57
Anos!
ANO 57 - Nº 10.532
CÁCERES-MT, SEXTA-FEIRA 26 DE JULHO DE 2019

INTEGRAÇÃO
Buscas ocorreram em bairros periféricos, pontos com maior índice de violência, visando reprimir e coibir crimes de tráfico de drogas, homicídio, roubo e furto

Operações policiais em Cáceres
cumprem 24 mandados judiciais
Foto: Sesp-MT

Em cumprimento a ordens judiciais, forças das policias civil,
militar, federal, rodoviária e sistema penitenciário, deflagraram as
operações Fronteira Integrada II e Vigia, em atenção à 24 mandados de
busca e apreensão domiciliar na manhã de anteontem (24) em Cáceres e
região de fronteira com a Bolívia. Na ação, duas pessoas foram presas em
flagrante por tráfico de drogas. Página 03

VIAGEM À CUIA

Alvo de ladrões ex-prefeito
e família ficam sem o carro
Foto: Reprodução

Buscas e apreensões reforçam as acusações contra os criminosos

DISTRITO 4440

Cáceres oficializa governador
rotário como hóspede ilustre
Foto: Assessoria

O prefeito de Cáceres, Francis
Maris Cruz, recebeu em seu Gabinete, o
governador do Distrito 4440 Gestão
2019-2020, Washington Calado e sua
esposa Naiara de Souza Rondon,
declarado através do decreto número 458,
Hóspede Ilustre do Município de Cáceres.
Calado, veio acompanhado do Grupo
Rotary Club Flor do Pantanal,
representado pela sua presidente Benice
Benedita de Oliveira.

Câmeras de segurança gravaram cenas do roubo em Cuiabá

O ex-prefeito de Mirassol D'Oeste Amadeu Tamandaré estava em
Cuiabá com familiares, para uma consulta medida e foi alvo de ladrões que
roubaram seu carro. Uma das filhas do ex-prefeito quase foi atropelada
pelos bandidos ao puxar as bolsas que estavam no interior do carro, levado
pelos ladrões. As cenas do assalto foram gravadas por câmeras locais.
Página 05

REGRAS LESIVAS

Revogada lei de Reserva
que mudava licitatórias
Página 04

Visita de Calado e Benice, foi
recepcionada pelo Prefeito Francis

Página 03

FESTIVAL NO TATAME

Impacto reúne feras do
judô sábado na Fapan

UNANIMIDADE

Tribunal confirma cassação
da senadora Selma Arruda
Página 06

PREFEITURA

Foto: Arquivo

Numa organização do sensei Claudiney de
Paula Ribeiro do Centro de Treinamento Impacto Judô,
acontece amanhã a partir das 14h00, na Fapan em
Cáceres mais uma edição do festival de Judô, com a
participação de 200 atletas de Cáceres, Pontes e
Lacerda e pela primeira vez, Curvelândia.

Concurso abre 15 vagas
em Figueirópolis D'Oeste
Página 04

Abertura contará com dezenas
de atletas locais e regionais

Página 03
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De carona na Estrada da Vida
Depois de acordar com a buzina daquele
bruto nas curvas da estrada dos Santos,
agradecer à Deus que a Vida segue e
acender uma vela pra São Cristóvão,
pegamos carona em um novo dia, e
rodamos pelo mundão do pensamento,
chegando hoje, depois de comemorar
com amigos na viagem dos sonhos a
quinta feira, 25 de julho, quando o
calendário registrou o Dia do Motorista,
e estamos aqui pra mais um dia de
trampo. Foi legal às pampas, brindar o
herói anônimo, que transporta o
progresso do país,
desafiando os
obstáculos dos pedaços de mau
caminho,queimado pelo sol
que
atravessa o para-brisa e engolindo luas.
Sabiam que são milhões na boleia, faça
chuva ou faça sol?
Pois é, muitos deles, longe da
família, alguns com a prestação do
caminhão, da van, ou do ônibus atrasada,
ou com o preço do diesel ameaçando
seus ganhos, mas perseverantes, como
diz a canção do gênio Renato Teixeira:
conhecendo cada palmo deste chão, é só
mostrar a direção, quantas idas e vindas,
meu Deus, quantas voltas, que viajar é
preciso, com a carroceria sobre as
costas, fazendo frete cortando o
estradão, coisa linda, né mesmo, irmão
caminhoneiro?
Prá eles e sem reservas,
indistintamente, à todos os motoristas
deste desigual reino tupiniquim, este
editor compôs e postou no canal
youtube, o samba Boa Viagem,
viajando nos versos alusivos, sem
ultrapassagens nas curvas, que a vida é
tão bela e aquela curva, pode ser fatal, e
Cristóvão, é o Santo Padroeiro, e do
companheiro, exige atenção.
Amigo, herói motorista, o seu
dia, ontem comemorado, coincidiu
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PLANOS DE $AÚDE
A Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) fixou esta semana
em 7,35% o percentual máximo de
reajuste que poderá ser aplicado nas
mensalidades dos planos de saúde
individuais ou familiares, com
aniversário no período de maio de 2019 a
abril de 2020. O reajuste é válido para os
planos de saúde individuais ou familiares
médico-hospitalares contratados a partir
de janeiro de 1999 ou que foram
adaptados à nova legislação (Lei nº
9.656/98). Com a tal inflação de 4% do
governo, os planos ganham quase 100%
per-capita.
BERERÉ NOSSO
A arrecadação de impostos,
contribuições e demais receitas federais
registrou alta real (descontada a inflação)
de 1,80% no primeiro semestre deste
ano, na comparação com o mesmo
período do ano passado, para R$ 757,595
bilhões, informou na terça-feira (23) a
Secretaria da Receita Federal. Corrigido
pela inflação, o valor somou R$ 763,321
bilhões. Conforme o Impostômetro até
ontem, o governo já havia recolhido R$ 1
trilhão e cerca de R$ 400 bilhões,
dinheiro que ladrão não conta.
GONZAGA PDT
Nosso abraço ao amigo jornalista
Gonzaga Junior, titular do site
JornalOeste, que foi nomeado como
Presidente da Comissão Provisória do
PDT (Partido Democrático Trabalhista)
em Cáceres na tarde de anteontem,
durante reunião na sede do diretório
estadual do partido, passando doravante
a ser o responsável pela eleição da
executiva municipal que ocorrerá nos
próximos dias. O editor aqui, prefere os
bastidores, mantendo a postura apolítica,
respeitando todas as siglas, que se fazem
por merecer.
BIODIVERSIDADE
As inscrições para a 3ª edição do Prêmio
Nacional da Biodiversidade, iniciativa
do Ministério do Meio Ambiente, em
parceria com o Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e o Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (JBRJ), estão abertas até 22 de
outubro. O prêmio tem o objetivo de
valorizar ações, iniciativas e projetos que
contribuam para melhorar o estado de
conservação das espécies da fauna e flora
brasileiras. O edital contempla seis
categorias: sociedade civil, empresas
privadas, iniciativas comunitárias,
academia, órgãos e empresas públicas e
imprensa.
FERRO NA ZOEIRA
O Projeto de Lei 3169/19 define o crime
de perturbação da qualidade ambiental
por meio da produção de poluição
sonora, com pena de detenção, de três
meses a um ano – e multa. O texto insere
dispositivo na Lei dos Crimes
Ambientais (9.605/98). A proposta está
em tramitação na Câmara dos Deputados
e a gente espera que os nossos
empregados no congresso, aprovem este
PL, reforçando mais as autoridades no
combate aos perturbadores do sossego
alheio, com a zoeira nas ruas e botecos da
vida.

