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FEIRA DA EMPAER
Com o deputado Dr. Leonardo e executivos da Empaer, Fávaro visitou Unidades Demonstrativas com Tecnologia e Alternativa de Renda ao Agricultor Familiar

Em Cáceres vice destaca
investimentos no campo
Foto: Durcy Areolo

Durante a Feira Tecnológica da Agricultura Familiar, que
comemorou os 53 anos da Empaer em Cáceres, o vice-governador Carlos
Fávaro falou do trabalho do Governo do Estado na atual gestão frente a esta
importante fonte econômica para Mato Grosso. Para ele, um dos grandes
desafios de Mato Grosso é promover a regularização ambiental trazida
pelo novo Código Florestal. Página 03

NUEVA PALMIRA

Collor sugere discussão de
Hidrovia Cáceres/Uruguai

Página 05

Fávaro, Dr. Leonardo e cúpula da Empaer, no jubileu da Empaer
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Vai...Idosos Sim!
A Lógica do Amor de Deus
Na primeira Leitura, o profeta Isaías exortanos a procurar o Senhor, a converter-nos: «Buscai o
Senhor, já que Ele se deixa encontrar; invocai-o, uma
vez que Ele está perto. Renuncie o malvado ao seu
comportamento, e o pecador ao seus projetos» (55, 67). Existe a conversão. Ela diz-nos que o caminho é
este: buscar o Senhor. Mudar de vida, converter-se... E
isto é verdade. No entanto, Jesus altera a lógica e vai
mais além, com uma lógica que ninguém compreende:
é a lógica do amor de Deus.
É verdade, tu deves procurar o Senhor e fazer
de tudo para o encontrar; mas o importante é que é Ele
quem te procura. Ele está à tua procura. Mais
importante do que buscar o Senhor é compreender que
é Ele quem me procura. Este trecho do Evangelho, esta
parábola, leva-nos a entender isto: Deus sai ao nosso
encontro.
Nesta passagem fala-se cinco vezes da saída:
saída de Deus, o dono da casa, que sai para encontrar
operários para trabalhar ao dia na sua vinha. O dia é a
vida de cada pessoa, e Deus sai de manhã cedo, no meio
da manhã, ao meio-dia, no início da tarde e até ao cair
da tarde, às cinco. Não se cansa de sair.
O Nosso Deus não se cansa de sair para nos
procurar, para nos mostrar que nos ama. «Mas padre, eu
sou um pecador...». E quantas vezes nós ficamos na
praça como aquelas pessoas [da parábola], que
permanecem o dia inteiro ali; e estar na praça significa
estar no mundo, nos pecados, estar... «Vem!» — «Mas
é tarde...» — «Vem!».
Para Deus nunca é tarde. Nunca, jamais! Tal é
a sua lógica da conversão. Ele sai de Si mesmo para nos
procurar, e saiu tantas vezes de Si mesmo que chegou a
mandar o seu próprio Filho para nos procurar. O nosso
Deus mantém sempre o seu olhar fixo em nós.
Pensemos no pai do filho pródigo: o Evangelho diz
que, ainda longe, o viu chegar (cf. Lc 15, 20). Mas por
que o viu? Porque todos os dias, e talvez várias vezes
por dia, subia à varanda para ver se o filho vinha, se o
filho voltava.
Tal é o coração do nosso Deus: Ele espera
sempre por nós. E quando alguém diz: «Encontrei
Deus», erra. No fundo, foi Ele quem te encontrou,
quem te trouxe consigo. É Ele quem dá o primeiro
passo. Ele não se cansa de sair, sair... Ele respeita a
liberdade de cada homem, mas permanece ali, espera
que nós lhe abramos um pouco a porta.
E esta é a grandeza do Senhor: Ele é humilde.
O nosso Deus é humilde. Humilha-se esperando por
nós. Está sempre ali, à nossa espera. Todos nós somos
pecadores e todos temos necessidade do encontro com
o Senhor; de um encontro que nos dê a força para ir em
frente, simplesmente para sermos bons. Contudo
estejamos atentos, porque Ele passa, Ele vem e seria
triste se Ele passasse e não o víssemos. E hoje peçamos
esta graça: «Senhor, que eu tenha a certeza de que Tu
estás à minha espera.
Sim, à espera de mim, com os meus pecados,
com os meus defeitos, com os meus problemas». Todos
temos pecados, todos! Mas Ele está ali: está sempre ali.
A meu ver, o pior pecado é não compreender que Ele
está sempre ali à minha espera, não confiar neste amor:
a falta de confiança no amor de Deus.
Neste dia jubiloso para vós, que o Senhor vos
conceda esta graça. Inclusive a mim, a todos. A graça de
ter a certeza de que Ele está sempre à porta, à espera que
eu abra um pouco a porta para Ele entrar. E sem receio:
quando o filho pródigo encontrou o pai, ele desceu da
varanda e foi ao encontro do filho.
Aquele homem idoso corria, e o Evangelho
recorda que quando o filho começou a dizer: «Pai,
pequei...», não o deixou falar; abraçou-o, beijou-o (cf.
Lc 15, 20-21). É isto que nos aguarda, se abrirmos um
pouco a nossa porta: o abraço do Pai!
***___https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/ho
milies

