
MUITA GRANA!
A 4ª Vara Federal de Cuiabá determinou o 
bloqueio de R$ 55 milhões das contas do 
ex-deputado Estadual José Geraldo Riva e 
de familiares, no âmbito da "Operação 
Ararath". A decisão, confirmada pela 
defesa do ex-parlamentar, que a 
caracterizou como "ilegal", será combatida 
no TRF da 1ª Região, fato normal, aliás, 
contestar faz parte do direito positivo 
contraditório, mas a gente fica matutando: 
é muita grana! E tem a pergunta sem 
resposta, como amealhar tanta grana em 
menos de meio século? Até achamos que a 
jus t iça  dever ia  apenas  ex ig i r  a  
comprovação dos meios, se legais, anular o 
bloqueio.

GRANA NOSSA
O ministro do Supremo Tribunal Federal 
Dias Toffoli determinou que um inquérito 
contra o deputado federal Ezequiel 
Fonseca (PP) por irregularidade em uma 
licitação de R$ 40 milhões fosse remetido à 
7ª Vara Criminal de Cuiabá.O Inquérito 
4297 apura irregularidades ocorridas em 
processo licitatório Pregão Presencial nº 
093/2011/SAD/MT, cujo objeto era o 
registro de preços de materiais de 
publicidade e correlatos, no valor de R$ 
40.759.297,60, para órgãos/entidades do 
Poder Executivo Mato-Grossense. 
Dinheiro nosso gasto pelos poderosos e se 
de forma criminosa, que os culpados 
paguem por isso.

DEMOCRATA NA FITA
O Democrata Mauro Mendes deve mesmo 
ser candidato ao Governo de Mato Grosso 
no pleito de outubro próximo e com boas 
chances de faturar em cima do tucano 
Pedro Taques e do republicano senador 
Wellington Fagundes. A definição do nome 
do ex-prefeito de Cuiabá para a corrida 
eleitoral foi feita na noite da última 
segunda-feira, em uma reunião realizada 
com a cúpula do Democratas de Mato 
Grosso, após a divulgação da pesquisa feita 
Vox Populi, onde o ex-prefeito de Cuiabá 
aparece como um dos favoritos para o 
pleito deste ano.

CORRENDO ATRÁS
A Controladoria Geral do Estado divulgou 
alerta aos órgãos e as entidades do governo 
de Mato Grosso quanto à necessidade de 
dar celeridade aos processos de celebração 
e início da execução física dos convênios 
com prefeituras, utilizados, entre outras 
coisas, para realização de obras de - e 
prestação de serviços à comunidade; tendo 
em vista a data-limite estabelecida pela 
legislação eleitoral para transferência 
voluntária de recursos públicos entre os 
entes da Federação.

GRANA ZERO
A CGE alerta que pelo artigo 73 da Lei 
Eleitoral fica vedada a transferência de 
recursos nos três meses que antecedem o 
pleito. Assim, em relação às eleições gerais 
em outubro, fica estabelecido que de 7 de 
julho até realização do pleito será proibido 
o repasse de recursos públicos do Estado 
para os municípios. Em caso de segundo 
turno, a vedação se estenderá até lá. Então 
fica assim, pegou grana numa boa, legal, 
não pegou, só depois das eleições, 
coitadinha da ZPE!
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Nunca é demais que o Brasil, uma 
republica federativa é regida, ou parece ser, 
pelos 3 poderes, legislativo, (câmara federal) 
executivo, (presidência e senado - até hoje não 
entendemos porque senado que elabora leis 
não é legislativo) e judiciário, (juízes e 
tribunais). 

Quando frisamos no introito, parece 
ser, é porque a bagunça tornou-se tão 
generalizada que o STF remenda a 
constituição inclusive em cláusulas pétreas, o 
legislativo se arvora em justiça e manda soltar 
deputados presos e o executivo, com as tais 
medidas provisórias, vetos e decretos, distorce 
sua função. Mas, o papo de hoje não se resume 
às provadas  extravagâncias dos poderosos e 
sim, aos atos perdulários que fazem com nosso 
dinheiro, garfado via impostos. Até as 17h30 
de anteontem, o Impostômetro apresentava 
arrecadação de R$ 1 trilhão, R$ 677 bilhões, 
R$ 366 milhões, R$ 985 mil e alguns centavos, 
a sangria desatada do governo aos 
trabalhadores, coisa de 35% de tudo que a 
gente ganha e gasta no dia a dia, uma vergonha, 
senhores e senhoras.

Os abusos vão mais longe, tudo 
conforme as leis criadas por eles, vejam só que 
a presidência da República fará uma licitação 
para contratar uma empresa que permita usar o 
celular durante viagens dos aviões que 
atendem ao Palácio do Planalto, ao preço de R$ 
2,7 milhões para um ano de contrato e a 
estimativa é que os passageiros dos aviões 
gastem 120 mil megabytes por minuto em um 
ano e tenham direito a 4,5 mil minutos em 
chamadas para telefones fixos. Segundo o 
edital, o serviço deve estar disponível de 
maneira ininterrupta e em qualquer parte do 
mundo, para permitir a conectividade de Temer 
e comitiva quando estiverem a bordo, 
mantendo-os conectados ao centro do governo. 

Co i sas  do  poder  execu t ivo ,  

executando gastanças com o dinheiro do povo, 
mas a fila anda: pela bagatela de R$ 374,6 mil 
por ano, os ministros do Supremo Tribunal 
Federal terão uma área especial de embarque 
no Aeroporto Internacional Juscelino 
Kubitschek, em Brasília. A Sala Vip, no 
Terminal 2, fica a dois quilômetros do caminho 
de outros passageiros, e permite que os 
ministros aguardem pelo momento do 
embarque protegidos. 