propositadamente com o dia de São
Cristóvão, escolhido, seu Padroeiro,
devido no calendário católico, marcar a
celebração de um ato que acompanha a
humanidade há milênios: o transporte.
Na história bíblica, São Cristóvão foi o
transportador, ao carregar Jesus Cristo e
todo o peso do mundo em suas costas,
conseguindo atravessar o rio e chegar do
lado do outro lado.
Tudo a ver, não é mesmo? Você,
carrega o peso do mundo em suas costas,
e ainda acha tempo pra se distrair e aos
outros, com as tradicionais frases de
para-choques, das quais selecionamos
algumas, para fechar por ora nosso bate
papo: “Mulher é como índio: pinta-se
quando quer briga;" - “Quando homem
valer dinheiro, baixinho serve de troco;”
- “Sogro rico e porco gordo só dão lucro
quando morrem;” - Cana na fazenda dá
pinga; pinga na cidade dá cana;” –
“Casei-me com Maria, mas viajo com
Mercedes; -“Mulher feia e morcego, só

saem `a noite;” -- “Rico tem veia
poética; pobre tem varizes;”- ”Chifre é
igual dentadura: demora mas
acostuma;”--Pobre é igual disco de
embreagem: quanto mais trabalha, mais
liso fica:” –
Se a cozinheira chegar, sai
comida;” São tantas que não caberiam
numa página inteira, mas fazem parte do
nosso folclore e do dia a dia das estradas,
quebrando um pouco a monotonia e a
solidão das viagens. E com estas e outras
que a gente curte sempre, ao cruzar com
estes heróis numa viagem, num café de
beira-estrada, vamos puxando o freio de
mão e estacionando por aqui mesmo,
que depois da viagem naboleia de
Morfeu, ainda temos mais um punhado
de páginas pra navegar no mundo das
noticias e o leitor nos espera logo pela
manhã em sua casa, no trabalho ou nas
bancas, como a do amigo Daud, ali na
Praça Major Carlos; Boa Viagem e Viva
São Cristóvão.

Boa educação vem de casa
Recentemente, casos
assombrosos de alunos desrespeitando
professores em sala de aula chamaram
atenção na mídia. A afronta e a violência
dos atos deixou muitas pessoas
indignadas.
Apesar de os casos noticiados
terem ocorrido em escolas públicas, e
isso ser usado como argumento para
condenação dos adolescentes, fato é que
essas ocorrências também são
registradas na rede particular. Pior:
muitos pais culpam a própria escola por
“não ter dado a educação necessária” ao
adolescente. Como se esse fosse o papel
do centro de ensino.
Uma coisa deve ficar muito
clara: a escola informa, forma, educa,
mas quem cria é a família. Assim sendo,
deve vir de casa a boa educação, as boas
maneiras. Noções como respeito e
cordialidade não deveriam ter que ser
ensinadas nos colégios, mas apenas
reforçadas e incentivadas.

Acontece que, em uma realidade
com pais cada vez mais ausentes (seja
por excesso de trabalho, seja por
irresponsabilidade), essa parte da
formação do caráter acaba relegada ao
sistema de ensino, o que é um grande
erro.
Não é raro ouvir casos de alunos
que causam confusões na escola, por
vezes até ofendendo ou mesmo
agredindo professores e funcionários, e
que acabam “impunes”. Não que se
precise de fato de uma sanção enérgica,
mas a correção, sem dúvidas, é
necessária e mesmo benéfica ao próprio
aluno, que tem a oportunidade de se
reconhecer no erro e mudar sua postura.
O problema é quando a família
não apóia a ação da escola, protegendo o
adolescente. Esse é um dos maiores
erros que um pai pode cometer: blindar o
filho do mundo e dar-lhe total liberdade.
A criança e o adolescente precisam
conhecer limites e serem ensinados, no

