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REUNIÃO

Novo modelo de gestão integrada foi discutido
pelos órgãos de segurança do Estado em Cáceres

Foi realizada ontem, na Câmara Municipal de Cáceres, reunião entre os segmentos da segurança do Estado, com a presença do Secretário de Segurança Pública de Mato Grosso 
Rogers Elizandro Jarbas, para discutir o resultado do novo modelo de gestão integrada. Página 03
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Reunião contou com a presença do Secretário de Segurança do Estado Rogers Elizandro Jarbas

INFRAESTRUTURA

Obras do aeroporto de Cáceres começam
este ano com investimento de R$ 4 milhões

O Aeroporto 'Nelson 
Martins Dantas' em Cáceres já 
está com recursos federais 
garantidos, pela Secretaria de 
Aviação Civil (SAC), para 
fazer a reforma e os ajustes 
necessários. A expectativa é 
que até ao final do ano esteja 
pronto e operando vôos 
comerciais. Duas grandes 
companhias aéreas estão em 
discussão.
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A expectativa é que a obra seja entregue até final do ano

TRÁFICO INTERNACIONAL

Operação Sobrecarga foi deflagrada ontem pela
Polícia Federal em MT e mais dois Estados

A Polícia Federal deflagrou 
na manhã desta quinta-feira (16) a 
Operação Sobrecarga, com o objetivo 
de desarticular organização criminosa 
envolvida no tráfico internacional de 
drogas nos estados de Mato Grosso, 
Goiás e São Paulo. Página 05
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Nova Operação objetiva desarticular organização criminoso envolvida no tráfico internacional
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“Este encontro é uma oportunidade 
ímpar para discutirmos a política de 
segurança pública, e com a criação 
da Risp nos proporciona ferramentas 
que apoie em tempo real a situação 
de cada região”.

As Regiões Integradas de 
Segurança Pública em todo o Estado 
facilitam os trabalhos, tanto da 
Polícia Civil, quanto da Polícia 
Militar, pois há um contato direto 
entre o delegado regional e o 
comando regional da PM, lembrou a 
delegada Regional de Policia Civil 
Cintya Cúpido. Isso amplia o acesso 
à Secretaria de Segurança Pública e 
também nas operações tanto de 
prevenção e quanto de repressão ao 
crime. Unindo forças, quem tem a 
ganhar é a sociedade”, afirmou.

 evento reuniu todos os  Osegmentos da segurança, 
Policia Militar; Policia 

Federal;  Bombeiros,  Policia 
Judiciária Civil; CIOPAER  e 
demais representantes das  Risp 
(Regiões Integradas de Segurança 
Pública).

A  n o v a  f e r r a m e n t a  
implantada também permite a 
análise por região e por município, 
cada Risp tem um representante do 
Comando Regional e da Delegacia 
de Policia Civil, que juntos vem 
atuando no combate à criminalidade, 

compar t i l hando  a s  mesmas  
informações para uma atuação 
eficaz.

Mato Grosso é composto 
por 15 Risps localizados nos 
municípios de: Cuiabá, Várzea 
Grande, Sinop, Rondonópolis, Barra 
do Garças, Cáceres, Tangará da 
Serra, Juína, Alta Floresta, Vila Rica, 
Primavera do Leste, Pontes e 
Lacerda, Água Boa, Nova Mutum e 
Guarantã do Norte.

Conforme declarou o  
comandante da CR VI (Comando 
Regional Oeste VI) Cel. Pinheiro, 

"O importante para o 
desenvolvimento e progresso de 
nossa cidade é unir forças com 
legislativo e executivo municipal 
sem depender deste ou daquele, e 
sim de todos interessados em lutar 
por Cáceres", disse o presidente.

Pois o objetivo principal da 
ACEC é oferecer  aos  seus  
associados representatividade junto 
aos órgãos seja municipal ou 
estadual, com a finalidade de 
defender os direitos e reivindicar 
melhorias para seus associados.

A ACEC hoje conta com 
cerca de 200 associados e foi 
fundada no ano de 2006, já foi 
presidida por Jorge Amedi, Junior 
Trindade e Tato Giraldelli.

 oi empossado no ultimo dia F10, o novo presidente da 
Associação Comercial e 

Empresarial de Cáceres (ACEC),  
Valdinei Felix de Macedo. Valdinei 
em entrevista a nossa reportagem 
disse que, serão muitas as mudanças, 
e que já esta buscando parcerias para 
melhor atender o associado.

O presidente espera em 
breve fechar parcerias com o SESI, 
SENAI e SEBRAE, para poder 
ofertar melhores condições aos seus 
associados. Quanto a instalações de 
novas empresas no nosso município, 
Valdinei disse que irá se reunir com 
prefeito Francis Maris para 
discutirem estratégias para atraírem 
novos empreendedores.  

m visita ao município de ECáceres nesta quarta-feira 
(15.02), o secretário de 

Estado de Educação, Esporte e 
Lazer, Marco Marrafon, anunciou a 
construção de três novas escolas na 
região, além da reforma em outras 
três As novas unidades serão 
erguidas por meio de convênios 
firmados entre a Seduc e a prefeitura 
local. Duas das escolas contarão com 
16 salas de aula, tendo capacidade 
para atender, cada uma, 480 alunos 
por turno. As unidades, sendo uma 
prevista para o bairro Vila Irene e 
o u t r a  n o  Vi l a  R e a l ,  s e r ã o  
c l i m a t i z a d a s  e  p o s s u i r ã o  
laboratórios de informática e 
quadras poliesportivas.

A outra escola deverá ser 
construída no bairro Jardim 
Universitário e terá 18 salas de aula 
(até 540 estudantes por turno). 
“Estamos dando prosseguimento a 
uma determinação do governador 
Pedro Taques, que é a de levar os 
melhores equipamentos públicos 
para os lugares que mais precisam”, 
esclareceu Marrafon.

As unidades de ensino que 
passarão por reformas são a EE 
Leopoldo Ambrósio Filho, EE São 
Luiz e a EE Criança Cidadã. As duas 
primeiras, conforme Marrafon, 
deverão ganhar uma “atenção 
especial”, por conta das más 
condições. A previsão é de que todas 

em ensino, estrutura, inovação e 
esporte, com a finalidade de 
melhorar a aprendizagem e de 
reduzir a evasão escolar a zero, no 
curto e médio prazos.

