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SHOWS

Cáceres será palco neste
sábado do “Encontro Crystal”
Foto: Assessoria

Para promover encontros e valorizar os cantores regionais, a
cerveja Crystal leva a Cáceres neste sábado o “Encontro Crystal”.
O show gratuito acontece no Petroluz (Posto Rio Paraguai), dia
22/04, a partir das 18 horas. Página 03

OPERAÇÃO STELLIO NATUS

Polícia Federal combate fraudes no seguro
desemprego em Mato Grosso e mais 3 Estados
Foto: Divulgação

Dupla Frank & Diego

TALENTO MIRIM

Grupo Juba patrocina Quimono
para promessa do Jiu Jitsu
Foto: Assessoria

O
J u b a
Supermercados, mais uma
vez demonstra seu
compromisso social com
Cáceres, e ajuda um atleta
mirim, de 11 anos, a poder
praticar Jiu Jitsu, uma arte
marcial japonesa, que
utiliza uma série de
diferentes técnicas e golpes
corporais com objetivo de
derrotar ou imobilizar o
adversário.

Operação Stellio Natus

A Polícia Federal deflagrou na madrugada de ontem a
Operação Stellio Natus, que visa combater fraudes no segurodesemprego. Página 04

Página 03

Página 05

Atleta Mirim Carlos Alberto recebendo o quimono

SEGURANÇA

Operação 'Bairro Seguro' cumpre
mandados de prisão em todo o Estado
Foto: Lenine Martins/Sesp-MT

A Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp-MT) deflagrou, nas primeiras
horas de ontem (19.04), a “Operação Bairro
Seguro”. A ação ocorre simultaneamente nos
141 municípios de Mato Grosso. Página 05

Café da
Manhã
Página 02
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Ação ocorre nos 141 municípios do Estado
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Lava-Jato, pós delação Odebrecht
As atuais delações realizadas na
operação Lava-Jato trazem vários tipos
penais. A princípio é importante salientar
que a delação por si só não é suficiente para
condenar o acusado, pois, além disso, tem
que haver indícios de autoria do delito. O
meio de se investigar é através de um
Inquérito onde a autoridade competente vai
verificar se existem indícios mínimos de
que a pessoa delatada cometeu os crimes a
ela impetrados.
Entretanto é importante salientar
que no momento que tramita o inquérito a
pessoa está sendo investigada e não
acusada. Porém se no decorrer das
investigações forem encontrados os
indícios mínimos de autoria, o delatado
pode ser alvo de uma denuncia que tem
como o titular o Ministério Publico.
Denuncia essa, que pode ou não ser
recebida pelo Poder Judiciário. Em caso de
recebimento da denuncia, o delatado passa
então a ser réu no processo. Os tipos penais
na investigação da operação Lava-jato são
corrupção ativa, corrupção passiva,
lavagem de dinheiro e caixa dois.
Lembrando que a corrupção ativa é
o ato de oferecer vantagem, qualquer tipo de
benefício ou satisfação de vontade, que
venha a afetar a moralidade da
Administração Pública. Só se caracteriza
quando a vantagem é oferecida ao
funcionário público.
Já o crime de corrupção passiva é o
tipo penal praticado pelo funcionário
publico, quando ele pede ou exige alguma
vantagem ilícita, tendo em vista a função
publica por ele empenhada.
A lavagem de dinheiro é um
processo onde os lucros gerados a partir de
atividades ilegais como um recebimento de
uma empresa ou cliente. Após esse trâmite
geralmente o beneficiário desse dinheiro
sujo lança em suas contas correntes ou
patrimônio como se fosse limpo, ou seja
são disfarçados ou ocultados para que
possam aparentar ter origem lícita.
E caixa dois é um crime praticado
geralmente por políticos em campanha. Do
qual de se tem o dever de declarar os valores
de uma campanha perante os órgãos de
fiscalização competentes do poder
executivo. Entretanto, o mesmo recebe esse
valor e não é declarado legalmente ou
fazendo parte de uma caixa dois e não
contabilizado.
Todos esses tipos penais envolvem
penas de reclusão, ou seja, prisão. Porém
para chagar a este ponto de condenação ou
absolvição, o processo tem que ter o seu
trâmite legal, ou seja, conferir aos acusados
o direito do contraditório e da ampla defesa
e transitar em julgado a sentença
condenatória ou absolutória. Usando como
paradigma o processo do mensalão a
estimativa de se chegar a uma conclusão e
em média de 10 anos, levando se em conta o
número de acusados.

