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HÓSPEDES DO CADEIÃO
Operação contou com estagiários de adaptação de fronteira e além da Toro recuperou também uma S-10 e grampeou dupla que havia seqüestrado militar

Assaltantes presos em Cáceres
com Toro roubada de sargento
Foto: Gerfon/MT

Os assaltantes Anderson Dias Ferreira e Jeferson Garcia
Guerreiro, residentes em Cáceres, foram presos no ultimo final de semana
no antigo Posto do Limão por policiais do Gefron, que recuperaram com a
dupla um Fiat Toro roubado do sargento Fulcherio, dos bombeiros em
Várzea Grande. A vitima chegou a ser refém dos bandidos e num vacilo dos
ladrões, se jogou no Rio Cuiabá. Página 03

INFRA-ESTRUTURA

Emendas superiores a R$ 5 mi
são destinadas a Quatro Marcos
Foto: Assessoria

Flagrante retirou de circulação os Anderson e Jeferson

SEGUNDA ETAPA

Vários setores serão beneficiados com recursos da emenda

Reunião em Cáceres agiliza
equipe de fiscais anti-aftosa

O prefeito de Quatro Marcos, Ronaldo Floreano dos Santos,
acompanhado de seis vereadores reuniu-se com o deputado federal
Valtenir Pereira em Cuiabá, formalizando recursos de emenda parlamentar
ao orçamento 2019, destinadas ao município, superiores a R$ 5 milhões.
Empenhos que serão liberados à saúde básica e asfalto, galerias e águas
pluviais, calçadas laterais e piso tátil, etc. Página 05

Foto: INDEA/MT

O Instituto de Defesa
Agropecuária do Estado de Mato
Grosso (Indea-MT) realizou
ontem, (29) às 8h30 no auditório
do Hospital Regional de Cáceres,
uma reunião com agentes fiscais
da autarquia, que irão atuar na
vigilância veterinária e
fiscalização da vacinação contra
febre aftosa na fronteira de Mato
Grosso com a Bolívia. O Indea
acompanha a vacinação na
fronteira com a Bolívia desde
2007.

ELEIÇÕES 2018

Em Mato Grosso Bolsonaro
venceu com 66,42% de votos
Foto: Divulgação

Página 03
Equipes devem estar em ação de 1º a 30 de novembro

OUTUBRO ROSA

Preventivo do câncer de mama
visita recuperandas de Cáceres

Jair Bolsonaro obteve mais de 52% de votos em Cáceres

Foto: Sejudh-MT

Neste domingo, 28, o Brasil elegeu Jair Bolsonaro o oitavo
presidente brasileiro desde o fim da ditadura militar. O candidato do PSL
foi eleito com mais de 55% dos votos válidos. Em Mato Grosso, ele
recebeu mais de 66,42% dos votos e em Cáceres, o Peselista obteve
52,30% dos escrutínios somando 22.961 votos. No mesmo domingo,
Planalto da Serra elegeu seu novo prefeito Dênio Peixoto. Página 06

Um total de 37 recuperandas e
servidoras da Cadeia Feminina de Cáceres
participaram de atividades alusivas à
Campanha 'Outubro Rosa,' com palestras,
programas educativos e dia da beleza, em
prol de acolher, informar e conscientizar
da importância e atenção que devem dar
ao tema. A ação foi uma parceria da
cadeia, com a Escola Nova Chance e o
Conselho da Comunidade de Cáceres.
Página 03

Internas tiraram duvidas sobre diagnostico precoce
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Pode ter jeito Sim!
São tantas coisas necessárias
neste país para que a democracia seja
respeitada e a cidadania plena, que tão
cedo não se pode esperar por mudanças
salutares, embora com certeza a maioria
do povo gostaria que algo de renovação
acontecesse. Não nos enganamos com
A, B ou C no poder central, mesmo
porque o Brasil é um presidencialismo
de araque, quem realmente manda, pinta
e borda, faz e acontece é o poder
legislativo.
Somos dissimuladamente, um
sistema semi-parlamentar, apenas sem
primeiro ministro, mas com centenas de
deputados e dezenas de senadores, a
maioria parasitas e oportunistas,
legislando em causa própria, só aprovam
uma decisão executiva, mediante
apresentação de CPF: Comissão Por
Fora.
Engana-se quem acha que vai
governar sem molhar e bem as mãos
sujas dos deputados e senadores, aliás,
os deputados, sem limites de reeleição.
Mais que urgente, o Brasil precisa de
uma reforma política orquestrada por
juristas, referendada pelo povo via
plebiscitária e com sanções pesadas aos
políticos descumpridores das normas
estabelecidas.
A priori, sugerimos apenas
quatro itens: o fim do horário dito
gratuito eleitoral nas rádios e TVs, que a
gente paga e caro, pra ouvir falácias,
ofensas mutuas de candidatos,
abobrinhas de promessas e incitações à
violência. Este ano, a mídia deixou de
pagar mais de R$ 1 bilhão em impostos
ao governo, como compensação, por
esta porcaria de horário eleitoral,
enquanto o jornal escrito, sequer editais
públicos pode divulgar para sobreviver.
Segundo ponto: revogar a lei que
permite a realização de pesquisas
eleitorais, provada a manipulação
politiqueira de alguns institutos caça-