Daí são levados de van até o local 
onde está o avião da companhia aérea. São 
embarcados por escada lateral no finger e não 
precisam mais percorrer corredores 
intermináveis usados por passageiros e muito 
menos aguardar pela chamada para embarque 
no saguão de frente ao portão onde está a 

aeronave. Pensando bem, seria mesmo uma 
bagatela, considerando-se o custo de Sua 
Alteza, o Presidente, que segundo o Portal da 
Transparência, gastou R$ 624,7 milhões em 
2017. 

Quase três vezes o gasto da Coroa 
Britânica com a Rainha e seu séquito no 
mesmo período, 56,8 milhões de libras 
esterlinas, o equivalente a R$257,3 milhões. E 
incluindo-se o executivo Senado e o 
legislativo, Câmara dos Deputados, ou seja, o 
Congresso Nacional, gasta juntos, R$ 1,16 
milhão por hora aos cidadãos brasileiros, em 
cada um dos 365 dias do ano, dados da ONG 
Contas Abertas; uma conta que nunca fecha, 
porque tem de onde tirar, do couro do povo, 
lastimável, amigos!

O eminente professor, mestre e 
doutor gaúcho Voltaire Schilling me ensinou 
que o “Carnavale” é a festa popular e profana 
mais antiga da humanidade. A parada existe há 
cerca de 1.000 anos antes de Cristo (para 
horror dos criacionistas) e o Rio da época era a 
antiga Grécia. Na falta de Momo, o rei do 
bloco era Dionísio que depois foi rebatizado 
em Roma como Baco. Este você conhece 
como bom cachaceiro tupiniquim que deve 
ser...

Uma curiosidade é que a festa da 
carne nestes saudosos dias era feminina pois 
eram as raparigas que idolatravam o Dionísio. 
Era um momento de calma e reflexão, aonde 
as moçoilas escapavam dos maridos e caiam 
na folia com os primeiros Ricardões da 
fuzarca. Tive a oportunidade de conhecer o 
professor Schilling em Curitiba, nos tempos 
de faculdade de jornalismo. Ficou na minha 
mente a parte discreta da palestra dele em que 
afirma que até as escaramuças de fronteira 
eram suspensas durante a festa. Ninguém era 
atingido por bala perdida, nenhum policial 
assassinado e nenhuma carga roubada. 
Interessantes estes Gregos.

O Carnaval deste ano deve ter gerado 
uns R$6bi, e movimentado 11 milhões de 
foliões. Note que 85% deste caraminguá todo 
foi para alimentação. Apenas R$706 milhões 
foram para meios de hospedagem, ou seja 
menos de 12%. Estes dados são da CNC 
(Confederação Nacional do Comércio), 
publicados pela revista Exame no seu portal, 

dia 9 de fevereiro. Desta numerologia toda, 
também podemos extrair que a RIOTUR (não 
necessariamente a fonte mais confiável da 
imprensa) declarou receber 1,5 milhões de 
turistas no Rio durante o Carnaval, ficando 
com R$1,9bi do butim momesco.

A proposição é a mesma: R$228 
milhões para a hotelaria em todo o Estado. 
Isto tudo, tin-tin por tin-tin, acabou com uma 
receita 10,5% menor do que 2017. No cenário 
nacional vale destacar o Ceará, que cresceu 
9% em relação ao evento do ano passado sem 
ser assim, o berço do samba. 

Para concluir, a Exame chamou a 
minha atenção com um dado cívico, 
travestido de estatístico: 1.649 municípios 
não contribuirão financeiramente com o 
carnaval pois existem outras prioridades 
(50%); porque não tem caixa destinado ao 
carnaval (45,4%) ou porque tem outras 
demandas da sociedade (7,9%). Outras 
prioridades? Não tem caixa? Existem outras 
demandas da sociedade? Sério, prefeito? O 
que pode ser mais importante que o carnaval? 
Febre amarela, saneamento ou fila de 
exames? Polícias com estatísticas de guerra? 
Professores ganhando pouco mais de um 
salário? Escrevo estas linhas em dias pós 
intervenção na segurança do Rio. A reunião 
deliberativa entre os poderes da República e o 
governador Pé Esquerdo aconteceu logo após 
o carnaval, e ocorreu em meio à escalada de 
violência registrada no Rio de Janeiro. Houve 
arrastões, assaltos nos blocos, pessoas foram 

roubadas a caminho da Sapucaí, saque a 
supermercado, entre outros crimes, da Zona 
Sul até a Zona Norte da capital. Além disso, 
três PMs foram mortos durante o carnaval. 
Fantasias de coveiro e de Gordon Gekko se 
alternaram entre as mais vendidas nos 
submundos dos “entre-desfiles” Cariocas.

Comunidades sitiadas, polícia de 
folga, prefeito comendo piparkakku em 
Helsinki e o governador Pé Esquerdo no seu 
retiro em Piraí. Resultado disso? para horror 
dos puristas, nunca São Paulo teve um 
carnaval tāo popular e cheio de blocos nas 
ruas. Cervejas artesanais, food trucks e e a 
paulistada bonita sambando assim, vá... bem 
até, para quem precisa trabalhar o ano todo. O 
Rio perdeu o bonde do turismo e não irá se 
recuperar nos próximos muitos anos. Veja, a 
beleza masculina ou feminina pode ser uma 
maldição para quem não tem conteúdo. A 
beleza natural não significa nada em face da 
sujeira, da violência explícita, da desgraça da 
estrutura e dos preços exorbitantes.