Atenção ao perigo do desafio da Baleia Azul
A sociedade moderna vive a
rotina acelerada e totalmente
dependente da tecnologia, porém esta
mesma tecnologia que auxilia traz
malefícios, o último descoberto é o
Desafio da Baleia Azul (ou Blue
Whale Challenge). O jogo com nuance
macabras estimula os adolescentes ao
suicídio, proporcionando uma onda de
medo visto os impactos negativos.
O desafio começou na Rússia
onde as autoridades somam mais de
150 casos, e chegou ao Brasil. No
início do mês de abril acendeu-se a luz
do alerta em nosso país com os
primeiros casos, em Mato Grosso
também paira a suspeita no caso de
suicídio da menor em Vila Rica
ocorrido no dia 11 de abril.
O jogo e a forma como o
mesmo seduz os jovens chama atenção
de médicos, psicólogos e de pais pelo
mundo inteiro, mas como bloquear
esta febre e conseguir protegê-los?
A resposta não é simples, mas
se encontra, principalmente, na
criação de elos com os jovens e assim
fomentar afinidades, mudando e
inserindo novos hábitos. O diálogo
entre pais e filhos ainda é a melhor
alternativa, assim como fazer parte da
vida, conhecer a rotina e o núcleo de
amigos.
As informações são divulgadas
de forma acelerada, por isso vale a
pena inserir os assuntos, ouvir o
posicionamento do jovem. Esse hábito
do diálogo deve ser inserido desde a
mais tenra idade, para que se
solidifique ao longo do tempo.
Caso identifique alguma

MIGUEL JUAREZ R. ZAIM – Doutor
em Ciências Jurídicas e Sociais,
Especialista em Direito e Processo Penal,
Direito e Processo Civil, Direito
Constitucional, Direito Tributário, Direito
Imobiliário e Direito Ambiental.

atitude diferente, é importante que o
pai ou responsável busque auxílio do
psicólogo para uma análise
profissional e assim formular um
tratamento adequado.
O Brasil é o país mais
depressivo da América Latina, e por
isso a sociedade deve ter maior
atenção a este novo desafio que quer
sucumbir os jovens. A exemplo da
França, precisamos dar início a uma
forte campanha unindo forças entre
movimentos sociais, sociedade, em
parceria com a Educação e Saúde,
colocando todos em atenção
redobrada, para que os jovens se
conscientizem que nenhum desafio
merece ariscar o bem mais precioso de
todos, a vida.
Se a “onda” é desafios, vamos
nos desafiar com coisas positivas, que
engrandeçam a alma e auxilie a vida
ser melhor, que tal desafiar o grupo de
amigos a visitar um lar com crianças
carentes, ou de idosos? Ou unir forças
e coletar donativos para distribuição a
famílias carentes?
Podemos virar o jogo e ganhar
uma vida, basta somente atenção e
trabalho em equipe.
Dra Laura Oliveira Gonçalves
(CRP/MT 18/2109) - Psicóloga atua
na Abordagem Sistêmica (Terapeuta
para casais, crianças, família,
adolescentes). Especialista em
Avaliação Psicológica e Especialista
em Psicologia do Trânsito.
Instagram: dralaura_psicologiaclinica
– Cel.: (65) 98135-8840.
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IMPOSTO DE RENDA
No próximo dia 28 de abril, termina o
prazo para que os contribuintes enviem a
declaração do Imposto de Renda à
Receita Federal. Quem obteve
rendimentos acima de R$ 28.559,70 ao
longo do ano passado deve informar os
ganhos ao Leão. A Receita alerta ainda
que os contribuintes que perderem o
prazo estarão sujeitos ao pagamento de
multa mínima de R$ 165,74 e máxima de
20% do imposto devido. Se depois de
transmitir o documento o contribuinte
perceber que houve falhas no
preenchimento, é necessário enviar à
Receita uma declaração retificadora. Até
às 17h dessa segunda-feira (17), os
sistemas da Receita Federal receberam
quase 12,4 milhões de declarações do
Imposto de Renda da Pessoa Física. A
expectativa é de que, até o fim do prazo
28,3 milhões de pessoas entreguem a
declaração. Neste ano, o programa
Receitanet foi incorporado ao PGD
IRPF 2017, ou seja, não é mais
necessário instalar a ferramenta
separadamente.
CORRIDA DO TRABALHADOR
Com mais de 12 mil reais de premiação
em dinheiro, a 1ª Corrida Comunitária
do Trabalhador já teve 40% do limite de
inscrições preenchidos. E o período para
efetuar inscrições segue aberto via
internet até dia 25 de abril, ao valor
individual de R$ 60,00, com percurso de
7km, várias outras atrações, máximo de
mil inscritos e ponto de largada no Miniestádio Ruiter de Carvalho, no bairro
Três Barras, no dia 07 de maio, às 07h,
em Cuiabá (MT). Os interessados em
participar precisam ter no mínimo 18
anos e devem efetuar as inscrições pelo
site www.morro-mt.com.br. Com
exceção dos moradores do bairro Três
Barras, pois esses podem se inscrever de
forma gratuita no Centro Comunitário
do Três Barras. Mas será preciso
apresentar comprovante de moradia para
ter acesso à gratuidade. E também tem
direito de inscrições grátis os
trabalhadores sindicalizados em
sindicatos ligados ao NCST-MT.
VISTO ELETRÔNICO
A entrada no Brasil de turistas
provenientes dos Estados Unidos,
Canadá, Austrália e Japão será facilitada
a partir do final de 2017. Com o novo
sistema e-Visa, que está sendo
desenvolvido pelo Ministério das
Relações Exteriores, todo o processo de
solicitação de vistos, pagamento de
taxas, análise, concessão e emissão
poderá ser feito pela internet, com tempo
previsto de 48 horas. Essa facilitação,
prevista no Plano Brasil + Turismo,
lançado na semana passada pelo
Ministério do Turismo, trará um grande
incremento ao setor. Com a medida, a
previsão é de que sejam injetados R$ 1,4
bilhão na economia do País em dois
anos.
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FIM DA LINHA