CALENDÁRIO
Nesta terça feira, 30, o calendário registra o
dia do (a) comerciário (a); do (a)
ginecologista; do (a) fisiculturista do (a)
balconista; e da merendeira escolar Também,
a data se refere ao Dia da decoração.
Queremos portanto registrar as efemérides,
congratulando-nos com as ilustres pessoas
que se dedicam às nobres funções, seja no
caixa de um supermercado, balconista em
uma loja, anjo da guarda de futuras mamães e
dedicadas merendeiras de escolas, creches e
similares, pela data alusiva. Um abraço
também, à quem se dedica a decoração, de
vitrines a residências, de persianas à demais
acessórios, que embelezam ambientes.
CONQUISTA DO CIC
Centenário Colégio Imaculada Conceição, o
tradicional CIC de Cáceres, esteve muito bem
representado pela professora Daniele
Rodrigues de Oliveira, de Arte no Ensino
Médio e na Educação infantil como
professora titular no Maternal II; que
apresentou seu projeto desenvolvido no VI
Seminário Nacional Investigando Práticas de
Ensino e IV Seminário Internacional de
Práticas Pedagógicas Inovadoras, que
aconteceu em Curitiba no dia 20 de outubro
de 2018.
LOAS À MESTRA
O Trabalho, da professora Daniele, “Um
mundo a ser descoberto a partir de um
pequeno olhar: Chapeuzinho Vermelho, em
uma nova releitura”, foi o único selecionado,
do Estado de Mato Grosso dentre outros que
trabalham com o Sistema Positivo. Fica aqui
o nosso registro e loas à mestra que conduz de
forma inovadora sua missão no magistério do
secular colégio que faz parte da história
gloriosa de Cáceres.
CIDADE POBRE
Pólo regional de turismo, Cáceres no quesito
equanimidade social fica a dever muito como
célula de unidade da federação, senão
vejamos: a 5ª população de Mato Grosso
segundo o levantamento feito para o estudo
em questão, mas o Produto Interno Bruto
(PIB) per capita que é a soma de todas as
riquezas produzidas divididas pela
quantidade de moradores, fica abaixo da
média estadual. Neste item, Cáceres está em
98º lugar no Estado que possui 141
municípios. Somente 4% das residências de
Cáceres apresenta renda per capita acima de
cinco salários mínimos.
DESIGUALDADE
Os dados mostram que em somente 978
residências do município cada morador
possui renda superior a cinco salários
mínimos, enquanto que em 6.824
residências, cada morador tem renda de até
meio salário mínimo. Além disso, em outras
7.896 residências a renda de cada morador
fica entre meio salário mínimo e no máximo
um salário mínimo. Cidade de fronteira com
tais desigualdades sociais, sem indústrias e
ou, empregos, nada a surpreender o alto
índice de violência e marginalidade.
SAUDADES DO TEMER?
O ministro da Agricultura Blairo Maggi
afirmou na sexta-feira (26) que a gestão do
presidente Michel Temer (MDB) será
lembrada, no futuro e deixará saudades,
lembrando que nada é tão ruim que não possa
piorar, no que concordamos com Maggi,
discordando do Tiririca, pois realmente as
perspectivas de melhoras no reino
tupiniquim, são das piores e quem viver, verá.
Todas as extremas são perigosas e
dificilmente o Brasil venha tão cedo a
caminhar pelo centro, daí, os insolúveis
problemas e quem paga o pato, é sempre o
povo.

níqueis, segundo o Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso, Márcio Vidal, instrumentos de
manipulação, absurdamente previsto em
lei. Como 3ª sugestão, e nos acompanha
Vidal, a limitação de apenas dois
mandatos para o legislativo, nas três
esferas, com a vedação de postular outro
cargo no período eletivo, caso do
vereador, se candidatar a deputado,
frustrando o voto do eleitor para seus 4
anos na câmara municipal.
E prá finalizar, a votação,
aprovação e sanção do Projeto de Lei do
Senado 473/2017 que prevê até três anos
de prisão para quem divulgar notícias
falsas, sabendo que se tratam de
informações inverídicas, sobre assuntos
de relevância para o interesse público,
como saúde, segurança pública,
economia e política. O exemplo perfeito
para ilustrar o que pode se tornar delito

foi a veiculação de desinformação
durante as eleições para presidência
estadunidense que elegeu Donald Trump
pela Internet Researcha Agency.
Os juridiques, acenam com o
surrado, velho e antiquado calhamaço de
papéis velhos, nosso Código Penal, que
prevê sanções a injurias, calunias e
difamações, quiçá, fruto de boatos,
noticias falsas...com prazo de seis meses
para representação, num período
eleitoral de 45 dias de campanha, não
funciona. Então, leitores tem de ser linha
dura mesmo, acabar com a palhaçada,
cadeia pros abusados, multas pesadas e
indenizações, em ritos sumários.
Pode ser que pouco resolveria
diante de -tantas safadezas e brechas
legais, mas já dava pra assustar os
politiqueiros profissionais e gavinhas
que infestam política patropi, bancada
pelo dinheiro suado do trabalhador.

