
Cáceres-MT, quinta-feira 26 de julho de 2018 03www.jornalcorreiocacerense.com.br

confirmado pelo motorista. 
 P a s s a g e i r o s  t a m b é m  
relataram que além deste fato, a 
suspeita de iniciais C.F.L, 29, ao 
perceber a presença policial, 
levantou-se rapidamente de seu 
assento e tomou direção a saída da 
van, e, ao perceber que o motorista 
não pararia o veículo, trocou de 
assento, ficando na poltrona da 
frente, aparentando estar muito 
nervosa. 
 No papo reto com o primeiro 
suspeito, ele, por várias vezes entrou 
em contradição sobre o seu destino, 
ora estava indo para a Araputanga, 
ora Mirassol D'Oeste e por último 
Cáceres. Por fim, relatou a equipe 
policial que estaria guardando a 
droga para a segunda suspeita.  
 O s  s u s p e i t o s  f o r a m  
encaminhados juntamente com os 
seus pertences e a substância 
entorpecente análoga a maconha 
para o CISC para as providências 
cabíveis.

 endo em vista a grande Tm o v i m e n t a ç ã o  d e  
entorpecentes e armas de 

fogo na cidade e por si tratar de um 
meio de transporte muito usado por 
traficantes, a equipe da Força Tática 
do 6° Comando Regional, em 
patrulhamento realizou abordagem 
na van da empresa Chico Tur na 
noite a última terça-feira por volta 
das 21h 30.  
 A van de placas OBH 6955 
foi interceptada pela polícia militar 
no momento que adentrava na 
cidade. Os policiais em ação 
avisaram o motorista e pediram aos 
passageiros  para  que todos 
descessem com suas bagagens de 
mão. 
 Após os policiais deram 
prosseguimento com busca pessoal e 
nos pertences de cada um dos 
passageiros, sendo verificado que na 

bagagem do suspeito R.B.G. 28, 
exalava forte odor de maconha. 
 No momento da busca 
veicular,  alguns passageiros 
narraram que um homem magro e 
que usava um boné cinza, havia 
jogado algo atrás do banco, o que foi 
constatado pelos policiais que 
encontraram 1 tablete de substância 
análoga a maconha dividida em 2 
partes, sendo também identificado 
como suspeito R.B.G. 
 Numa conversa com os 
passageiros, alguns disseram que 
quando a van passou pelo local de 
parada (em frente a Meira tur), ao 
notar a presença de policiais, o 
suspeito havia pedido ao motorista 
para que ele parasse a van para que o 
mesmo descesse. 
 O motorista negou tal 
pedido dizendo que a van só pararia 
no  loca l  de terminado,  fa to  

Jua ra ,  Nova  Mutum,  Nova  
Xavantina, Pontes e Lacerda, 
Rondonópolis, Sinop e Tangará da 
Serra.
 A Unemat adota sistema de 

oferecidas pela Unemat.
 São 62 cursos, distribuídos 
entre os municípios de Alta Floresta, 
Alto Araguaia, Barra do Bugres, 
Cáceres, Colíder, Diamantino, 

 om 2.520 vagas em 13 Cmunicípios do Estado, os 
convocados nesta primeira 

chamada deverão efetuar a matrícula 
até hoje, (26), para ingresso no 
segundo semestre deste ano letivo. 
As matrículas devem ser realizadas 
no campus universitário ou núcleo 
pedagógico onde o aluno irá cursar. 
Os documentos exigidos para a 
matrícula estão listados no Item 19 
do Edital, que pode ser acessado 
clicando aqui. A segunda chamada 
será publicada na próxima segunda-
feira, dia 30. O cronograma de 
chamadas e matrículas pode ser 
acessado clicando aqui.
 O cronograma de chamadas 
e matrículas para Medicina é 
diferente dos demais, e pode ser 
acessado cl icando aqui .  As 
matrículas para a primeira chamada 
de Medicina serão realizadas entre 
os dias 16 e 18 de outubro. O período 
letivo terá início no dia 6 de agosto, e 
para o curso de Medicina está 
previsto para dia 30 de outubro.
 Neste vestibular, mais de 16 
mil candidatos disputaram as vagas 

PIIER/Negros e a auto-declaração 
de grupo racial a que pertence e 
Declaração de Vínculo com a 
Comunidade Indígena para os 
candidatos PIIER/Indígenas está 
disponível para impressão através de 
consulta individual no site do 
v e s t i b u l a r . :  
www.unemat.br/vestibular.

ações afirmativas: todos os cursos 
oferecidos destinam 30% das vagas 
para estudantes oriundos de escolas 
públicas, e reservam 25% para 
candidatos negros ou pardos e 5% 
para candidatos indígenas. 
 As outras 40% das vagas são 
para ampla concorrência.
 A auto-declaração de grupo 
r a c i a l  p a r a  c a n d i d a t o s  d o  

as provas  profissionais em touros e 
em cavalos.
 Os passaportes estão sendo 
vendidos a R$ 75,00 para todas as 
noites de shows e rodeio. Ingressos 
individuais da Área Vip custam de 
R$ 40,00 a R$ 50,00 e os ingressos 
individuais para Camarotes custam 
de R$ 100,00 a R$ 140,00.
 Os passaportes estão sendo 
vendidos em vários pontos e cidades 
do Estado: em Cáceres na Real 
Festas, Garbbo's Center, Espaço 
Country e JR Auto Center; em 
Mirassol D'Oeste, São José Dos 
Quatro Marcos, Araputanga, Jauru, 
Pontes e Lacerda e Rio Branco na 
lojas Garbbo's Center; em Cuiabá e 
Várzea Grande, eles podem ser 
adquiridos nas lojas Moda Verão. 
Ainda podem ser comprados pela 
v e n d a  o n l i n e  p e l o  s i t e  
www.realingressos.com.br e podem 
ser divididos em até 5x no cartão. 
Outras informações pelo (65) 
99989-4790 ou 99932.7171.