Diante dos fatos, suspeitos e materiais apreendidos foram encaminhado ao CISC para providências que o caso requer

Boca de Fumo no Bairro Jardim Imperial é
estourada pelo Grupo de Apoio do 6º BPM
Da Redação
Foto: PM

N

a noite de terça-feira, por
volta das 23 horas, o
Grupo de Apoio do 6º
Batalhão de Polícia Militar,
durante rondas, foi interceptado
por uma pessoa que relatou muita
movimentação em uma
residência azul no Bairro Jardim
Imperial, indicando um possível
ponto de venda de drogas.
De posse das informações
a equipe de policiais foi até o
local, em conversa com os
proprietários, perguntaram
quanto ao provável comércio de
entorpecentes, o que foi negado
pela senhora S. M. J. de 43 Anos,
a mesma ainda informou que a
casa seria do senhor R. C. S. de 46
anos.
Após conversa, os
policiais pediram permissão para
entrar o que foi concedida pelos
dois.
Em revista minuciosa, os
policiais encontraram em cima de

suspeitos e materiais apreendidos
foram encaminhado ao CISC

SHOWS

Cáceres recebe o
“Encontro Crystal”
Assessoria

O

evento conta com a
apresentação de Rafa
Bastos e da dupla Frank
& Diego, sobre um caminhão da
Crystal que se transforma em
palco.
O agito na cidade começa
na sexta-feira, 21/04, com a Blitz
Crystal, onde promotoras irão
distribuir vale-brindes, que
devem ser retirados durante os
shows.
A ação está em sinergia
com o posicionamento dos
“Encontros” adotado pela cerveja
Crystal e tem previsão de
acontecer em “cidades chaves”
ao longo de 2017. “O Mato
Grosso é uma região muito
importante para a Crystal e
procuramos prestigiar essas
praças sempre que possível.
Desde o final de 2016,
passamos a adotar a assinatura
'Com Crystal os Encontros
acontecem', e é isso que

Foram apreendidos 209 gramas de maconha, 2 trouxinhas, balança de precisão, rolo de insulfilme e dinheiro

um armário 209
substância análoga
duas trouxinhas
substância, uma

gramas de
a maconha,
da mesma
balaça de

precisão, um rolo de insulfilme,
usado para embalar a droga e a
quantia de R$ 32,00.
Diante dos fatos,

TALENTO MIRIM

Grupo Juba patrocina Quimono
para promessa do Jiu Jitsu
Esdras Crepaldi/Assessoria

O

cacerense, Carlos Alberto
de Souza Silva, é uma das
grandes promessas da
modalidade no Estado de Mato
Grosso e quiçá do Brasil.
O menino de origem
humilde, já participou de três
campeonatos estaduais, tendo se
sagrado campeão em Rondonópolis
e conquistado diversos outros
torneios e títulos. Mas segundo seus
pais, o pedreiro Rodenil da Silva e
Elisângela Leite, não está sendo
fácil. “O Carlos Alberto é um talento,
mas enfrentamos muita dificuldade
para obter apoio e patrocínio para
competições dentro e fora do estado.
Sempre de pires nas mãos e fazendo
promoções, rifas e arroz carreteiro
para conseguirmos manda-lo aos
eventos, e nem sempre
conseguimos”, conta a mãe
Elisângela.
Ela explica que o esporte
ajudou sobre maneira o
desenvolvimento escolar do menino,
que tinha um déficit de

para providências que o caso
requer.

aprendizagem, e principalmente nas
relações humanas com a família e
grupos sociais.
“O que era para ser uma
brincadeira se tornou um esporte de
nível para ele, que é talentoso e
vencedor”, comemora o pai Rodenil,
apresentando com orgulho diversas
medalhas conquistadas pelo filho.
“Se conseguirmos recursos, em
junho ele vai para o mundial de Jiu
Jitsu em São Paulo”, anuncia.
A Professora do atleta
Professora Nilza Helena, foi quem
procurou o Grupo Juba, solicitando o
patrocínio de um quimono oficial
para que Carlos Alberto pudesse
participar de grandes competições,
já que o menino lutava com quimono
emprestado.
“Prontamente recebemos
resposta do Diretor Marcelo Ribeiro,
dizendo que havia encomendado o
uniforme em São Paulo, de primeira
linha e assim que chegasse
entregaria as peças ao “Jiujiteiro”, e
hoje acompanho este momento de

