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VÔO DO CORSA
CIOPAER, Bombeiros e PRF chegaram ao mesmo tempo, e fizeram o trabalho de resgate, estabilização, imobilização da vítima e transporte até a aeronave

Vítima resgatada do abismo
foi socorrido por helicóptero
Foto: Divulgação

Alexandre Fagundes Moraes Souza foi resgatado de helicóptero
na última segunda-feira (13), na BR 070 em Cáceres, próximo ao
Cinquentinha, após sofrer um acidente e despencar em um corsa preto de
um barranco de cerca de dez metros de altura, que ficou semi-destruido . O
resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária
Federal e pelo Centro Integrado de Operações Aéreas . Página 03

DESTINO TRAÇADO

Fora da lei é encontrado sem
vida na zona rural de Cáceres
Foto: Arquivo

Vitima foi retirada das ferragens e socorrida até a capital

ARTE POPULAR

Meliante Pedro Silva, o Dentinho, destino de vida bandida

Contação de historinhas
animou o fim de semana

Com ficha criminal em vários delitos, inclusive homicídios, o
meliante Pedro Silva, vulgo Dentinho, e Sorriso, foi assassinado no último
final de semana em Cáceres, tendo o cadáver da vitima sido localizado por
um sitiante, a cerca de uns 300 metros da entrada da fazenda e no trajeto até
o corpo, marcas de sangue. Segundo a pericia a vítima foi morta
possivelmente a facadas. Página 03

Foto: Kelly Alves

ABRINDO PORTEIRAS

O último final de semana
foi uma viagem ao mundo da
fantasia, com a Contação de
Historias, evento realizado na
Sicmatur de Cáceres,
protagonizado pelo Grupo Trupé,
três contadoras de Cáceres e
grupo de teatro Plenilúnio, que
estrelou a peça Romeslau e
Estanisleta, uma adaptação do
romance Romeu e Julieta, de
William Shakespeare, escrita e
dirigida por Luciano Paulo.

Prefeitura priorizou pequeno
produtor na 52ª ExpoCáceres
Foto: Assessoria

Página 03
Platéia se divertiu com as histórias e encenações engraçadas

MIRASSOL D`OESTE

Justiça cobra do Estado verba
para reformar a CIRETRAN

O apoio ao pequeno produtor marcou a participação municipal

A Prefeitura de Cáceres fechou com chave de ouro sua
participação em várias frentes na 52º ExpoCáceres, Em parceria com a
EMPAER, o município ofereceu ao pequeno produtor a oportunidade de
expor e comercializar produtos sem nenhum custo. Com isso, mais de 30
produtores marcaram presença, comercializando bolachas, biscoitos, mel,
hortaliças e artesanatos. Página 06

Foto Jana Pinheiro

A Justiça acatou o pedido do
Ministério Público Estadual e determinou
que o Estado e o DETRAN/MT liberem de
imediato R$ 496 mil, referente ao projeto de
reforma da 26ª CIRETRAN de Mirassol
D'Oeste, para uso nas obras de reforma do
prédio atual ou até mesmo para fins de
utilização em eventual novo prédio.Segundo
o MPE, a atual encontra-se em situação
deplorável, mais parecendo um verdadeiro
cortiço.
Pagina 04
Também na parte externa área é deficitária para demanda
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Cred (o) em Cruz
A vida é um mar de rosas, coisa
linda, quem quer dinheiro? Vôte Xô
Mano, que o bereré nunca esteve tão
moleza como nos últimos tempos, até
parece que voltamos nos tempos em que
se amarravam cachorro com lingüiça,
sem chororô neném, precisou de grana,
vai na Fulano Cred, que se for
aposentado, funcionário público e os
cambaus, tem fonte de renda
consignada, o troco sai sem burocracias.
Maravilha? Só se for pra quem empresta
o larjan, as pilas, o arame, a bufunfa,
porque prá quem pega o por fora, se
enrola mais que fio de telefone e nesse
estica e puxa, vai pro fundo do poço em
questão de meses, basta verificar o
extrato da merreca do holerite.
Prá quem pensa que a gente
exagera é só verificar o percentual de
endividados no reino tupiniquim,
conseqüência dos milagres dos fulanos e
sicranos Cred., Credo em Cruz; São
milhares de funcionários públicos,
pensionistas e aposentados endividados,
isso, só aqui em Mato Grosso..
Os números apontam que quase
um terço dos que trabalham no setor
público do estado estão comprometidos
com pagamentos de parcelas e a
conclusão é que muitos não vivem, mas
sim sobrevivem, e penosamente.
Com quase toda a renda
comprometida, essas pessoas absorvidas
pelos empréstimos consignados, (dados
do Banco Central), deviam mais de R$
323 bilhões de empréstimos às
instituições financeiras no Brasil, só ao
mês de junho deste ano.
Os servidores e os beneficiários
do INSS foram os maiores pegadores de
empréstimos consignados neste mesmo
período.
Para efetuar o pagamento, o