Os 15 principais polos são 
os municípios que abrigam os 
C e n t r o  d e  F o r m a ç ã o  d o s  
Profissionais da Educação Básica 
(Cefapro). Até o final deste mês essa 
etapa deve ser finalizada. “Ao final 
desse processo, nós iremos sintetizar 
tudo o que foi sugerido, discutido, e 
as demandas que surgiram, para que 
cada um sinta como se estivesse 
colocando um tijolinho nessa grande 

as obras nas seis escolas tenham 
início ainda no primeiro semestre 
deste ano.
Seduc Interativa

Durante sua passagem pela 
cidade,  o secretário teve a 
oportunidade de se reunir com a 
comunidade escolar e profissionais 
da educação. O encontro faz parte da 
Seduc Interativa, iniciativa que 
começou em janeiro e que foi criada 
para percorrer os 15 principais polos 
do Estado, apresentando o Pró-
Escolas a população.

O Programa prevê  o  
desenvolvimento de ações em ações 

Gonçalves, assessor pedagógico de 
Cáceres, apresentadas as propostas, 
o momento é de “trabalhar para que 
todas as melhorias possam ser 
efetivadas, com celeridade”. 
Segundo ele, a atual gestão da 
Secretaria, por meio de ações que 
pr ivi legiam o diá logo,  tem 
demonstrado um interesse real em 
buscar uma maior proximidade com 
a comunidade em geral, para superar 
os desafios pela busca de uma 
educação de mais qualidade.

Nos próximos dias a Seduc 
Interativa passará pelos municípios 
de Diamantino (17.02), Alta Floresta 
(20.02) e Matupá (21.02).

construção conjunta”, destacou 
Marrafon.

A diretora do Centro 
Educacional de Jovens e Adultos 
(Ceja) “Professor Milton Marques”, 
Edileuza da Silva Oliveira, avaliou 
como muito importante a presença 
da Seduc, na figura do secretário, no 
município. “O diálogo sempre é 
válido. Somente assim é que 
podemos avançar e elevar a 
qualidade do ensino. Fiquei contente 
em ser ouvida e também em 
conhecer com mais detalhes o que 
está sendo planejado para Cáceres e 
outras cidades do Estado”, afirmou.

Para  Cícero  El iva ldo  

OBRAS

Secretário anuncia construção e
reforma de seis escolas em Cáceres

Marco Marrafon esteve no município para apresentar o Programa Pró-Escolas à população

Camila Cecílio e Helson França

Marco Marrafon, anunciou a construção de três novas escolas na região, além da reforma em outras três
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Valdinei Felix de Macedo

METAS

Presidente da ACEC fala sobre
propostas para seu mandato

Da Reportagem

Muitas pessoas têm procurado 
uma oportunidade de conseguir uma fonte 
de renda, seja para auferir uma renda, seja 
para complementar a sua renda. Porém,  
abrir um negócio sem ter capital para 
investir é um obstáculo para muitos nos 
dias atuais.

Como sou apaixonada por 
acessórios decidi unir o útil ao agradável e 
abrir uma empresa que oferecesse 
semijoias banhadas a ouro de qualidade. E 
então há alguns anos atrás resolvi investir 
nesse negócio e estimular a venda 
oferecendo a oportunidade para 
revendedoras nossos produtos 100% 
consignado.

E com a facilidade de você lucrar 
sem precisar de imediato desembolsar 
recursos abre portas para muitos 
vendedores que descobrem seu potencial 
e se torna um negócio rentável e 
prazeroso.

As nossas peças são fáceis de 
vender, visto que sempre trabalhamos 
com as novidades e tendências do 
mercado, além de ter grande durabilidade 
se seguidas as orientações das consultoras 
de como conservá-las.

Lembre-se, qualquer look, seja do 
dia a dia,  ou da noite, ou de qualquer 
balada ganha um charme especial ou 
mesmo se transforma com acessórios.  E 
se em tempos de crise muita gente está se 
desfazendo das joias, por outro lado, as 
semijoias se mantêm em alta, muito mais 
que em tempos anteriores. 

Lembre-se, não existe crise para 
quem tem força de vontade e uma alma 
empreendedora, basta aceitar os novos 
desafios do mercado. As oportunidades 
existem. Temos que estar abertas para 
fazer de uma venda, uma grande 
oportunidade de faturamento.
 
********************************
Monica Fanaia é advogada e empresária 
proprietária da marca Ana Barroso 
S e m i j o i a s .  E m a i l :  
anabarrososemi@gmail.com

BOLSA APOIO TÉCNICO/UNEMAT
O Centro de Desenvolvimento de Políticas 
Públicas de Esporte e Lazer do Estado de 
M a t o  G r o s s o  ( R e d e  C e d e s )  d a  
Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat) lançou edital de inscrição para a 
seleção de bolsista de apoio técnico, para 
atuar diretamente na equipe executora. As 
inscrições seguem até o dia 20 de fevereiro, 
podendo participar acadêmicos do curso de 
Educação Física. A concessão de bolsas 
será mensal, no valor de R$ 500.

PIS/PASEP
Desde ontem (16), o Ministério do 
Trabalho liberou o pagamento do Abono 
Salarial do PIS/Pasep ano-base 2015, para 
nascidos em março e abril. A partir dessa 
data, também serão pagos servidores 
públicos com inscrições de final 6 e 7, que 
devem sacar o valor no Banco do Brasil. Já 
os trabalhadores da iniciativa privada 
poderão retirar o dinheiro em qualquer 
agência da Caixa Econômica Federal. O 
recurso ficará disponível para saque até 30 
de junho de 2017. Depois dessa data, o 
dinheiro retornará para o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT). O abono salarial 
ano-base 2015 é um benefício concedido a 
quem trabalhou com carteira assinada por 
pelo menos um mês naquele ano, com 
remuneração mensal de até dois salários-
mínimos.

REFORMA ENSINO MÉDIO I
Na manhã de ontem, o presidente da 
República, Michel Temer, sancionou a Lei 
do novo ensino médio. A partir de agora, a 
e d u c a ç ã o  b r a s i l e i r a  p r i o r i z a  a  
flexibilização da grade curricular, a 
articulação da instrução profissional, além 
do ensino integral para o desenvolvimento 
de competências. Foi anunciado também 
pelo presidente um aumento do orçamento 
da educação no próximo ano, com a 
liberação de mais R$ 10 bilhões. O novo 
modelo se alinha à Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) que está em elaboração 
e será homologada ainda neste ano. A 
BNCC será obrigatória e vai nortear os 
currículos das escolas de ensino médio. 
Após essa etapa, no primeiro ano letivo 
subsequente à data de publicação da 
BNCC, os sistemas de ensino deverão 
estabelecer um cronograma de implantação 
das principais alterações da Lei e iniciar o 
processo de implementação, conforme 
cronograma, a partir do segundo ano letivo.