alegria do Carlos Alberto e de sua
família”, vibra Nilza, que divulga
telefones para quem também quiser
ajudar o menino. “ Nos ajudem é só
ligar 999511217 e 999835405, toda
ajuda é bem vinda”, informa.
A Coordenadora de
Recursos humanos do Grupo Juba,
Gláucia Pinheiro, que participou da
entrega do quimono, disse que
valorizar pessoas e incentivar a
prática do esporte, está no gene da
responsabilidade social das
empresas Juba.
“Sensibilizamo-nos com
esta causa e fizemos nossa parte,
doando este material de primeira,
espero que outras empresas e
pessoas possam ajudar o menino
neste projeto esportivo e de vida”,
salienta Gláucia.
Ela ainda citou dois projetos
esportivos patrocinados pelo Grupo
Juba, o Volei Kids, que atende 50
crianças no bairro DNER e o
Basquete no bairro Vila Nova, do
Professor Joilson do Espírito santo,
que atende também dezenas de
adolescentes, entre tantos outros
patrocínios e apoios.

Foto: Assessoria

queremos proporcionar às
pessoas da cidade: Encontros”,
explica Eliana Cassandre,
gerente de propaganda da marca.
A ação dá continuidade às
últimas campanhas publicitárias
da marca, composta por quatro
filmes, gravados em Cuiabá
(MT), Campo Grande (MS),
Uberlândia (MG) e São José do
Rio Preto (SP).
Os vídeos destacam a
reação do público ao presenciar
shows-surpresa gratuitos de Zé
Neto & Cristiano, e estão
disponíveis no canal da Crystal,
n o
Yo u t u b e :
https://youtu.be/HI0qqdumWa8,
https://youtu.be/54I6szXjTaE,
https://youtu.be/evK6KFwqgiI e
https://youtu.be/uljoIuiu-uc.
A dupla acaba de estrelar
mais uma campanha com o tema
“encontros”, exibido na região
https://www.youtube.com/watch
?v=7Pc1r5QwWAE .
Foto: Divulgação

Rafa Bastos

A Coordenadora de Recursos humanos do Grupo Juba, Gláucia Pinheiro, que participou da entrega do quimono
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No ato da inscrição o candidato deve optar por qual curso deseja concorrer as vagas e também em qual cidade deseja realizar as provas

Unemat abre inscrições para
vestibular em Rondonópolis
Lygia Lima/Assessoria Unemat
Foto: Divulgação

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat)
divulgou nesta terça-feira
(18) o edital complementar nº 002
do concurso vestibular 2017/2
para os cursos de licenciatura em
letras e bacharelado em
computação no Núcleo
Pedagógico de Rondonópolis.
Com essa inclusão, neste
concurso vestibular o número de
vagas oferecidas para ingresso no
segundo semestre deste ano passa
de 2.340 para 2.420 vagas em 60
cursos presenciais.
Os interessados em
solicitar a isenção de taxa para
esses dois cursos que serão
oferecidos no município de
Rondonópolis poderão fazer o
pedido pela internet no período de
24 a 26 deste mês e poderão
entregar os documentos
comprobatórios entre os dias 24 e
27 de abril na Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia
(Secitec) em Rondonópolis,
localizada na Rodovia MT 270,
KM 07, trecho José Carlos
Novelli, ao lado do câmpus da
UFMT.
Os interessados em
realizar a inscrição com o
pagamento da taxa no valor de R$
100 tem até o dia 21 de maio para
se inscrever pela internet no
e n d e r e ç o :
www.unemat.br/vestibular o
pagamento do boleto bancário

reorganização do câmpus de Alto
Araguaia, que é o responsável
pela oferta desses cursos no
núcleo recém criado.
A proposta aprovada pela

SOLIDARIEDADE

Projeto do Poder Judiciário 'Páscoa Legal'
fez a alegria de crianças em Mato Grosso
Assessoria