Hoje nos vem a mente um
desabafo de Sua Santidade o Papa
Francisco, que poucos meses depois de
assumir a missão de liderar a Igreja
Católica, novembro de 2013 aos 76 anos,
disse viver a humanidade numa época
em que os idosos não contam, são
descartados e sabem porque? Porque
incomodam! Sabia reflexão do Papa
Chico, isto, há 4 anos passados e cediço,
que a cada ano que se vai, mais os idosos
são marginalizados, principalmente pelo
governo e em muitos casos, não se
surpreendam, pela própria família.
Abrimos nosso papo informal
hoje neste espaço abordando o tema
idoso, pela sua data, estabelecida pela
Organização das Nações Unidas,
registrando ser o dia 1° de outubro, o Dia
do Idoso. Aos que tratam o sexagenário e
demais entas com descaso, importante
lembrar, que o envelhecimento é um
fenômeno biológico normal que atinge
todos os organismos vivos, mas muitas
pessoas não sabem lidar com esse
processo.
Envelhecer envolve diversos
problemas que afetam a qualidade de
vida de uma pessoa, como dificuldade
para locomover-se, problemas de
memória, além de várias doenças
crônicas comuns da idade, tais como
diabetes e pressão alta.
Muitos desses problemas
poderiam ser amenizados com a pratica
de atividades físicas, atividades
intelectuais e, principalmente, consultas
periódicas ao médico, mas aí vem o
problema:
Um direito do idoso como pessoa
legalmente amparada pela Constituição
Federal vigente, é o fornecimento
gratuito de medicamentos, um dever
constitucional que o Estado quase
sempre se omite em cumprir na sua
integralidade, não obstante o Estatuto do

idoso garantir a todos os idosos a
proteção à vida e à saúde, tudo com o
objetivo de lhe ver assegurado um
envelhecimento saudável e digno
(art.9º), assim compreendido, dentre os
demais direitos, o fornecimento gratuito
de medicamentos no sistema único de
saúde (par 2º, art.15). No espírito da lei,
vê-se que se trata de uma medida
grandiosa.
Na prática, contudo, o que se vê é
um grande descaso, pois, a sua eficácia
na maioria das vezes, só ocorre através
de ações judiciais. Além do aspecto
saúde o bonitinho estatuto do idoso,
ilustra uma maravilha de direitos
assegurados à distinta classe, senão
vejamos: Dentre outras atitudes, é
considerado crime: Discriminar pessoa
idosa, impedindo ou dificultando seu
acesso a operações bancárias, aos meios
de transporte, ao direito de contratar ou
por qualquer outro meio ou instrumento
necessário ao exercício da cidadania, por
motivo de idade; Abandonar o idoso em
hospitais, casas de saúde, entidades de
longa permanência, ou congêneres, ou
não prover suas necessidades básicas,
quando obrigado por lei ou mandado;
Expor a perigo a integridade e a saúde,
física ou psíquica, do idoso,
submetendo-o a condições desumanas
ou degradantes; Apropriar-se de ou
desviar bens, proventos, pensão ou
qualquer outro rendimento do idoso;
Reter o cartão magnético de conta
bancária relativa a benefícios, proventos
ou pensão do idoso, bem como qualquer
outro documento com objetivo de
assegurar recebimento ou ressarcimento
de dívida, etc.
Pois bem, neste momento, algum
destes direitos está sendo violado, por
velhacos que um dia serão velhos,
infelizmente, faz parte da Casa da Mãe
Joana chamado Brasil.

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para alguns proprietários de imóveis em Cáceres,
inclusive no centro, que quando desocupados
ficam abandonados, criando mato e tornando-se
locais propícios para bandidos se amoitar e atacar
pedestres. Verdadeiros mocós, com lixo, sem
iluminação, um perigo desafiando a fiscalização
municipal.
BRANCAS

Para a feira de final de semana em Cáceres com
varias opções de compras de frutas, legumes,
secos e molhados, etc. Tudo muito bem
organizado e disciplinado, tornando a pracinha
além de um local de compras, também de
encontro dos amigos, para aquele bate-papo.
PRETAS

Para o estado deplorável da Avenida Tancredo
Neves, aquela fartura de buracos, poeira e...
aquilo que um dia foi lama de tapa-buracos. Com
a chegada das chuvas, haja panela de barro pra
irritar a paciência de pedestres e motoristas,
ficando aqui um puxão de orelhas na turma da
viação e obras municipais.
BRANCAS

Foto da Semana
Para os organizadores, integrantes e participantes
da Caminhada Rosa, (Associação de
Trabalhadores Voluntários Contra o Câncer de
Mama), que lançam neste sábado, o tradicional
evento que já faz parte da programação do
Outubro Rosa. O movimento, serve como alerta
ao câncer de mama, com a prevenção da detecção
precoce da doença. Loas à Terezinha de Brito
Kondo, presidente da Associação, que coordena a
caminhada prevista para às 7h00 na Praça José de
Anchieta.
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Cáceres. A vitima, que segundo a policia tinha muitos
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JUBILEU DE ANTIMÔNIO

Carlos Fávaro afirmou aos produtores da região que um dos grandes desafios, é
promover a regularização ambiental trazida pelo novo Código Florestal, à MT