 cidade já está em contagem Aregressiva para o início da 
maior festa agropecuária da 

região, a Expo Cáceres, este ano, em 
sua 52ª edição, de 8 a 12 de agosto, 
prometendo muita diversão e bons 
negócios. 
 A festa este ano conta com 
uma grade de cinco shows nacionais 
organizados pela Pedro Correia 
Produções, que traz Anitta, Wesley 
Safadão, Aviões do Forró, Paula 
Mattos e Conrado e Aleksandro.
 Durante os cinco dias, a feira 
agropecuária oferece uma série de 
atividades, com destaque para o 
julgamento do Cavalo Pantaneiro, 
Expos ição  de  Bezer ros ,  2 ª  
AGROTEC, Prova Do Laço, 
Exposições de Animais, Doma 
Racial, Artesanato, Workshop, 5º 
Semac.
 Outra grande atração da 
feira será o grande e aguardado 
rodeio, quando peões de toda a 
região e do Brasil devem disputar o 

VESTIBULAR/UNEMAT

Encerra-se hoje prazo para
as matrículas do 2º semestre

Neste vestibular, mais de 16 mil candidatos disputaram as vagas oferecidas em 62 cursos e o período letivo começa dia 6 de agosto, e para Medicina, 30 de outubro

Assessoria

São 62 cursos, distribuídos entre os 13 campus da universidade  

Foto: Arquivo

CHEIRINHO DA LOLÓ

Casal preso em Cáceres na
Van com tabletão de jasco

Redação c/ Assessoria

Dupla tentou caô mas acabou presa com a droga em punga   

Foto: PM/MT

EDIÇÃO 52

Expo-Cáceres abre a porteira
para festanças dia 8 de agosto
Da Redação

Mega feira festiva é promovida pelo Sindicato Rural de Cáceres   

Foto: Arquivo
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em uma estrada vicinal que liga o 
Distrito de Clarinópolis a Porto 
Esperidião. 
 A o  p e r c e b e r  a  
aproximação da polícia, um dos 
traficantes, que estava armado, 
sacou do revolver e passou a 
atirar na direção dos militares.
 Em seguida, todos saíram 
correndo em direção a uma mata. 
Os policiais reagiram aos tiros e 
perseguiram os criminosos, mas 
eles conseguiram escapar no 
meio da vegetação. 
 Após revista, os policiais 
constataram que as sacolas na 
verdade traziam cocaína e 
maconha. Foram apreendidos 45 
tabletes de pasta-base, 14 de 
maconha e 9 de cloridrato de 
cocaína. 
 O material apreendido foi 
encaminhado para a Delegacia de 
Fronteira (Defron).

 o l ic ia i s  do  Grupo PEspecial de Fronteira 
(Gefron) interceptaram 

um carregamento de drogas na 
noite de terça-feira (24) na MT-
388, na região de Cáceres. 
 A droga era carregada por 
cinco "mulas", que são pessoas 
cont ra tadas  para  fazer  o  
transporte de entorpecentes.
 Os militares realizavam 
um patrulhamento por volta das 
20h40, na altura do Km 50, 

quando viram cinco pessoas 
carregando sacos,  que,  a  
princípio, imaginaram ser de sal 
mineral. Os suspeitos seguiam 

constatado que haviam dois 
suspeitos dentro da residência 
que mantinham cinco pessoas 
amarradas como reféns. A todo 
tempo, eles ameaçavam as 
vítimas, inclusive com um 
revólver em suas cabeças. 
 L o g o  e m  s e g u i d a ,  
chegaram mais dois indivíduos 
na residência levados por um 
motociclista. Para evitar um 

Cuiabá, haviam tomado de 
assalto uma residência, mantido 
refém uma família e roubaram 
dois carros, para trocar por 
cocaína na Bolívia.
 Os policiais receberam a 
denúncia do roubo dos dois 
veículos, se deslocando até 
Araputanga, onde foi realizado o 
cerco à distância e posicionada 
uma equipe de observação. Foi 

uatro perigosos assaltantes Qforam presos anteontem 
na região de Cáceres 

durante ação da Policia Militar 
com apoio da Delegacia de 
Fronteira, (Defron), três deles, 
baleados no confronto, que 
aconteceu no vizinho município 
de Araputanga. 
 Os bandidos, oriundos de 
Cáceres, Porto Esperidião e 

suspeitos que mantinham a 
família imobilizada. Um deles foi 
atingido na mão e o outro na 
região lombar. 
 Concluída com êxito a 
operação, foram presos: J.C.N, 
J.S.C, R.P.A, e E. R.L. todos com 
passagens criminais. Com os 
bandidos foram recuperados os 
dois veículos o Renault Logan e 
uma Caminhonete Toyota SW4 
uma TV de LCD 42 polegadas 2 
dois Anéis três correntes de ouro 
um celular e dinheiro em espécie.
 E n g a i o l a d o s   o s  
suspeitos, as vítimas libertas sem 
lesões, com o final feliz, os três 
assaltantes baleados foram 
medicados com escolta policial e 
posteriormente se somaram ao 
suspeito, no xilindró.

choque direto com conseqüências 
para as vitimas, os policiais se 
mantiveram atocaiados até a 
saída de dois dos meliantes, com 
uma caminhonete Toyota Hillux 
SW4 e um Renault Logan, 
quando houve o tiroteio entre 
bandidos e policiais, sendo preso 
o ladrão, que conduzia a 
caminhonete, baleado numa das 
pernas. 
 Posteriormente, outra 
equipe fez a detenção do suspeito 
d o  L o g a n ,  q u e  j á  t i n h a  
abandonado o veículo.
 Enquanto isso, uma das 
equipes que ficara monitorando a 
residência com os reféns e demais 
suspeitos, aproveitou o momento 
de distração dos criminosos, 
conseguindo alvejar os dois 

foram arremessados  a certa 
distancia e com ferimentos 
graves, socorridos, não resistiram 
vindoa óbito.
 T e s t e m u n h a s  
confirmaram realmente ao Corpo 
de Bombeiros, que a motocicleta 
estava em alta velocidade quando 
houve a colisão com o carro, que 
realizava manobra para entrar na 
garagem da residência. A 
condutora não ficou ferida, mas 
precisou ser levada para unidade 
médica por estar em estado de 
choque. 
 O s  m o r t o s  f o r a m  
removidos ao IML para necropsia 
e posterior sepultamento. 