Bom dia, Comerciários!
O Dia do Comerciário, também
conhecido como Dia do Comércio é
celebrado anualmente em 30 de outubro no
Brasil. Neste dia é comemorado a luta dos
trabalhadores do comércio por melhores
condições de trabalho e qualidade de vida.
A origem do dia do Comerciário
nasceu no século passado e tem origem na
luta dos trabalhadores do comércio por
melhores condições de trabalho e qualidade
de vida. Na década de 30, começaram a
surgir as primeiras associações e uniões (que
depois transformariam em sindicatos) de
empregados no comércio e a luta dos
trabalhadores contra os abusos a que eram
submetidos pelos empregadores.
Nessa época, os comerciários eram
obrigados a cumprir jornadas de trabalho
superiores a 12 horas diárias e trabalhar aos
domingos e feriados sem direito a folga,
além de conviverem com a ameaça de
demissão, caso reclamassem.
Foi através das organizações dos

trabalhadores que no dia 29 de outubro de
1932, cinco mil comerciários, no Rio de
Janeiro, organizaram uma grande
manifestação e seguiram em passeata em
direção ao Palácio do Catete, onde foram
recebidos pelo então Presidente da
República, Getúlio Vargas.
Neste encontro, os comerciários
entregaram ao presidente as reivindicações
da jornada de trabalho de oito horas diárias e
repouso remunerado aos domingos. O
Presidente de Republica acabou cedendo
aos seus pedidos e assinou no mesmo dia o
Decreto de Lei 4042, no qual se determinava
que aqueles que trabalham com comércio só
devem trabalhar 8 horas diariamente, além
de ter descanso remunerado aos domingos.
Este fato transformou a categoria
dos comerciários em precursores da luta dos
trabalhadores na conquista da jornada de
trabalho de oito horas diárias e repouso aos
domingos e feriados. Como o decreto
presidencial foi publicado no dia 30 de
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outubro, esse dia ficou marcado como o
“Dia do Comerciário” e a reivindicação da
categoria foi, posteriormente, estendida a
todos os trabalhadores do Brasil.
O único estado que concede um
feriado para o dia do Comerciário é Rio de
Janeiro. O Dia do Comerciário é
comemorado com um feriado estadual para
os trabalhadores do comércio, na 3ª
segunda-feira de outubro. Devemos
valorizar estes profissionais, pois são eles
que estão na hora da venda, momento esse
em que precisamos de uma consultoria para
esclarecimento das mais diversas dúvidas
que venham a surgir na hora da compra ou
pesquisa de nossos desejos materiais ou não,
são eles que estão nos prestando
atendimento e tirando as nossas dúvidas
nestes momentos.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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FLAGRA NA FRONTEIRA

Meliantes participaram de assalto contra sargento na capital e após vitima refém se safar e se jogar no rio Cuiabá, os ladrões tentaram levar seu carro pra Bolívia

Dupla é presa em Cáceres com
camioneta roubada de militar
D

Da Redação

Fotos: Gefron/MT

urante operação
bloqueio no último final
de semana no antigo
Posto do Limão, zona rural de
Cáceres, policiais do Gefron com
alunos do estágio de adaptação de
fronteira (EAFRON),
recuperaram dois veículos
roubados, dentre eles a camionete
Fiat Toro de um sargento dos
bombeiros que teve o carro
roubado, após ter sido
seqüestrado por assaltantes na
noite da quinta-feira (18), em
V.G. Na ocasião, foram presos
Anderson Dias Ferreira, 23,
morador no Vila Mariana e
Jeferson Garcia Guerreiro, de 22,
do bairro Rodeio, ambos de
Cáceres e suspeitos do roubo da
camioneta.
Conforme registro
policial, o sargento do Corpo de
Bombeiros, Mario Flavio
Fulcherio, 39, fora mantido como
refém em um assalto em Cuiabá,
após ter sido abordado, quando
entrava com a Toro na garagem de
sua casa, Recanto dos Pássaros
em Várzea Grande.
Rendido por um grupo de
criminosos armados, que
utilizava um carro de apoio, o
sargento disse que foi colocado
de cabeça para baixo dentro de

Fiat Toro e a S-10, cujos
condutores ao avistarem a viatura
realizaram o retorno,
perseguidos, abandonando os
carros e fugindo pela mata, mas
não foram longe. Anderson e
Jeferson foram detidos e
encaminhados a Defron, em

Cáceres, para as devidas
providencias e a Toro será
devolvida ao sargento dos
bombeiros da capital, enquanto
que a S-10 depois de investigada
será igualmente devolvida à real
vitima. Os ladrões já estão na
chave.

AFTOSA/CÁCERES

INDEA prepara equipes para
a segunda etapa de vacinação
Assessoria c/ Redação

O

Instituto de Defesa
Agropecuária do Estado
de Mato Grosso (IndeaMT) realizou ontem, (29) às 8h30
no auditório do Hospital
Regional de Cáceres, bairro Santa
Izabel, uma reunião com agentes
fiscais da autarquia, que irão
atuar na vigilância veterinária e
fiscalização da vacinação contra
febre aftosa na fronteira de Mato
Grosso com a Bolívia.
A reunião foi agendada e
realizada, para instrução e
preparação das equipes para a
segunda etapa da campanha de
vacinação contra febre aftosa,
que acontece de 1º a 30 de
novembro, quando será
obrigatória a imunização de
bovinos e bubalinos, com até 24

Anderson e Jeferson, suspeitos de roubar Toro de sargento

semana após e com os meliantes
presos, os policiais recuperaram
também, uma S10 de placas
OGW – 9410.
Conforme os policiais do
Gefron, Anderson e Jeferson,
pretendiam levar a Fiat Toro para
a Bolívia, a fim de trocar por
cocaína. Sobre a recuperação dos
dois veículos, tudo aconteceu
quando uma Amarok furou o
bloqueio realizado pelos
policiais, e teria fugido sentido a
Bolívia com três ocupantes.
Na seqüência vinham a

um Renault Sandero.
Levado para um matagal,
no bairro Carrapicho, em Várzea
Grande, o bombeiro ao perceber
um vacilo dos bandidos, pulou no
rio Cuiabá e nadou até à outra
margem, sendo encontrado pela
PM na avenida Beira Rio, nas
proximidades de uma
universidade.
Além do susto, a vitima já
pode respirar tranqüilo, pois sua
pick-up Fiat Toro de cor branca e
de placa QCS-8965, foi
localizada em Cáceres uma