Na festa da Empaer em Cáceres
governo destaca os investimentos
Secom c/ Redação

Foto: Durcy Areolo

Vice Fávaro com lideranças políticas do agro local e regional

D

urante a Feira Tecnológica
da Agricultura Familiar,
que comemorou os 53
anos da Empresa Mato-grossense
de pesquisa, Assistência e Extensão
Rural (Empaer), em Cáceres, o
vice-governador Carlos Fávaro
falou do trabalho do Governo do
Estado na atual gestão frente a esta
importante fonte econômica para
Mato Grosso.
“Em dois anos e meio
investimos mais de R$ 15 milhões
de Reais na Agricultura Familiar,
na aquisição de equipamentos para
os pequenos produtores. Só no
último dia 28, foram entregues 242
equipamentos para 41 municípios.
Ao todo, são 50 veículos,

41 patrulhas mecanizadas, duas pácarregadeiras, dois caminhõestanque isotérmicos”.
De acordo com o secretário
de Agricultura Familiar, Suelme
Fernandes, também já foram
entregues 330 resfriadores de leite
e até o final do ano serão 500
unidades.
Para Fávaro, o evento de 53
anos da Empaer marca a grande
virada da agricultura familiar no
estado, que era deixada para trás.
“Não existem duas agriculturas.
To d a s s ã o m u i t o
importantes e dão muito resultado
econômico. Acontece que a
pequena propriedade é
desassistida, é deixada de lado, é

desprezada. E ela não precisa de
esmola, precisa da presença ativa
do governo do estado levando
informação, tecnologia, parceria,
fomento, e é isso que estamos
fazendo com muita dedicação”.
Segundo o presidente da
Empaer, Layr Mota, a feira
apresenta muitas alternativas,
resultados de pesquisas e novas
tecnologias de cultivo para diversas
culturas, da mandioca à banana, do
maracujá ao abacaxi, da
piscicultura à pecuária leiteira, da
horticultura à apicultura. O evento
aberto na quarta feira, 27, encerrouse ontem, 29, no Centro Regional
de Pesquisa e Transparência de
Tecnologia de Cáceres.
Acompanhado também do
deputado estadual Leonardo
Albuquerque, do secretário de
Ciência e Tecnologia, Domingos
Sávio, e dos presidentes regionais
da Empaer, Fávaro visitou as sete
Unidades Demonstrativas com
Tecnologia e Alternativa de Renda
para o Agricultor Familiar.
Carlos Fávaro afirmou aos
produtores da região que um dos
grandes desafios de Mato Grosso é
promover a regularização
ambiental trazida pelo novo
Código Florestal (Lei n°
12.651/2012), que vai se tornar
realidade a partir do novo Sistema
Mato-grossense de Cadastro
Ambiental Rural (Simcar).
Lançado no dia 2 de junho deste
ano, o sistema tem cerca de 113,5

FÉRIAS NO CADEIÃO

Ronda reboca vacilão
premiado em Cáceres

mil propriedades rurais em sua
base, 20 mil em estado de
atualização e 8 mil em análise.
A meta é chegar a 2 mil
análises mensais para de fato
promover a regularização
ambiental no Estado, propiciando o
desembargo prioritário a 10 mil
propriedades. Por meio de várias
parcerias, entre elas com a IDH –
Iniciativa de Comércio
Sustentável, promovida no início
deste mês, a expectativa é triplicar
esse número.
Ele explicou que assim que
chegou à Sema, em abril do ano
passado, deparou-se com uma
situação muito crítica. O Sicar,
sistema federal, em três anos havia
cadastrado mais de 100 mil
propriedades, mas, analisado cerca
de 2,5 mil e aprovado menos de 100
cadastros.
O Cadastro Ambiental

Rural (CAR) é um registro
eletrônico obrigatório para todos os
imóveis rurais, com a finalidade de
integrar as informações ambientais
das propriedades e posses rurais do
país, compondo base de dados para
controle, monitoramento,
planejamento ambiental e
econômico e combate ao
desmatamento.
Com relação à Autorização
Provisória de Funcionamento
(APF) Rural, Fávaro destacou que
a Sema está analisando
normalmente as demandas que
chegarem.
O Banco do Brasil
suspendeu a exigência até
31/12/2017, mas a partir de 1° de
janeiro de 2018 as propriedades
que não tiverem não poderão
acessar financiamento e ainda
poderão ser multadas e embargadas
pelas equipes de fiscalização.

ITINERANTE

Secretaria de saúde instala
gabinete em UBS de Cáceres
Assessoria

O

Prefeito Francis Maris, em
conjunto com a secretária de
saúde, vem buscando meios
para melhorar o atendimento no
setor. A secretaria, que já teve
muitos avanços nestes últimos anos,
volta a inovar e a Secretária de Saúde
Evanilda Nascimento está dando
expediente de forma itinerante,
fazendo seus trabalhos diretamente
nas unidades básicas de saúde, a

primeira experiência foi realizada na
Unidade do bairro Guanabara.
Para a Evanilda essa é uma
forma de ver como o sistema está
funcionando, ver possíveis falhas e
já apontar formas de corrigir os atos
falhos. Além de dar uma resposta à
população dos bairros, podendo
assim ouvir diretamente da
população os anseios com relação à
saúde.
Foto: Ronivon Barros

Da Redação

P

oliciais do Grupo de
Apoio da PM – 6º BPM –
de Cáceres realizavam
patrulhamento pelas ruas do
bairro Nova Era na manhã de
anteontem, 28, abordando
suspeitos, quando depararam
com Vanderley Gonçalves de
Oliveira, 28, figurinha carimbada
na delegacia e nos arquivos da
PM, pela pratica de crimes.