emerson  Ol ive i ra  WFerreira, 25, e Werkson 
Costa da Silva, 21, que 

seriam cunhados, segundo 
informou parentes, morreram na 
noite de anteontem em Pontes e 
Lacerda, na região de Cáceres, ao 
colidir a motoca que ocupavam 
contra um veículo conduzido por 
uma mulher que realizava 
manobra para entrar na garagem 
de casa. 
 As vitimas estavam em 
uma motocicleta e seguiam pela 
Rua Terezinha Coura Garbim, no 
bairro Jardim Almeida, quando 
aconteceu a colisão e deveriam 
estar em alta velocidade,  pois 

FOGO CRUZADO

Assaltantes encaram a policia
são baleados e vão no xilindró

Os roubos de carros na região tem se tornado mais  violentos, felizmente com derrota dos bandidos, graças a repressão policial, prendendo os bandidos

Da Redação

Bandidos se deram mal no ataque, sendo baleados e presos   

Foto: PM/MT

XIBABA E FARINHA

Mulas fogem pro mato largando
sacolas com 23 quilos de droga 

Gefron c/ Redação

Traficantes dispensaram os tabletes de maconha e cocaína   

Foto: Gefron/MT

VELOCIDADE FATAL

Cunhados morrem ao colidir 
moto com carro em manobra
Da Redação

Vitimas fatais Wemerson Ferreira e Werkson da Silva   

Foto: Doc-Família

FACE-BRONCA
Começou gente fina, a e Justiça Eleitoral 
não vai dar trégua, exemplo, a condenação 
do pré-candidato ao Senado Emídio 
Antônio de Souza, do PSL, (o partidinho do 
Bolsonaro) em R$ 5 mil e a determinação 
de exclusão da página no Facebook 
"voteEmidioSouza".  O perf i l  foi  
considerado difusor de propaganda 
eleitoral antecipada, conduta vedada pelo 
Tribunal Superior Eleitora. A decisão, que 
ratifica liminar de 30 de junho, foi proferida 
pelo juiz eleitoral Jackson Coutinho no 
último dia 19 e tá valendo, pessoal!

GENTE FINA
Ação de busca e apreensão realizada na 
casa de Augusto Nardes, ministro do TCU 
no final de semana, encontrou uma 
escritura de gaveta que trata da compra de 
uma fazenda próxima a Brasília por R$ 3,5 
milhões de reais. A transação consta na 
declaração de bens juntados à fazenda 
como sendo no valor de R$ 400 mil. 
Diferença, portanto, de R$ 3,1 milhões, 
justamente o valor dos depósitos que a 
Polícia Federal encontrou nas contas dos 
devedores, carreados por intermédio de 
Luiz Carlos Velloso, ex-auxiliar, na 
secretaria de Transportes do Rio de Janeiro, 
da trinca Sérgio Cabral, Pezão e Júlio 
Lopes, deputado do PP e vice-líder do 
governo Temer.

CONTAS ZERADAS!
O ex-governador Silval Barbosa, os ex-
secretários Pedro Nadaf, Valdísio Viriato e 
Maurício Guimarães, o ex-chefe de 
gabinete Sílvio Cézar Araújo e a prefeita 
cassada da cidade de Juara, Luciane 
Bezerra, tiveram R$ 1,2 milhão bloqueados 
pela justiça. No entanto, nenhum montante 
foi encontrado em suas contas bancárias. O 
juiz aguarda, ainda, informações dos 
Cartórios de Registro de Imóveis para 
decretar a restrição em propriedades 
cadastradas em nome dos acionados. Com 
certeza tem patrimônio pra ser penhorado e 
leiloado, se fosse de pobre já tava no 
gancho. 

VAI DE MOTO?
Dentre os 141 municípios mato-grossenses, 
em 128 o número de motocicletas é maior 
do que a quantidade de carros, o que 
corresponde a 91% das cidades localizadas, 
em Mato Grosso. Os dados do Denatran 
mostram que em abril do ano passado, a 
frota de motos no estado, era de 830.400, 
que mostra que havia mais veículos sobre 
duas rodas do que carros circulando pelas 
ruas e avenidas que cortam MT,onde o total 
de automóvel era de 692.286 (1,29%). No 
geral, o estudo mostra que há um 
crescimento expressivo da frota de veículos 
decorrente da priorização e de incentivos ao 
transporte individual, o que causa impactos 
na utilização da estrutura viária.

SÃO CRISTÓVÃO
O Dia de São Cristóvão foi comemorado 
ontem em Cáceres, com carreata e missa no 
bairro Vitória-Régia, depois de uma 
concentração às18h30 na Praça Barão do 
Rio Branco com destino com o bairro. A 
carreata percorreu diversas ruas até chegar 
na Comunidade, onde o Bispo Dom Jacy e o 
Padre Geraldo realizaram a missa, 
abençoando os carros. Como em anos 
anteriores, o evento do padroeiro dos 
motoristas levou grande quantidade de 
motoristas ao festejo, que se encerrou com 
uma Santa Missa, as 19h30, seguida do 
sorteio de vários prêmios aos participantes.
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 A atual situação da Dona Onça, 
visita indiscreta à matinha do lado oeste da 
Baía de Malheiros, com certeza na fuga de 
seu habitat maculado pela indesejável e 
intromissão presença do bicho homem, 
tem dois lados da moeda, a possibilidade 
do humilde curtir a atração antes privilégio 
de turistas, e a iminente decisão do felino 
adentrar a cidade e atacar alguém. Quando 
a principio alertamos sobre este eventual 
perigo, afinal, a onça é um animal 
selvagem, técnicos doutores discordaram, 
defendendo a presença do animal, que tudo 
está sob controle, monitoramento e os 
cambaus. 
 O doutor em Ecologia pela UFMT 
Fernando Tortato, disse que a Baía de 
Cáceres é habitat natural da onça-pintada e 
não seria correto retirá-la dali, mas não foi 
lá fazer cafuné na bichona. A gente não 
quer aqui criar pânico, mas cutucar onça 
com vara curta, já diziam nossos avós, é 
algo arriscado demais; inúmeros são os 
relatos de animais selvagens que buscam 
sobrevivência nas cidades e acabam 
adentrando residências e almoçando ou 
jantando um morador É a lei da 
sobrevivência, o bicho homem desmatou, 
queimou, acabou com quase todo o habitat 
deles e, toda ação, tem uma reação, então 
não se deve brincar com algo deveras 
preocupante. 
 Nem adianta como sugeriu um 
político, instalar placas de advertência nas 
áreas próximas a localização da onça, tipo: 
Perigo, Onça na Área! Só pra descontrair 
um pouco, sabiam que a expressão cutucar 
a onça com vara curta, remonta  ao começo 
do século 19, referindo-se a Carlota 
Joaquina, esposa de Dom João VI, uma 
lasciva senhora conhecida entre os lacaios 
pela alcunha de Dona Onça? Então, por 
outro lado, o fleumático e sisudo D. João 
VI era famoso por ter o bilau pequeno o que 
deixava Carlota Joaquina extremamente 
irritada, quando o imperador a procurava 