A

solidariedade marcou a 'Páscoa Legal' por meio de uma
semana da Páscoa de portaria. No dia 11 de abril, os 300
crianças e adolescentes ovos arrecadados por doação foram
acolhidos nas instituições e casas entregues na Creche Municipal
lares de várias comarcas de Mato Pingo de Gente, onde teve também
Grosso, bem como de alunos de brincadeiras, gincana e música para
escolas públicas e creches. animar a criançada. O evento foi um
Representantes do Poder Judiciário sucesso graças ao empenho do
levaram mensagens sobre o gestor geral do Fórum, Jorge
verdadeiro significado da data, a Carreiro, na busca de parcerias.
importância da união e do amor ao Rondonópolis – O Juizado Volante
p r ó x i m o , e p r o m o v e r a m a Ambiental de Rondonópolis
distribuição dos tradicionais ovos de realizou uma ação de educação
ambiental em celebração à Páscoa,
chocolate.
Guarantã do Norte – O projeto no dia 12 de abril, com distribuição
'Páscoa Legal', que consistiu na de chocolate para mais de 160
arrecadação de ovos de chocolate, crianças da Escola Municipal de
foi coordenado pelo juiz Diego Educação Infantil Carlos Silva
Nunis. A
Hartmann, da
Foto: Assessoria
comemoração
Vara única de
ainda teve
Guarantã do
lanche especial
Norte. Ao todo,
e
m u i t a
980 unidades
diversão. A
foram doadas
equipe do
por entidades
projeto 'Agente
c o m o
Ambiental
Ministério
Mirim' fez
P ú b l i c o ,
apresentação
Prefeituras,
da fanfarra e
C â m a r a s
Municipais, e Crianças e adolescentes foram agraciados com ovos de chocolate d e s e n v o l v e u
por advogados, servidores e a atividades de interação lúdica com o
sociedade em geral nas cidades de público.
Guarantã e Novo Mundo. Os Tabaporã – O dia 11 de abril foi
exemplares foram entregues nos dias inesquecível para crianças e
12 e 15 de abril, em escolas, creches, adolescentes abrigados na Casa de
lares de idosos e bairros carentes dos Passagem de Tabaporã. Além de
brincadeiras e dinâmicas com
dois municípios.
Nova Canaã do Norte – O juiz premiação, e de um lanche especial,
Fernando Kendi Ishikawa, da Vara eles receberam uma cesta recheada
Única de Nova Canaã do Norte, d e c h o c o l a t e . A i d e i a d e
visitou a creche Jocilene Targa proporcionar uma Páscoa diferente
durante as comemorações da aos menores acolhidos foi do juiz
Páscoa. Pela manhã, 121 crianças Rafael Depra Panichella, da Vara
receberam chocolates e, à tarde, Única da comarca. Ele se uniu ao
Ministério Público, à Ordem dos
mais 146 foram beneficiadas.
Porto Esperidião – A juíza Lílian Advogados do Brasil e aos
Bartolazzi Laurindo, da Vara Única servidores do Fórum para fazer a
de Porto Esperidião, instituiu a alegria da meninada.

Inscrições pelo endereço www.unemat.br/vestibular, seguem até 21 de maio

pode ser feito até o dia 22 de
maio. As provas serão realizadas
em 14 cidades de Mato Grosso,
porque haverá prova também em
Rondonópolis, no dia 25 de
junho.
Para ingresso nos cursos
da Unemat o candidato pode
optar por concorrer em uma das
quatro categorias oferecidas:
ampla concorrência, que oferta
40% das vagas; escola pública –
35% das vagas; candidatos
negros ou pardos – PIIER negros
ou pardos que reserva 25% das
vagas e candidatos indígenas no
PIIER indígena que reserva 5%
das vagas oferecidas nos cursos

da Unemat.
No ato da inscrição o
candidato deve optar por qual
curso deseja concorrer as vagas e
também em qual cidade deseja
realizar as provas: Alta Floresta,
Alto Araguaia, Barra do Bugres,
Cáceres, Colíder, Cuiabá,
Diamantino, Juara, Nova Mutum,
Nova Xavantina, Pontes e
Lacerda, Rondonópolis, Sinop e
Tangará da Serra.
Alto Araguaia: A oferta dos
cursos de Letras e Computação
no Núcleo Pedagógico de
Rondonópolis ocorreu depois
que o Conselho Universitário
(Consuni) da Unemat aprovou a

OPERAÇÃO STELLIO NATUS

Polícia Federal combate fraudes no seguro
desemprego em Mato Grosso e mais 3 Estados
Redação c/ Assessoria

A

Operação cumpre 16
mandados, sendo 8 de
prisão preventiva, dois de
condução coercitiva e seis de
busca e apreensão nos Estados de
Goiás, Minas Gerais, Mato
Grosso e Pará. A Polícia Federal
estima que a quadrilha desviou
cerca de R$ 3 milhões em
benefícios de trabalhadores.
No Estado de Goiás,
foram realizadas prisões nas
cidades de Anápolis, Caldas
Novas e Goiânia. Em Nova Lima

Unemat é que durante quatro
anos, ocorra uma oferta do
vestibular desses cursos em
Rondonópolis e outra em Alto
Araguaia.

(MG), São Felix do Araguaia
(MT) e Redenção (PA), foram
realizadas diligências.
Segundo a Polícia
Federal, as investigações
apontam para um suposto
envolvimento de uma policial
civil de Mato Grosso, esposa do
principal investigado, também a
participação de agentes públicos.
As investigações
apontam que os membros da
quadrilha tiveram acesso aos
cartões dos beneficiados
e faziam
Foto: Reprodução Web

saque dos benefícios das vítimas
nas agências lotéricas.
NOTA OFICIAL - A ação da
Polícia Federal deflagrada ontem
(19) contra fraudes no segurodesemprego no estado de Mato
Grosso foi desencadeada a
pedido do Ministério do
Trabalho, para coibir desvios de
recursos públicos. O Ministério
esclarece que não há servidores
da pasta envolvidos com as
fraudes. A operação é a primeira
na esfera criminal desde que o
Ministério implantou um sistema
antifraude em dezembro passado,
que identifica a emissão
fraudulenta e pagamentos
indevidos do benefício.
O sistema já bloqueou
mais de R$ 126 milhões em
benefícios fraudados por grupos
criminosos em todo o país. O
ministro do Trabalho, Ronaldo
Nogueira, disse que as operações
vão continuar para que o dinheiro
público seja preservado e
destinado aos trabalhadores que
perderam seus empregos.
"Teremos mais ações para
combater esse crime que afeta
toda a sociedade", afirmou.