EXPEDIENTE

âmbito doméstico, sobre respeito e boa
convivência.
De outro lado, educadores
muitas vezes têm medo de agir contra
um estudante indisciplinado e acabarem
sendo eles próprios, os mestres, punidos.
O sistema educacional tem tornado o
aluno quase “intocável”, o que, somado
à falta de educação doméstica, dá a ele a
sensação de liberdade e invencibilidade.
Casos como esses só deixarão de
existir quando os pais e responsáveis, de
fato, tiverem a consciência de seu papel
na educação dos filhos e, junto com a
escola, formarem futuros adultos
corretos e íntegros. Essa junção de
forças, inclusive, poderia ajudar a
combater muitas mazelas que se abatem
sobre nossa sociedade.
***___Janguiê Diniz, Mestre e doutor
em Direito - fundador e presidente do
Conselho de Administração do grupo
Ser Educacional.
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PARCEIROS SOCIAIS

Presidente do Rotary Club Flor do Pantanal Berenice de Oliveira, agradeceu recepção e declarou que grupo está à disposição para ajudar a Prefeitura

Prefeito recepciona governador do
Rotary e Grupo Flor do Pantanal
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

O

prefeito de Cáceres, Francis
Maris Cruz, recebeu
anteontem (24) em seu
Gabinete, o governador do Rotary
Club do Distrito 4440 Gestão 20192020, Washington Calado e sua
esposa Naiara de Souza Rondon,
declarado através do decreto número
458, Hóspede Ilustre do Município
de Cáceres.
O Governador Calado, veio
acompanhado do Grupo Rotary Club
Flor do Pantanal, fundado no dia 30
de janeiro desse ano, formado
exclusivamente por mulheres e que
já conta com 34 associadas.
Na oportunidade, a
presidente Benice Benedita de
Oliveira, destacou que o objetivo
desse grupo é trabalhar com a
prevenção de doenças:
“nós
compramos fantasias do Zé Gotinha
e trabalhamos na campanha, fantasia
de dente e fazemos visitas nas
escolas incentivando a escovação,”
concluindo, que o grupo tem vários
projetos, manifestando-se,
gratificada com o apoio do
g o v e r n a d o r Wa s h i n g t o n ,

lideres cada uma em seu seguimento
e que está encantado com belíssimo
trabalho que elas vem fazendo.
“Prefeito estou muito feliz em estar
aqui como governador eu que já fui
seu secretário de Governo e sei da
sua missão em se doar a quem
precisa e fazer uma Gestão com
ética.
Tenho certeza que com o
apoio das mulheres quem precisa em
Cáceres será atendido”, finalizou,
agradecendo ao prefeito e colocando
o Rotary sempre à disposição.

PREPARATÓRIA

Cáceres sedia festival de
judô amanhã na Fapan
Da Redação

Prefeito Francis, recepciona o hóspede ilustre Washington Calado e Grupo Flor do Pantanal

declarando-se à disposição da
Prefeitura para ajudar no for
necessário.

O governador Washington,
disse que esse grupo de mulheres de
Cáceres é formado por grande

BACULEJO NA FRONTEIRA

Ações integradas cumprem 24
mandados de busca em Cáceres
Sesp-MT c/ Redação

V

inte e quatro mandados de
busca e apreensão domiciliar
foram cumpridos, na manhã
da última quarta-feira (24), na região
de fronteira de Mato Grosso com a
Bolívia, em ações integradas
deflagradas pela Polícia Judiciária
Civil, Polícia Militar, Polícia
Federal, Polícia Rodoviária Federal
e Sistema Penitenciário.
Na ação, duas pessoas foram
presas em flagrante por tráfico de
drogas e apreendidos R$ 5,7 mil em
dinheiro, porções de entorpecentes,
balança de precisão, munições,
aparelhos celulares, aparelho CPU,
bicicleta, caixa de som, entre outros
objetos de origens ilícitas.
As operações “Fronteira
Integrada II” e “Vigia” foram
realizadas para cumprimento das
ordens decretadas pela Terceira Vara
Criminal da Comarca de Cáceres,
tendo como alvos endereços no

Anfitrião, o prefeito
Francis, agradeceu a visita e o apoio
e parabenizou a todos pelo belo
trabalho de servir ao próximo e já
aproveitou para fechar mais algumas
parcerias em vários projetos dá
Prefeitura.
“ To d o s s a b e m q u e é
impossível o poder público
conseguir atender todas as
demandas, nosso município ainda
tem uma baixa arrecadação e
precisamos muito do trabalho de
vocês”, concluiu o prefeito.

município de Cáceres.
As buscas ocorreram em
bairros periféricos da cidade, pontos
com maior índice de violência, com
objetivo de reprimir e coibir crimes
relacionados ao tráfico de drogas,
homicídio, roubo e furto.
A delegada Cínthia Gomes
da Rocha Cupido, titular da
Delegacia Especial de Fronteira
(Defron), disse que além dos
cumprimentos das ordens judiciais,
também foram realizadas ações
preventivas e repressivas, buscando
o enfrentamento qualificado contra a
criminalidade, proporcionando,
assim, maior sensação de segurança
à população de Cáceres.
A delegada agradeceu a
presença e participação das
Instituições, e ressaltou a
importância do trabalho integrado
entre Estado e União, no
fortalecimento das ações de combate
Foto: Divulgação

contra o crime organizado.
Ao todo foram 96
servidores, 21 viaturas (entre
automóveis e motocicletas), além do
apoio do helicóptero do Centro
Integrado de Operações Aéreas de
Segurança Pública (Ciopaer) e dos
cães farejadores do canil do Grupo
Especial de Fronteira (Gefron).
Participaram das operações
equipes da Delegacia Especial de
Fronteira (Defron), da Delegacia
Especializada do Adolescente
(DEA), da Delegacia Especializada
de Repressão a Entorpecentes
(DRE), da Delegacia Regional de
Cáceres, da 1ª Delegacia de Polícia
de Cáceres, da Delegacia
Especializada de Defesa da Mulher,
da Delegacia Especializada do
Adolescente, do Sistema
Penitenciário, da Polícia Militar,da
Polícia Rodoviária Federal, da
Polícia Federal, do Grupo Especial
de Fronteira e do Centro Integrado
de Operações Aéreas (Ciopaer).