para os folguedos de alcova. 
 Dona Carlota, famosa por seus 
vários amantes, todos, escravos africanos, 
ficava extremamente furiosa por ter que 
encarar a amostra grátis do marido, e 
fofocas de castelo, explodiu o dito da onça 
e da vara curta, que pegou. Falando sério 
mesmo? É cediço que com as queimadas e 
desmatamentos próximos aos centros 
urbanos acabam provocando desequilíbrio 
ambiental, com isso animais silvestres 
invadem o perímetro urbano atrás de 
comida.  O veterinário paraense Antonio 
Messias, consultado por esta editoria, 
deixou claro, que todo animal luta pela 
sobrevivência. Racional, ou irracional, e, a 
ausência de qualquer espécie no ambiente 
natural é a quebra de um importante elo na 
cadeia alimentar, assim acontece, no ser 
humano, que migra em busca de novas 
oportunidades, para mantença sua e da 
família. 

 No sêr dito irracional, os animais 
das matas, quando seu território começa a 
ser afetado pelo bicho-homem, a tendência 
natural é o êxodo e as conseqüências disso 
nas cidades. O que a gente espera, é que 
nesta brincadeira de vara curta com a 
ilustre visitante Dona Onça, ela não pegue 
um incauto cidadão e resolva se servir de 
um xô-mano a la carte. 
 Ainda somos pela captura do 
animal e sua remoção à Reserva do Taiamã, 
digamos, por três motivos: Primeiro, a 
segurança da comunidade urbana; 
segundo, pela própria integridade do felino 
e terceiro, para se evitar que ela numa 
busca por novas plagas, cruze alguma 
rodovia, causando um acidente, e venha a 
ser atropelada e morta como aconteceu na 
semana passada na BR 174 em Nova 
Lacerda. Falando em onça, os amigos dela 
estão pelai em campanhas políticas, Bom 
Dia! 

 No finzinho da Idade Média, quando os 
turcos cortaram a linha de comércio que 
abastecia a Europa dos melhores tecidos, 
artefatos e temperos. Espanha e Portugal, reinos 
católicos, partiram em busca de novas rotas no 
grande Oceano. Tinham como capital inicial os 
bens confiscados de árabes e judeus, que haviam 
expulsado por hereges. Com os custos da 
aventura, o dinheiro logo acabou. 
 Os reis passaram, então, a recorrer aos 
agiotas – inicialmente holandeses (os Países 
Baixos eram província de Espanha) e, logo, 
ingleses – que não se fizeram de rogados, mas 
cobrariam caro. A primeira grande fatura extra-
financeira veio quando a Invencível Armada 
hispano-lusitana foi desbaratada no Mar do 
Norte pelo pirata Francis Drake, em 1588. A 
Holanda ganhou independência 60 anos depois, 
pelo Tratado de Westfalia, não sem antes 
promover a bolha especulativa inaugural das 
bolsas de valores: na paixão dos lances, 
vendiam-se casas para comprar tulipas.
 Quando Portugal se separou da 
Espanha, em 1640, os banqueiros ingleses 
vieram de novo socorrer. Em 1703, mandaram a 
conta: o Tratado de Methuen obrigou os 
portugueses a comprar panos na Inglaterra e não 
se industrializar. A gastança lisboeta duraria até 
que todo o ouro das Minas Gerais estivesse nos 

cofres da City londrina – e o Brasil gritasse sua 
independência. em 1822,já encalacrado. 
 Em troca, os ingleses beberam com 
exclusividade vinho português. Depois de se 
livrar de Napoleão, imperador francês, 
derrotando-o em Waterloo, em 1815, a Inglaterra 
submeteu, na década de 1850, seu único credor: 
nas duas guerras mais imorais da História, impôs 
à China o tráfico de ópio. 
 A essa altura, tudo mudara na Europa: 
os produtos das colônias, baratos e de novas 
espécies (café, açúcar, milho, algodão etc.,) 
haviam destruído em dois séculos a economia 
feudal. Multidões acorreram às cidades. 
Mercado amplo, dinheiro farto, mão de obra 
disponível, conhecimentos recuperados da 
antiguidade e ampliados após o Renascimento 
permitiram a Revolução Industrial. Com ela, o 
proletariado.  A luta de classes, antes escondida 
nos feudos, apareceria com escândalo. Surtos de 
agitação social sucederam-se até 1871, quando a 
França foi derrotada em guerra pela Prússia e se 
desfez a comuna de Paris, que governava a 
cidade havia quase dois meses.
 Os banqueiros já tinham então a 
fórmula mágica para acalmar as massas: a 
recessão. Sujeitas a asfixia econômica, as 
pessoas não se rebelam, deprimem-se: mastigam 
o medo e o ódio, que explodiria, afinal, nas 