Abordando, o individuo
que estava em uma motocicleta,
não esboçou reação e identificado
pelos documentos como o
premiado com mandado de prisão
expedido pela justiça, Vanderley
foi encaminhado ao Cisc,
oficializada sua prisão pelo
cumprimento do MP e
encaminhado ao cadeião do Nova
Era, (bairro onde foi preso) para
Foto: PM-MT

curtir boa temporada atrás das
grades.
As rondas policiais pelas
ruas de Cáceres tem sido
ostensivas por parte da policia
militar, que vez por outra tem
tirado de circulação indivíduos
premiados com mandados de
prisão.
E segundo os PMS, são
vários que ficam pela periferia,
moscando em busca de vitimas,
mas sempre tem vaga na barca pra
bandido ganhar carona até o Cisc.

Unidade Básica de Saúde do Jd. Padre Paulo

Vanderley Gonçalves de Oliveira, férias forçadas no cadeião
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TRITON CHEIA

Checagem dos policiais na camioneta constatou que a carroceria apresentava sinais de soldas e parafusos que se encontravam soltos e nela, estava a droga

Presa, dupla saiu da região de
Cáceres com 140 quilo de coca
A

Parecis-Net c/ Redação

Fotos: Documentos

nderson Sales Dourado,
25, e Rafael de Oliveira
Costa de 24, foram presos
na madrugada desta sexta-feira
(29), por volta de 1h00, em
Campo Novo do Parecis, com
136 tabletes de pasta base de
cocaína.
A prisão se deu em uma
ação conjunta entre a Polícia
Rodoviária Federal, o núcleo de
inteligência do 7º Comando
Regional, Força Tática do 7º
Comando Regional e
Patrulhamento Rural da 16ª
CIMPM de Campo Novo do
Parecis.
Conforme o Boletim de
Ocorrência, as guarnições
receberam informações de que
uma caminhonete L-200 Triton
branca com placas de Tangará da
Serra, estaria vindo de Pontes e
Lacerda com uma grande
quantidade de entorpecentes.
Diante das informações
repassadas, as guarnições
realizaram um bloqueio na
Avenida André Maggi, saída para
o município de Sapezal, por volta
de 23h30.
A caminhonete se
aproximou do ponto de bloqueio
onde foi realizada a abordagem e

Tangará da Serra pelo valor de 15
mil reais.
Diante dos fatos,
Anderson e Rafael foram

conduzidos para a Delegacia de
Campo Novo do Parecis para as
providências cabíveis.

MAU COMEÇO

Desbaratada quadrilha que
assaltou livraria em Jauru

PJC c/ Redação

P

Mulões Anderson e Rafael, rechearam carro com a cocaína

mediante checagem do veículo
foi constatado que a carroceria
apresentava sinais de soldas e
parafusos que se encontravam
totalmente soltos.
Conforme o Boletim,
após constar esses sinais as
guarnições deslocaram com um
veículo para a oficina onde foi
retirada a tampa traseira do

veículo onde foi localizada a
quantia de 136 tabletes de
substância análoga a pasta base
de cocaína, que totaliza
aproximadamente 140 quilos da
droga.
Segundo o B.O., à polícia
os detidos informaram que
transportariam o entorpecente da
cidade de Pontes e Lacerda para

oliciais de Pontes e Lacerda
tiraram de circulação
anteontem, integrantes de
uma quadrilha que assaltou na
última terça feira, 27, uma papelaria
no município de Jauru.
A prisão se deu após varias
investigações, que chegaram aos
suspeitos do roubo, um total de seis
pessoas: Bruna Maiara da Silva
Guedes, Pablo da Silva Cardoso,
Andersom David da Silva, Henrique
Laurentino de Jesus, Willian Cristian
Pinto Ramos e a menor de iniciais
A.P.R.C.R.
A quadrilha foi detidos em
uma chácara distante a cerca de
cinco quilômetros de Pontes e

Lacerda local que servia de ponto de
apoio para os assaltantes, que no
momento da chegada dos policiais
ao local, estavam dormindo. Em
buscas na residência os policiais
localizaram uma Pistola 9 mm da
Marca Taurus com 10 munições
intactas, celulares da vitima, chave
de um veiculo Toyota, dinheiro
oriundo do roubo e uma porção de
maconha.
Todos foram detidos e
encaminhados com os materiais
recuperados para o Cisc de Pontes e
Lacerda, sendo os maiores autuados
em flagrante e a menor encaminhada
ao juizado de menores para as
demais providencias.
Foto: PJC-MT

CICLO DE PALESTRAS

Comarca de Pontes sediará
Iª Semana Jurídica do M.P
MPR-MT c/ Redação

A

contece entre os dias 2 e 6 de
outubro, no município de
Pontes e Lacerda, a “I
Semana Jurídica do Ministério
Público - Defesa da Sociedade e da
Ordem Jurídica”.
O evento, que acontecerá
durante a semana, das 19 às 22 horas,
será realizado no Campus
Universitário da Unemat, com
abertura na segunda-feira (2), com
palestra proferida pelo promotor de
Justiça Roberto Aparecido Turin,
que é presidente da Associação
Mato-grossense do Ministério
Público e integrante do Núcleo de