REFORMA ENSINO MÉDIO II
A reforma trata-se de uma mudança na 
estrutura do sistema atual do ensino médio. 
Ao propor a flexibilização da grade 
curricular, o novo modelo permitirá que o 
estudante escolha a área de conhecimento 
para aprofundar seus estudos. A nova 
estrutura terá uma parte comum e 
obrigatória a todas as escolas (Base 
Nacional Comum Curricular) e outra mais 
flexível. Com isso, o ensino médio 
aproximará a escola da realidade dos 
estudantes observando as novas demandas 
do mercado de trabalho. E, sobretudo, 
permitirá que cada estudante siga o 
caminho de suas vocações e sonhos seja 
para estudos no nível superior, seja para o 
campo profissional.
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Cerca de 1,4 milhão de 
pessoas deixaram os planos de saúde 
em 2016 no Brasil. A estimativa é da 
Agência Nacional de Saúde (ANS) e 
t u d o  i n d i c a  q u e  s e j a  u m a  
consequência do aumento de preços, 
do endividamento e do crescimento 
do índice de desempregados. E a 
sobrecarga para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) é imediata.

A garantia dos serviços 
prestados pela saúde pública está 
entre os maiores desafios enfrentados 
pelos municípios brasileiros. Muito 
se investe, mas pouca coisa é 
perceptível ao cidadão. 

De acordo com estimativas da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 40% de todos os gastos com 
saúde são desperdiçados por 
ineficiência. 

O Brasil gasta 9,3% do PIB na 
área - ou seja, cerca de R$ 410 bilhões 
investidos. Se considerarmos a 
estimativa, R$ 164 bilhões ao ano 
podem estar sendo desperdiçados por 
pura falta de controle e gestão. 

Real izar  o controle de 
pacientes, filas de leitos, distribuição 
e estoque de medicamentos,  
aplicação de vacinas, agendamento 
de consultas e exames especializados 
são atividades que se tornam ainda 
mais complexas quando se tem um 
grande número de pacientes e um 
orçamento apertado.

É aí que a tecnologia se mostra 
fundamental para a melhoria da saúde 
pública. Além de facilitar a 
administração das atividades, os 
novos sistemas otimizam o tempo, 
tanto de gestores e profissionais 
quanto do cidadão, e permitem maior 
controle de gastos.

Mas isso ainda está longe de 
ser realidade em muitos municípios 
do País. O Ministério da Saúde 
divulgou em outubro de 2016 que 
76% das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) ainda realizam o controle do 
histórico do paciente em papel. Das 
41.688 unidades em funcionamento, 
em 5.506 municípios brasileiros, 
apenas 10.134 possuem prontuários 
eletrônicos. 

E essa ferramenta está se 
tornando cada vez mais importante, 
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pois permite ao profissional de saúde 
registrar as ações tomadas durante o 
atendimento ao paciente. Todas as 
informações podem ser armazenadas 
e acessadas a qualquer hora, em 
qualquer lugar, e ficam armazenadas 
para futuras consultas.

Quer um exemplo prático da 
i m p o r t â n c i a  d o  p r o n t u á r i o  
eletrônico? Num momento em que a 
febre amarela volta a assustar é 
possível, por meio dos registros 
coletados nos prontuários, fazer a 
correlação das regiões onde os casos 
aparecem com as condições de 
moradia e informações sociais dos 
pacientes, como frequência da coleta 
de lixo, tratamento do esgoto, hábitos 
de vida, escolaridade, faixa de renda. 
E assim a área epidemiológica pode 
atuar rapidamente e com mais 
eficiência.

Outro gargalo da saúde 
pública que pode ser tratado de 
maneira mais inteligente com a 
tecnologia é a espera por consultas e 
internações. 

O Instituto das Cidades 
Inteligentes (ICI) já oferece uma 
solução integrada que organiza e 
controla eletronicamente as filas de 
atendimento e a ocupação dos leitos.

O  g e s t o r  c o n s e g u e  
acompanhar em tempo real, por meio 
de dashboards, as filas nas unidades 
de saúde e na emergência, sendo 
possível analisar o tempo de espera 
dessas solicitações e realizar a 
tomada de ação imediata para 
a p e r f e i ç o a r  o  p r o c e s s o  d e  
atendimento.

É a tecnologia permitindo à 
alta administração uma visão real do 
dia a dia da saúde pública no 
município. 

Investimentos mais efetivos, 
diminuição do desperdício e 
informações disponíveis a qualquer 
tempo, que trazem impactos diretos 
para um melhor atendimento à 
população.
 
*****************************

Francielle Regeane Vieira da Silva 
é coordenadora de projetos do 
Instituto das Cidades Inteligentes.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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A tecnologia como remédio para
os gargalos da saúde pública100% consignado, uma 

oportunidade de driblar a crise

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 
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Saturno em Sagitário faz um 
ótimo aspecto com o Sol em 
Aquário indicando dias de 
concretização de projetos que 
envolvem uma equipe de 
trabalho. O momento é ótimo 
t a m b é m  p a r a  f i r m a r  

amizades. Marte unido a Urano e em tenso 
aspecto com Plutão pede cuidados 
redobrados com brigas, acidentes e 
discussões.

Esotérico

Saturno em Sagitário faz um 
ótimo aspecto com o Sol em 
Aquário indicando dias em 
que um projeto profissional 
pode ser estabelecido. Uma 
p r o m o ç ã o  p o d e  s e r  

aprovada. Você estará mais focado e 
voltado para sua carreira. Marte unido a 
Urano e em tenso aspecto com Plutão, pede 
interiorização e reflexão.

Saturno em Sagitário faz um 
ótimo aspecto com o Sol em 
Aquário indicando dias de 
movimento organizado na 
direção de seus projetos de 
médio prazo, especialmente 

os que envolvem viagens e outras culturas. 
Marte unido a Urano e em tenso aspecto 
com Plutão pede foco nos trabalhos em 
equipe. Mantenha a calma.

Saturno em Sagitário faz um 
ótimo aspecto com o Sol em 
Aquário deixando você 
mais fechado e voltado para 
questões que envolvem uma 

sociedade financeira. Um empréstimo de 
uma grande instituição pode ser aprovado. 
Marte unido a Urano e em tenso aspecto 
com Plutão pede atenção a imprevistos na 
carreira.

Saturno em Sagitário faz um 
ótimo aspecto com o Sol em 
Aquário indicando dias de 
concretização de projetos em 
sociedade ou parceria 
c o m e r c i a l .  S e u s  

relacionamentos ficam mais sérios. Marte 
unido a Urano e em tenso aspecto com 
Plutão pede cuidado com atitudes e 
reações impulsivas.

Saturno em seu signo faz um 
ótimo aspecto com o Sol em 
Aquário indicando dias de 
concretização de planos e 
p r o j e t o s  p e s s o a i s  e  

profissionais. Você estará mais sensato, 
focado e realista. Marte unido a Urano e 
em tenso aspecto com Plutão movimenta 
seu coração. Evite brigas e discussões 
com seu amor.