M

ais uma vez judocas de
várias academias de
Cáceres e região sobem ao
tatame durante o Festival de Judô
que acontece amanhã na cidade, com
abertura oficial da competição,
marcada para as 14h00 na Faculdade
do Pantanal, sito a Avenida São Luiz,
com a apresentação da Orquestra da
Fundação Terezinha Mendes na
abertura.
Para o organizador do
evento sensei Claudiney de Paula
Ribeiro do Centro de Treinamento
Impacto Judô, a competição objetiva
favorecer além da integração dos
atletas, o treinamento para a 3ª etapa
do estadual de Judô, que acontecerá
em Primavera do Leste no mês de
agosto.
Ele destacou que a

experiência de competir é muito
importante para a vida do atleta e
vem completar o trabalho realizado
nas academias.
Essa edição do Festival de
Judô contará com a participação de
200 atletas oriundos das academias
de Cáceres, Pontes e Lacerda sob o
comando do sensei Helio Garcia e
pela primeira vez atletas de
Curvelândia estarão presentes com o
sensei Fernando Ney.
Os atletas interessados em
participar podem se inscrever na
Academias Impacto pelo valor
simbólico de R$ 15,00 lembrando
que todos os atletas receberão
medalhas de participação e as
academias participantes do
campeonato receberão troféu.
Foto: Arquivo

Competição objetiva favorecer além da integração dos atletas

Forças policiais agiram firme no cumprimentos das ordens judiciais
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INCONSTITUCIONAL

Município teria usurpado a competência legislativa federal, ao editar edição lei corrigindo monetariamente os valores previstos para cada modalidade licitatória

TJ/MT derruba lei de Reserva
que mudou a regra de licitação
Assessoria c/ Redação
Foto: Arquivo

O

Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (TJ-MT)
declarou na última terçafeira, 23, inconstitucional a lei
567/2015 do município de
Reserva do Cabaçal, que trata de
licitação.
Conforme a decisão do
Judiciário, os municípios não têm
competência para modificar regra
constitucional corrigindo

monetariamente os valores
previstos para as licitações e, caso
isso ocorra, fica configurada
legislação sobre a norma geral de
licitações.
Segundo consta do
processo, Reserva do Cabaçal
teria usurpado a competência
legislativa federal quando da
edição da Lei Municipal, ao
corrigir monetariamente os

valores previstos para cada
modalidade licitatória do artigo
23 (...) da Lei de Licitações.
O município também
desrespeitou o artigo 193 da
Constituição Estadual que
determina que o executivo
municipal possui competência
para legislar sobre assuntos de
interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, de

AMIGOS DO ALHEIO

PM prende larápios no comércio
de Esperidião e Mirassol D'Oeste
Assessoria c/ Redação

P

oliciais militares de Porto
Esperidião prenderam o
ladrão de iniciais C.B.J,
24, (nome não fornecido à
imprensa), por roubo a uma
mercearia, na noite da última
segunda-feira (22), no bairro
Beira Rio, que juntamente com
um comparsa, haviam atacado
uma mercearia, sem contudo,
roubar nada, porque o carro que
utilizavam na ação criminosa
apresentou um problema e não
ligou. Os dois precisaram
empurrar o automóvel e foi
quando a policia chegou e um
deles, foi encanado, enquanto o
outro se evadiu.
Os policiais haviam sido
informados por moradores que o
outro suspeito havia fugido
pouco tempo antes da chegada
dos militares. O meliante detido
foi encaminhado à delegacia da
cidade e já está atras das grades.
Na outra ocorrência, em
Mirassol D'Oeste, policiais
militares prenderam o larápio de
A.M. (36), por furto, ocorrido na

noite da última segunda-feira
(22), no bairro Jardim São Paulo,
suspeito de ter furtado dois
estabelecimentos comerciais no
mesmo dia. No atendimento a
ocorrência de roubo a uma
supermercado os militares
estavam em ronda quando viram
o suspeito com as mesmas
características e usando

tornozeleira eletrônica. Na
abordagem, ele carregava vários
produtos com etiquetas de um dos
comércios, além de dinheiro.
Questionado, não soube dizer a
procedência do material e
também, foi encaminhado à
delegacia, sendo autuado em
flagrante e já está chaveado na
cheirosa da cidade.
Foto: PM-MT

Desembargador Juvenal Pereira da Silva, relator do processo

modo que a Lei ultrapassou a
competência conferida pela
norma constitucional.
De acordo com o relator
do processo, desembargador
Juvenal Pereira da Silva, essa não
é a primeira vez que o tema é
analisado no Tribunal de Justiça
de Mato Grosso. Ele ressalta que
todas as ações foram
consideradas procedentes com a
alteração da Lei de Licitações,
sendo considerada de
competência privativa da União.
“A esse respeito, existe

mais de uma dezena de ações
sobre o mesmo tema, relativo à
propalada violação aos limites
legislativos municipais previstos
no art. 193 da CE/MT, visando à
indexação dos valores previstos
no art. 23 da Lei n. 8.666/93, por
meio de Lei Municipal, que
foram reunidas em uma única
A ç ã o
D i r e t a
d e
Inconstitucionalidade, que
recebeu o protocolo n. 460/2016.
Na ocasião, as ações foram todas, sem exceção - julgadas
procedentes.”