Defesa do Patrimônio Público e da
Probidade Administrativa, que
falará sobre a instituição Ministério
Público.
Na seqüência, a palestra
“Improbidade Administrativa” será
ministrada pelo promotor de Justiça
de Pontes e Lacerda, Paulo
Alexandre Alba Colucci. Na terçafeira (3), a semana jurídica tem
prosseguimento, às 19h00, com a
palestra da promotora de Justiça
Regiane Soares de Aguiar, de Vila
Bela da Santíssima Trindade, que
falará sobre Direito Ambiental. Logo
após, a promotora de Justiça de São
Foto: Marcus Mesquita

Roberto Aparecido Turin, presidente da Ass. MT do MP

José dos Quatro Marcos, Karina
Sfredo Dalmolin, falará aos
acadêmicos de Direito sobre “Atos
Infracionais”.
No dia 4 de outubro, a
“Defesa do Patrimônio Cultural”
será o tema ministrado pelo
procurador federal de Cáceres,
Felipe Antonio Abreu Mascarelli.
Na seqüência, será proferida a
palestra “Violência Doméstica e
Familiar contra Mulher”, proferida
pela promotora de Justiça de Pontes
e Lacerda, Andréia Monte Alegre
Bezerra de Menezes.
Na quinta-feira (5), o
procurador de Justiça da
Especializada em Defesa Ambiental,
Luiz Alberto Esteves Scaloppe
falará sobre a “Defesa do Patrimônio
Cultural;” e o promotor de Justiça
Antonio Sérgio Cordeiro Piedade,
coordenador do Núcleo de Ações de
Competência Originária (NACO),
ministrará palestra sobre o “Júri”.
O encerramento da semana
jurídica ficará a cargo do promotor
de Justiça Pontes e Lacerda,
Frederico César Batista Ribeiro, que
abordará o tema: “Tráfico de
Drogas”. A última palestra do
encontro será realizada pelo
promotor de Justiça de Comodoro,
Saulo Pires de Andrade Martins, que
falará para os universitários sobre
“Interrogatório no Processo Penal –
A mentira do Réu”.
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ESCOAMENTO

Presidente da CRE Collor, lembra que hidrovia entre Cáceres e Nueva Palmira, no Uruguai, possui um enorme potencial no escoamento de commodities e minérios

Hidrovia Cáceres/Uruguai
será foco da CRE do senado
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

Trecho brasileiro se divide entre Tramo Norte e Sul

A

Comissão de Relações
Exteriores e Defesa
Nacional (CRE) do
Senado vai realizar uma
audiência pública buscando
soluções para viabilizar a
hidrovia dos rios

Paraguai/Paraná.
A audiência, cuja data
ainda será definida, ocorrerá por
sugestão do presidente Fernando
Collor (PTC-AL) e será realizada
em conjunto com o grupo
parlamentar Brasil-Argentina.

Estão sendo convidados
para a audiência o diretor-geral da
Agência Nacional de Transportes
A q u a v i á r i o s ( A N TA Q ) ,
Adalberto Tokarski, além de
representantes do Ministério do
Meio Ambiente, da Câmara de

Infraestrutura do Agronegócio e
do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(Dnit).
Collor menciona no
requerimento aprovado que o
grupo parlamentar BrasilArgentina definiu recentemente
seu plano de trabalho, em que
surgiu como uma das prioridades
a superação dos entraves na
hidrovia Paraguai/Paraná.
Ele lembra que a hidrovia
entre Cáceres e Nueva Palmira,
no Uruguai, possui um “enorme
potencial” no escoamento de
commodities e minérios.
Ela percorre 3.442 km em
cinco países (Brasil, Bolívia,
Paraguai, Argentina e Uruguai),
margeada por um contingente
populacional estimado em 25
milhões de habitantes.
O presidente da CRE
menciona ainda que o grupo
parlamentar Brasil-Argentina
comprometeu-se com
autoridades de ambos os países a
analisar o trecho brasileiro da
hidrovia, que é dividido em
Tramo Norte (de Cáceres a

Corumbá-MS, com 680 km) e
Tramo Sul (de Corumbá-MS à
foz do Rio Apa, com 590 km).
O objetivo é apresentar
um documento oficial com
sugestões de políticas públicas
nas áreas de governança,
regulamentar, jurídica,
econômica e de infraestrutura na
superação dos gargalos buscando
viabilizar a hidrovia.
“O transporte hidroviário
é o modo mais econômico no
deslocamento de grandes
volumes a grandes distâncias.
A hidrovia em questão é
usada no transporte de 7 milhões
de toneladas anuais, mas por
diversos fatores deixou de ser
relevante para commodities
como a soja, que é exportada para
mais de 70 países.
E por falta de
racionalidade a hidrovia também
não é utilizada para importação.
Assim, empurradores e barcaças
voltam vazios”, apontou o
senador no requerimento,
lembrando que os produtores
acabam se rendendo ao “custoso
modal terrestre”.