Saturno em Sagitário faz 
um ótimo aspecto com o Sol 
em Aquário indicando dias 
de realização de planos e 
projetos financeiros. Um 

contrato, que vem sendo negociado, pode 
ser firmado nos próximos dias. Marte 
unido a Urano e em tenso aspecto com 
Plutão pede cuidados redobrados com 
brigas domésticas.

Saturno em Sagitário faz um 
ótimo aspecto com o Sol em 
seu signo indicando dias de 
concretização de ideais, 
s e j a m  p e s s o a i s  o u  
profissionais. Um projeto 

em equipe pode começar a dar resultados. 
Marte unido a Urano e em tenso aspecto 
com Plutão pode trazer algumas 
dificuldades na comunicação.

Saturno em Sagitário faz 
um ótimo aspecto com o 
Sol em Aquário deixando 
você mais fechado e em 
maior contato com seu 

mundo emocional, que passa por um 
momento de equilíbrio. Você estará mais 
realista. Marte unido a Urano e em tenso 
aspecto com Plutão pede comedimento e 
controle nos gastos.

Saturno em Sagitário faz um 
ótimo aspecto com o Sol em 
Aquário indicando dias de 
boas reuniões, acordos e 
negociações, que podem levá-
lo a firmar um novo contrato 

de trabalho. Uma viagem pode ser decisiva. 
Marte unido a Urano e em tenso aspecto 
com Plutão pode trazer problemas nas 
relações pessoais e/ou profissionais. 
Mantenha a calma.

Saturno em Sagitário faz um 
ótimo aspecto com o Sol em 
Aquário indicando dias de 
maior contato com sua vida 
d o m é s t i c a  e  o s  
relacionamentos familiares. 

Um negócio imobiliário pode ser firmado 
nos próximos dias. Marte unido a Urano e 
em tenso aspecto com Plutão pode trazer 
imprevistos no trabalho.

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

Saturno em Sagitário faz um 
ótimo aspecto com o Sol em 
Aquário indicando dias de 
r o t i n a  i n t e n s a ,  m a s  
organizada e compensadora, 

especialmente no trabalho. Procure 
manter certo equilíbrio emocional, por 
mais difícil que possa parecer. Marte 
unido a Urano e em tenso aspecto com 
Plutão pode trazer desequilíbrios. Medite.

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

Nossos parabéns pela Promoção e Troca de 
Platinas do Ten Cavalante, ele que recém 
chegou a Cáceres a fim de auxiliar no comando 
da agencia Fluvial de nossa city.Parabéns e 
desejo que Deus continue abençoando a sua 
carreira. Dedicação e estudo sempre serão o 
norte do seu sucesso, palavras do Ten Cap. 
Ronaldo Lima.

Uma sexta-feira abençoada é o que desejamos a essa 
simpática família que nos dá o privilegio de acompanhar  
nosso trabalho todas as manhãs, Allan Félix, Heitor 
Felix,Valdinei Felix, Marli Garcia e Igor Garcia Felix. 

Um bom dia ao casal de um carisma 
elevadíssimo que contagia a todos por onde 
passa, Paulo Antonio e Livia Dinucci.

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

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

 Em tempos queremos parabenizar nosso amigo 
Faustino Natal, que na data de ontem comemorou ao 
lado de sua esposa Elizabeth mais um aniversário de 
muitos que estão por vir. Receba da família JCC os mais 
sinceros votos de felicidades saúde e paz.
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Globo Esporte

 Luverdense não quis Osaber de regulamento. 
Entrou no Zama Maciel, 

em Patos de Minas, na noite desta 
quarta-feira, disposto a fazer o 
resultado. Fez o gol no primeiro e 
chegou a levar o empate. Mas 
segurou a pressão da URT na 
segunda etapa, encaixou um 
contra-ataque venceu por 2 a 1 e 
garantiu a vaga para a segunda 
fase da Copa do Brasil. Macena 
abriu o placar na primeira etapa 
para o Luverdense e Ricardo fez o 
segundo. Valente e insistente, a 
URT deixou tudo igual na 
segunda etapa com Allan Dias, 
mas não conseguiu a vitória, 
único resultado que daria a ela a 

vaga para a segunda fase da 
competição.

O Luverdense avança na 
Copa do Brasil e, na próxima 
fase, enfrenta o Avaí. No fim de 
semana, o time de Lucas do Rio 
Verde recebe o Mixto no Passo 
das Emas, às 17h, pela sexta 
rodada do Campeonato Mato-
grossense. A URT volta as 
atenções para o Campeonato 
Mineiro e, de cara, tem uma 
pedreira. O time de Patos de 
Minas recebe o Cruzeiro, no 
próximo sábado, às 16h30, no 
Zama Maciel.
O jogo - Com a nova regra da 
Copa do Brasil, o Luverdense 
poderia até empatar que teria a 

vaga garantida na segunda fase da 
Copa do Brasil. Mesmo assim, o 
LEC foi para cima da URT. O 
resultado disso foi um primeiro 
tempo movimentado. O time 
mineiro, que precisava vencer 
para passar de fase da Copa do 
Brasil pela segunda vez na 
história, também buscava o 
ataque. 

A tentativa era sempre 
pelo lado esquerdo com Fábio 
Alves que procurava o atacante 
Marques dentro da área. Erik, 
pelo lado do Luverdense, dava 
trabalho à defesa da URT. Mas 
quem abriu o placar foi Macena. 
O atacante do LEC recebeu no 
lado esquerdo do ataque, bateu 

cruzado, forte e abriu o placar. A 
URT tentava o empate e, sempre 
pelo lado esquerdo, tentava 
chegar ao gol de Diogo Silva, mas 
o primeiro tempo terminou com o 
Luverdense em vantagem.

A URT precisava da 
virada e partiu para cima do 
Luverdense. No entanto, sem 
organização, o time mineiro não 
criava chances de gols. Com a 
vantagem, o LEC seguia bem 
postado e só esperando o tempo 
passar. Mas a URT se organizou e 
aos 20 minutos voltou para a 
disputa. Edmar tentou uma vez, 

Marques parou no goleiro Diogo 
Silva, e a bola sobrou para Allan 
Dias que emendou de esquerda 
para deixar tudo igual no Zama 
Maciel. Se antes do gol o time 
mineiro pressionava, depois foi 
para cima de vez.