Ladrões não conseguiram levar nada da mercearia atacada

CONCURSO

Prefeitura abre 15 vagas
em Figueirópolis D'Oeste
Assessoria

A

Prefeitura de
Figueirópolis D'Oeste na
região de fronteira,, está
com as inscrições abertas para 15

vagas em um concurso público.
Segundo o edital, os salários
variam entre R$ 1.306,18 a R$
15.367,15. O edital foi publicado
Foto: Arquivo

Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste, publicou edital no site

no site da prefeitura.
As vagas são para os
seguintes profissionais: agente
administrativo, assistente social,
agente de combate à endemias,
fiscal ambiental, fiscal de
vigilância sanitária, gestor de
frotas, motorista, médico,
operador de máquinas pesadas,
psicólogo e técnico de
enfermagem.
Os interessados têm até o
dia 1º de agosto para se inscrever.
A inscrição é feita pela internet. A
taxa de inscrição é de R$ 50 (nível
fundamental), R$ 70 (médio e
técnico) e R$ 150 (nível
superior.).
Os candidatos devem
passar por três etapas de
avaliação. A primeira deve ser
aplicada no dia 1º de setembro.
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LEVARAM O CARRO

Imagens de câmera gravadas no local do crime, mostraram vítimas conseguindo pegar as bolsas do carro em movimento, uma delas quase sendo atropelada

Ex-prefeito e família são
alvo de roubo na capital

TVCA c/ Redação

Foto: Reprodução/TVCA

dando ré no veículo.
Até o momento, não há

informações se ele foi preso e o
carro recuperado.

CAPACITAÇÃO

Educação promove projeto para
motoristas do transporte escolar
Assessoria

A

Câmeras locais registraram o assalto aos mirassolenses em Cuiabá

U

ma família foi vítima de
um assalto na manhã de
anteontem,
(24), em
Cuiabá. Durante o crime, três
mulheres conseguiram pegar
bolsas que estavam no banco de
trás do veículo que estava sendo
roubado. O suspeito saiu com o
carro e quase é atropelou uma das
vítimas, entre elas, Amadeu
Tamandaré, ex-prefeito de
Mirassol D'Oeste, na região de
Cáceres, que estava com as filhas
e fora à capital para consultas
médicas.
As vitimas estavam

paradas em uma calçada próxima
ao carro e as duas mulheres
acompanhadas de crianças
tentaram atravessar a rua quando
o suspeito se aproximou,
conforme imagens gravadas
numa câmera.
O ladrão então, apontou a
a arma para as vítimas e abriu a
porta do carro. Uma das mulheres
que tentava atravessar a rua,
voltou, abriu a porta traseira e
pegou a bolsa.
Outras duas que estavam
na calçada fizeram a mesma
coisa. Ao dar ré no veículo, o

suspeito quase atropelou uma das
mulheres que passou atrás do
carro.
Segundo a filha do exprefeito, todos foram
surpreendidos pela ação do
suspeito. "Nós pensamos que não
havia perigo, pois parecia uma
rua tranquila", comentou ela. A
vítima contou que a família
estava deixando uma cadeirinha
usada para transportar a criança,
em um prédio em frente ao local
onde o crime aconteceu. Segundo
ela, em seguida, eles retornariam
a Mirassol. O assaltante fugiu

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria
Municipal de Educação,
Coordenadoria de Transporte
Escolar, lançou na manhã da
quarta-feira (24), no auditório do
CEFAPRO, o projeto “Motorista
C a p a c i t a d o é Tr a n s p o r t e
Seguro”.
Participaram da abertura
a Secretária Municipal de
Educação Luzinete Jesus de
Oliveira Tolomeu, o Secretário de
Assuntos Estratégicos, Jorge
Augusto, que representou o
Prefeito Francis Maris Cruz, o
Coordenador do Transporte
Escolar Wesley Alencar, além das
palestrantes da manhã, a
Delegada de Polícia Judiciária
Civil, responsável pela Delegacia
Especializada da Mulher, Drª
Judá Maali Marcondes e a
Promotora Drª Taiana Castrillon
Dionello , responsável pela 3ª
Promotoria de Justiça Cível de
Cáceres, com atribuições na área
da infância e juventude.
O projeto visa
conscientizar os motoristas que
atuam no transporte escolar, a
agirem de maneira segura, ética,
eficaz e urbanística e os orienta da
responsabilidade que a função
exige em levar e buscar os alunos
que necessitam desta modalidade
de condução.
Segundo a Secretária
Municipal de Educação Luzinete
Jesus de Oliveira Tolomeu, a ação
ainda tem como objetivo,
capacitar os condutores no
contexto da psicologia infantil,
atualização das legislações
vigentes e do código brasileiro de
trânsito, tráfico de drogas,
agressão à mulher e debater a

importância da estabilidade
pessoal para o bom desempenho
profissional.
“ E s t a m o s
proporcionando mais
conhecimentos aos profissionais
que são responsáveis por levar e
buscar nossos alunos
diariamente nas nossas escolas.
Isto é redimensionamento, uma
atualização de conhecimentos e
diversos fatores que possam
garantir a segurança de nossas
crianças e adolescentes”,
observou Luzinete.
Já o Coordenador de
Transporte Escolar, Wesley
Alencar, enalteceu o empenho de
cada motorista no exercício da
sua função em participar da
capacitação. Para Wesley o
servidor capacitado, exerce
melhor a sua função. “ A boa
conduta dos motoristas é fator
determinante para a prevenção de
acidentes e outras questões que
envolvem a condução, inclusive
na manutenção dos veículos”,
citou Alencar.
Para o motorista Marcelo
Murtinho é sempre bom
participar deste tipo de evento,
pois sempre aprende coisas novas
e necessárias para o bom
desempenho da função. “Fico
feliz em poder participar deste
projeto que contribui na
segurança minha e dos alunos e
ainda me qualifica”, pontuou
Marcelo. Já o condutor Adenilson
Pereira aprovou os temas
violência contra a mulher e
proteção às crianças e
adolescentes. “Parece que não,
mas são assuntos inerentes a nós
também, condutores de
veículos”, finalizou Adenilson.
Foto: Assessoria