Policiais federais cumprem mandados em ação contra fraude em seguro-desemprego
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SEGURANÇA

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, disse que as ações desenvolvidas nos municípios
serão não só para cumprimento de mandados de prisão, mas também busca e apreensão, além de abordagens

Operação 'Bairro Seguro' cumpre
mandados de prisão em todo o Estado
Hérica Teixeira/Sesp-MT
Foto: Arquivo

S

omente em
Cuiabá e
Várzea Grande,
foram cumpridos 84
mandados de prisão
por crimes de roubo,
furto, homicídio,
tráfico de drogas e
demais delitos. É a
quarta operação
deflagrada em todo o
estado em 2017.
O secretário de
Estado de Segurança
Pública, Rogers
Jarbas, disse que as
ações desenvolvidas
nos municípios serão
n ã o s ó p a r a
cumprimento de mandados de
prisão, mas também busca e
apreensão, além de
abordagens.
“O objetivo é combater
a criminalidade violenta,
homicídio e roubo,
principalmente delitos
patrimoniais e o tráfico
doméstico. Mais uma vez, o
sistema de segurança pública

Cuiabá, Cley Celestino,
enfatizou que a operação foi
deflagrada para manter a
redução dos níveis de
criminalidade. “Todos os
bairros e todos os batalhões
terão ações. A integração das

forças é importantíssima. Se
não houver a união, é difícil
fazer o trabalho com
eficiência. Com o emprego do
efetivo das forças policiais e as
inteligências, a população só
tem a ganhar”.

Editoria

Rogers Jarbas - Secretário de Estado de Segurança Pública

faz uma grande operação no
estado para melhorar a
sensação de segurança”,
destacou.
E s t ã o s e n d o
empregados na operação, na
Capital de Mato Grosso, 66
P o l i c i a i s M i l i t a r e s , 11
delegados, 44 investigadores e
11 escrivães.
O comandante do CR1,

coronel PM Edgar Maurício
Monteiro Domingues, disse
que os resultados obtidos pelas
forças de segurança pública no
combate à criminalidade são
reflexos do trabalho conjunto.
“A integração une as duas
forças, e isso tem sido
essencial e fundamental para
redução de índices criminais”.
O delegado regional de

MOTOCICLISTA COLIDE NA TRASEIRA
DE VEÍCULO E FICA FERIDO
Um acidente
envolvendo uma
Honda Bis e um
Spacefox, foi
registrado no fim
da tarde desta
terça-feira (18/04),
no centro de
Pontes e Lacerda.
O condutor da
moto é menor e
ficou bastante
ferido. Segundo
informações, o
carro trafegava na
Av. Theodomiro Rodrigues de Souza, quando a motorista sinalizou
que entraria em uma residencia à sua direita. O condutor da
motocicleta não percebeu a manobra e bateu na roda traseira do
veículo. O jovem ficou em baixo do carro. A condutora do Space
relatou que já estava com a seta do veículo ligada há alguns metros de
distancia da residência. Ela já estava praticamente em cima da
calçada quando sentiu o impacto do outro veículo. O Corpo de
Bombeiros esteve no local e conduziu a vítima para o Hospital Vale
do Guaporé com várias escoriações e suspeita de fratura em um dos
braços. Segundo informações o jovem que não foi identificado, é
menor. A Polícia Militar esteve no local do acidente e registrou o
boletim da ocorrência. (Fonte e Foto: Mônica Martins/TVCO
Pontes e Lacerda)
SUSPEITO DE TRÁFICO É PRESO COM CERCA
DE 500 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA
Um homem suspeito
de tráfico de drogas
foi preso por
policiais da 12ª
C o m p a n h i a
Independente (7º
Comando Regional)
de Barra do Bugres,
na tarde desta terçafeira (18.04).
Leonardo Dos
Santos Pereira, de
19 anos, foi preso
com cerca de 500
gramas pasta base de cocaína. Segundo informações da Polícia
Militar, a prisão foi realizada após uma denúncia informando que o
suspeito estaria conduzindo uma motoneta Biz de cor azul e estaria
portando certa quantidade de drogas para comércio. Uma guarnição
se deslocou até o local indicado onde com o auxilio da equipe de
motopatrulhamento o suspeito foi detido. Durante revista pessoal
nada foi encontrado, porém no compartimento da moto os policiais
encontraram o entorpecente. Leonardo foi preso e encaminhado
juntamente com todos os materiais apreendidos para a Delegacia de
Polícia Judiciária Civil. (Fonte e Foto: Assessoria Polícia
Militar/Fabiana Mendes)
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Foto: Ligiani Silveira - CGE/MT