AINDA AS OSCIPS ?
O Tribunal de Contas de Mato Grosso
multou em mais de R$ 4,4 mil o prefeito
Atail Marques do Amaral, e o secretário de
Finanças, Acy Nunes de Siqueira, de
Poconé, por irregularidades verificadas na
contratação de uma OSCIP. A equipe
técnica do TCE constatou que a prefeitura
realizou termos de parceria com a OSCIP
IPGP para terceirização de atividades que
são atribuídas a cargos efetivos previstos
na administração do município, mas que
estão vagos. É o que dá as tais OSCIPs,
verdadeiras arapucas em prefeituras.
CIDADANIA...MENOS
O Ministério Público Federal em Mato
Grosso, por meio da Procuradoria
Regional Eleitoral, emitiu recomendação à
Assembléia Legislativa para que se cumpra
o regimento interno da casa, onde permite a
concessão de título de cidadania matogrossense à, no máximo, 35 pessoas por
deputado, em cada sessão legislativa. A
recomendação tem o intuito de evitar
qualquer concessão de benefícios e títulos
que possam, em razão da especificidade de
cada caso, conter cunho eleitoreiro.
Analisando bem, 35 ainda é muito, função
de deputado não é fazer media por atacado!
INCANDESCENTE
Tarifas de eletricidade podem subir ainda
mais se leilão de distribuidoras da
Eletrobrás, marcado para 30 de agosto, não
for realizado. Consumidores podem ser
chamados a bancar a operação das
empresas, que estão em péssima situação
financeira. Curioso, que os grande
quebram as empresas, metem a mão e
quem acaba pagando o pato, o ganso, o
marreco, a luz no fim do túnel é mesmo o
Zé Povinho, sempre o mais sacrificado no
país dos poderes podres, Arre Égua!
DEUSMAGÓGICOS
Com frases como “glória a Deus” e
“agradecer primeiramente a Deus”, antes
de debates e entrevistas, os candidatos à
presidência da República miram no
eleitorado religioso. E não é para menos:
158,5 milhões de brasileiros declararam ter
alguma religião, segundo os dados do
último censo demográfico do IBGE. Com o
início das propagandas em 16 de agosto, os
presidenciáveis buscam convencer esse
público e conquistar apoio de líderes de
igrejas que acrescentem na campanha
eleitoral. Importante deixar Deus longe da
política eleitoral e votar sem apelações de
padres ou pastores.
SEMANA DA FAMÍLIA
Iniciado na segunda feira, 13 e
prosseguindo até o próximo sábado, 18, a
Semana da Família é uma promoção da
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do
bairro São Luis em Cáceres. O evento
começou com i Santo Terço e conforme o
padre Willian Oliveira Rosa, a iniciativa
tem como propósito manutenção dos
valores familiares. Ele explicou que de
segunda a sábado, a partir das 1900h,
haverá orações, pregações e adorações, na
igreja, que fica na rua Almirante Barroso,
212.

banco deve descontar direto do salário
do servidor, trocando em miúdos, o
governo ou a prefeitura são responsáveis
por repassar o dinheiro às instituições
financeiras. Sem oposição a tipos de
consignados, afinal, nem todas as
agencias são mequetrefes, existem as
sérias, somos pelo empréstimo direto na
agencia bancária e os juros costumam
mudar bastante dependendo de onde
você pretende pegar o crédito.
Claro, que o processo é o mesmo
tanto nas financeiras, quanto nos bancos,
porém em alguns dos casos o
empréstimo consignado acaba saindo
mais caro nas financeiras e o que seriam
facilidades passa a virar dor de cabeça.
Pode parecer pouco, mas a ampliação de
30 para 35% do vencimento auferido
pelo contratante, têm levado ao superendividamento das pessoas.
O problema chegou ao nível de
comprometer muita gente no honrar os