Um dos objetivo, capacitar os condutores no contexto da psicologia infantil
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Embora ainda possa recorrer ao TSE, senadora subjúdice Selma Arruda continua com mandato cassado, após a rejeição por V.U de seus embargos no TRE

Tribunal rejeita recurso mantendo
cassado mandato de Selma Arruda
R. MT c/ Redação

Foto: Arquivo

O

Tribunal Regional
Eleitoral TRE manteve a
cassação do mandato de
senadora Selma Arruda (PSL),
durante sessão matutina da Corte,
ontem, (25), ressaltando-se que
Selma ainda pode recorrer ao
Superior Tribunal Eleitoral
(TSE). Ela tentava reverter a
situação por meio de embargos de
declaração, mas o recurso foi
rejeitado por unanimidade pelo
magistrados, que acompanharam
o parecer do relator do embargo, o
desembargador Sebastião
Barbosa Farias.
Os membros do TRE
entenderam que não houve
omissão no voto do
desembargador Pedro Sakamoto,
que resultou na cassação do
mandato de Selma.
Acompanharam voto do relator
os juízes Vanessa Curti Perenha
Guasques, Antônio Veloso peleja

Ao receber a noticia ontem, na tribuna do senado, Selma Arruda chorou

Júnior, Yale Mendes, Sebastião
Monteiro, Jacson Coutinho e
Gilberto Giraldelli, presidente do
TRE.
Selma foi cassada pelo
TRE-MT em 10 de abril deste ano
por entender que ela cometeu

crime de caixa 2 e abuso de poder
econômico, por gastos antes do
período permitido em campanha
eleitoral. Ela tentava reverter a
condenação por meio dos
embargos.
O TRE entendeu que

NO PINOTE

Suspeito cheio de broncas
detido pela PM com arma

Selma realizou mais de 70% dos
gastos de campanha fora do
período permitido, o que totaliza
R$ 850 mil. Conforme a Corte,
também teria sido injetado R$ 1,
2 milhão na campanha da juíza
aposentada, “sem registro de
contabilidade oficial”, o que
configura prática de caixa 2.
No primeiro julgamento
que resultou na condenação da
senadora, o juízes ressaltaram
que houve gastos vultuosos fora
do período eleitoral, que Selma
"quebrou a regra da isonomia do
pleito". Lembraram que a única
exceção que se permite arrecadar
recursos antes da data do registro
de candidatura é o método de
"vaquinha eleitoral" por meio da

internet, que, segundo a Corte,
não foi o caso.
Ontem, na tribuna do
Senado, a senadora Selma Arruda
chegou a chorar ao argumentar
que a cassação seria resultado do
peso de, como juíza, ter prendido
líderes políticos do Estado , por
corrupção, como o exgovernador Silval Barbosa e o expresidente da Assembleia, José
Riva.
Na tribuna ela negou o
crime de caixa dois e explicou aos
colegas que as despesas de
campanha foram pagas com
recursos próprios e do primeiro
suplente e que espera um
julgamento isento do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

CONDUTAS TÉCNICAS

Encontro estadual da PM
visa aprimoramento tático
Sesp-MT c/ Redação
Foto: Greyce Lima

PM-MT c/ Redação

U

ma guarnição da Polícia
Militar em rondas, recebeu
denúncia via fone,
informando que na Rua Nova
Lacerda no Bairro Sol Nascente, em
Nova Lacerda, havia uma pessoa do
sexo masculino de altura media e
porte forte trajando bermuda jeans
de cor azul e camiseta branca, que
estaria de posse de uma arma de
fogo.
Diante da informação, a
viatura foi para o local e populares
disseram que a pessoa com as
características do suspeito teria
saído com um moto-taxi em direção

a BR 174., Em diligências, os
fardados avistaram o suspeito
deslocando pela rodovia em direção
ao Município de Conquista do Oeste
com um moto-taxista.
Foi realizado abordagem e
busca pessoal no suspeito D.A.S, 26
e foi encontrado em sua cintura um
revolver calibre .38 municiado com
5 munições intactas. Indagado o
suspeito sobre a arma, este
respondeu que havia pego o trabuco
de uma pessoa desconhecida no bar
do Pedro “gago” localizado na
Avenida Santa Catarina em frente a
rodoviária e que levaria a arma para
Foto: PM-MT

Arma estava com cinco munições calibre 38 em poder do suspeito

uma outra pessoa desconhecida na
cidade de Conquista do Oeste.
No papo reto com o suspeito
sobre sua residência, ele respondeu
que era de Tangara da Serra e que
estava hospedado no hotel Nossa
Senhora do Carmo em Nova
Lacerda. No quarto em que o
suspeito estava hospedado foi
encontrado uma bolsa de cor preta
com roupas, um caderno com
anotações pessoais e um facão.
A testemunha V.S.B, mototaxista, relatou que o suspeito foi até
o seu ponto e pediu para que fizesse
uma corrida ate a cidade de
Conquista do Oeste, que não sabia
mais nada do tal. Posteriormente
apurou-se que o conduzido era o
mesmo suspeito de ter ido a casa de
sua ex-companheira naquela cidade
na véspera 23, e
na ocasião
conseguira fugir antes da chegada da
GUPM.
Ainda em consulta ao
conduzido foi constatado que
mesmo possui passagens policiais
pelos crimes de homicídio tentado e
ameaça. Diante dos fatos foi dada
voz de prisão ao meliante que foi
encaminhado para a Del Pol Civil de
Comodoro juntamente com o
material apreendido, o revolver
calibre 38 numeração 846820 da
marca Taurus e 5 munições do
mesmo calibre intactas.