CÂNCER DE MAMA

Presidiárias de Cáceres são
orientadas no Outubro Rosa

meses de idade.
O Indea acompanha a
vacinação na fronteira com a
Bolívia desde 2007 e conta com o
apoio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) e da
iniciativa privada, por meio do
Fundo Emergencial de Saúde
Animal do Estado de Mato
Grosso (Fesa-MT).
A última ocorrência de
febre aftosa em Mato Grosso foi
registrada em 1996. Desde o ano
2000, o estado é reconhecido
internacionalmente pela
Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE) como livre de febre
aftosa com vacinação, e desde
então o estado tem mantido o
status sanitário.
Foto: Arquivo

PJC/MT c/ Redação

D

etentas recuperandas em
numero de 37 e
servidoras da Cadeia
Feminina de Cáceres
participaram na última semana de
atividades alusivas à Campanha
'Outubro Rosa'. Foram realizadas
palestras, programas educativos e
dia da beleza, todos em prol de
acolher, informar e conscientizar
as mulheres da importância e
atenção que devem dar ao tema.
A ação foi uma parceria da
unidade prisional com a Escola
Nova Chance e o Conselho da
Comunidade de Cáceres.
Participaram das atividades 15
servidoras públicas, psicólogas e

agentes de saúde da unidade.
A diretora da unidade
prisional, Franciskely Campos
Moreira disse que o objetivo, foi
prelecionar sobre a importância
da prevenção e do diagnóstico
precoce. “Muitas mulheres
custodiadas têm dúvida com
relação aos intervalos de tempo
para fazer os exames. Por isso é
importante sempre relembrar: a
mamografia deve ser feita a cada
dois anos, exceto quando há casos
de câncer na família. E o
preventivo deve ser realizado
anualmente".
P a r a F r a n c i s k e l y, a
campanha veio ao encontro do

que é praticado na unidade
prisional, servindo como um
complemento para as ações de
rotina. “Na área da saúde as
internas encontram total apoio já
que há médica e técnica de
enfermagem; todas as internas
são avaliadas e fazem o exame do
câncer do colo do útero e de
mama”.
Ela acrescentou, que setor
de saúde da unidade está sempre
buscando ações orientativas e de
atendimento, com a finalidade de
conscientizar e despertar as
custodiadas para a importância da
atenção da mulher à própria
saúde.

Mesmo sem casos há mais de 20 anos, vacinação continua

Foto: Sejudh/MT

Diretora Franciskely, com equipe da campanha no presídio
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CARTEIRA SEM BERERÉ

Dupla deu azar na abordagem criminosa contra vitima sem grana e não foi longe, caindo nas garras dos fardados, ganhando carona de camburão pro cadeião

Larápios arrocham celular
e couro mixuruco de idoso

Da Redação

Foto: PM/MT

seu comparsa Francisco como o
autor da bronca, mas não colou. O
idoso vitima não foi encontrado e
seu filho alegou não saber o
paradeiro do pai, pessoa muito
conhecida na cidade.

Os suspeitos Francisco e
Cleiton foram conduzidos para a
Delegacia de Polícia Civil de
Porto Esperidião, ficando a
disposição do majura de plantão,
que autuou a dupla.

BEIRA DA ESTRADA

Caminhão F-4.000 furtado em
VG foi abandonado na MT 247

PM/MT c/ Redação

P

Cleiton Bino e Francisco Maranhão, detidos por furto a idoso

O

s indivíduos Cleiton,
vulgo Bino e Francisco, o
Maranhão, apenas
prenomes e vulgos liberados pela
policia à imprensa, figurinhas
carimbadas pela policia de Gloria
D'Oeste com passagens por furto,
foram em cana no final de
semana, após atacar um idoso de
66 anos e furtar sua carteira com
documentos e um telefone
celular.
A dupla foi abordada pela
policia militar, alertada sobre o
crime e ladrões, durante
diligencias, cidade pequena, fácil

de achar suspeitos. No Bar do
Dinei na Rua Professora Maria
Flores, os fardados avistaram
Cleiton, tranquilamente sentado
na mureta do boteco e
atravessando a via pública ainda
mais folgado, o Francisco
Maranhão, que ia ao encontro do
truta e ao avistar a barca dos
Robocops, azeitou as canelas e se
escafedeu.
Mas o Maranhão não foi
longe e assim como o Cleiton
Bino, ganhou pulseiras de aço,
informando os fardados que foi
preciso mostrar força física para

agarrar Francisco, que não queria
ir numa boa pro camburão. Ainda
segundo os PMS, durante a fuga
tentada, Maranhão dispensou um
objeto próximo a mesa de sinuca
do bar e que foi posteriormente
constatado, tratar-se do couro,
carteira com vários documentos
pessoais e cartões bancários,
furtada do idoso.
No bolso de Cleiton,
Bino, os policiais encontraram o
celular Nokia preto, também
pertencente e furtado da mesma
vítima. No papo reto com os
homens da lei, Cleiton delatou

oliciais militares do 17º
BPM de Lambari D'Oeste,
recuperaram no último
sábado, 27, um caminhão F-4.000
de cor branca que estava
abandonado às margens da
rodovia MT-247, próximo antigo
Bar do Ezequiel, após a ponte do
rio Sepotuba, zona rural daquele
município.
Conforme o registro, os
militares receberam um
comunicado anônimo sobre o
veículo abandonado e se
deslocaram para a área que fica
distante a cerca de 40 Km do
centro de Lambari e após
cruzarem a ponte sobre Rio
Sepotuba continuaram por
aproximadamente 5 km onde
avistar o veículo.
Através de Checagem foi