compromissos assumidos e a
sobrevivência e a qualidade de vida,
além de problemas psicológicos, casos
que podem levar à exclusão social do
endividado por familiares e amigos e até
a criminalidade. Mas o drama não pára
por aí, vem a questão do assédio das
financeiras e ou bancos, geralmente a
funcionários públicos a fazer os
empréstimos e que por si só, já é abuso
de direito.
Por exemplo, um banco não pode
conceder um empréstimo para quitar
outra dívida, pois o servidor público vai
estar se endividando cada vez mais.
É aquela falsa ilusão de que o
consumidor está conseguindo respirar,
mas na verdade, virou refém e escravo,
então, resumindo, o melhor seria não
emprestar nada, gastar o planejado e
pronto, mas infelizmente a crise forjada
pelos poderosos respinga grosso no
povo, que paga e caro, pra sobreviver.

Enigma da Pirâmide
Hoje é comemorado o dia da
informática, ciência dispositiva, que vem
adquirindo cada vez mais relevância na vida
das pessoas e nas empresas. Sua utilização já
é vista como instrumento de aprendizagem e
todos acompanhamos o desenvolvimento
das novas tecnologias, já que a informática
veio para inovar e facilitar a nossa vida. Já
imaginou a sua vida sem a informática? Pois
é, a informática revolucionou o mundo e
como um fator essencial para qualquer
empresa, trouxe muitos avanços, benefícios
e facilidades para as pessoas,
principalmente, com a Tecnologia da
Informação (TI). Mas tudo começou em
1946, no dia 15 de agosto, ocorreu uma
invenção que até hoje influencia gerações.
Foi o ENIAC (Electrical Numerical
Integrator and Computer), o primeiro
computador digital eletrônico, criado pelos
cientistas norte-americanos John Eckert e
John Mauchly, um avanço para a tecnologia.
O ENIAC possuía o tamanho de um
prédio com diversos componentes e pesava
milhares de quilos. Quer saber mais

curiosidades? A Techtudo relembrou a
história da evolução do computador. Apesar
do PC estar no nosso cotidiano, a sua
existência é recente. Enquanto Alan Turing é
conhecido por seu pioneirismo na ciência da
computação ou da programação em si, foi o
engenheiro mecânico Charles Babbage, que
inventou o primeiro equipamento
considerado um computador mecânico,
ainda no século XIX.
A chamada “Primeira Geração” é
marcada por computadores a válvula, tendo
o Eniac (Electronic Numerical Integrator
and Computer) como seu principal
representante para alguns estudiosos. Ele foi
criado em 1946, durante a Segunda Guerra
Mundial, nos Estados Unidos, por John
Eckert e John Mauchley. Trata-se do
primeiro computador digital eletrônico
programável de uso geral.
A “Segunda Geração” dos
computadores surgiu na década de 1950 e
teve como marca a chegada dos transistores.
Com a nova tecnologia, finalmente o
computador idealizado por Alan Turing
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poderia ser construído e comercializado – o
destaque foi o Univac 1101, um
equipamento de 12 metros de comprimento
e 6,1 metros de largura que usava 2.700
tubos a vácuo para seus circuitos lógicos.
Algo como a “Era de Ouro” dos
computadores, a década de 1960 trouxe para
o mercado os primeiros
microprocessadores. A lista começa com o
DEC PDP-1, precursor da “Terceira
Geração”, e passa pelo CDC 6600, o mais
rápido da época e três vezes mais veloz do
que o Strech, da IBM – ele conseguia
realizar mais de 3 milhões de instruções por
segundo. Foi em 1965 que o computador
finalmente saiu das grandes salas e se tornou
portátil.
Para falar de informática, não
podemos esquecer de citar o cinema. Vale
lembrar que foi em 1985 que surgiu o
primeiro personagem totalmente digital
criado para um filme, o longa “O enigma da
pirâmide,” que apesar de ter apenas 10
segundos de duração, foi indicado ao Oscar.
***___Anasajon Sistemas.
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VÍTIMA ENCARCERADA

Helicóptero do Ciopaer, decolou de Várzea Grande com médica e enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para socorrer a vitima nas ferragens