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

Encontro, que visa fortalecer a doutrina de policiamento tático

A

Polícia Militar de Mato
Grosso iniciou ontem, (25),
e prossegue nesta sextafeira (26) o Encontro Estadual sobre
Patrulhamento Tático. O evento terá
início às 9 horas, no auditório do
Comando-Geral da PM, em Cuiabá.
Policiais da Força Tática de
todo o Estado participam do
encontro, que visa fortalecer a
doutrina de policiamento tático,
compartilhar as boas práticas através
de palestras, aulas teóricas e
práticas, promovendo a
padronização de condutas técnicas
das ações da PM.
O diretor de Ensino,
Instrução e Pesquisa (Deip), coronel
Ronelson Jorge de Barros, explica
que o evento vem consolidar a
doutrina da Força Tática para
fortalecer ainda mais o policiamento

em nível estadual.
“Representantes de todas as
Forças Táticas se fizeram presentes
neste encontro para consolidar a
doutrina deste tipo de policiamento,
através de práticas já consolidadas
na rotina desses policiais, ajustadas
às recentes alterações legais. Então,
o aprimoramento de conhecimentos
neste evento nos capacita a melhorar
ainda mais o atendimento à
população”, ressalta.
Nestes dois dias de evento
os participantes estão tendo acesso a
uma série de palestras sobre
padronização de condutas técnicas,
patrulhamento rural, doutrina de
patrulhamento tático, além de aulas
de laboratório e debates, que
acontecerão entre os períodos
matutino, vespertino e noturno.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
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TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615

Cáceres-MT, sexta-feira 26 de julho de 2019

EM CAMPINAS

Gol cuiabano saiu a 26 minutos. quando Paulinho fez o cruzamento à meia-altura pela esquerda e encontrou Rincon, que desviou, vencendo o goleiro adversário

Dourado fatura lanterna
Bugre no Brinco de Ouro
O

Correio Popular/Redação

Foto: Denny Césare

Guarani chegou à sua
sétima derrota na Série B
do Campeonato
Brasileiro. Na terça-feira, (23) o
time comandado pelo técnico
Roberto Fonseca recebeu o
Cuiabá, no Brinco de Ouro da
Princesa, em Campinas, e
novamente frustrou seus
torcedores, saindo de campo com
o revés por 1 a 0, graças ao gol de
Rincon, aos 26 minutos do
segundo tempo.
Com o resultado, o Bugre
continua na zona de
rebaixamento da Segundona e
flerta com o retorno à Série C do
futebol brasileiro. A equipe de
Campinas soma sete pontos em
11 rodadas e figura à frente
apenas do América-MG, lanterna
da competição com seis tentos.
O Cuiabá, por sua vez, foi
para a parte de cima da tabela com
essa vitória. Antes na 13ª
colocação, a equipe mato-

grossense agora aparece em
décimo lugar, com 15 pontos,
logo atrás do Londrina, nono
colocado com 17 tentos.
Tentando aproveitar o
péssimo momento vivido pelo
Guarani, o Cuiabá não perdeu
tempo e tratou de dar seu cartão
de visitas logo aos dois minutos
de jogo. Felipe Marques recebeu
pela direita, arrancou, invadiu a
área e cruzou rasteiro para Hugo
Cabral, que, após ver o goleiro
adversário chegar a tocar na bola,
mas não atrapalhar a trajetória do
passe, bateu de primeira,
carimbando o travessão.
Mais agressivo, o Cuiabá
sabia o que tinha de fazer com a
bola para assustar o Guarani. Aos
nove minutos, Rincon recebeu na
intermediária, foi conduzindo a
bola e ao chegar na entrada da
área decidiu soltar uma bomba,
assustando o goleiro Jefferson
Paulino, que acompanhou o

arremate passar bem próximo à
sua trave esquerda.
O tempo ia passando e o
Guarani seguia desempenhando
um futebol digno de zona de
rebaixamento. Sem conseguirem
trocar passes que resultassem em
alguma chance de gol, os donos
da casa tiveram que lidar com
alguns erros no decorrer dos 45
minutos iniciais e, assim, irem
para o vestiário com o empate
sem gols, mas que indicava que a
qualquer momento o Cuiabá
poderia, sim, balançar as redes.
O Guarani voltou para o
segundo tempo tentando ser mais
eficiente, porém, a equipe
comandada por Roberto Fonseca
não apresentou nada de novo. O
Cuiabá, por sua vez, continuava
se aproximando do gol. Aos 15
minutos, Jonas cobrou escanteio
pela direita, e Paulinho subiu
mais alto que a defesa do Bugre
para mandar rente à trave de

CAVALO NA FRENTE

Mesmo sem jogar Poconé
lidera estadual da Série B

Cuiabá derrotou por 1 a 0 o Guarani que soma sete pontos em 11 rodadas

Jefferson Paulino.
Para os visitantes,
balançar as redes era apenas
questão de tempo. Depois de
tanto martelar, o Cuiabá, enfim,
conseguiu furar o bloqueio
adversário e abrir o marcador aos
26 minutos. Paulinho fez o
cruzamento à meia-altura pela
esquerda e encontrou Rincon, que
desviou da forma que deu para
vencer o goleiro adversário e
correr para o abraço. Nos minutos
finais, o Guarani se jogou para o

ataque na tentativa de empatar a
partida a qualquer custo.
Aos 40, por pouco que os
donos da casa não conseguem, ao
menos, assegurar um pontinho na
tabela. Renan arrancou pela
esquerda e cruzou rasteiro na
entrada da área, encontrando
Bady, que chegou batendo de
primeira, mas mandou por cima
do gol de Victor Souza. Assim,
coube ao Bugre se conformar
com mais uma derrota na
Segundona.