Governador empossa novos
auditores nesta quinta-feira
Ligiani Silveira/CGE-MT

O

governador de Mato
Grosso, Pedro Taques,
e o secretáriocontrolador geral do Estado,
Ciro Rodolpho Gonçalves,
empossam, nesta quinta-feira
(20.04), 25 novos auditores da
Controladoria Geral do Estado
(CGE). A solenidade será
realizada às 16h, no Salão
Nobre Cloves Vettorato, no
Palácio Paiaguás, em Cuiabá.
A nomeação dos novos
auditores foi publicada no

Diário Oficial do Estado do dia
22 de fevereiro/2017. Os
convocados foram habilitados
no concurso público realizado
em 2015, o qual teve 1.119
inscritos para concorrer a duas
vagas e cadastro de reserva.
O cargo de auditor do
Estado exige formação de
nível superior e registro no
respectivo conselho de classe
em ao menos uma das
seguintes áreas: Ciências
Contábeis, Engenharia Civil,

Administração, Direito,
Ciências da Computação e
Economia.
As atividades do cargo
compreendem: auditoria
governamental, controladoria,
correição, ouvidoria e
fiscalização contábil,
financeira orçamentária,
operacional e patrimonial do
Poder Executivo Estadual,
além de apoio ao controle
externo em sua missão
institucional.
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PLANEJAMENTO

Galo do Norte tem garantido as disputas da Copa do Brasil e Série D do Brasileiro

Boa campanha garante calendário
cheio em 2018 para o Sinop
Globo Esporte

Foto: Julio Tabile/Sinop FC

I

nvicto e com a vaga
garantida na final do
Campeonato MatoGrossense, o Sinop tem mais
motivos para comemorar.
Com a ida à decisão do
estadual, o Galo do Norte
garantiu calendário cheio em
2018 - a equipe vai disputar ao
menos três competições, sendo
duas delas nacionais: o MatoGrossense, a Copa do Brasil e a
Série D do Brasileiro.
O clube comemora as
conquistas que irão ajudar a
traçar o planejamento
principalmente financeiro do
time na próxima temporada. Se
for campeão estadual, ainda

terá vaga na Copa Verde.
Neste ano, o time já
disputou a Copa do Brasil e
caiu na segunda fase com a
derrota para o Fluminense. A
Série D do Brasileiro também
já está garantida no segundo
semestre com a vaga
conquistada ainda no MatoGrossense 2016.
Ou seja, ainda tem
chances de conquistar o acesso
para a Série C do próximo ano.
O Sinop manteve boa
parte do elenco que chegou ao
vice-campeonato estadual em
2016 como o lateral Maycon, o
zagueiro Marinho e o volante
Dourado.

Além disso, o treinador
Marcos Birigui também seguiu
à frente da equipe e os
resultados não demoraram a
aparecer.
No estadual, o Sinop
tem a melhor campanha geral
entre as equipes e o melhor
ataque com 23 gols. O
artilheiro também é do Galo do
Norte - Andrezinho com 7 gols.
Na última partida, a goleada
sobre o Dom Bosco por 4 a 0.
A equipe se classificou
em primeiro lugar na primeira
fase e venceu as duas partidas
da semifinal.
O time volta a campo no
primeiro jogo da final do Mato-

FINAL DE SEMANA

Sinop vai ser a casa do tênis
na 3ª etapa do estadual
Globo Esporte

N

este fim de semana, a
bolinha de tênis será a
atração na cidade de
Sinop, pela terceira etapa do
Circuito Estadual de Tênis de
Mato Grosso. Ao todo, são
esperados mais de 130 atletas de

todo o estado, disputando nas
categorias Classe Especial,
Classes, Infanto-Juvenil e
Duplas.
A disputa vale pontos para
o ranking estadual, ranking que
tem um sinopense na liderança da
Foto: Júnior Martins

Circuito Estadual de Tênis
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1ª Classe, o tenista Guilherme
Caldeira dos Reis. Ao todo serão
doze etapas, e Sinop ainda deve
receber também a oitava etapa,
que será em setembro.
Após 11 etapas, só os oito
melhores tenistas do ranking
poderão jogar na última etapa,
chamada de etapa master, que
vale 260 pontos ao campeão, 180
pontos ao vice, e 120 pontos aos
que chegarem na semifinal.
Os atuais líderes do
ranking são: Emerson Gonçalves
(1ª Classe Vip), Guilherme
Caldeira dos Reis (1ª Classe),
Wallace Romio (1ª Classe +34 –
para tenistas acima de 34 anos),
João Lucas Leite (2ª Classe),
Bruno Aquino (2º Classe +34),
Clovis Godoi Junior (3ª Classe),
Rafael Araújo (4ª Classe),
Bárbara Almeida (1ª Classe
Feminina) e Viviane dos Santos
(2ª Classe Feminina).
Depois de Sinop, tem a 4ª
etapa, de 03 a 07 de maio em
Cuiabá. A 5ª etapa, de 17 a 21 de
maio, em Primavera do Leste, e a
6ª etapa, de 21 a 25 de junho,
também em Cuiabá.