Corsa despenca de barranco
na rodovia 070 em Cáceres

Da Redação

Foto: Divulgação

A

lexandre Fagundes
Moraes Souza foi
resgatado de
helicóptero na última segundafeira (13), na BR 070 em
Cáceres, próximo ao
Cinquentinha, após sofrer um
acidente e despencar em um
corsa preto de um barranco de
cerca de dez metros de altura,
ficando praticamente
destruído. O resgate foi feito
pelo Corpo de Bombeiros
Militar (CBM), pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) e
pelo Centro Integrado de
Operações Aéreas
(CIOPAER).
De acordo com
informações da Ciopaer, após

decolou de Várzea Grande
com uma médica e uma
enfermeira do Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) a bordo.
Durante o vôo, o local
do acidente não foi visto, pois
não era sinalizado, tendo a
equipe pousado nas
proximidades do
Cinquentinha, e seguido até o
local após informações de
populares, sobre onde estava a
vítima. A CIOPAER, os

FORA DA LEI

Sitiante encontra meliante
Dentinho morto a facadas

Vitima foi socorrida pelo Samu até o helicóptero na pista

receber a informação do

acidente, o helicóptero

Da Redação

C

om ficha criminal em
vários delitos, inclusive
homicídios, o meliante
Pedro Silva, 38, vulgo Dentinho e
Sorriso, foi assassinado no último
final de semana em Cáceres,
tendo o cadáver da vitima sido
localizado por um sitiante, que ao
chegar em sua propriedade,
notou o corpo nas proximidades
da porteira e acionou a polícia.
Conforme ele, estava
percorrendo o pasto, quando
deparou com o morto e chamou
seu filho que acionou a policia
Diante da comunicação os
policiais entraram em contato
com a Politec e foram pro local,
chegando lá depararam com o

ARTE POPULAR

Contação de historinhas
animou o fim de semana

Por Kelly Alves

P

rotagonizado pelo Grupo
Trupé, aconteceu na
último sábado (11) na
Sicmatur em Cáceres, um
espetáculo de contação de
histórias, com três contadoras de
Cáceres e grupo de teatro
Plenilúnio, que estrelou a peça
Romeslau e Estanisleta, uma
adaptação do romance Romeu e
Julieta, de William Sheakspeare,
escrita e dirigida por Luciano
Paulo.
Este evento esteva
conectado a um maior que
aconteceu no mesmo dia em Mato
Grosso, “Uma história em cada
canto” em que contadores
realizaram os seus atos de
contação por todo o estado.
Em torno de 150 pessoas,
desde crianças, adolescentes,
jovens e adultos, se reuniram no
salão de eventos da SICMATUR,
em meio à grande descontração,
para conferirem gotas de alegria
na Princesinha do Pantanal.

Bombeiros e a PRF chegaram
ao local ao mesmo tempo, e
fizeram o trabalho de
desencarceramento,
estabilização, imobilização da
vítima e transporte manual até
a aeronave.
Alexandre
Fagundes, então, foi levado de
helicóptero até o Campo
Futebol do Areão, em Cuiabá,
de onde foi transferido pelo
SAMU até o Pronto Socorro
Municipal de Cuiabá, onde
ficou internado.

Entre as histórias estava
“Aninha Bananinha” e “
C h a p e u z i n h o
Amarelo”(adaptação de Chico
Buarque) contadas por Rosângela
Rocha e o Grupo Trupé.
Rosângela, organizadora do
evento em Cáceres, é professora
de Português e contadora de
histórias já há quatro anos.
“Conto histórias, porque amo ver
a espontaneidade das crianças e a
interação que ocorre. O que mais
me faz feliz é a alegria e a emoção
que causam cada história” diz
Rosângela.
Também foram contadas
as histórias “A festa no céu” e
“Dona Baratinha”(Ana Maria
Machado) por Isabel Saturnino,
também professora e contadora
de histórias, que arrancou
gargalhadas do público com sua
voz e requebrado muito
engraçados. Patrícia Alves
contou “A tartaruga e a fruta
amarela” ( Ricardo Azevedo) e

Líllian Duran contou “A
tartaruguinha”(Edith Serra) e
“O Gato Xadrez” (Bia
Villela). O grupo de teatro
Plenilúnio também agradou
muito o público, com a cômica
adaptação de Romeu e Julieta. O
evento, por ter sido gratuito, pode
ser visto por pessoas de todas as
classes sociais e reuniu desde
crianças a adultos de diferentes
idades. Conforme aponta
Rosângela Rocha, superou as
expectativas: “o evento foi muito
bom, as crianças foram bem
receptivas e participativas, e
vieram mais pessoas do que
esperávamos, até faltaram
cadeiras. A gente agradece à
SICMATUR, que nos cedeu o
espaço para o espetáculo e à
Zoom eventos, por realizar o
trabalho de som e a iluminação.
Estamos pensando em uma
próxima apresentação, que
poderá ser num local aberto e
também aconchegante para todos
os públicos”, concluiu
Rosângela.