constatado que o veículo
apresentava de queixa de roubo
ou furto, que teria ocorrido na
cidade de Várzea Grande na
última quinta-feira dia 25 por
volta de meio-dia e teria seguido
para cidade de Barra do Bugre,
onde acessou a rodovia MT-246,
que liga Lambari D'Oeste a várias
cidades da região de Fronteira
com a Bolívia.
O veículo que teria virado
pó, se chegasse a Bolívia e
abandonado por algum motivo
não explicado, pelos ladrões, foi
encaminhado para Delegacia de
Polícia Civil de Rio Branco, onde
outras providências foram
tomadas, dentre elas o contato
com a vítima para que o
caminhão possa ser restituído a
seu legítimo proprietário. Foto: PM/MT

FUGA DE MOTOCA

Vacilões rodam com mutuca
de cocaína mocada no bolso

Da Redação

D

ois indivíduos
identificados pela
polícia à imprensa
apenas pelos nomes de
Wanderley, 26 e Luiz Carlos, 23,
foram presos no final de semana
por policiais do 2º Pelotão da PM
de Rio Branco, MT, no distrito de

Panorama, região de Cáceres,
acusados de tráfico de drogas e
encaminhados ao xilindró, à
disposição da justiça, sendo a
motoca usada por eles, rebocada
ao pátio da delegacia de policia de
Rio Branco.
Conforme o registro, os
Foto: PM/MT

Wanderley e Luiz Carlos, presos com merreca de cocaína

PMS estavam de ronda na última
sexta-feira, 26, pelo distrito e por
volta das 16h50, suspeitaram da
dupla numa Yamaha Lander de
cor vermelha, placas MJQ 7381
em alta velocidade pela rodovia
MT 170, decidindo seguir a
motoca e alguns quilômetros
adiante, abordaram a dupla
ligeirinha. No bolso de um deles,
os policiais encontraram uma
mutuca grande de pasta base de
cocaína.
Na abordagem,
Wanderley que possui passagens
por roubo e desacato e seu
companheiro Luiz Carlos, com
antecedente por receptação,
foram conduzidos para a
Delegacia de Polícia Civil de Rio
Branco, juntamente com veículo
e a substância apreendida. Ao
delegado, cada um tentou negar a
posse da droga e na duvida,
ambos foram autuados por
tráfico, ficando a disposição da
justiça. Se comprovado o uso
durante a fase processual, os
detidos podem ser liberados.
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Parlamentar destacou que os recursos assegurados deverão ser liberados a partir do mês de abril do ano que vem, uma vez que todos os projetos estão prontos

Prefeitura de Quatro Marcos
deve investir mais de R$ 5 mi
Assessoria

Foto: Assessoria

que vem, uma vez que todos os projetos
estão prontos. O prefeito
quatromarquense informou que em
relação aos anos anteriores o município
está mais bem preparado, para enfrentar

o período de chuvas, uma vez que neste
ano. Segundo ele, a gestão pública
municipal concentrou praticamente toda
a equipe da Secretaria de Obras para
resolver pontos problemáticos nas

estradas rurais, construindo várias
galerias, manilhamento, instalação de
tubulações de ármicos, levantamento e
cascalhamento, atingindo 80% de
diversos trechos problemáticos.

SANTA BÁRBARA

SEMA lavra autuações durante
ação contra crimes ambientais
Assessoria c/ Redação

A

Reunião no gabinete de Valtenir, sacramentou os recursos

O

prefeito de São José dos Quatro
Marcos, Ronaldo Floreano dos
Santos, acompanhado de seis
vereadores do município reuniu-se na
semana passada com o deputado federal
Va l t e n i r P e r e i r a e m C u i a b á ,
formalizando, através de documentos de
empenhos e compromisso, a destinação
de recursos de emenda parlamentar ao
orçamento 2019.
Conforme o prefeito, o prazo
para inserção de emendas ao orçamento
do ano que vem deve ser carimbada até o
dia 8 de novembro para que o município
receba os recursos destinado pelo
deputado Valtenir Pereira, que foi o
candidato com maior votação para o
parlamento federal no município nas
últimas eleições.
“Na eleição de 2014 ele teve
114 votos e na eleição de 2018 obteve
quase 2.200 votos e agradeceu a todos
que empenharam a sua campanha”,
afirmou Floreano, ao agradecer os
quatromarquenses pela expressiva

votação a parlamentar que muito fez
pelo o município.
Na reunião em Cuiabá foram
empenhados mais de R$ 1 milhão, cujos
recursos serão liberados através do
Ministério da Integração Nacional, para
a construção de duas pontes e dois
bueiros, R$ 1,5 milhões para o custeio da
saúde básica e especializada e a
formalização de uma emenda no valor
de R$ 2,5 milhões para pavimentação
asfáltica, com drenagem, galerias e
águas pluviais, calçadas laterais e piso
tátil. O parlamentar também se
comprometeu em destinar R$ 700 mil
para aquisição de equipamentos e
reforma no departamento de água e
esgoto no município, bem como o valor
de R$ 300 mil para a compra de um
micro-ônibus destinado ao transporte de
pacientes, através da Secretaria
Municipal de Saúde.
O parlamentar destacou que os
recursos assegurados deverão ser
liberados a partir do mês de abril do ano

Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema-MT) lavrou oito
autos de infração e aplicou multa de
R$ 300 mil durante operação de fiscalização
no Parque Estadual Serra de Santa Bárbara,
em Pontes e Lacerda. A ação na Unidade de
Conservação começou na semana passada,
um trabalho conjunto da Sema com
Batalhão de Emergências Ambientais do
Corpo de Bombeiros (BEA), Polícia
Ambiental e Grupamento Especial de
Fronteira (Gefron).
A equipe, que também fez o
monitoramento dos focos de queimadas,
constatou irregularidades no interior do
parque que são enquadradas como crimes
ambientais.
Foram apreendidos instrumentos
utilizados para desmate, como motosserras e
correntes, além de marcas de tratores do tipo
esteira utilizados para facilitar a derrubada
de árvores. Durante a operação algumas
pessoas foram flagradas cometendo crime
ambiental, mas fugiram antes das
abordagens. Laerte Marques, gerente do
Parque Estadual Serra de Ricardo Franco,
que deu apoio na operação, assegurou que a
equipe vai buscar encontrar os indivíduos
que abandonaram o local para a devida
autuação, pois sendo uma unidade de
conservação, as atividades constatadas são
irregulares e devem ser combatidas.
“Um parque não pode ter o que foi
encontrado no Santa Bárbara, é uma unidade
de conservação. Quem tem a gerência das

preservação.
O uso dos recursos naturais deve
ser de modo indireto, como a recreação,
turismo ecológico, pesquisa científica,
educação ambiental, dentre outros.
A extração, coleta, consumo ou
danos dos recursos naturais são proibidos.
Estadual Serra de Ricardo Franco, em Vila
Bela da Santíssima Trindade, o Parque
Estadual Gruta da Lagoa Azul, em Nobres, e
o Parque Estadual Mãe Bonifácia, que é um
parque urbano, localizado dentro da capital
mato-grossense.

unidades de conservação em Mato Grosso é
a Sema. Agora as pessoas que praticam o
crime irão saber que a secretaria está
presente na unidade, não está esquecido”,
reforça Laerte.
O Parque Estadual Serra de Santa
Bárbara é uma unidade de conservação (UC)
localizada entre os municípios de Pontes e
Lacerda e Porto Espiridião, criado pelo
Decreto 1.797 de 1999, com uma área de 120
mil hectares e sua extensão compreende o
bioma amazônico. Esta UC é de proteção
integral, ou seja, sua área é reservada para

Foto: SEMA/MT

Operação apreendeu inclusive correntões de desmatamentos

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

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

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

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

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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Num saldo das eleições de domingo último, veja como ficaram as posições partidárias também nos estados e as expectativas dos próximos governantes

Bolsonaro vence o 2º turno
com 55% dos votos válidos

El-País e BBC

Foto: Arquivo

N

este domingo, 28, o
Brasil elegeu Jair
Bolsonaro o oitavo
presidente brasileiro desde o fim
da ditadura militar. O candidato
do PSL foi eleito com mais de
55% dos votos válidos.
Apoiadores fizeram festa
no Rio e, na Paulista, há
distúrbios de manifestantes. Em
um breve discurso no Facebook,
Bolsonaro afirmou que o Brasil
não poderia continuar flertando
"com o socialismo, o comunismo,
o populismo e o extremismo da
esquerda". E garantiu que todos
os compromissos assumidos
serão cumpridos com as mais
variadas bancadas.
Em Mato Grosso,
Bolsonaro recebeu mais de
66,42% dos votos, enquanto que
Haddad ficou com pouco mais de
33%. Em Cáceres, Bolsonaro
obteve 52,30% dos escrutinios
somando 22.961 votos, enquanto
que seu adversário Fernando
Haddad obteve a votação de
43,85% dos eleitores, somando
19254 votos no município.
Os principais nomes que

Maranhão e Pernambuco, um a
menos que em 2014. Com três
Estados sobre seu comando, São
Paulo, Rio Grande do Sul e Mato
Grosso do Sul, dois a menos do
que em 2014, ficou o PSDB
governará a maior população,
59,6 milhões de pessoas, ou
28,6% do país.
PSL, MDB e PSDB terão
três governadores cada.O PSL de
Bolsonaro, não tinha
governadores até esta eleição, já o
MDB, após eleger o maior

3º REPASSE

Jair Bolsonaro é o 8º presidente eleito após a ditadura

despontam como integrantes
fortes na nova administração
Bolsonarista, são: o economista
Paulo Guedes, que comandará
um Ministério da Fazenda
turbinado; o deputado federal
Onyx Lorenzoni, que chefiará a
Casa Civil; o general da reserva
Augusto Heleno, apontado para o
Ministério da Defesa; e Gustavo

Bebianno, presidente do PSL e
fiel escudeiro de Bolsonaro,
ainda sem função definida, mas
cotado para o Ministério da
Justiça.
Como era esperado, o
candidato derrotado à
Presidência, Fernando Haddad,
registrou os seus melhores
resultados no Nordeste, Bahia,

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

Planalto da Serra escolhe
nas urnas o novo prefeito
G1-MT c/ Redação

D

ênio Peixoto (PSD) foi
eleito prefeito de
Planalto da Serra, (MT)
com 1.170 mil votos na eleição
suplementar realizada no último
domingo (28) junto com o
segundo turno para presidente.
Eleito com 55,95% dos votos

número de governadores em
2014, encolheu, ao passar de seis
para três. O PDT também sofreu
perdas significativas: tinha três
governos e passa a ter um.
Ao mesmo tempo, DEM e
PSC conquistaram dois
governos, e o Novo, um; os três
partidos não tinham
governadores. As legendas que
mantiveram o mesmo número de
governadores foram PSB, com
três, PSD, com dois, e PC do B,
PHS e PP, com um governo cada.

