certame é uma festa varzeana do amadorismo cacerense   
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Óptica Júnior e Vila Irene
decidem o 10º beach-soccer
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