guerras mundiais. Fugindo da desgraça, milhões 
de europeus emigraram; para convencer o 
mundo a aceitá-los de bom grado, investiu-se no 
mito da superioridade biológica e mental dos 
brancos.
 O dinheiro extra acumulado na Era 
Vitoriana foi aplicado em excentricidades e luxo, 
mas também em ciência: firmaram-se então as 
bases da revolução tecnológica e cultural do 
Século XX. Após a sangreira da Primeira Guerra 
, os bancos mudaram da City, que perdera o 
charme, para Wall Street, que esnobava o seu: 
quebraram a cara em 1929, mas se 
recompuseram com a ajuda de nova guerra 
quente, que antecedeu a guerra fria. 
 Nesta, aprimoraram-se as técnicas de 
controle da opinião pública e concederam-se por 
meio século conquistas sociais sem precedentes, 
até que a contestação foi contida e se pode 
retomar a exitosa fórmula imperial. Agora, a 
recessão é imposta a ferro, fogo e propaganda à 
gente do Sul, aos periféricos. Cabe a nós inflar a 
riqueza dos agiotas que nos exploram, pelo 
menos, desde a época do descobrimento. O 
Primeiro Mundo que se vire, pois, com os 
imigrantes. 
***___Nilson Lage, é Jornalista, pesquisador, 
mestre em comunicação, doutor em Lingüística 
e Filologia. 
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 Ministério Público OEstadual (MPE) abriu 
um inquérito civil para 

apurar supostas irregularidades 
no processo de licitação para 
construção e gestão de sete 
unidades do Ganha Tempo no 
Estado. O procedimento foi 
instaurado pela promotora de 
Justiça Audrey Ility, do Núcleo 
do Patrimônio Público, por 
meio da portaria 11/2018, 
assinada em 17 de julho.
 O processo licitatório 
realizado pela Secretaria de 

E s t a d o  d e  T r a b a l h o  e  
Assistência Social (Setas), na 
modalidade concorrência do 
tipo técnica e preço, teve como 
vencedor o Consórcio Rio 
Ve r d e .  A l i c i t a ç ã o  f o i  
homologada em setembro do 
ano passado para construção de 
novas unidades do Ganha 
Tempo em Lucas do Rio Verde, 
Rondonópolis, Sinop, Várzea 
Grande, Barra do Garças, 
Cáceres e Cuiabá. A concessão 
terá duração de 15 anos, com o 
valor de R$ 398,7 milhões.

 Conforme a portaria, a 
empresa Shopping do Cidadão, 
que ficou em segundo lugar no 
certame, manifestou seu 
inconformismo com as notas 
obtidas pela empresa vencedora 
em três fatores da proposta 
técnica: fase posterior à 
habilitação e anterior a proposta 
comercial; capacidade técnica 
em implantação; sistema de 
atendimento; software  e 
capacidade da equipe técnica. O 
Shopping do Cidadão avalia 
que esses pontos vieram de 
forma indevida.
 Diante da denúncia, a 
promotora requisitou à Setas 
que, no prazo de 5 dias, exponha 
as razões que levaram a aceitar a 
área apresentada pela primeira 
colocada do certame como 
válida. 
 A Setas divulgou nota de 
e sc l a r ec imen to  negando  
qualquer irregularidade e que 
todos  os  documentos  e  
informações para elucidar os 
f a t o s  s e r ã o  p r e s t a d o s  
prontamente ao Ministério 
Público do Estado. A Setas se 
coloca à disposição para 
quaisquer esclarecimentos., e 
todos os atos referente a esta 

obrevoar a maior planície Salagada do planeta e 
conhecer por um ângulo 

totalmente diferente o lugar 
onde nasceram e vivem. 
 Essa foi a premiação de 
cinco crianças de Poconé que 
toparam o desafio do SESC 
Pantanal para comemorar o Dia 
do Meio Ambiente.
 Cr is t ina  Cuiabál ia ,  
Gerente de Pesquisa e Meio 
Ambiente do SESC Pantanal, 
explica que a instituição 
promoveu um concurso de 
redação em comemoração à 
data com crianças do 6º ano de 
escolas públicas da cidade e da 
Escola do SESC Pantanal com o 
tema “Por que cuidar do 
Pantanal?”.
 “Recebemos quase 60 
textos nas duas categorias, 
escolas públicas e Escola SESC 

Pantanal. 
 O s  t r ê s  p r i m e i r o s  
colocados em cada uma delas 
tiveram a oportunidade de fazer 
um sobrevôo de 30 minutos pela 
região. 
 Durante o vôo foi 
possível ver o encantamento e a 
empolgação das crianças ao ver 
o Pantanal e toda a natureza pelo 
alto. Esta foi a primeira vez que 
elas voaram de avião”, contou a 
gerente que acompanhou as 
crianças. 
 Além do vôo, as crianças 
também visitaram o Hotel 
S E S C  P o r t o  C e r c a d o  -  
r e f e r ê n c i a  e m  t u r i s m o  
sustentável no Pantanal - onde 
conheceram os espaços de 
e d u c a ç ã o  a m b i e n t a l ,  
a l m o ç a r a m  e  g a n h a r a m  
mochila, caneca e outros 
presentes do SESC Pantanal.

GANHO-TEMPO

MPE notifica Secretaria sobre 
denuncia de fraude em licitação

Licitação foi homologada em setembro de 2017 para construção de novas unidades do Ganha Tempo na capital e mais seis cidades do interior, incluindo Cáceres

MPE 

Demanda pode atrasar unidade Ganha Tempo em Cáceres   

Foto: Assessoria  

MEIO-AMBIENTE

Crianças ganham passeio
aéreo do SESC Pantanal

SESC-MT c/ Redação

licitação estão disponíveis no 
s i t e  d a  S e t a s  n o  l i n k :  

http://www.setas.mt.gov.br/-
/8291872-ppp-ganha-tempo.
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Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

não ter realizado a compra o 
golpista diz que está realizando o 
cancelamento do cartão e 
informa que outro cartão será 
enviado e um funcionário da 
agência bancária passará no 
endereço da vitima para recolher 
o cartão. Os golpistas usavam até 
crachás falsos de bancos para dar 
credibilidade à fraude.
 “Através de conversa 
muito bem engendrada e de boa 
aparência, eles conseguiam 
recolher os cartões das vítimas, 
com as senhas, e a partir daí 
p a s s a v a m  e m  v á r i o s  
estabelecimentos efetuando 
compras, contando até com a 
colaboração de terceiros para 
passar valores em máquinas e 
obter um retorno em dinheiro”, 
explicou o delegado da Derrfva, 
Marcelo Martins Torhacs.
 Um dos últimos golpes 
foi contra uma idosa de 81 anos, 
que teve seu cartão usado duas 
vezes em estabelecimentos, 