válidos, o prefeito eleito vai
governar a cidade até 31 de
dezembro de 2020.
Em segundo lugar, com
42,56% dos votos válidos, ficou o
vereador Natal de Assis (PSDB),
com 921 votos.
Em Planalto da Serra,
Foto: Reprodução

Novo prefeito Dênio Peixoto terá mandato até fim de 2020

além da lei seca e da votação para
presidente, os 2.495 eleitores
escolheram o novo prefeito e vice
do município. A eleição
suplementar foi realizada após a
cassação dos mandatos da
prefeita Angelina Benedita
Pereira (PSDB) e do vice dela,
Marcos Antônio Sampaio
Rodrigues (PHS), por abuso de
poder econômico e captação
ilícita de sufrágio. Eles
entregaram próteses dentárias a
eleitores em troca de votos.
Angelina e Marcos foram
cassados em primeira instância
em 2016 e recorreram ao Tribunal
Regional Eleitoral, que manteve a
decisão de primeira instância.
Após recorrerem contra a
cassação e terem o recurso
negado, a prefeitura ficou sob o
comando do presidente da
Câmara de Vereadores, Rosimar
Alves Pereira (MDB), que agora
dá a vaga para novo prefeito
eleito.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

Novamente menor, último FPM de
outubro será transferido nesta terça
Agência CNM

C

om valor menor, o último
repasse do Fundo de
Participação dos
Municípios (FPM) do mês será
transferido aos cofres municipais
na próxima terça-feira, 30 de
outubro.
Pouco mais de R$ 1,9
bilhão será partilhado entre as
5.568 localidades, considerando
o desconto do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb). Sem essa
retenção, o montante aumenta
para R$ 2,3 bilhões.
O levantamento FPM: 3º
repasse de outubro de 2018 da
Confederação Nacional de
Municípios (CNM) sobre o
repasse, chamado de terceiro
decêndio, explica que a base de
cálculo considera o período de 11
de setembro a 20 deste mês.
Geralmente, o repasse representa
30% do valor total repassado no
mês.
C o m b a s e n a s
informações da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), a
entidade calcula que o Fundo será
7,45% menor, em comparação
com o mesmo período de 2017 e
em termos nominais.
Quando se considera os
efeitos da inflação, a redução
sobe para 11,09%.

No entanto, mesmo com a
retração mostrada acima, quando
se considera o valor do mês, o
Fundo de outubro teve
crescimento de 5,79%.
No mesmo mês do ano
passado, os Municípios
partilharam R$ 5,9 bilhões. A
soma dos três repasses deste ano
foi de R$ 6,2 bilhões.
“ C o m v a l o r e s
deflacionados, evidencia-se um
comportamento positivo ao
longo do ano, com os meses de
fevereiro, maio e junho
representando as melhores taxas
de crescimento até então,
comparado com os mesmos
resultados de 2017”, mostra o
levantamento.
A área de Estudos
Técnicos da CNM explica: do
total repassado, os Municípios de
coeficientes 0,6 ficarão com o
valor de R$ 480.054.517,74, ou
20,03% do que será transferido.
Eles representam 44,36% do total
de prefeituras.
“Os Municípios de
coeficiente 0,6 se diferem para
cada Estado, uma vez que cada
um recebe um valor distinto fruto
da participação no Fundo, ou
seja, os Municípios 0,6 no Estado
de Roraima se diferem dos
Municípios 0,6 do Rio Grande do
Sul”, expõe o levantamento.

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65 99988-9615

TRATAR 65-99988-9615
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INVICTO NA COPA

Com 100% de aproveitamento no certame o Dourado não perdoou o Chicote na Arena e no Luthero, o União faturou Mixto, somando 6 pontos no 5º lugar

Vitória contra Operário
deslancha o líder Cuiabá

Da Redação

Foto: C.E.C

No embate com o Operário, melhor pro Cuiabá que soma 18 pontos

INSCRIÇÕES E JOGOS

Datas bases para a ultima
rodada da Copa Federação

E

m confronto de
invictos entre Cuiabá e
Operário-VG pela
sexta rodada da Copa FMF,
melhor para o Dourado que no
final de semana, venceu por 3 a
1 na Arena Pantanal, chegou
aos 18 pontos e manteve os
100% na primeira fase da Copa
FMF. Já o Chicote da fronteira
permaneceu na segunda
posição com 10 pontos ganhos.
Com grande atuação de
seus atacantes o Dourado não
deu chances ao Operário e com
Kesley marcando dois gols e
Juan anotando um o Cuiabá
saiu vitorioso na noite deste
sábado.
Com os dois gols na
partida Kesley chegou a quatro
e se isolou na artilharia.
Eltinho marcou para o Chicote.
Na última rodada o Operário
enfrentará o Poconé e o Cuiabá
aguarda os resultados da
última rodada para saber quem
será seu adversário na
semifinal.

No segundo jogo do
sábado, em Rondonópolis, no
estádio Luthero Lopes, o
União recebeu o Mixto em
briga direta por uma das duas
vagas restantes para a fase
semifinal da Copa FMF.
Melhor para o Colorado, que
venceu por 1 a 0, chegou aos
seis pontos ganhos ocupando a
quinta posição, atrás
justamente do Alvinegro nos
critérios de desempates.
O gol que valeu os três
pontos para o União e manteve
vivo o sonho de passar à
próxima fase, foi marcado pelo
meia atacante Gustavo, ainda
no primeiro tempo. Mesmo
com a segunda etapa inteira
pela frente o Alvinegro não
conseguiu o gol de empate e se
complicou na briga pela vaga.
Na última e decisiva
rodada o União encara o
Poconé e o Mixto faz jogo de
vida ou morte contra seu rival
Dom Bosco, ambos na Arena
Pantanal.