 No lance seguinte, 
Marques recebeu de costas e 
tocou para Rafael Oller que 
chutou por cima. Mas, aos 45 
minutos, o Luverdense fechou a 
conta. Contra-ataque pela direita, 
Ricardo recebeu na cara do gol e 
deu a vaga ao time de Lucas do 
Rio Verde.

 uiabá recebe neste final Cde semana a 1ª etapa 
regional do Campeonato 

Brasileiro de Tiro ao Prato 2017 – 
Fossa Olímpica. O evento ocorre 
no Clube de Tiro Pantanal, em 
Cuiabá, que vai reunir cerca de 20 
atletas do tiro olímpico do estado, 
sendo 10 de Mato Grosso do Sul. 
Em todo Brasil, 188 irão tentar 
acertar o prato. 

O prato tem cerca de 10 
cm de  d iâmet ro ,  de  co r  
alaranjada, que sai do chão (uma 
espécie de fossa), em uma 
velocidade média de 100 km/h. 
Os atiradores precisam acertá-lo 
para somar pontos. 

A  C o n f e d e r a ç ã o  
Brasileira de Tiro Esportivo 
(CBTE) dividiu o torneio em 
regiões para diminuir os custos, 

valorizar as federações e 
aumentar o número de atletas 
participantes. O campeonato é 
divido em 10 etapas e uma última 
etapa é realizada presencialmente 
com os campeões das 5 regiões do 
Brasil. 

Em Mato Grosso, o 
destaque do Brasileiro 2016 foi o 
caçula da Fossa Olímpica, Naji 
Antoine Motran, ao conquistar a 
3ª colocação, na categoria júnior, 
na etapa realizada em Curitiba-
PR. Na Categoria Prato A, entres 
os 10 melhores ficaram Marcelo 
Barroso Viaro em 7º e Antoine 
Chafic Motran em 8º.  O 
presidente do Clube de Tiro 
Pantanal, Luiz Alberto de Aguiar, 
ficou em 2º lugar na categoria 
veterano. No Prato B, Milton 
M o r e i r a  P e i x o t o  J u n i o r ,  
conquistou a 9ª colocação e no 
P r a t o  C ,  J o s é  M a m e d e  
Biancardini a 7ª.

No sábado, dia 18, as 
provas começam às 11h e vão até 
às 17h. No domingo, dia 19, o 
início está previsto das 8h às 12h. 
O Clube de Tiro Pantanal fica 
localizado na Rodovia Emanuel 
Pinheiro, KM 13 – Estrada do 
Coxipó KM 3,5.

Globo Esporte

NA MIRA

Cuiabá recebe etapa regional do 
Campeonato Brasileiro de Tiro

Tiro Esportivo Mato Grosso  

Foto: Divulgação/FTMT

Luverdense segura URT em Minas, 
vence e segue na Copa do Brasil

FORA DE CASA

Time de Mato Grosso abre placar, segura pressão após levar empate, encaixa 
contra-ataque no fim e vence por 2 a 1. Na próxima fase, Luverdense enfrenta o Avaí

URT e Luverdense fizeram jogo movimentado pela Copa do Brasil  

Foto: Paulo Barbosa

Grosso: Porto Alegre do Norte, 
Tapurah, Barra do Bugres, Confresa, 
Novo Mundo, Santo Antônio de 
Leverger, Juína, Água Boa, Alto 
Taquari, Alto Paraguai, Colíder, Rio 
Branco, Nova Canaã do Norte, 
Apiacás e Nova Brasilândia.  

Nas cidades onde existem 
Núcleos Avançados de Capacitação 
(NAC), como Barra do Bugres e 
Juína, os treinamentos serão ofertados 
no local. 

Mas espaços oferecidos por 
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No período compreendido 
entre a última semana de 
fevereiro e o mês de março, 

cerca de 500 pessoas vão realizar 
cursos de inclusão digital presencial 
por meio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Mato Grosso 
(SENAR-MT) em diversos 
municípios do Estado. 
 Um dos programas 
e s p e c i a i s  m a i s  
demandados à instituição, a 
iniciativa terá 49 turmas no 
período e será executada 
por meio das parcerias com 
os Sindicatos Rurais, 
prefeituras, empresas e 
outros parceiros.

A o  m e n o s  1 5  
cidades oferecerão os 
cursos de Inclusão Digital 
Rural, Word Básico, Excel 
Básico e de Word e Excel 
Básico (conjuntamente). 
T o d o s  o s  q u a t r o  
treinamentos oferecem de oito a 10 
vagas para aulas que variam de 16h a 
2 0  h o r a s  d e  ca rg a  h o r á r i a ,  
inteiramente gratuitos.

Os municípios beneficiados 
vão do extremo norte ao sul de Mato 

secretarias de Ação Social, salões de 
igrejas, sedes de Sindicatos Rurais, 
salas em empresas e os Centros de 
Referência Especializados de 
Assistência Social também serão 
utilizados pelos alunos.

O treinamento de Inclusão 
Digital Rural oferece o 
primeiro contato e as 
noções básicas do uso de 
um computador: acesso aos 
periféricos, word, excel, 
arquivamento, à internet, 
dentre outros tópicos. Já os 
aperfeiçoamentos em word, 
excel e nos dois programas 
em conjunto propõem um 
p o u c o  m a i s  d e  
aprofundamento ao aluno. 
Em 2016, o SENAR-MT e 
parceiros formaram 235 
turmas com as quatro 
modalidades de inclusão 
digital.

O SENAR ainda 
oferece cursos de inclusão digital na 
modalidade a distância (EaD), por 
m e i o  d o  a c e s s o  a o  s i t e  
ead.senar.org.br, onde está listada a 
programação.

condições financeiras de arcar com os 
prejuízos de um acidente, mas e os 
prejuízos emocionais de ter tirado 
uma vida?” questiona.As palestras 
também têm como público-alvo 
jovens do Ensino Médio, que podem 
ou não estar prestes a tirar a carteira de 
motorista.  O viés desta ação é o 
cuidado que qualquer pessoa deve ter, 
evitando andar em um carro com uma 
pessoa alcoolizada ao volante.

sobre relacionamento interpessoal 
no trânsito. Ela cita uma capacitação 
de agentes para 10 municípios, feita 
em 2016, além de ações de educação 
no trânsito durante as caravanas da 
transformação.

Os prejuízos desta conduta 
vão muito além dos prejuízos 
financeiros, conforme frisa a 
gerente.  “Em palestras, abordamos 
sempre que as pessoas podem até ter 

segurança.
No período de Carnaval, 

segundo a gerente de Ações 
E d u c a t i v a s  d e  Tr â n s i t o  d o  
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran-MT), Rosane Gerda, as 
pessoas tendem a fazer uso de 
bebidas alcoólicas, comprometendo 
a  capacidade  de  d i reção,  e  
ocasionando acidentes que podem ser 
fatais.