supostamente de comparsas, 
para retirada de dinheiro. 
Estima-se que em pouco tempo, 
os criminosos lucraram mais de 
R$ 30 mil, enganando vítimas 
em Cuiabá. 
 Com os dois golpistas 
foram apreendidos crachás 
falsos de quatro bancos, cartões 
de créditos das vítimas, dinheiro 
e um Ford Ka, branco. 
 Com os cartões, os 
criminosos realizaram compras 
em hipermercados, lojas de 
shopping e de departamentos.
 A Polícia Civil orienta as 
pessoas que tenham recebido 
ligação dos golpistas, com 
informações semelhantes,  
devem procurar a DERRFVA 
(Av. Paiaguás nº. 1000 (anexo a 
sede do DETRAN), bairro 
Paiaguás em Cuiabá, ou a 
Delegacia de Estelionato, no 
prédio da 2ª Delegacia de Polícia 
do Carumbé, para onde será 
encaminhado o procedimento.

 om esse entendimento de Cque a função de vaqueiro, 
a qual inclui montaria e 

trato com animais, configura 
atividade de risco e, desta forma, 
impõe a responsabilidade do 
empregador arcar com os danos 
decorrentes de acidentes do 
trabalho, independentemente de 

sua culpa no ocorrido, a 1ª Turma 
do TRT de Mato Grosso manteve 
condenação a uma fazenda da 
região de Pontes e Lacerda de 
pagar indenizações pelos danos 
material e moral sofridos por um 
trabalhador.   O acidente ocorreu 
quando o vaqueiro se dirigia a sua 
c a s a ,  s i t u a d a  d e n t r o  d a  

propriedade rural, para buscar as 
folhas de ponto, a mando do 
encarregado. Ao se sentar na 
mula, o animal estranhou o 
condutor e o derrubou. Como 
resultado, o trabalhador esteve 
a f a s t ado  po r  s e i s  meses  
recebendo o benefício do auxílio-
doença, pago pelo INSS, e ao 
final ficou com uma seqüela no 
cotovelo direito por conta da 
lesão que sofreu em um dos ossos 
do antebraço.
 Ao proferir a sentença, a 
juíza Michelle Saliba, titular da 
Vara do Trabalho da região, 
julgou que o ocorrido foi de fato 
um acidente do trabalho, uma vez 
que o vaqueiro estava cumprindo 
ordens de seu superior e 
executando atribuições comuns à 
sua rotina no serviço.
 Quanto à reparação dos 
danos, a regra geral é que essa 
obrigação cabe ao empregador 
quando este teve culpa (ou dolo) 
pelo ato que causou o dano ao 
empregado. É a chamada 
responsabilidade subjetiva.

pós  uma  denunc ia  Aanônima, dois homens 
que aplicavam o famoso 

golpe do cartão de crédito 
clonado em Cuiabá e Várzea 
Grande, foram presos pela 
Policia na última terça-feira (24). 
 A l e x  d e  A l m e i d a  
Ferreira, 29, e Ivo Jesus da Silva 
Junior, 30, foram autuados em 
flagrante por estelionato e 
associação criminosa. 
 D e  a c o r d o  c o m  a  
Delegacia Especializada de 
Roubos e Furtos de Veículos 
Automotores (Derrfva), as 
v í t i m a s  p r e f e r i d a s  d o s  
criminosos eram  idosos 
aposentados. 
 Até o momento, pelo 
m e n o s  5  v í t i m a s  f o r a m  
i d e n t i f i c a d a s  n a  r e g i ã o  
metropolitana.
 A nova modalidade de 
estelionato envolve cartões de 
crédito, na qual o golpista faz a 
vítima acreditar que foi clonado. 

Já em posse dos dados da pessoa, 
os criminosos ligavam se 
passando por funcionários de 
bancos ou de seguradoras dos 
cartões, informando que o cartão 

de crédito da vitima foi clonado. 
Em seguida afirmava que uma 
c o m p r a  n ã o  u s u a l  f o i  
identificada.
 Após a vítima confirmar 

 A empresa foi condenada 
em 10 mil reais pelo dano moral e, 
como indenização pelo dano 
material, terá de pagar uma 
pensão mensal de 100% sobre o 
salário do trabalhador durante os 
cinco meses que esteve afastado 
devido ao acidente. Dessa data 
em diante, a pensão mensal será 
de 5%, correspondente ao 

percentual de redução parcial e 
definitiva de sua capacidade de 
trabalho, conforme atestou laudo 
elaborado por perito ortopedista.
 A decisão da juíza foi alvo 
de recursos interpostos tanto pelo 
empregador, que questionava a 
condenação ,  quanto  pe lo  
trabalhador, que pedia o aumento 
do valor da indenização.

CLONAGEM

Dois vigaristas são presos aplicando
manjado golpe do cartão de crédito 

Um dos últimos golpes foi contra uma idosa que teve seu cartão usado duas vezes em estabelecimentos, supostamente de comparsas, para retirada de dinheiro

PJC c/ Redação

Alex Ferreira e Ivo J. Silva Junior estão fora de circulação    

Fotos: PJC/MT 

INDENIZAÇÃO

TRT condena fazendeira 
por acidente de vaqueiro 
TRT/c/ Redação

Peão caiu do cavalo ficando inativo por alguns meses    

Foto: Ilustrativa
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 O próximo desafio do 
Ve r d ã o  d o  N o r t e  é  o  
Bragantino, na tarde do 
próximo sábado no Passo das 
Emas. 
 As duas equipes já se 
e n f r e n t a r a m  e m  s e t e  
oportunidades ao longo da 
história com quatro vitórias do 
L u v e r d e n s e ,  d u a s  d o  

Bragantino e um empate.
 A equipe de Lucas do 
Rio Verde também leva 
vantagem no saldo de gols, 12 
contra 7 do time paulista. 
 A p e s a r  d i s s o ,  o  
Bragantino é o 4º colocado 
com 25 pontos, enquanto o 
Luverdense ocupa a  6ª  
colocação com 18.