Foto: Kelly Alves

corpo da vítima, a cerca de uns
300 metros da entrada de uma
fazenda, verificando que no
trajeto até o corpo inanimado,
havia marcas de sangue.
Segundo a pericia a
vítima 'Dentinho' foi morto
possivelmente a facadas.
Policiais militares foram
acionados, por volta das 17h, ao
checar ao local encontrado a
vítima já sem vida, foi acionado a
Policia Judiciaria Civil, Politec e
o Instituto Médico Legal-IML.
O homem morto responde
a diversos crimes, as
circunstâncias serão investigadas
pela Divisão de Homicídios da 1ª
Delegacia de Polícia de Cáceres.
Foto: Documento

Pedro Silva tinha passagens por vários crimes, inclusive homicídios

Espetáculo agradou crianças e adultos no palco da Sicmatur
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O pátio está superlotado de veículos apreendidos e no local não há dispositivos de segurança, como câmeras, sensores de alarme em funcionamento ou cerca elétrica

Justiça determina liberação de
verba para reformar Ciretran
Assessoria

Foto: Janã Pinheiro

A

Justiça acatou o pedido do
Ministério Público Estadual e
determinou que o Estado de Mato
Grosso e o DETRAN/MT liberem de
imediato R$ 496 mil, já previsto no
processo nº 15001/2018, referente ao
projeto de reforma da 26ª CIRETRAN,
para o seu uso nas obras de reforma do
prédio atual ou até mesmo para fins de
utilização em eventual novo prédio.
Na ação, impetrada pela 1º
Promotoria de Justiça Cível de Mirassol, o
MPE relata uma série de problemas
encontrados na sede da Circunscrição
Regional de Trânsito (CIRETRAN) do
município. Vistoria realizada no local
constatou uma enorme quantidade de
vícios estruturais, de segurança,
acessibilidade, espaço reduzido, além da
falta de servidores para atender a
demanda. Dezenas de imagens feitas na
unidade e anexadas aos autos mostram a
“situação deplorável da sede da

em péssimo estado de conservação do
passeio bem como a existência de
desníveis na calçada em frente ao prédio,
que serve de estacionamento para carros e
motos dos freqüentadores, dificultando
assim, ainda mais o acesso das pessoas
com deficiência ou dificuldade de
locomoção.
Na área interna da unidade,
destinada ao atendimento à população,
fora constatado inúmeros sinais de falta de
conservação do prédio, como rachaduras
em algumas paredes, diversos sinais de
infiltração e buracos, além do espaço
destinado à população ser diminuto,

POLÊMICA EM RESERVA

Legislativo reprova programa
de parcerias público-privadas

Ciretran de Mirassol D'Oeste não atende a demanda atual

CIRETRAN, mais parecendo um
verdadeiro cortiço”.
Durante a vistoria foi constatado

problemas na estrutura e acessibilidade
desde o acesso da calçada, que se encontra

Assessoria

O

prefeito de Reserva do Cabaçal
Tarcisio Ferrari encaminhou para
apreciação e aprovação da
Câmara Legislativa o Projeto de Lei que
institui o novo Programa Municipal de
Parcerias Público-Privadas.
Segundo ele, as concessões
públicas feitas através de Parcerias
Público-Privadas (PPPs) têm sido um dos
temas mais debatidos no Programa Gestão
Eficaz, promovido pelo Tribunal de
Contas do Estado para capacitação de
servidores públicos.
O projeto encaminhado e
reprovado pelos vereadores de Reserva do
Cabaçal é destinado a promover,
fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a
realização das parcerias no âmbito da
administração pública municipal, direta e
indireta. Conforme o Tribunal de Contas
de Mato Grosso, a Parceria PúblicoPrivada é um contrato de prestação de
obras ou serviços não inferior a R$ 10