“Todas as campanhas que 

 Governo do Estado de Mato OGrosso lançou a campanha 
“É você que escolhe o 

Carnaval que quer ver na avenida”, 
uma ação para conscientizar a 
população sobre o risco de acidente 
de trânsito quando se mistura álcool e 
direção nesta época festiva. Até o dia 
28 de fevereiro, esta será a mensagem 
veiculada nos meios de comunicação, 
para que os mato-grossenses possam 
aproveitar as comemorações em 

fazemos visam conscientizar as 
pessoas para que adotem condutas 
seguras de ir e vir. Não há nada mais 
valioso que uma vida, por isso 
incentivamos também o amigo da 
rodada, e que a pessoa que bebeu 
pegue um táxi ou volte para casa com 
um amigo”, conta a gerente.

Ela afirma que entre as ações 
de conscientização estão palestras, 
oferecidas em todo o estado, sobre 
segurança no trânsito, e também 

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e 
outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos quantos o presente 
EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de 
Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento títulos de 
responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de circulação 
diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização 
incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou 
ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei 
nº 9.492/97).  
                                                                RESPONSÁVEIS: 
CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME (CNPJ Nº 02.507.099/0001-48) AV 
TALHAMARES 1244 SALA A – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 174880 – 14/02/2017 – Nº TIT 201513200 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; 
DILLI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS A (CNPJ Nº 08.794.709/0001-18) RUA 
PADRE CASSEMIRO 2317 – BAIRRO SANTA CRUZ - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 174865 – 14/02/2017 – Nº TIT 20148428 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; E. B. 
DE PAULA (CNPJ Nº 00.321.215/0001-04) AV DEPUTADO DORMEVIL C FARIA 182 – BAIRRO 
JD SAO LUIZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174710 – 07/02/2017 – Nº TIT 
20168882 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE 
MATO GROSSO – ITEM N DA TABELA D CUSTAS; F K FARES GARCIA ME (CNPJ Nº 
05.740.850/0001-40) RODOVIA BR 343 SN KM 13 FAZ PITA CANUTO – ZONA RURAL - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174864 – 14/02/2017 – Nº TIT 20146428 – APRES 
PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM 
O DA TABELA D CUSTAS; FRANCISCO FERREIRA CAMACHO (CPF Nº 520.174.439-72) 
FAZENDA SANTO ANTONIO SN – ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 174860 – 14/02/2017 – Nº TIT 20148770 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; 
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO (CPF Nº 520.174.439-72) FAZENDA SANTO ANTONIO SN 
– ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174857 – 14/02/2017 – Nº TIT 
20148768 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE 
MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; GONCALVES RIBEIRO E ALVES DA SILVA 
LTDA ME (CNPJ Nº 05.201.347/0001-16) RUA XV DE NOVEMBRO 662 – BAIRRO CENTRO - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174879 – 14/02/2017 – Nº TIT 20141960 – APRES 
PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM 
M DA TABELA D CUSTAS; J E ALVES DA SILVA ME (CNPJ Nº 02.903.699/0001-25) AV 
TALHAMARES 1245 – BAIRRO JD DO TREVO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
174882 – 14/02/2017 – Nº TIT 201511432 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – 
CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; HOTEL 
BAIAZINHA LTDA (CNPJ Nº 36.885.994/0001-18) EST BARRANCO VERMELHO SN KM 50 – 
ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174861 – 14/02/2017 – Nº TIT 
201443446 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE 
MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; REZENDE DUTRA E REZENDE LTDA ME 
(CNPJ Nº 05.911.448/0001-80) RUA COMANDANTE BALDUINO 285 – BAIRRO CENTRO - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174862 – 14/02/2017 – Nº TIT 201612747 – APRES 
PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM 
O DA TABELA D CUSTAS; S. R. T. COSTA (CNPJ Nº 09.024.136/0001-06) RUA MARIZ DE 
BARROS 293 – BAIRRO SANTA CRUZ - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174859 – 
13/01/2017 – Nº TIT 20147755 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – 
CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; VAGNER 
FERREIRA GONCALVES E CIA LTDA ME (CNPJ Nº 09.441.922/0001-09) COSTA MARQUES 851 
SALA A – BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174871 – 
14/02/2017 – Nº TIT 20168488 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – 
CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; Z. M. S. ANDRADE 
COMERCIO (CNPJ Nº 05.813.056/0001-89) RUA PE. CASSEMIRO 927 – BAIRRO CENTRO - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 174801 – 10/02/2017 – Nº TIT 201411561 – APRES 
PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM 
O DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE 
DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no 
primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. 
CÁCERES/MT, 16 DE FEVEREIRO DE 2017. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO 
INTERINO.

AÇÃO

Campanha do Governo aborda
risco de dirigir após beber

A campanha faz parte das ações de conscientização para garantir a segurança no trânsito durante o Carnaval

Lorena Bruschi/Gcom-MT 
Foto: Divulgação

SENAR-MT  realiza curso de inclusão digital em
Rio Branco e mais 14 cidades de Mato Grosso

CAPACITAÇÃO

Assessoria

Os cursos acontecem a partir da última semana de fevereiro até o mês de março
 

Foto: Rafael Manzutti
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defendendo que, por conta de sua 
localização estratégica, tendo em 
vista que o município é uma das 
saídas ao Pacífico, faz fronteira 
com a Bolívia, sem contar todo o 
seu potencial turístico, com 
destaque ao Pantanal; Cáceres 
vem ganhando cada vez mais 
notoriedade. Dr. Leonardo citou 
ainda o Festival Internacional de 
Pesca (FIPe), que acontece todos 
os anos, recebendo turistas do 
mundo inteiro.

“Investir na melhoria do 
aeroporto é atrair investidores, 
pois em função da logística e por 
conta de tempo, os empresários 
preferem ir de avião visitar os 
municípios que pretendem fazer 
investimentos. 

Ainda mais agora com a 
implantação da ZPE e as 
discussões da Hidrovia, a 
reativação do Porto, várias 
empresas virão para conhecer a 
nossa cidade e a nossa região. O 
investimento no aeroporto é uma 
f o r m a  d e  i n c e n t i v a r  o  
desenvolvimento econômico, 
turístico e social da região, pois 
temos uma vasta riqueza da fauna 
e flora do bioma Pantanal, além 
de pontos turísticos de belezas 
naturais", destacou.

áceres receberá também, Cmais um caminhão todo 
equipado do Corpo de 

Bombeiros, para dar suporte de 
atendimento ao aeroporto.

Essa conquista é um 
trabalho do deputado Dr. 
Leonardo, que não tem medido 
esforços e desde o ano passado 
encabeçou a luta em Brasília. Em 
novembro do ano passado, ele 
esteve na SAC, acompanhado da 
vice-prefeita de Cáceres, Eliene 
Liberato tratando das questões 
dos investimentos do Plano de 

Desenvolvimento de Aviação 
Regional.