COMANDO VERMELHO

Rotam derruba marginal de
facção com arsenal de guerra
PM-MT c/ Redação

U

m traficante de armas
d o C o m a n d o
V e r m e l h o ,
identificado como Emerson
Rodrigo da Silva,34, foi preso
na noite desta quinta-feira (28)
em Várzea Grande, após uma
denúncia anônima relatar que
ele estaria fornecendo
armamento e munições de
grosso calibre para assaltantes
de banco.
O Batalhão de Ronda
Ostensiva Tático
Metropolitana (Rotam)
apreendeu com o suspeito uma
submetralhadora com
marcações do Comando
Vermelho, dez pistolas e mais
de 300 munições.
De acordo com o
boletim de ocorrência, por

volta das 22h, equipes da fuzil cal 9mm, 556 e 762 (todas entorpecentes e todo material
R o t a m r e c e b e r a m u m a de calibre restrito), dinheiro arrolado, confirmando a
denúncia anônima dizendo que em espécie, tabletes de denúncia.
um suspeito em um Gol prata
estaria vendendo armas no
bairro Figueirinha.
Ao chegar ao local os
policiais encontraram o carro
em frente a uma residência e
após buscas no veículo foram
encontradas munições de
calibre 9mm.
Os policiais entraram na
residência, mas nada foi
encontrado. Após diligências,
os militares se deslocaram até a
casa de Emerson, no bairro
Construmat.
No interior da casa
foram localizados um arsenal
de armamentos de calibre
restrito, munições de pistola e Emerson estava com submetralhadora, 10 pistolas e mais de 300 munições

Foto: Vinicius Moraes
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Ta m b é m f o r a m
encontrados armamentos
dentro de caixas de som, no
interior de sofás, em uma
maleta em cima do guardaroupa, e entorpecentes dentro
de baldes e em diversos
esconderijos na casa. Os
armamentos continham as
inscrições “CV MT”, da facção
Comando Vermelho.
A i n d a f o r a m
encontradas balanças de
precisão, papel insufilm e
outros que comprovam o
comércio de entorpecente.
Após toda a verificação e
apreensão dos materiais, o
suspeito foi conduzido à
Central de Flagrantes para que
fossem tomadas as
providências.

GERAL
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QUEIMADAS ZERO
Mesmo aumentando os recurso investidos no combate às queimadas, de 1° de
janeiro a 24 de setembro, houve um aumento de 49% nos focos de calor no Estado

Período proibitivo do fogo
foi prorrogado por 15 dias
Sema c/ Redação

Foto: G-1

Setembro começou com aumento de 0,80% nas queimadas

E

m razão das condições
climáticas, a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente
(Sema) informa que o período
proibitivo para as queimadas em
Mato Grosso será prorrogado até 15
de outubro. A proibição que se
iniciou no dia 15 de julho, por meio
do Decreto 1.092, e terminaria neste
sábado (30). Um novo decreto será
publicado estendendo a proibição
até 15 de outubro.
Conforme o secretário
executivo da Sema, André Baby, as
instituições que integram o Comitê
do Fogo, entre elas Sema, Corpo de
Bombeiros, Secretaria de Segurança
Pública (Sesp) e Defesa Civil,
levaram em conta na decisão a
escassez de chuva e a baixa umidade
relativa do ar em grande parte dos
141 municípios de Mato Grosso.
Alguns estão a mais de 60 dias sem
chuva o que potencializa o risco do
fogo.
Mesmo aumentando em 7
vezes o volume de recurso investido
no combate às queimadas, cerca de
R$ 3 milhões, de 1° de janeiro a 24 de
setembro deste ano, houve um
aumento de 49% nos focos de calor
no Estado. Mato Grosso trabalhava
com dados positivos até a primeira
semana de setembro. Para se ter uma
idéia, nos primeiros 30 dias do
período proibitivo, entre 15 de julho
e 15 de agosto, a redução era de 43%
nos focos de calor. E entre o fim de
agosto e início de setembro, a queda
era de 20%. Setembro já começou
com números negativos, até o dia 10
desse mês houve aumento de 0,80%

nas queimadas.
Apesar dos números
estarem negativos, motivados
principalmente pelas condições
climáticas de estiagem, Mato Grosso
mantém uma distância de 20% nos
números apresentados pelos estados
da Amazônia Legal, que somaram
um acrescimento de 68,8% nos focos
de calor no mesmo período,
chegando a 146.616 focos; o Brasil
teve um incremento de 54,7%,
atingindo 191.691 focos de calor.
Em números absolutos, o Estado
somou 36.811 focos, enquanto no
ano passado, neste período, foram
24.661.
O tenente coronel Paulo
André Barroso, comandante do
Batalhão de Emergências
Ambientais (BEA), explica que as
equipes trabalham incansavelmente
para dar cobertura a todo Estado.. O
período proibitivo para as
queimadas iniciou no dia 15 de julho
e segue até o dia 15 de outubro,
podendo ainda ser prorrogado.
Nesta época, utilizar fogo
para limpeza e manejo nas áreas
rurais é crime passível de seis meses
a quatro anos de prisão, com
autuações que podem variar entre R$
7,5 mil a R$ 1 mil (pastagem e
agricultura) por hectare. Nas áreas
urbanas, o uso do fogo para limpeza
do quintal é crime o ano inteiro.
As denúncias podem ser
feitas na ouvidoria do BEA pelo
0800 647 7363, no 193 do Corpo de
Bombeiros ou diretamente nas
Secretarias Municipais de Meio
Ambiente.
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PEDREIRA