Enquanto isso, turistas nacionais 
trocam a Guanabara pela Bahia, ficam em 
casa sambando em Belo Horizonte e em São 
Paulo. O samba pode até ser meio quadrado 
mas daqui, a gente sai vivo para curtir, quem 
sabe, o próximo carnaval.
***___Julio Gavinho é executivo da área de 
hotelaria com 30 anos de experiência, 
fundador da doispontozero Hotéis, criador da 
marca ZiiHotel,  sócio e Diretor da MTD 
Hospitality
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assimétricos. Somos muito desiguais. 
Então, a idéia é ouvir não só as 
universidades que têm prestígio, mas 
trazer todas as demais instituições que 
estão no sistema e que tem problema de 
qualidade, de reconhecimento, de 
legitimidade”, defendeu o diretor do 
Iesalc, Pedro Henriquez Guajardo. “A 
Conferência tem que buscar, de alguma 
maneira, a conversação entre as 
instituições e os governos para que os 
desenhos de políticas dêem conta dessa 
situação e para que possamos enfrentá-
la em conjunto com a sociedade”, 
explica Guajardo.

A Unemat compõe a comitiva 
da Associação Brasileira dos Reitores 
das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem), cujo  presidente 
da Abruem, Aldo Bona, e o presidente da 
Rede de Universidades Provinciais da 
Argentina (RUP), Hernan Vigier, 
assinaram um convênio de ampla 
cooperação entre as associações.

 Universidade do Estado de AMato Grosso (Unemat) está 
participando da 3ª edição da 

Conferência Regional de Educação 
Superior para a América Latina e o 
Caribe (Cres), em Córdoba, na 
Argentina, que teve início na segunda-
feira (11). O evento é realizado a cada 10 
anos pelo Instituto Internacional para a 
Educação Superior na América Latina e 
Caribe (Iesalc), braço da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco).

O encontro tem por objetivo 
debater as tendências regionais para o 
ensino superior. Neste ano, são mais de 
10 mil participantes de 40 países, 
principalmente da América Latina e do 
Caribe, que juntos vão trocar idéias e 

analisar propostas referentes a situações 
dos sistemas educativos na região. Até 
s e x t a - f e i r a  ( 1 5 ) ,  g e s t o r e s ,  
pesquisadores, professores e estudantes 
discutirão sete eixos temáticos que 
resultarão em estratégias conjuntas que 
deverão ser adotadas pelos países da 
região no sentido de garantir o acesso à 
universidade pelos membros das 
sociedades latino-americanas e 
caribenhas. “Participar de um evento 
desse porte, em que diversas nações se 
reúnem para discutir a Educação 
Superior, é uma oportunidade ímpar”, 
explica a pró-reitora de Ensino de 
Graduação da Unemat, Vera Maquêa, 
que representa a Instituição na 3ª Cres.

“Primeiro, temos que assumir 
que somos diversos e também muito 

Francis falou de projetos 
sociais e culturais, da reforma do estádio 
Geraldão e do ginásio de esportes Didi 
Projeta, e, da construção do Centro de 
Iniciação Esportiva, todos voltados a 
atender especialmente o público 
infanto-juvenil.

Em nome dos adolescentes, a 
estudante Anyara Rocha Yamate, do 
CEAF, em um discurso bem maduro, 
falou o que era política e de como está 

pois representam a geração atual de 
jovens  e a futura de homens e 
mulheres”, destacou Eliane.

Já o Prefeito Francis Maris, em 
um momento descontraído interagiu 
com as crianças e adolescentes, após 
contar sua trajetória de vida, fazendo 
várias perguntas aos estudantes e depois 
inverteu os papeis,  desceu do 
dispositivo de autoridades e deixou que 
eles formulassem perguntas ao prefeito.

 Prefeitura de Cáceres e o AConselho Munic ipal  dos  
Direitos da Criança e do 

Adolescente, realizaram na manhã de 
anteontem, 12,  o 1º  Encontro 
Comunitário do Selo Unicef, uma 
iniciativa que tem como objetivo 
contr ibuir  com a redução das 
desigualdades e a garantia dos direitos 
das crianças e dos adolescentes, visando 
fortalecer a gestão municipal e 
qualificar as políticas públicas 
direcionadas à infância e à adolescência.

O encontro contou com a 
presença do prefeito Francis Maris, da 
Juíza de Direito da Vara da Infância, 
Alethea Assunção Santos,  dos 
Promotores de Justiça, Thayana 
Castrillon Dionelo e Rinaldo Segundo, 
da secretária de Assistência Social 
Eliane Batista, da vice-prefeita Eliene 
Liberato Dias, Vereador Cláudio 
Henrique e diversas autoridades ligadas 
ao tema, centenas de crianças e 
adolescentes participaram do evento.

S e g u n d o  a  S e c r e t á r i a  
Municipal de Assistência Social e 
articuladora do Selo Unicef Senhora 
Eliane Batista, a data  de 12/06, foi 
pensada estrategicamente juntamente 
com a comissão organizadora, por ser o 
Dia Mundial de Enfretamento ao 
Trabalho Infantil. “Nesta data tão 
reflexiva, vamos discutir políticas 
públicas para crianças e adolescentes, 
mas com um diferencial, eles que irão 
nos auxiliar na  condução  dos estudos, 

relacionada diretamente com a vida em 
sociedade, no sentido de fazer com que 
cada indivíduo expresse suas diferenças 
e conflitos, bem como, da importância 
do adolescente exercer seu  papel na 
política.

Integrantes da Orquestra do 
Projeto Social, Fundação Terezinha 
Mendes ,  que  a tende  cr ianças ,  

adolescentes e suas famílias, com 
esporte, música e fomento à leitura, 
fizeram uma apresentação emocionante 
na abertura do encontro. Palestras, 
grupos de trabalho, almoço dançante, 
apresentações dos resultados de grupo, e 
diversas atividades voltadas ao tema 
trabalho infantil, deram a tona no 
evento, realizado durante todo o dia.