inda sem definir sua Aparticipação na Copa 
FMF, a diretoria do 

Mixto está em busca de 
parceiros para disputar o torneio 
seletivo. Uma das viabilidades 
para que o Alvinegro tente a 
terceira vaga de Mato Grosso à 
Copa do Brasil do próximo ano 
é uma possível parceria com o 
Goiás, clube que disputa o 
Campeonato Brasileiro da Série 
B.
 S e m  v i a b i l i d a d e  
financeira, o presidente do 
clube Valter Hudson confirmou, 
na terça feira, 24, que vem 
conversando com dirigentes do 
time esmeraldino para que o 

mesmo ceda jogadores das 
divisões de base para disputar a 
competição estadual, voltada 
para atletas de 21 a 23 anos. 
 Segundo o dirigente 
mixtense, a conversa vem sendo 
costurada com os ex-jogadores 
do Goiás, ex-goleiro Harlei e 
ex-volante Túlio, responsáveis 
pelas equipes de base do clube 
goiano. “Já abrimos um canal de 
conversação com o pessoal. 
Acho que até a próxima semana 
teremos uma posição oficial do 
clube. O Goiás está disputando 
o Campeonato Brasileiro Sub-
2 0 .  T e r m i n a n d o  e s t a  
competição nos dará uma 
posição a respeito desta 

parceria”.
 Valter ressaltou que a 
parceria visa o empréstimo de 
atletas com até com 21 anos, 
com o Goiás pagando o salário 
dos profissionais. Além da 
vinda do treinador da equipe 
aspirante do time. “O Goiás 
emprestaria todo o staff para o 
M i x t o  à  C o p a  F M F ” ,  
complementa o presidente 
a l v i n e g r o ,  q u e  f i c a r i a  
responsável pela acomodação 
do grupo.
 A Copa FMF es tá  
marcada para começar no dia 22 
de setembro. Dos dez clubes 
que disputaram o Campeonato 
Mato-grossense, União de 
Rondonópolis, atual campeão, 
Cuiabá ,  Mixto ,  Poconé ,  
Operário Várzea-grandense, 
Araguaia e Dom Bosco, vão 
tentar o título de campeão que 
ficará com a terceira vaga de 
Mato Grosso à Copa do Brasil 
do próximo ano.
 Luverdense, Sinop e 
Ação decidiram não participar, 
o Galo do Norte, porque já tem a 
vaga assegurada na competição 
nacional, por ser o vice-
campeão Mato-grossense deste 
ano e participará da Copa do 
Brasil no próximo ano com o 
Cuiabá, o Dourado, por ter sido 
campeão estadual este ano.

 treinador interino, OM a i c o  G a ú c h o ,  
comandou na tarde da 

última terça feira, 24, o 
primeiro trabalho técnico e 
tático após a vitória contra o 
Tupi de Minas Gerais, no 
último Domingo. 
 Em campo, a notícia 
boa é a total recuperação do 
atacante Cleberson Tiarinha. O 

jogador que não atuava desde a 
derrota para o Botafogo de 
Ribeirão Preto, no dia 23 de 
junho, esteve em campo até os 
30 minutos do segundo tempo, 
contra o Tupi, teve boa atuação 
e fez o terceiro gol da vitória 
por 3 a 0. 
 O jogador deve ficar à 
disposição do Maico Gaúcho 
p a r a  o  j o g o  c o n t r a  o  

Bragantino, no sábado, pela 
16ª rodada do Brasileiro r os 
únicos desfalques certos para a 
partida de sábado, são o 
zagueiro Kaique, entregue ao 
departamento médico e o 
volante Moises, suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo. 
 O atacante Paulo Renê, 
cumpriu suspensão contra o 
Tupi e volta a ser relacionado.

SÁBADO NO PASSO

Luverdense deve contar com Paulo 
Renê para jogo contra o Bragantino

As duas equipes já se enfrentaram em sete oportunidades ao longo dos campeonatos  com 4 vitórias do Luverdense,  2 do Bragantino e um empate

S.N c/ Redação

Luverdense leva vantagem sobre o Braga no saldo de gols   

Foto: Futebol Interior

VAGA NO COPÃO

Mixto pode ter plantel 
do Goiás na Copa FMF
S.N c/ Redação

Túlio Guerreiro, cartola do Goiás, sondado por acordo com o Mixto   

Foto: Guilherme Gonçalves
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By Rosane Michels

A Lua em Capricórnio, se 
une a Plutão e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia 
de movimento e mudanças 
posit ivas em projetos 

profissionais e em planos de negócios, que 
podem ser colocados em prática 
rapidamente. O momento pode envolver 
uma promoção.

Esotérico

A Lua em Capricórnio, se une 
a Plutão e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em Virgem, 
indicando um dia de boas 
novidades e mudanças, 
relacionadas a uma viagem 

ou projeto que envolva pessoas e/ou 
empresas estrangeiras. O momento é ótimo 
para fazer um contato mais profundo com o 
Sagrado, dentro e fora de si mesmo.

A Lua em Capricórnio, se 
une a Plutão e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia 
d e  t r a n s f o r m a ç õ e s  
importantes em sua vida 

emocional. Um relacionamento pode 
aprofundar-se. Um acordo ou negociação 
pode levá-lo à possibilidade de uma nova 
parceria ou sociedade financeira.

A Lua em Capricórnio, se 
une a Plutão e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia 
de mudanças interessantes 

em relacionamentos, pessoais e 
profissionais, que podem envolver 
sociedades e parcerias comerciais, 
amizades ou mesmo um namoro, que 
torna-se mais profundo.

A Lua em Capricórnio, se 
une a Plutão e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia de 
mudanças importantes em 
sua  ro t ina ,  que  pode 

acontecer através de um novo projeto ou 
emprego. Você pode estar também 
passando por um momento de maior 
cuidado com sua saúde.

A Lua em Capricórnio, se 
une a Plutão e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de distanciar-se da vida 

social e de pessoas vazias. O momento 
pode envolver o início do planejamento de 
um novo projeto, que será colocado em 
prática em algumas semanas.