O Cacerense que não vem bem das penas, embora jogando equilibradamente de igual pra igual com seus adversários, pega amanhã o Leão, líder isolado da copa

Copinha abre 3ª rodada e Fera
pega o Leão amanhã no Dutra
Da Redação
Foto: Agrício SPA

A

Copa FMF 2017 em sua
terceira rodada começou
na noite de ontem,
marcando a estréia do Cuiabá,
que pegou o Luverdense na Arena
Pantanal na capital às 19h00,
partida ainda não iniciada quando
do fechamento desta edição.
O campeonato prossegue
amanhã com mais dois jogos, o
Leão da Colina, líder DomBosco, encara no Dutrinha pela
manhã, 9h00, o lanterna
Cacerense e no estádio Luthero
Lopes às 18h00, o encontro será

entre União x Sinop.
O Cacerense que não vem
bem das penas, embora jogando
equilibradamente de igual pra
igual com seus adversários ainda
não achou o caminho do gol, pega
portanto longe de sua torcida, o
Dom Bosco, líder isolado da
competição, com quatro pontos
conquistados em dois jogos, e
jogando fora de casa.
Conforme a tabela,
passadas duas rodadas, União e
Mixto dividem a segunda
colocação na tabela de

classificação com vantagem para
o Colorado no saldo de gols,
porém o Alvinegro só jogou uma
partida. O Sinop, com um ponto
fecha na quarta posição o grupo
de classificados.
Cacerense e Luverdense
também com um ponto somado
vêm logo na seqüência. O Cuiabá,
que ainda não estreou na Copa
FMF, está na sétima posição. Para
esta terceira rodada, a Comissão
de Arbitragem da Federação
Matogrossense de Futebol
definiu a seguinte escala para os
Derrotado pelo Mixto, Cacerense pega o Dom-Bosco amanhã

BOLA PRÁ FRENTE

Luverdense encara o Ceará
esta noite no Passo das Emas
Uol c/ Redação

D

epois de quase dois
meses afastado do
elenco do Luverdense
por conta de uma lesão no púbis, o
volante Ricardo deve ser uma das
novidades da equipe na partida
deste sábado, contra o Ceará, pela
27ª rodada do campeonato
Brasileiro. “Graças a Deus pude
me recuperar bem. Estou na fase
de transição com os preparadores
físicos Marcos e Fumaça e a
expectativa é de que eu possa
estar à disposição do Júnior
Rocha, já para o jogo de sábado.
Tudo o que eu quero é ajudar a

equipe dentro de campo, porque
ficar de fora é muito chato” disse
o volante.
Outra novidade na equipe
de hoje, deve ser o meia Marcos
Aurélio. O jogador foi poupado
pela comissão técnica na partida
de Pelotas e tem presença
garantida no joga deste sábado,
até porque o volante Gully, com
três amarelos está suspenso. “Por
estar em uma sequência muito
grande de jogos, o professor
Júnior e a comissão técnica,
optaram por me deixar treinado
em Lucas do Rio Verde, durante
Foto: UOL

No primeiro turno, Lec arrancou empate do rival no nordeste

toda a semana passada.
Pude me preparar bem
para a partida de amanhã e estou à
d i s p o s i ç ã o d o t r e i n a d o r.
Conseguimos uma vitória muito
importante lá em Pelotas e
precisamos dar seqüência, nas
duas partidas que teremos em
casa, contra o Ceará e o
Figueirense” avalia Marcos
Aurélio.
Para a partida de logo
mais no Passo das Emas, o
técnico Júnior Rocha, confirmou
que mandará a campo a mesma
equipe que venceu o Brasil, com
exceção do volante Gully que está
suspenso. “O Marcos Aurélio,
que foi preservado no jogo
passado, entra no lugar do Gully.
Nós temos o Ricardo que também
pode jogar por ali, porém está
voltando de lesão e ainda não está
100% fisicamente. É um jogador
que volta em um momento
importante e que vai nos ajudar
bastante” acredita Júnior Rocha.
A provável equipe do
Luverdense para enfrentar o
Ceará amanhã, deve ter: Diogo
Silva, Aderlan, Pablo, Willian e
Paulinho. Moacir, Marcos
Aurélio, Rafael Silva e Sérgio
Motta. Rafael Ratão e Roni.

confrontos de: Cuiabá x
Luverdense, nesta sexta-feira
Arena Pantanal,
Árbitro:
Leonardo Lorenzatto - Ass 01:
Elizangela Almeida da Silva - Ass
02: Jorge Luiz Almeida - 4º
Árbitro: Alberth Costa; Dom
Bosco x Cacerense – domingo no
Presidente Dutra, Árbitro: Wilson
Pinheiro Medrado - Ass 01: João
dos Reis Marques - Ass 02:
Gislan Garcia e 4º Árb: Renan
Cutas Pará; União x Sinop,
domingo no Luthero Lopes em
Rondonópolis, Árbitro: Silvio