 Polícia Judiciária Civil, em At r a b a l h o s  d a  D e l e g a c i a  
Especializada de Repressão a 

Roubos  e  Fur tos  de  Veículos  
Automotores (Derrfva), desarticulou 
uma quadrilha que atuava na “troca” de 
veículos roubados por entorpecentes em 
países de fronteira de Cáceres c om a 
Bolívia. Durante os trabalhos, três 
marginais foram presos, um menor 
apreendido e uma caminhonete roubada 
recuperada.

A caminhonete roubada na 
semana passada (7) em um lava jato na 
Capital foi localizada no trevo do 
lagarto, em um local conhecido como 
Cinquentinha, investigação da Derrfva 
referente  a  Célula  cr iminosa” 
responsável por receber os veículos 
roubados, troca de placas e troca por 
drogas.
Segundo levantamento os ladrões 
c o n d u z i r i a m  a  c a m i n h o n e t e  
Ford/Ranger, cor cinza, à região de 
Cáceres-Bolívia, para que fosse trocada 
por entorpecente. Em apoio, um 
automóvel VW Gol, cor prata, serviria 
na ida, como “batedor”, e na volta, 
transportaria todos os suspeitos, mas o 
automóvel apresentou problemas 
mecânicos.

Foram presos  Giberson 
Campos de Souza, 28, Pamela Gabriela 
da Silva (que declarou estar gestante), 
20, e Gleisson Diorgenys Pereira, 23, o 
adolescente de 17 anos foi apreendido. 
Os envolvidos teriam combinado a 
quantia de R$ 500 reais para realização 
do plano.

Conduzidos à delegacia, os 
suspeitos Gleisson Diorgenys Pereira, 
Giberson Campos de Souza e Pamela 
Gabriela da Silva foram autuados pelos 
crimes de associação criminosa com 
participação de adolescente; receptação; 
adulteração de sinal identificador de 
veículo automotor; e corrupção de 
menores.

O marginal Gilberson Campos 
de Souza, preso em outubro do ano 
passado com pacotes de cocaína na 
cueca, estava sob monitoramento 
eletrônico judicial, contudo sua 
to rnoze le i ra  e le t rôn ica  es tava  
desativada. Do grupo, Gleisson possui 
condenação definitiva por tráfico de 
drogas e o adolescente infrator 
apreendido também possui passagens 
por diversos atos infracionais e é 
investigado por integrar organização 
criminosa coordenada por uma facção 
que age dentro e fora de presídios.

POLÍTICA SOCIAL

Francis participa de encontro 
comunitário do “Selo Unicef”

Para Secretária e articuladora do Selo Unicef Eliane Batista, a data foi pensada estrategicamente por ser o Dia Mundial de Enfretamento ao Trabalho Infantil

Assessoria

Prefeito Francis Maris destacou importância do selo    
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TENDÊNCIAS REGIONAIS

Unemat participa da 3ª Conferência 
de Educação Superior na Argentina

Assessoria c/ Redação

Pró-reitora de Ensino de Graduação da Unemat, Vera Maquêa   
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CÉLULA CRIMINOSA

Desarticulado bando de ladrões
mulas da rota Cáceres/Bolívia

Sesp c/ Redação

Ladrão Gilberson ajudaria a passar a camioneta na fronteira   
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uatro indivíduos suspeitos, Qdentre eles, uma mulher 
foram presos em flagrante por 

tráfico de drogas em ação de 
policiais civis de São José dos 
Quatro Marcos, com apoio do 17º 
Batalhão da Polícia Militar, em uma 
operação realizada na última 
segunda feira (11). 
 Os suspeitos Claudinei 
Ferreira de Oliveira, 36, Alessandro 

Ferreira de Oliveira, 30, T.M.N, 25 e 
a mulher C.F.L, 29, foram autuados 
em tráfico e associação para o tráfico 
de drogas.

Com eles foram apreendidos 
balança de precisão, uma quantidade 
grande de pasta base de cocaína, 
maconha, cinco munições, duas  
motocicletas, celulares e outros. 

A d r o g a ,  s e g u n d o  a s 
apurações, era trazida da Bolívia e 

comercial izada em pequenas 
quantidades na cidade.

Os suspeitos vinham sendo 
investigados já há algum tempo por 
suspeita de envolvimento em 
crimes. Um deles, A.F.O, promovia 
reuniões com pessoas envolvidas em  
crimes na cidade, entre eles roubo e 
tráfico e após monitoramento e 
vigilância, os policiais confirmaram 
que outro integrante do bando, 
T.M.N. estava associado com A.F.O.

O bando se organizava para 
venda do entorpecente, realizando o 
comércio tanto em sua casa quanto 
na modalidade disque-droga, cujas 
entregas eram feitas utilizando uma 
motocicleta.

A primeira incursão contra 
os suspeitos foi  no dia 25 de maio 
ú l t i m o ,  q u a n d o  e l e s  f o r a m 
abordados pela Polícia Militar em 
um bar e logo após retornaram ao 
endereço onde pegaram um revólver 
calibre 22, tendo o suspeito T.M.N 
sido preso posteriormente, em 
Mirassol D'Oeste, por porte ilegal de 
arma de fogo. Na ocasião, ele pagou 
fiança e foi posto em liberdade. 
Agora,estão de volta ao xilindró, 
onde devem passar  uma boa 
temporada.

e sc r i t ó r io s  do  Indea ,  o  que 
representa 83,2% do rebanho a ser 
vacinado nesta etapa. Após a 
imunização do rebanho, o produtor 
deve fazer a declaração da vacinação 
com a contagem dos animais por 
idade e sexo, juntamente da Nota 
Fiscal da compra das vacinas e 
ap r e s en t a r  no  Indea  do  s eu 
município, até o dia 20 de junho.