A Lua em Capricórnio, se 
une a Plutão e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia de 
mudanças positivas em 
questões que envolvem sua 

vida doméstica e relacionamentos 
familiares. Você estará mais fechado e 
voltado para os seus. Uma reforma pode 
começar.

A Lua em Capricórnio, se 
une a Plutão e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia de 
b o a  c o m u n i c a ç ã o  e  
aprofundamento intelectual. 

Sua maneira de comunicar-se é mais 
intensa e objetiva, assim como sua 
c a p a c i d a d e  e s t r a t é g i c a  e  d e  
convencimento.

A Lua em seu signo, se une a 
Plutão e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia 
de mudanças importantes 

em projetos, pessoais e profissionais. 
Você estará mais profundo e voltado para 
pessoas e situações importantes de sua 
vida. Uma grande decisão pode ser 
tomada.

A Lua em Capricórnio, se une 
a Plutão e recebe um ótimo 
aspecto de Vênus em Virgem, 
indicando um dia de boas 
novidades, relacionadas à sua 
vida material e financeira. O 

momento pode envolver um acordo sobre 
um novo contrato, um novo emprego ou 
mesmo um convite para fazer parte de um 
novo projeto, envolvendo o aumento de sua 
renda.

A Lua em Capricórnio, se 
une a Plutão e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
Virgem, indicando um dia de 
movimento na vida social e 
aproximação de amigos, 

novos e antigos. Uma equipe de trabalho, 
da qual você faz parte ou gerencia, pode 
precisar de mudanças. Momento ótimo 
para fazer novos contatos comerciais.

A Lua em Capricórnio, se 
une a Plutão e recebe um 
ótimo aspecto de Vênus em 
seu signo, indicando um dia 
d e  m o v i m e n t o  e  

intensidade em seu coração. Um 
romance pode aprofundar-se e ganhar 
ares de namoro. O relacionamento com 
um filho pode estar passando por um 
novo momento de mudanças positivas.

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

Festejando mais uma primavera a linda 
Vivian Rondon, que celebra data nova e 
recebe os abraços calorosos dos familiares e 
amigos. Vivinha que a vida lhe sorria com 
muitas conquistas e realizações. Parabéns 
gatinha!!!

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

Um casamento feliz se constrói com amor, respeito e 
companheirismo, prova disto é o casal Antônio Mendes e 
Creuza, que celebram Bodas de Níquel. Que seja eterno o 
amor e que a felicidade se renove a cada dia fortalecendo 
essa linda união. Nosso brinde a vocês!

O parabéns de hoje é endereçado ao médico 
dermatologista Dr. Renato Rostey a quem 
desejamos um aniversário muito especial ao 
lado da família e amigos. Você é um médico 
incrível, um ser humano maravilhoso que 
merece uma vida repleta de coisas boas. Que 
Deus lhe conceda muita e que seus anos 
sejam multiplicados com saúde, alegria e 
muita paz.

Grande abraço ao querido amigo Paulo Fanaia, que não 
mede esforços no resgate da nossa história e da nossa 
cultura. Nosso respeito e nosso carinho.
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 Quatro perigosos assaltantes, oriundos de Cáceres, Porto 
Esperidião e Cuiabá, foram presos anteontem na região de Cáceres durante 
ação da Policia Militar com apoio da Delegacia de Fronteira, (Defron), três 
deles, baleados no confronto, que aconteceu no vizinho município de 
Araputanga. A quadrilha tinha rendido uma família e roubado uma Hilux e 
um Logan, mas acabaram baleados e presos. Página 04
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JASCO NA SACOLA

TURISMIRIM

ALTA VELOCIDADE

 O Ministério Público 
Estadual (MPE) abriu um 
inquérito civil para apurar 
supostas irregularidades no 
processo de licitação para 
construção e gestão de sete 
unidades do Ganha Tempo no 
Estado, uma delas em Cáceres. A  
Shopping do Cidadão, 2º lugar no 
ce r t ame ,  man i f e s tou  s eu  
inconformismo com as notas 
obtidas pela empresa vencedora 
em três fatores da proposta 
técnica. 
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 A cidade já está em contagem regressiva 
para o início da maior festa agropecuária da 
região, a Expo Cáceres, este ano, em sua 52ª 
edição, de 8 a 12 de agosto, prometendo muita 
diversão e bons negócios. Na grade de shows 
nacionais, Pedro Correia Produções, que traz 
Anitta, Wesley Safadão, Aviões do Forró, Paula 
Mattos e Conrado e Aleksandro. 

 Com 2.520 vagas em 13 municípios do Estado, os convocados 
nesta primeira chamada deverão efetuar a matrícula na Unemat até hoje, 
(26), para ingresso no segundo semestre deste ano letivo. Neste vestibular, 
mais de 16 mil candidatos disputaram as vagas oferecidas, para 62 cursos 
distribuídos entre os campus da universidade em 13 municípios do interior.
               Página 03
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Cheirinho da loló derruba
casal numa Van em Cáceres

SESC brinda crianças com
vôo panorâmico pantaneiro

Batida violenta de moto
em carro mata cunhados

CHUMBO E CANA

Perigosos assaltantes são 
baleados no fogo cruzado 

Ladrões mantinham cinco pessoas amarradas como reféns e a todo tempo ameaçavam as vítimas, inclusive com um revólver apontado para suas cabeças

Jogo pesado deu 4 a 0 pra policia e bandidos baleados, no pote   

Foto: PM/MT

SUSPEITAS DE FRAUDES

Denuncia contra licitação do
Ganha Tempo chega ao MP

Unidade foi lançada em Cáceres pode ter obras atrasadas   

Foto: Arquivo 

CONTAGEM REGRESSIVA

Em agosto Expo-Cáceres abre
a porteira da mega festa rural

Atração especial da festança 
será o rodeio profissional    

Foto: Arquivo 

Segunda chamada será publicada na segunda-feira, dia 30   

Foto: Arquivo

UNEMAT/VESTIBA

Ultimo dia para registrar 
matrículas do 2º semestre