Marcos Birigui, treinador do Sinop

Grossense no dia 30 de abril,
para enfrentar Luverdense ou

Cuiabá que disputam a outra
semifinal.
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By Rosane Michels
***********************************
Leonor com os pais Jader e Noely

Esotérico
O Sol deixa seu signo e
começa sua caminhada anual
através de Touro marcando o
início de uma fase de maior
envolvimento com sua vida
material e financeira. O
período pode envolver a
organização de ativos e passivos, assim
como a chegada de um novo porjeto
envolvendo o aumento de seus rendimentos.

O Sol deixa Áries e começa
sua caminhada através de
Touro marcando o início de
uma fase de mergulho
emocional e sensibilidade à
flor da pele. Ouça a voz de
seu coração e intuição neste período.
Nesta fase, uma sociedade ou parceria
financeira pode começar a ser negociada
ou mesmo firmada.

O Sol deixa seu signo e
começa sua caminhada anual
através de Touro marcando o
início de um novo ano astral.
Sua energia vital melhora
sensivelmente e os projetos
que planejou nas últimas semanas, pessoais
e profissionais, devem ser colocados em
prática. O período envolve novos inícios.
Hora de colocar as mãos na massa.

O Sol deixa o signo de Áries
e começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de um período de
movimento agradável em
sua vida social e
aproximação de novos e antigos amigos.
O momento pode envolver novas
oportunidades, relacionadas a sociedades
e parcerias comerciais. Fique atento a elas.

O Sol deixa Áries e começa
sua caminhada anual através
d e To u r o d e r r u b a n d o
sensivelmente sua energia
vital. O período pede maior
cuidado com a saúde e
distanciamento de pessoas e ambientes
insalubres, pois seu campo de energia estará
fragilizado e permeável. O momento é
ótimo para planejar um novo projeto.

O Sol deixa o signo de Áries
e começa sua caminhada
através de Touro marcando
o início de um período de
rotina intensa, porém
equilibrada, especialmente no trabalho.
Um novo projeto pode surgir e tomar
todo seu tempo. O momento é ótimo para
cuidar de si mesmo, de seu corpo e
mente. A saúde melhora sensivelmente.

O Sol deixa Áries e começa
sua caminhada anual através
de Touro movimentando sua
vida social e aproximando
amigos, novos e antigos. O
momento pode envolver novos contatos
profissionais, com grande chance de
resultarem em novos contratos de trabalho.
Fase boa para o relacionamento com
equipes.

O Sol deixa o signo de Áries e
começa sua caminhada
através de Touro marcando o
início de uma fase de
movimento social e encontro
com amigos. O período
envolve prazer e divertimentos e, para
capricornianos solitários, pode surgir um
novo amor. Para o já comprometidos, o
período promete alegrias.

O Sol deixa Áries e começa
sua caminhada através de
Touro marcando o início de
uma fase de progresso e
intensidade nas atividades
profissionais. Um projeto
pode começar a mostrar resultados e indicar
o caminho do sucesso, que chega neste
período de reconhecimento. Sua imagem
profissional melhora sensivelmente.

O Sol deixa Áries e começa
sua caminhada através de
To u r o m o v i m e n t a n d o
pos itivamente s ua vida
d o m é s t i c a e o s
relacionamentos em família. O
período é bom para cuidar de propriedades e
envolver-se na compra ou venda de imóveis
de família. Sua casa passa a ser o melhor
lugar do mundo para descansar.

O Sol deixa Áries e começa
sua caminhada através de
Touro marcando o início de
uma fase de maior
envolvimento com pessoas e
empresas estrangeiras. O
período pode ser marcado por novos
empreendimentos e projetos voltados para o
exterior. O momento pode envolver maior
contato com sua espiritualidade.

O Sol deixa Áries e começa
sua caminhada através de
Touro marcando o início de
um período de maior
movimento social e atividades
que envolvem a comunicação,
que melhora consideravelmente. O período
beneficia reuniões de negócios e acordos.
Um novo contrato pode começar a ser
negociado e firmado nas próximas semanas.

Uma quinta-feira repleta de coisas boas é o que desejamos ao simpático Marcos Eduardo Ribeiro, chefe do
DETRAN de Cáceres. Grande abraço, extensivo a todos colaboradores do órgão.

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

Um otimo dia ao querido amigo Dirlei Correia
Medeiros, que todas as manhãs acompanha nosso
trabalho.

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

Aguardando ansiosa a cegonha chegar com
mais um baby, a bela colaboradora do catório
do 2º Ofico, Glaicy Buzati. Felicidades Glaicy
que seu pequeno venha com muita saúde.
Curtindo merecidas ferias o casal Silmara Mendes e
Mauiricio Rosa de Oliveira. Aproveitem e curtam o
passeio.

*******************************************************************************************
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS
06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
Exames
0
R$ 8,0

A partir de

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

ANALISANDO PARA VIDA!

ANÁLISES CLÍNICAS