Além da relação de bovinos 

 primeira etapa de vacinação Acontra a febre aftosa de 2018 
termina amanhã, (15), em 

Mato Grosso, prazo máximo para 
que produtor vacine todo o rebanho 
bovino e bubalino, de mamando a 
caducando, com exceção das 
propriedades localizadas no baixo 
Pantanal.

A primeira etapa de 2018 
terminaria oficialmente no dia 31 de 

maio, porém foi prorrogada para até 
o dia 15 de junho, em razão da 
paralisação dos caminhoneiros, o 
que comprometeu a logística da 
distribuição de vacinas, conforme a 
Portaria nº 054/2018, publicada pelo 
Instituto de Defesa Agropecuária do 
Estado de Mato Grosso (Indea-MT),

Até a última segunda-feira 
(11), 84,5% das propriedades havia 
comunicado a vacinação nos 

a noite de anteontem, uma Ntentativa de homicídio foi 
registrada por volta das 23 

horas no perímetro urbano da cidade 
de Glória D'Oeste, próximo ao 
prédio da antiga Delegacia da 
cidade. A vítima identificação 
fornecida pela policia apenas com o 
prenome Edvaldo, 21, seguia pela 
Rua Ataíde Bernardo no centro 
daquela cidade com outros amigos 
quando de dentro do mato saiu o 
suspeito Cleiton (também apenas o 
prenome fornecido pela policia), 
conhecido como Bino, com uma faca 
na mão.

Segundo a própria vítima e 
testemunhas o suspeito estava 
exaltado e golpeou a vítima com a 
faca atingindo a região do tórax. 
Após tentar matar a vítima o suspeito 

evadiu-se do local tomando rumo 
ignorado, suspeitando a vítima 
suspeita, que o motivo tenha sido 
passional, motivado por ciúmes d e 
sua atual companheira.

C o m  g r a v i d a d e  n o 
ferimento provocado pelo golpe de 
faca, Edvaldo foi socorrido ao 
Pronto Atendimento Familiar ( PSF) 
e em seguida removido para o 
Hospital Regional em Cáceres, com 
suspeita de perfuração do pulmão 

O suspeito foi reconhecido 
c o m o  " B i n o "  q u e  j á  p o s s u i 
passagens criminais pelo artigo 155 
furto e 180 receptação, não foi 
localizado ainda, mas os policiais 
acreditam que logo vão botar as 
mãos nele, pois é “frango de 
t e r r e i r o ” ,  a q u e l e  m e l i a n t e 
conhecido, que não deve ir longe.

e bubalinos é necessário apresentar 
ao Indea a quantidade de outros 
animais existentes na propriedade 
como aves, carneiros, cabritos, 
cavalos, burros, jumentos, porcos, 
peixes, cães e gatos. A multa para 
quem deixar de vacinar o rebanho 

dentro do período da campanha é de 
1 UPF (Unidade Padrão de Fiscal) 
por cabeça de gado não vacinado. O 
produtor que atrasar a comunicação 
fica impossibilitado de emitir a Guia 
de Trânsito Animal (GTA) por um 
período mínimo de 30 dias.

APÓS PRORROGAÇÃO

Encerra-se amanhã a 1º etapa
de vacinação anti febre aftosa

Até a última segunda-feira (11), 84,5% das propriedades havia comunicado a vacinação, o que representa 83,2% do rebanho a ser vacinado nesta etapa

Indea/MT c/ Redação

Vacinação prorrogada termina nesta sexta feira em Mato Grosso    

Foto: Divulgação

DISK-DROGAS

Polícia Militar prende bando
que comercializava cocaína

PJC c/ Redação

Traficantes eram monitorados pela policia e foram pro pote   

 Foto: Reprodução

MULHER NA PARADA

Esfaqueado no tórax acusa
ciúmes de desafeto agressor
Da Redação

Golpe de faca complica a vida da vitima quando perfura o pulmão   

Foto: Ilustrativa
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ota sobre a tabela de frete Nno portal da Agência 
Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) publicada na 
tarde de anteontem às 14h16 pela 
Ascom da entidade, afirmava que 
a  d i reção  permanecia  em 
constante diálogo com as 
lideranças dos caminhoneiros e do 
setor produtivo do país para 
discutir ajustes na tabela frete, mas 
até ontem, não havia nenhuma 
informação sobre a questão.

Oficialmente ainda está 
valendo a 1ª tabela, mas com 
valores impraticáveis, e que não é 
aceita para o fechamento dos 
contratos. Lideranças de várias 
áreas da produção brasileira 
continuam de prontidão, aflitos 
em busca de uma solução. Um 
desses técnicos é o coordenador- 
executivo do Movimento Pró-
logística do MT, Edeon Vaz 
Ferreira, que responde pela 
movimentação de cargas e 

transportes do Estado mato-
grossense. Conforme ele, não há 
solução, ninguém se entende, e, se 
alguém souber como resolver, que 
se apresente.

Ressalte-se que na última 
segunda-feira as lideranças dos 

Agricultura) entrou com uma 
A D I N  ( A ç ã o  d e  
Inconstitucionalidade) sobre 
qualquer tabela que afete o 
funcionamento do livre mercado 
no setor de transporte. E também 
os demais setores produtivos não 
a c e i t a m  a  i m p o s i ç ã o  d e  
tabelamento dos preços dos fretes 
de carga.

P o r  s u a  v e z ,  o s  
caminhoneiros permanecem 
irredutíveis em sua posição, 
ameaçando fazer nova greve caso 
não consigam um preço justo que 
dê sustentação para a atividade. 
Segundo cálculos do ministério da 
Fazenda, o País já perdeu 15 
bilhões com a paralisação do 
mercado.