PROCESSO SELETIVO

Justiça abrirá inscrições para
juiz leigo em Mirassol D'Oeste
TJ/MT c/ Redação

E

stão abertas as inscrições para juiz
leigo na Comarca de Mirassol
D'Oeste. O Edital nº 29/2014-CM
foi autorizado pela juíza e Presidente da
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo
do foro Henriqueta Fernanda Chaves
Alencar Ferreira Lima.
As inscrições gratuitas
começam na próxima segunda feira, 20 e
terminarão às 19h00 do dia 24 do mesmo
mês. Os interessados devem comparecer
ao Fórum para efetuar a inscrição

dificultando, principalmente, a
locomoção de cadeirantes.
Foram encontrados problemas,
também, na sala destinada a empresa
terceirizada responsável por tirar as fotos
para CNH e na sala de arquivo (que
também serve de depósito).
Na unidade tem, ainda, fiação
exposta, dois banheiros unissex, um
destinado ao público externo e outro para
servidores, ambos com degraus que
dificultam o acesso a deficientes, assim
como ausência de vidro na janela de um
deles, rachadura nas paredes de ambos e
pouca iluminação.

presencialmente no Juizado Especial da
Comarca de Mirassol D'Oeste, localizado
no prédio do Fórum sito à Av. Joaquim
Cunha 595, Bairro alto da Boa Vista, com
a ficha de inscrição preenchida, que está
disponível no anexo do Edital.
A remuneração de um juiz leigo
é variável, de cunho puramente
indenizatório, por suas atuações em favor
do Estado. O teto máximo corresponde ao
subsídio do cargo efetivo de analista
judiciário, classe A, nível I, atualmente em
Foto: Reprodução

Juíza Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

R$ 4.871,67. Os juízes leigos são
auxiliares da Justiça, sem vínculo
empregatício, e responderão pelas
contribuições previdenciárias e
tributárias. O credenciamento será por
dois anos, admitida uma única
prorrogação por igual período. Durante o
período de atuação como juiz leigo, o
profissional fica impedido de advogar nos
Juizados Especiais.
É preciso atender alguns
critérios para concorrer à vaga, dentre
eles, ser advogado com mais de dois anos
de experiência profissional. Só serão
habilitados aqueles que estiverem em dia
com suas obrigações junto ao órgão de
classe, sem nenhuma restrição ao
exercício da advocacia.O advogado
também não pode ter nenhum processo
em andamento no Juizado Especial da
comarca, antecedentes criminais, ser
demandado em ação de natureza civil, não
exercer atividade político-partidária, não
ser filiado a partido político nem
representar órgão de classe ou entidade
associativa. Ele deve também residir
preferencialmente na mesma comarca.
É vedado ao servidor público
exercer a função de juiz leigo. Também é
proibido o credenciamento de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até terceiro
grau, de magistrado ou servidor investido
em cargo de direção, chefia ou
assessoramento.
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milhões, com duração mínima de 05 e no
máximo 35 anos, firmado entre empresa
privada e o Governo Federal, Estadual ou
Municipal. Atualmente, o Governo de
Mato Grosso concretizou o primeiro
contrato de PPPs para a gestão do Ganha
Tempo no CPA e está concluindo o PróEstradas. Em Cuiabá, a prefeitura discute
um novo edital de concorrência para a
manutenção da iluminação pública por
meio de PPPs.
As Parcerias Público Privadas
consistem em mecanismo de elaboração
entre o município e os agentes do setor
privado, com objetivo de implantar e
desenvolver obras e serviços públicos
essenciais prestados aos cidadãos.
O vereador Ziguilomar dos
Santos Garcia (Guilo-PP) e o presidente
da Câmara Municipal Pedro Paulino de
Souza (MDB), defenderam a idéia de um
amplo debate sobre Parcerias PúblicoPrivadas em audiência pública.
Foto: Arquivo
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DOSE DUPLA

Além de adquirir imóvel rural sem licitação, ele não se ateve que o abatedouro havia sido fechado pelo MPE-MT por inadequações às normas sanitárias

TCE-MT multa ex-prefeito por
comprar abatedouro clandestino
TCE/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

esclarecimentos e
providências. No entanto, não
obteve retorno.
Além da aquisição por
dispensa de licitação, o então
gestor cometeu outra
irregularidade, ao adquirir
imóvel rural contendo um
abatedouro de bovinos

clandestino, fechado pelo
Ministério Público por
inadequações às normas
sanitárias para a atividade de
abate.
O voto do conselheiro
relator foi seguido pela
unanimidade dos demais
membros da 2ª Câmara.