André Loureiro - Ass 01: Maciel
Barbosa dos Reis - Ass 02:
Douglas Adib Nogueira e 4º Árb:
Leonardo Lorenzatto.
A rodada prossegue na
próxima quarta feira, quando o
derby dos milhões reúne na Arena
Pantanal, Mixto x Cuiabá, às
20h00 e terá no apito o árbitro
Luiz Paulo de Moura Pinheiro,
auxiliado pelos assistentes João
dos Reis Marques e Patrick
Tavares, com Carlos Bruno dos
Santos, como quatro arbitro.
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By Rosane Michels

Esotérico
Mercúrio deixa o signo de
Virgem e começa a caminhar
através de Libra marcando um
período de intenso movimento
em seus relacionamentos
pessoais e profissionais. Você estará mais
simpático e comunicativo e novas
amizades podem ser firmadas nas
próximas semanas, assim como as
antigas renovadas.

Mercúrio deixa o signo de
Virgem e começa a caminhar
através de seu signo indicando
um período de intenso
movimento na vida social, nos
relacionamentos e nos contatos
comerciais, que começam a ficar mais
interessantes. Acordos, negociações e
novas amizades podem ser feitas.

Mercúrio deixa o signo de
Virgem e começa a caminhar
através de Libra marcando um
período de movimento intenso
para os seus projetos de trabalho. Um
novo projeto pode marcar este período
trazendo novas pessoas para o seu
convívio. Se estiver desempregado, este
é um bom período para entrevistas de
emprego.

Mercúrio deixa o signo de
Virgem e começa a caminhar
através de Libra marcando um
período de interiorização e
necessidade de distanciar-se da vida
social. Você estará mais fechado e
introspectivo, mais voltado para suas
emoções e passado. O momento é ótimo
para o planejamento de um novo projeto.

Mercúrio deixa o signo de
Virgem e começa a caminhar
através de Libra marcando um
período de movimento em sua
vida social, aproximação de novos
amigos e renovação de antigas
amizades. O momento é ótimo para boas
conversas com seu amor, ou mesmo com
os filhos, que trarão maior proximidade
entre vocês.

Mercúrio deixa o signo de
Virgem e começa a caminhar
através de Libra marcando um
período de movimento
interessante em sua vida social, com
aproximação de novas e antigas
amizades. O momento é ótimo para
contatos com grandes empresas, clubes e
instituições, que podem resultar em um
novo contrato.

Mercúrio deixa o signo de
Virgem e começa a caminhar
através de Libra marcando um
período de maior movimento em
sua vida doméstica e nos relacionamentos
em família. Sua casa pode passar a ser o
melhor lugar do mundo para encontros
entre amigos e parentes queridos.
Aproveite as boas energias para promover
almoços e boas conversas.

Mercúrio deixa o signo de
Virgem e começa a caminhar
através de Libra marcando um
período de movimento
importante e interessante em seus projetos
profissionais e planos de carreira. Você
estará mais aberto e comunicativo, mais
simpático e extrovertido. Aproveite este
bom momento para apresentação de novos
projetos e palestras.

Mercúrio deixa o signo de
Virgem e começa a caminhar
através de Libra marcando
um período de movimento
intenso em questões que envolvem
acordos e negociações, assim como em
contatos comerciais, que podem resultar
em novos contratos. A comunicação
melhora significativamente.

Mercúrio deixa o signo de
Virgem e começa a caminhar
através de Libra marcando um
período de movimento intenso
em projetos de médio prazo,
especialmente os que envolvem viagens
internacionais e estudos em outro país.
Um processo de intercâmbio ou
mudança de país dá um passo à frente.

Mercúrio deixa seu signo e
começa a caminhar através de
Libra marcando um período
de movimento interessante
em sua vida material e financeira. Bons
acordos e negociações podem ser
firmados e aprovados resultando no
aumento de seus rendimentos. O
dinheiro chega com mais facilidade.

Mercúrio deixa o signo de
Virgem e começa a caminhar
através de Libra marcando um
período de interiorização e
necessidade de distanciar-se da vida
social. Você estará mais reflexivo e sua
capacidade de negociação mais apurada.
Uma sociedade ou parceria financeira
pode ser negociada e firmada neste
período de algumas semanas.

Feliz Aniversário Marcia Elizabeth Sedlacek! Desejamos que este dia contenha toda alegria que você
merece. Que não falte a paz, a saúde e o amor. Temos certeza que a vida será sempre sua grande amiga. Por
isso desfrute em grande estilo do dia de hoje, mas também de todos os outros que serão lindos e
inesquecíveis. Receba o carinho e os parabéns da família do JCC.

Desembarcou em Santa
Cruz de La Serra a nossa
amiga Noely Ortega, que
a p ro v e i t a u n s d i a s
curtindo as belezas da
cidade boliviana.
Aproveite, você merece
esse passeio. Na foto em
frente a Catedral Basílica
Menor San Lorenzo.

Felicitamos a querida Caroliny Mary Mesquita Garcia,
que amanhã comemora mais um natalício. Que essa
data se repita por muitos anos, sempre com saúde, amor
e prosperidade. Seja feliz!!!
De volta a terrinha o casal Sandro Dias
Benevides e Virginia Martins Santullo. Desta vez
de mala e cuia para alegria dos familiares.
Sejam bem vindos!!!