Os dados do setor privado 
que chegam à mesa do ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, 
apontam para um atraso de 11 dias 
nos embarques do agronegócio. 
“Deixamos de exportar 450 mil 

toneladas por dia”, diz o ministro. 
É o suficiente para carregar 60 
navios. Mas, sem carga, eles ficam 
parados no porto, sujeitos a uma 
cobrança diária de US$ 25 mil.

O quadro foi confirmado 
pelo diretor-geral da Associação 
Nacional de Exportadores de 
Cereais (Anec), Sérgio Mendes. 
“ O  m e r c a d o  c o n t i n u a  
completamente parado. Tem 10 
milhões de toneladas já vendidas e 
paradas no interior e 50 navios de 
soja ao largo dos portos esperando 
resolver essa situação para poder 
embarcar”, disse.

Segundo ele, há outros 60 
navios chegando aos portos 
brasileiros e correndo o risco de 
enfrentar o mesmo problema. Na 
produção industrial, também há 
cargas paradas. Segundo a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), as empresas já 
enfrentam dificuldades para obter 
insumos.

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 
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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

caminhoneiros  autônomos,  
reunidas em Brasília,  não 
compareceram ao encontro 
marcado com a ANTT para 
encontrar uma solução para a 
t abe la  de  f re tes .  A CNA 
(Confederação Nacional da 

m homem de 59 anos foi Upreso na tarde de terça-feira 
(12), depois de ser suspeito 

de ter estuprado a neta de apenas 9 
anos, no Bairro Jardim Industriário I, 
em Cuiabá.  O suspei to  foi  
identificado como Carlos Alberto 
Pereira, 59, e conforme o boletim de 
ocorrência, a denúncia foi feita pela 
mãe da criança. 

Em depoimento, a mulher 
contou que foi alertada por um 
vizinho após ter ouvido o suspeito 
contar o crime que cometia com a 
neta. 

O  es tupro  t e r ia  s ido  
comentado também pelo marido da 
mulher com o vizinho, pois o 
suspeito tinha afirmado que toda vez 

que a mulher saia de casa mandava o 
suspeito aproveitar de suas filhas.

Nisso, a mãe declarou que 
percebeu que a filha estava 
apresentando um comportamento 
estranho e demonstrava medo perto 
do avô. Todos os dias a noite, o 
homem também se levantava da 
cama sem motivos e demorava para 
retornar.

Então em conversa com a 
vítima, ela confirmou que o avô 
tinha apertado seu pescoço e 
colocado o 'dedo' em suas partes 
íntimas. Diante dos fatos, a família 
foi encaminhada para Central de 
Flagrantes para prestar depoimento.

O  c a s o  e s t á  s e n d o  
investigado pela Polícia Civil.

FRETE/CARGAS

Sem definição de tabela mercado
produtor já perdeu R$ 15 bilhões

CNA não aceita tabela que afete o funcionamento do livre mercado no setor de transporte e os caminhoneiros permanecem irredutíveis ameaçando nova greve

Assessoria c/ Redação

Impasse sobre frete afeta caminhoneiros e produtores rurais   

Foto: Arquivo

DENÚNCIA GRAVE

Avô acusado de estuprar neta
de 9 anos está atrás das grades
GD c/ Redação

Prisão de estuprador é questão de honra para os policiais   

Foto: Ilustrativa
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pesar de ainda não se Ac o l o c a r  c o m o  p r é -
candidato ao Governo, o 

ex-prefeito de Cuiabá, Mauro 
Mendes (DEM), já dá sinais de 
como deverá conduzir uma 
eventual  candidatura.  Ele 
afirmou, por exemplo, que não 
fará ataques ao governador Pedro 

Taques (PSDB), que deve sair à 
reeleição. “Não quero mal a 
Pedro Taques. 
 Não desejo mal a ele, mas 
eu gosto muito mais de Mato 
Grosso do que de qualquer 
eventual candidato que um dia eu 
tenha apoiado”, disse Mauro, que 
na última eleição esteve no 

palanque de Taques.
Conforme o democrata, 

ele não quero debater Pedro 
Taques, e sim,  Mato Grosso, seus 
problemas e  a l ternat ivas ,  
afirmando que não tem feito e 
nem pretende fazer qualquer 
movimento contra o Governo 
Taques. Ele disse apenas não 
concordar com a forma com que o 
Estado vem sendo conduzida.

O ex-prefeito lembrou 
ainda que, inclusive, assinou um 
documento, com outros ex-
aliados de Taques, expondo os 
motivos pelos quais não apóia a 
reeleição do atual governador. 
“Uma eventual candidatura nossa 
que está sendo construída não é 
para debater o governador Pedro 
Taques. 

Simplesmente,  eu e 
algumas pessoas e partidos, 
entendemos que a forma, a 
condução que ele tem dado no 
Estado, não é a mais adequada. 
Faremos esse debate, seja como 
candidato ou cidadão”, disse.

Entre os problemas que 
ele considera grave estão dívidas 
acumuladas pelo Executivo com 

Poderes e instituições, com 
hospitais regionais, com a Saúde 
dos municípios, fornecedores, 
entre outros. “Nunca mandamos 
recado, nunca fizemos ameaça a 
n i n g u é m .  F i z e m o s  u m  
documento com o que pensamos 
e porque não apoiamos a 

reeleição”, afirmou Mauro.
 “Há uma dificuldade 

financeira muito grande e não foi 
assim que ele começou o 
Governo. Culpou a crise, culpou 
o passado e essa não é uma 
estratégia muito adequada”, 
concluiu o ex-prefeito.

ELEIÇÕES 2018

No meio do muro Mauro Mendes
descarta ataques a Pedro Taques

Democrata diz não querer debater Pedro Taques, e sim, Mato Grosso, seus problemas e alternativas, sem qualquer movimento contra atual governador

Redação c/ M.N

Mauro Mendes com Taques, política de bons adversários    

Foto: Arquivo

Cáceres-MT, quinta-feira 14 de junho de 2018

Luverdense, União - e deve ter 
atletas sub-21. 