RED MÔNEY

Operação confisca fazenda
de facções em Salto do Céu
M.N c/ Redação

U

Ex-prefeito Pedro Ferreira teria praticado irregularidades

O

ex-prefeito de Jauru,
Pedro Ferreira de
Souza, foi multado em
40 UPFs pelo Tribunal de
Contas de Mato Grosso , sendo
20 UPFs por aquisição de
imóvel rural por dispensa de
licitação e 20 UPFs em razão
de o imóvel conter um
abatedouro clandestino
fechado pelo Ministério
Público Estadual.
A Representação de

Natureza Interna referente à
aquisição do imóvel foi
julgada na sessão ordinária da
2ª Câmara, realizada na quartafeira (08/08), e teve como
relator o conselheiro interino
João Batista de Camargo
(Processo nº 161535/2016).
Consoante o processo, o
gestor de Jauru no mandato
2009/2012, Pedro Ferreira de
Souza praticou a primeira
irregularidade ao adquirir

imóvel rural por dispensa de
licitação, sem o respeito às
regras estabelecidas pela
Constituição Federal de 1988 e
pela Lei nº 8.666/1993 (Lei das
Licitações).
Ao detectar a
irregularidade, a equipe
técnica do TCE-MT enviou
ofício ao gestor, solicitando
vista dos autos do processo de
dispensa de licitação, citando o
responsável e pedindo

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

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

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

ma fazenda de Salto
do Céu na região de
Cáceres, (duas áreas
com 312 e 169hectares)
avaliada em R$ 7 milhões está
entre os imóveis apreendidos
pela Polícia Civil, na Operação
Red Money, que desarticulou o
núcleo financeiro do Comando
Vermelho, a principal facção
criminosa que atua no Estado.
A operação, realizada
no dia 8 de agosto, contra
membros do alto escalão da
o rg a n i z a ç ã o , p r e s o s n a
Penitenciária Central do
Estado (PCE), e seus
colaboradores, cumpriu 84
mandados de prisão e prendeu
17 pessoas em flagrante,
totalizando 101 presos.
A ação policial teve 94
mandados de prisão, 58 buscas
e apreensão e 80 ordens de
bloqueio de contas correntes,
além de seqüestro de veículos,
jóias, valores e imóveis
urbanos e rurais.
Na lista de apreensões
estão ainda 58 veículos
(caminhões, automóveis,
caminhonetes e motocicletas)

avaliados em R$ 1,8 milhão,
jóias, duas casas e um terreno,
localizados em Cuiabá.
Os valores bloqueados
em contas correntes ainda não
foram informados pelo Banco
Central, mas já se estima uma
alta quantia em dinheiro.
As ordens foram
deferidas pelo juiz Marcos
Faleiros da Silva, da 7ª Vara
Criminal, Especializada do
Crime Organizado.
"Uma linha de atuação
firme, que trabalhamos não só
a prisão, mas também no
sentido de tirar o dinheiro da
facção", afirmou o delegado
geral da Polícia Civil,
Fernando Vasco Spinelli
Pigozzi.
A investigação foi
focada em desestruturar a base
financeira da organização
criminosa, retirando das mãos
das lideranças capitais
oriundos de atividades
criminosas, principalmente,
advindo do tráfico de drogas,
roubos e furtos de veículos e
estelionatos diversos.
Foto: Reprodução

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

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

Fazenda foi vistoriada pela polícia na desarticulação da quadrilha
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CHAVE DE OURO