Poconet

O

s resultados das partidas
da terceira rodada do
Campeonato Matogrossense da Série B mantiveram
o Poconé na liderança da
competição, mesmo sem o time
ter entrado em campo neste final
de semana.

Isso porque o Cacerense,
que tinha 3 pontos e poderia
chegar aos mesmos 6 pontos do
Poconé, acabou empatando com
o Grêmio de Sorriso em 2 a 2,
com isso somando apenas 1 ponto
e indo a 4 pontos na tabela.
A partida foi realizada no
Foto: Arquivo

Líder Cavalo Pantaneiro pega o Nova Mutum no próximo domingo

estádio Geraldão, em Cáceres. Os
gols do time da casa foram
anotados por Romarinho e
Mendes. Já a equipe visitante
m a r c o u c o m Wa g n e r e
Marquinhos.
A outra partida da rodada
foi realizada na Arena Pantanal,
em Cuiabá, entre Nova Mutum e
Ação. O time do Norte venceu o
Ação por 1 a 0, se recuperando da
derrota na estreia e somando seus
três primeiros pontos.
Enquanto que o Ação
ainda não pontuou e dessa forma
está na lanterna do campeonato.
O gol da vitória foi marcado por
Foguinho.
Na quarta rodada o
Grêmio de Sorriso recebe o Ação,
com local ainda a ser definido, no
próximo domingo (28), às 18
horas. No mesmo dia, às 15 horas,
o Nova Mutum enfrenta o Poconé
no Estádio Passo das Emas, em
Lucas do Rio Verde.
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Embelezando nossa High Society hoje a linda
Vivian Rondon que celebra mais um ano de
vida e apaga velinhas ao lado da família e rol
de amigos. Que Papai do Céu lhe conceda um
ano próspero regado de saúde e vitórias.
Feliz Niver!

By Rosane Michels

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

Nosso abraço ao dinâmico gerente do Jubão, Alexandre
Vieira, que está sempre com um sorriso no rosto atendendo os
clientes. São pessoas como você que fazem a diferença.
Sucessos amigo!

No rol dos aniversariantes do mês de julho da Clínica Rostey
registramos apagando velinhas Dr. Renato Rostey, Dra Virgínia
Scaff e Rafaely que receberam o carinho especial dos colegas com
direito a bolo e parabéns. Que Deus derrame infinitas bênçãos na
vida de vocês e conceda um ano repleto de coisas boas.

Esotérico

Festejou data nova a fisioterapeuta Luciane
Castrillon que curtiu o dia ao lado dos
familiares e do herdeiro Matheus. Lindona!
Que você seja imensamente feliz e que Deus
continue de abençoando com saúde e
realizações.

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

Lua unida a Urano em Touro
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de concretização de
planos e projetos que
envolvem o aumento de seus rendimentos.
Um projeto ou contrato pode ser aprovado e
negociado. O dia é ótimo para um novo
investimento.

Lua unida a Urano em seu
signo começa a receber um
ótimo aspecto de Saturno
em Capricórnio, indicando
um dia de movimento
positivo que pode trazer
estabilidade à sua vida prática e
emocional. O momento pode estar
relacionado com uma viagem
internacional ou estudos no estrangeiro.

Lua unida a Urano em
Touro começa a receber um
ótimo aspecto de Saturno
em Capricórnio, indicando
um dia interiorização e
necessidade de distanciarse da vida social. O momento pode estar
relacionado com o planejamento de um
novo projeto, que será colocado em
prática nas próximas semanas.

Lua unida a Urano em Touro
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de revisão e
reorganização de uma equipe de trabalho.
Um projeto em equipe, relacionado a uma
grande empresa, passa por um momento
de concretização. Bom para novos
contatos comerciais.

Lua unida a Urano em Touro
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de concretização de
projetos profissionais e planos de
negócios. O momento pode estar
relacionado com a aprovação de um novo
projeto e/ou promoção. Sua carreira dá
um passo à frente.

Lua unida a Urano em Touro
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento em
projetos futuros, pessoais e
profissionais. O momento pode estar
relacionado à decisão de retomar os
estudos ou a uma viagem internacional
que pode ser marcada ou realizada.

Lua unida a Urano em Touro
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um dia
de de interiorização, reflexão e
consciência da necessidade de
organização nas finanças e projetos que
envolvam uma parceria financeira.
Momento importante para reavaliar seu
poder.

Lua unida a Urano em Touro
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um dia
de movimento positivo nos
relacionamentos, pessoais e profissionais.
O momento pode estar relacionado à
negociação e concretização de uma
sociedade comercial. Um namoro pode
ficar mais sério.

Lua unida a Urano em Touro
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um dia
de concretização de projetos de trabalho.
Se estiver desempregado, você pode
receber boas notícias ainda hoje. Dia
ótimo também para cuidar com mais
carinho da saúde integral.

Lua unida a Urano em Touro
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em seu
signo, indicando um dia de
movimento positivo ao seu coração.
Você estará mais sério e com vontade de
comprometer-se. Um romance pode dar
um passo à frente. Dia ótimo para
aproximar-se dos filhos.

Lua unida a Urano em Touro
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um dia
de interiorização e reflexão, de
aproximação com familiares e maior
envolvimento na vida doméstica. O dia é
ótimo para começar uma reforma ou
negociar a compra ou venda de um
imóvel.

Lua unida a Urano em Touro
começa a receber um ótimo
aspecto de Saturno em
Capricórnio, indicando um dia
de interiorização e reflexão, de
aproximação com familiares e maior
envolvimento na vida doméstica. O dia é
ótimo para começar uma reforma ou
negociar a compra ou venda de um
imóvel.