Há interesse da direção 
em manter alguns jogadores 

para a temporada 2019, mas 
isso só será negociado após o 
pagamento salariais referentes 
a Série D.

pós a derrota por 3 a 2 Apara o Operário de 
Ponta Grossa, fora de 

casa, o Luverdense retornou ao 
Mato Grosso, onde já iniciou a 
preparação para o clássico do 

próximo sábado, contra o 
Cuiabá, às 17hs, no estádio 
Passo das Emas. 
 O  g r u p o  s e  
reapresentou, esta manhã, no 
estádio Passo das Emas, onde 

realizou um trabalho de 
recondicionamento físico.

Para enfrentar o Cuiabá, 
o treinador terá ao menos três 
desfalques. Os atacantes 
Cleberson Tiarinha e Paulo 
Renê, expulsos na partida de 
domingo, contra o Operário e o 
volante Lorran suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo. 
Cleberson Tiarinha foi expulso 
após agredir o adversário com 
uma cabeçada. 

Paulo Renê levou o 
cartão vermelho, já no banco 
de reservas, após ter sido 
substituído.

Confira a tabela do 
Grupo B  da série C: Botafogo 
18 pontos; Operário 17; 
Bragantino 15; Tombense 14; 
Luverdense 13; Cuiabá 13; 
Tupi 11; Ypiranga 10; Volta 
Redonda 9 e Joinville 7.

 situação está mais suja Aque pau de galinheiro 
no poleiro do Galo do 

Norte, com uma operação 
desmonte, a começar pelo 
treinador Celso Teixeira, que 
se despediu do comando do 
clube azul da terra do soja, 
após a derrota para o Linense, 
no último Sábado.
 Conforme ele, que 
substituiu Paulo Foiani que 
dirigiu o time no início da 
competição, sua permanência 
d o  t i m e ,  d e p e n d i a  d a  
classificação na Série D do 
Campeonato Brasileiro. Celso 
Teixeira estava em segunda 
passagem pelo Sinop, e que foi 
breve, (a primeira foi em 
1995). 

Assumiu o comando do 

time em 15 de junho, teve duas 
derrotas (contra o Novoperário 
e o Linense) uma vitória contra 
o Ceilândia garantindo vaga na 
segunda fase da Série D e a 
vitória de domingo passado, no 
tempo normal contra o 
Linense, levando a decisão 
pênaltis, mas perdeu por 4 a 2 e 
foi eliminado.

Além do técnico, a 
diretoria do Galo, numa análise 
franca após a eliminação, já 
e s t á  p r e p a r a n d o  o  
encerramento dos contratos 
com os 19 jogadores que serão 
dispensados até o fim da 
semana. 

Segundo o diretor de 
futebol, Antônio Marcos de 
Azevedo, a diretoria já 
conversou com os atletas e, a 

partir de agora, vão ser 
concluídas as rescisões e 
d e m a i s  p r o c e d i m e n t o s  
b u r o c r á t i c o s  p a r a  
d e s l i g a m e n t o  d o s  
profissionais. Não foram 
informados valores para quitar 
a folha e encargos.

A tendência é do Sinop 
disputar, no segundo semestre, 
a Copa Federação, cuja data 
ainda será anunciada pela 
FMF. 

Entretanto, a diretoria 
ainda não sinalizou quem deve 
ser o novo treinador. 

A diretoria também vai 
priorizar no sub-15, sub-17 a 
C o p a  F e d e r a ç ã o  M a t o  
Grossense de Futebol - que 
reúne clubes da primeira 
d i v i s ã o  c o m o  C u i a b á ,  

OPERAÇÃO DESMONTE

Galo ciscou em algumas partidas, chegou a vencer algumas, na ultima inclusive venceu o adversário no Gigante, mas foi despachado da série D nas penalidades

S.N c/ Redação

Em casa contra o Linense, o Sinop deu adeus  à série D  

 Foto: Diego Oliveira

CLÁSSICO REGIONAL

S.N c/ Redação

Duelo envolve os dois representantes de MT na série C   

Foto: Assessoria CEC
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By Rosane Michels

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Gêmeos, e chega 
livre de pressão, marcando o 
início de um ciclo de boa 
comunicação e movimento 

na vida social. Amigos, novos e antigos, se 
aproximam de você. O período é ótimo 
para acordos e negociações de novos 
contratos.

Esotérico

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Gêmeos e chega 
livre de pressão, marcando o 
início de um ciclo de 
movimento positivo para 

suas finanças. O período, que dura três 
semanas, pode envolver a negociação de 
um projeto, promoção ou contrato, com 
aumento de seus rendimentos.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em seu 
signo e chega livre de 
pressão, marcando o início de 
um ciclo de movimento e 
melhora na comunicação. 