Em janeiro deste ano, 
esteve acompanhado do senador 
Wel l ington  Fagundes ,  no  
Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação. Dr. Leonardo 
agradeceu ao presidente do 
Conselho de Desenvolvimento 
Regional de Cáceres (Coderc) e 
assessor do senador, Júlio 
Borges, também um grande 
batalhador para a efetivação deste 
aeroporto.

O  d e p u t a d o  v e m  

04

a l u n o ,  i n c e n t i v a n d o  o  
desenvolvimento do pensamento, do 
conhecimento e da socialização, 
onde se desenvolve uma prática 
pedagóg ica  vo l t ada  pa ra  a  
aprendizagem e o sucesso do aluno, 
o  respei to ,  entendimento  e  
investigação, visando diminuir o 
índice de repetência e a evasão 
escolar", finaliza Márcia. 

ev ido aos  casos  das  Dd i f i c u l d a d e s  d e  
aprendizagens de alunos 

nos anos iniciais, a pedagoga Márcia 
da Costa e Faria, que atua na 
educação há 26 anos, abriu em 
Cáceres um espaço de apoio 
pedagógico com o objetivo de 
trabalhar as dificuldades mais 
frequentes nas crianças.

Em entrevista exclusiva ao 
Jornal Correio Cacerense, Márcia 
afirma que a criação desse espaço se 
deu na intenção de  investigar o 
p rocesso  de  cons t rução  do  
conhecimento e contribuir no 
processo  de  superação  das  
dificuldades de aprendizagens.
 Márcia, trabalha no CEAF 
em Cáceres, com a disciplina  
Socioemocional, criada por Augusto 
Cury, que visa trabalhar o stress, 
desânimo, solidão, voltada para a 
parte emocional do aluno.

O  e s p a ç o  d e  a p o i o  
pedagógico atende crianças desde a 
alfabetização até o 5º ano do Ensino 
Fundamental,  Está instalado na Rua 
Tiradentes,  seu funcionamento é em 
horário comercial de segunda a 
sexta, com exceção da terça-feira.

A pedagoga relata que a 
ideia de abrir esse espaço, nasceu a 
partir de perceber  que hoje os pais 
não tem mais tempo para se dedicar 
ao apoio pedagógico em casa, fora 

isso, também hoje está muito 
comum crianças com dificuldades e 
transtornos de aprendizagem como 
caso de dislexia, dislalia, discalculia 
entre outros, além do amor que nutre 
pela educação.  

” É  e x t r e m a m e n t e  
importante esse recurso para 
a p r e n d e r  a s  d i v e r s i d a d e s  
estabelecendo um contrato de ensino 
e aprendizado diretamente com o 

obras no aeroporto de Cáceres, 
como a reforma da estrutura e 
adequação do terminal,  a 
ampliação e adequação do pátio 
de  parada  de  aeronaves ,  
recapeamento e sinalização 
horizontal da pista de pouso, 
r e v i t a l i z a ç ã o  d a  c e r c a  
operacional  e  s inal ização 
noturna. 

O investimento deve ser 
superior a R$ 4 milhões.

As ações voltadas para os 
aeroportos fazem parte do 
Programa Voe MT (Programa 
Estadual de Incentivo à Aviação 
Regional), que conta com a 
p a r c e r i a  f u n d a m e n t a l  d a  
Sec re t a r i a  de  Es t ado  de  
Desenvolvimento Econômico 
(Sedec-MT).

A Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística (Sinfra-
MT) irá executar uma série de 

4.992.533,03.
Os professores da Unemat 

que tiveram seus projetos aprovados 
são: Faixa A: Marco Antonio 
Aparecido Barelli, José Roberto 
Rambo, Carolina Joana da Silva 
Nogueira, André Franco Cardoso, 
Eliane Ignotti, Rosane Duarte 
Seluchinesk, Valdiva Rosato de 
Souza, Alexandre Gonçalves Porto, 
José Wilson Pires Carvalho e Juliana 
Freitag Schweikart
Faixa B:  Anderson Ghel ler  
Froehlich, Rafael Cesar Tieppo, 
Evandro Luiz Schoninger, Renê 
Arnoux da Silva Campos, Delmonte 
Roboredo, Rodrigo de Góes Esperon 
Reis, Luiz Juliano Valério Geron, 
Manoel  Euzébio  de  Souza ,  
Alexandre Cézar Faleiro, Ricardo 
José da Silva, Leandro Nogueira 
Pressinott, Wilkinson Lopes Lázaro, 
Neyres Zinia Taveira de Jesus, Carla 
Ga lb ia t i ,  Miné ia  Cappe la r i  
Fagundes, Daise Lago Pereira 
Souto, Leonir Amantino Boff, 
William Vieira Gonçalves, Jairo 
Luis Fleck Falcão, Gisele Carignani, 
Jane Eliza de Almeida Lacombe, 
Cleci Grzebieluckas, Maicon 
Aparecido Sartin, Neusa Inês 
Philippsen, Ana Luiza Artiaga 
Rodrigues da Motta e Isaac Newton 
Almeida Ramos

 Fundação de Amparo à APesquisa de Mato Grosso 
(Fapemat) divulgou nesta 

quarta-feira (15/02) o resultado do 
edital universal nº 042 destinado a 
doutores, e a Unemat teve 36 
propostas aprovadas. O montante de 
recursos a serem aportados pela 
Fapemat nos projetos de pesquisa da 
Instituição chega a R$ 1.518.457,48.

Ao todo foram aprovados 
113 projetos de diversas instituições 
do Estado. Somente pesquisadores 
com titulação de doutor puderam 
concorrer. O pró-reitor de Pesquisa e 
P ó s - g r a d u a ç ã o  d a  U n e m a t ,  
professor Rodrigo Zanin, lembrou 
que a política de qualificação da 
Unemat em seus professores e 
técnicos estão dando resultados.

“Neste edital somente 
doutores poderiam concorrer e o fato 
de termos hoje mais 450 doutores na 
Unemat foi fundamental para 
conseguirmos aportar recursos 
externos para financiar pesquisas”, 
diz.