Assessoria

A

Federação Matogrossense de Futebol
informa que o prazo
limite para inscrições de atletas
das equipes que disputam a Copa
FMF, termina na próxima quintafeira, 1 de Novembro.
Segundo o regulamento

da competição, o prazo limite
será até o último dia útil antes do
início da última rodada da 1ª fase.
Com a rodada iniciando no dia 4,
domingo, a data limite passará a
ser quinta-feira (1), devido ao
feriado do dia 2, Dia dos Finados.
A Federação MatoFoto Arquivo

Além de inscrições de atletas jogos também foram redefinidos

grossense de Futebol divulgou na
última quarta-feira (24),
mudanças na última rodada da
tabela da Copa FMF.
As mudanças ocorreram
devido a indisponibilidade de
data para a utilização da Arena
Pantanal.
A 7ª rodada da 1ª fase da
Copa FMF estava agendada para
o dia 3 de novembro, um sábado,
porém, a FMF foi comunicada
que neste dia, a Arena receberá
um Campeonato de Rugby.
Assim, o calendário de jogos
ficou assim definido: Dom Bosco
x Mixto, de 3/11, sábado, às
17h00, para: 4/11, domingo, às
17h00, na Arena Pantanal;
Poconé x União, de 3/11, sábado,
às 19h10, para 4/11, domingo, às
19h10, na Arena Pantanal;
Operário Várzea-grandense x
Araguaia, de 4/11, domingo, às
18h00, para5/11, segunda-feira,
às 19h30, paraArena Pantanal.
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A mais justa das homenagens é para os homens e
mulheres que fazem o servir como missão de vida, dedicando seu
dia a dia e seu trabalho, além de seus conhecimentos técnicos e
experiências profissionais, à nobre tarefa de prestar serviços à
sociedade. Reconhecemos o imenso valor dos que fazem parte da
administração pública. Nenhum país sobrevive e nenhum governo
exerce o seu papel sem o corpo de servidores, responsáveis pelo
labor diário. Em tempo parabenizamos a todos pelo Dia do
Servidor Público, agradecemos pela ética, dedicação,
comprometimento e responsabilidade com que exerce suas
atividades. Rogamos a Deus que ilumine a cada um em sua função.
Nosso click de hoje a vocês que aqui representam toda a classe.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua continua em Câncer
e recebe um tenso aspecto
de Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
mudanças no astral e em
possíveis dificuldades
domésticas e familiares. O momento
pode envolver uma intensa negociação
relacionada a compra ou venda de um
imóvel de família.

A Lua continua em Câncer e
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de maior
envolvimento com projetos
profissionais e planos de
negócios. O momento pode envolver a
decisão de pedir uma promoção ou de
procurar uma nova equipe de trabalho ou
empresa.

A Lua continua em Câncer e
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
movimento e mudanças em
assuntos relacionados a
projetos e contratos. Tome cuidado com as
palavras, especialmente se estiver
envolvido em reuniões, acordos e
negociações.

A Lua continua em Câncer e
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de maior
envolvimento com projetos
de médio prazo,
especialmente se estiver envolvido com
publicações e questões que envolvem
pessoas e empresas estrangeiras. Dia de
sentimentos intensos.

A Lua continua em Câncer e
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
mudanças e movimento
intenso nas finanças. O
momento é ótimo para planejar um novo
investimentos, que pode trazer, futuramente,
mudanças significativas em sua vida. O
momento pede comedimento nos gastos.

A Lua continua em Câncer e
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
intensidade emocional e
maior contato com suas
verdadeiras necessidades afetivas. O
momento pode envolver uma grande
necessidade de intimidade e limpeza de
sentimentos e pessoas que não fazem mais
sentido em sua vida.

A Lua continua em seu
signo e recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia em que você estará mais
intenso e decidido a fazer algumas
mudanças em sua vida. O excesso de
energia, que leva à intensidade, pode
trazer problemas na comunicação e nos
relacionamentos.

A Lua continua em Câncer e
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
mudanças e intensidade nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode envolver a
decisão de começar um novo negócio em
sociedade ou parceria que pode trazer
mudanças significativas em sua vida.

A Lua continua em Câncer e
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
interiorização e
necessidade de estar perto
de pessoas íntimas. Você estará com as
emoções à flor da pele e deve preservarse de pessoas e ambientes tóxicos. O dia é
ótimo para a meditação.

A Lua continua em Câncer e
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
movimento intenso,
especialmente no trabalho.
O momento pode envolver a chegada de
um novo projeto, que trará mudanças
significativas em sua vida. Dia ótimo para
cuidar da saúde.

Demis Rogério - Servidor Secretaria de Obras

Eliene Liberato Dias - Servidora Educação

Vânia Costaldi - Servidora Educação

Rosane Vasconcelos - Servidora Unemat

Abílio Quina - Servidor Sec. de Fazenda
A Lua continua em Câncer e
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
reorganização de uma equipe
de trabalho que você gerencia
ou faz parte. O dia pode envolver um
importante contato, que resultará
rapidamente em um contrato que trará
mudanças à sua vida.

A Lua continua em Câncer e
recebe um tenso aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
sentimentos intensos e
necessidade de estar perto de
quem ama. Um romance pode tornar-se
mais profundo e dar um passo à frente. O
momento é ótimo para começar um
projeto criativo.

Ronilma da Cunha Martins
Servidora Saúde

Elias Rocha - Servidor do Judiciário