Depois de um período mais fechado e 
voltado para suas emoções, o Sol volta a 
brilhar para você, geminiano. Sucesso e 
melhora da imagem social.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Gêmeos e chega 
livre de pressão, marcando o 
início de um ciclo de 

interiorização e necessidade de distanciar-
se da vida social. Você vai preferir ficar na 
sua, junto dos seus, à qualquer 
compromisso social. Bom para leituras e 
cuidados com a saúde.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova no signo de 
Gêmeos, e chega livre de 
pressão, marcando o início de 
um ciclo de movimento 
intenso na vida social com 

aproximação de amigos. O movimento 
social pode promover a possibilidade de 
bons contatos, especialmente com grandes 
empresas e instituições.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova no signo de 
Gêmeos e chega livre de 
pressão, marcando o início de 
um ciclo de movimento na 
vida social e aproximação de 

pessoas interessantes à sua vida. Um 
romance pode começar a qualquer 
momento. Dias de maior contato e bom 
relacionamento com os filhos.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Gêmeos e chega 
livre de pressão, marcando o 
início de um ciclo de 
movimento e possíveis 

resultados positivos em projetos de médio 
prazo, especialmente os que envolvem 
pessoas e empresas estrangeiras. Dias 
ótimos para praticar a meditação.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Gêmeos e chega 
livre de pressão, marcando o 
início de um ciclo de 
interiorização e necessidade 

de intimidade. Nesta fase, suas 
necessidades emocionais serão supridas e 
você poderá viver um momento de 
plenitude emocional.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Gêmeos e chega 
livre de pressão, marcando o 
início de uma rotina intensa, 
especialmente no trabalho. 

O período, que dura três semanas, pode 
envolver um novo projeto ou emprego. O 
momento é ótimo para cuidar com mais 
carinho de sua saúde.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Gêmeos e chega 
livre de pressão, marcando o 
início de um ciclo de 

movimento na vida social e aproximação 
de pessoas interessantes para seu 
crescimento. Uma proposta de parceria ou 
sociedade comercial pode surgir a 
qualquer momento.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Gêmeos e chega 
livre de pressão, marcando o 
início de um ciclo de 
interiorização e maior 

envolvimento com a vida doméstica e os 
relacionamentos em família. O momento 
pode envolver a negociação de compra ou 
venda de um imóvel de família.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Gêmeos, e chega 
livre de pressão, marcando o 
início de um ciclo de melhora 
da imagem profissional e 

pública. O período envolve sucesso e 
reconhecimento, depois de alguns meses 
de dedicação e esforço. Ótimo para pedir 
uma promoção.

Destaque Especial de hoje ao empresário 
Francisco Alves da  Costa, proprietário da 
Capitalize Promoções e Eventos que realiza 
todos os anos a melhor festa julina de 
Cáceres e região o "Arraia Corrêa".  Esse 
ano muita diversão com segurança e o 
tradicional festival de prêmios. Nosso 
abraço extensivo a toda equipe da 
Capitalize.

Fazer aniversário é celebrar a vida. E quem 
festejou mais uma data natalícia foi a 
jornalista e escritora Martha Baptista que na 
oportunidade recebeu o tradicional 
Parabéns a você. Que sua vida seja sempre 
marcada por bons momentos são os nossos 
desejos. Feliz Niver!!!

Brindou mais um ano de vida a nossa querida amiga 
Rachel Tegon de Pinho a quem enviamos os sinceros votos 
de felicidades e muitos anos de vida repletos de saúde e 
vitórias.

Apagando velinha a gatinha Laisa Renata que recebe as 
homenagens dos familiares e amiguinhos. Que Papai do 
Céu derrame bênçãos de saúde e muito amor.
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DELLIVERY/FUMO

RABO DE SAIA

TABELA DO FRETE

A Prefeitura de Cáceres e o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, realizaram Encontro Comunitário do Selo 
Unicef, uma iniciativa que tem como objetivo contribuir com a redução das 
desigualdades e a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, 
visando fortalecer a gestão municipal e qualificar as políticas públicas 
direcionadas à infância e à adolescência. Página 03

A Universidade do Estado 
de Mato Grosso (Unemat) está 
participando da 3ª edição da 
Conferênc ia  Regiona l  de  
Educação Superior para a 
América Latina e o Caribe, em 
Córdoba, na Argentina, que é 
realizada a cada 10 anos pelo 
Instituto Internacional para a 
Educação Superior na América 
Latina e Caribe, braço da 
Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco). 

Página 03

A Polícia Civil desarticulou uma 
quadrilha que atuava na “troca” de veículos 
roubados por entorpecentes em países de 
fronteira de Cáceres com a Bolívia, logrando 
tirar de circulação Giberson Campos de 
Souza, Pamela Gabriela da Silva, Gleisson 
Diorgenys Pereira e um menor.  Durante os 
trabalhos uma caminhonete roubada que seria 
trocada por drogas na Bolívia foi recuperada. 

Página 03

A primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa de 2018 
termina amanhã, (15), em Mato Grosso, prazo máximo para que produtor 
vacine todo o rebanho bovino e bubalino, de mamando a caducando, com 
exceção das propriedades localizadas no baixo Pantanal. Até a segunda-
feira (11), 84,5% das propriedades havia comunicado a vacinação ao 
Indea, o que representa 83,2% do rebanho a ser vacinado nesta etapa.

             Página 04

GARANTIAS E DIREITOS

Prefeito prestigia encontro 
comunitário do Selo Unicef

Diferencial segundo articuladora do selo Eliane Batista é que a geração atual de jovens e a futura de homens e mulheres irão auxiliar na condução  dos estudos

Francis vê no projeto, garantias para a infância e adolescência   

Foto: Esdras Crepaldi

SISTEMAS EDUCATIVOS

Unemat participa na Argentina
de conferência regional superior

Evento reúne participantes de 40 países, no destaque Vera Maquêa   

Fotos: Reprodução

LADRÕES & MULAS

Quadrilha presa agia no eixo 
Cuiabá/Cáceres via Bolívia

Gilberson integrava a quadrilha reincidente em roubos e tráfico  

 Fotos: PJC/MT

SEXTA FEIRA MÁXIMA

Contagem regressiva para fim
da etapa de vacina anti aftosa

Campanha de vacinação havia sido prorrogada por 15 dias   

Foto: Indea-MT

Policia acaba com bando
de boca do disque-drogas

Vitima esfaqueada acusa
agressor de ser ciumento

Impasse e prejuízos dividem
caminhoneiros e produtores
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