Na faixa A poderiam se 
inscrever projetos com valores entre 
R$ 45 e R$ 60 mil, e na faixa B os 
valores se limitavam entre R$ 25 e 
R$ 45 mil. Concorreram no edital 
402 projetos e 113 foram aprovados 
pela Fundação de Amparo à 
Pesqu isa  que  des t ina rá  R$  

INFRAESTRUTURA

Obras do aeroporto de Cáceres começam
este ano com investimento de R$ 4 milhões
Redação c/ Assessorias

As ações voltadas para os aeroportos fazem parte do Programa Voe MT (Programa Estadual 
de Incentivo à Aviação Regional), que conta com a parceria fundamental da Sedec-MT

Deputado Dr. Leonardo e Vice-Prefeita Eliene Liberato Dias
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Pedagoga Márcia da Costa e Faria

Da Redação

REFORÇO

Pedagoga investe em espaço de
apoio pedagógico em Cáceres

MÉRITO

Unemat aprova 36 projetos
no edital universal da Fapemat
Lygia Lima/Assessoria Unemat
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 erca de 30 policiais Cfederais cumprem três 
mandados de prisão 

preventiva, três mandados de 
p r i s ã o  t e m p o r á r i a ,  n o v e  
mandados de busca e apreensão e 
cinco mandados de condução 
coercitiva nas cidades de Cuiabá 
(MT), Várzea Grande (MT), 
Rondonópolis (MT), Santo 
Antônio do Leverger (MT), Alta 

Floresta (MT), Goiânia (GO), 
Indiara (GO) e Penápolis (SP). Os 
mandados foram expedidos pela 
5ª Vara Criminal Federal de Mato 
Grosso.

Serviços de inteligência 
apontaram que os suspeitos 
vinham fazendo o transporte 
reiterado de pasta base de cocaína 
proveniente da Bolívia. Para isso, 
utilizavam aeronaves de pequeno 

porte que pousavam em pistas 
clandestinas no Brasil. A droga 
era distribuída para os principais 
centros do país com o destino 
final o mercado internacional.

As investigações apontam 
o suposto envolvimento dos 
suspeitos com o transporte de 
cerca de 237,7 kg de cocaína 
localizados em um avião 
interceptado pela Força Aérea 

Brasileira (FAB), em Santo 
Antônio do Leverger (MT), no 
último dia 3.

A aeronave de pequeno 
porte ,  que fazia um voo 
clandestino (sem autorização das 
autoridades aeronáuticas) ,  
recebeu determinação via rádio 
p a r a  q u e  p o u s a s s e  
obrigatoriamente em Santo 
Antônio do Leverger, local onde 
uma equipe da Polícia Federal 
faria inspeção e verificação da 
documentação. Ao contrário do 
que fora determinado, o piloto 
arriscou sua própria vida e do 

“passageiro”, pousando em uma 
estrada de terra na zona rural do 
município.

No interior da aeronave 
danificada foram localizadas 
várias bolsas de viagem contendo 
“tijolos” de cocaína. O piloto e o 
passageiro conseguiram fugir do 
local antes da chegada da polícia, 
sendo localizados e presos na 
operação de hoje.

O s  p r e s o s  s e r ã o  
indiciados pelo crime de tráfico 
i n t e r n a c i o n a l  d e  d r o g a s ,  
associação ao tráfico e lavagem 
de capitais.

m Boliviano  foi preso no Ufinal da tarde desta 
quarta-feira (15.02) 

transportando cápsulas de 
cocaína no estomago. A prisão 
aconteceu na divisa entre Cáceres 
e Bolívia (BR-343).  

Os  po l i c i a i s  do  6 º  
Batalhão (6º Comando Regional) 
estavam realizando abordagens 
nas proximidades dessa rodovia e 
decidiram interceptar um ônibus 
e fazer uma revista de rotina.

Com um dos passageiros 
do ônibus,  foram apreendidas 40 
cápsulas de cocaína em um dos 
bolsos da calça, dentro de um 

frasco contendo uma espécie de 
óleo. Questionando se havia mais 
entorpecente, o suspeito acabou 
confessando que tinha engolido 
outras 50 cápsulas.

Ele também disse que 
comprou a droga na Bolívia e 
pretendia revender em Cáceres e 
região. 

Já o óleo onde guardava 
os invólucros deveria ser ingerido 
para ajudá-lo a expelir a droga. 
Levando ao hospital regional, 
depois de receber atendimento 
para eliminar o entorpecente ele 
foi entregue na Delegacia de 
Polícia.

a tarde desta terça feira N(14.02) em mais uma 
ação conjunta entre 

policiais militares do Gefron e da 
Polícia Federal, realizaram a 
apreensão de 16,5 Kg de pasta 
base de cocaína, que estavam 
escondidos , dentro de um 
tambor, que estava enterrado no 
sítio Boa Sorte, localizado na 
Gleba Scalotino, no município de 
Pontes e Lacerda, próximo a 
fronteira com a Bolívia.

Os trabalhos começaram 
no último dia 8 de fevereiro, 
quando as equipes foram 
investigar uma denúncia de que 
em um sítio, na referida Gleba 
havia drogas escondidas dentro 
de tambores, que estavam 
enterrados.

Várias equipes passaram 
a realizar diligências pela 
localidade, para identificar o 
sítio, e realizar as buscas, e 
verificar a denúncia recebida. No 

dia 13, uma caminhonete S-10 foi 
abordada com 5 pessoas, na 
gleba, e as contradições durante 
as entrevistas chamaram a 
atenção dos policiais, mas por 
não haver nenhum cometimento 
de ato ilícito, todos foram 
liberados após a abordagem.

Já na tarde desta terça 
feira, 14, as equipes conseguiram 
identificar o sítio Boa sorte, que 
seria o local exaro onde estaria a 
droga escondida.

Na propriedade foram 
encontrados vários tambores 
enterrados, e em um deles havias 
16 tabletes e meio, que pesado 
constatou-se 16,5 Kg de pasta 
base de cocaína. 

O proprietário do sítio 
A.M.N. de 76 anos, foi preso, e é 
suspeito de ser o responsável por 
vigiar a droga.

Os policiais foram até 
outro endereço onde estava a 
caminhonete S-10, de placas 
JYL-4009, abordada dias antes, e 
localizou R.P.S. de 21 anos e 
E.M.S. de 24, que foram 
convidados a comparecerem a 
Delegacia de Polícia federal, de 
Cáceres-MT, para prestarem 
alguns esclarecimentos.

TRÁFICO INTERNACIONAL

As investigações apontam o suposto envolvimento dos suspeitos com o transporte de cerca de 237,7 kg de cocaína localizados 
em um avião interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB), em Santo Antônio do Leverger (MT), no último dia 3

Assessoria

Operação Sobrecarga foi deflagrada ontem pela
Polícia Federal em Mato Grosso e mais dois Estados

TRÁFICO

Operação cumpre 3 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de prisão temporária, 9 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de condução coercitiva
 

Foto: Ilustrativa

Gefron e PF apreende tabletes de pasta base de
cocaína enterrados em sítio em Pontes e Lacerda
Carla Duarte/Gefron

Policiais descobriram droga enterrada em sítio
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FLAGRANTE

Boliviano é preso com capsulas de
pasta base de cocaína no estômago
Assessoria PM-MT

Boliviano transportava capsulas de cocaína no estômago e no bolso da calça
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