Prefeitura fecha com êxito a
participação na ExpoCáceres
Assessoria/C-Com

A

Prefeitura de Cáceres
fechou com chave de ouro
sua participação em várias
frentes na 52º ExpoCáceres, através
da Secretaria de Agricultura e
Desenvolvimento Econômico. Em
parceria com a Empresa MatoGrossense de Pesquisa, Assistência e
Extensão Rural (EMPAER), o
município ofereceu ao pequeno
produtor a oportunidade de expor e

comercializar produtos sem nenhum
custo.
Com isso, mais de 30
produtores marcaram presença,
comercializando bolachas,
biscoitos, mel, hortaliças e
artesanatos. O secretário de
Agricultura e Desenvolvimento
Econômico, Alvasir Alencar,
destacou que é a primeira vez que a
Prefeitura expõe a 3º geração dos

animais criados dentro dos projetos
de melhoria genética, tanto do gado
de corte, como do gado leiteiro. “É
gratificante receber elogios de
grandes criadores sobre a qualidade
dos animais expostos”, afirmou
Alencar. O Prefeito, Francis Maris
Cruz, explicou que o município tem
investido em sêmen, em recursos
tecnológicos e cursos, apoiando o
pequeno produtor, para que ele

obtenha mais lucro e consiga viver
com sua família no campo,
aumentando a sua receita,
oferecendo melhores condições para
que seus filhos e mulheres também
tenham renda, através de
associações rurais.
“Estamos investindo em
várias frentes, para incentivar o
homem do campo a continuar
vivendo no campo, todos nós

ganhamos com isso, estamos
gerando renda para as famílias e para
o nosso município”, completou,
pedindo para que criem associações.
“A união faz a força e é mais
fácil através de associações, da
união, irmos em busca de projetos e
ganhar maquinários, como temos
conseguido, com tratores,
resfriadores e kits de irrigações”,
concluiu Francis.

ENCOMIND AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ Nº 24.707.242/0001-88 - NIRE: 51300006120
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a realizar-se em 23 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na
Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona Rural, Cep: 78200-000, Cáceres - MT, a fim de deliberar
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Em Assembleia Geral Ordinária: a) Prestação de contas
dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao
exercício social encerrado em 31/12/2017, b) Destinação do resultado do exercício encerrado em
31/12/2017. 2 - Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração do Artigo 1 do Estatuto Social,
para alterar a denominação social, substituindo o nome Encomind, em atendimento a exigência
formalizada no Contrato de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada e Outras Avenças, b)
Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à disposição dos
Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº
6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativo ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017. Cáceres-MT, 10 de agosto de 2018. Marcus Vinícius Alves Bernardes
Botelho - Presidente do Conselho de Administração.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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AGORA É 180 MINUTOS

Cuiabá terminou a etapa em terceiro lugar, com 32 pontos conquistados em 18 partidas e tem o melhor ataque da competição, com 32 gols marcados

Jogo do Cuiabá é remarcado
para a próxima segunda-feira
S.N c/ Redação

Foto: Marcos Stamm

A

Confederação
Brasileira de Futebol
(CBF) confirmou para
a próxima segunda-feira (20),
às 20 horas, o jogo de ida das
quartas de final do Brasileiro
da Série C, entre Cuiabá
Esporte Clube e Atlético (AC).
A confirmação da CBF
veio após um pedido formal da
diretoria do Cuiabá Esporte
Clube, que não poderia contar
com seu estádio se a partida
fosse confirmada para o fim de
semana. Isso porque a Arena
Pantanal receberá um festival
de música sábado (18) e
domingo (19).
O primeiro jogo será

disputado na Arena Pantanal e
a partida de volta no dia 27, na
Arena da Floresta, em Rio
Branco (AC). Além de passar
para a semifinal da
competição, o vencedor do
confronto garante o acesso à
Série B do Brasileirão.
Em busca de um bom
público apoiando o Dourado, a
diretoria anunciou uma nova
promoção na venda dos
ingressos para a primeira
partida.
As entradas serão
vendidas nas lojas Tube de
Cuiabá, Casa de Festas e Lups
Esportes em Várzea Grande,
além da bilheteria do Ginásio

Aecim Tocantins. As entradas
custam R$ 10 a inteira e R$ 5 a
meia e mulheres e crianças de
até 12 anos não pagam para ver
o jogo mais importante do ano
para a equipe cuiabanista.
A definição do
adversário veio após o término
da fase de grupos da Série C.
Ao ser derrotado no último
final de semana pelo
Bragantino (SP), jogando fora
de casa, o Cuiabá terminou a
etapa em terceiro lugar, com 32
pontos conquistados em 18
partidas, sendo 10 vitórias,
dois empates e seis derrotas.
O time tem o melhor
ataque da competição, com 32
Cuia está otimista, mas precisa fazer saldo de gols na Arena

BOLA MURCHA

Mixto pode desistir de
disputar a Copa FMF
Mixto-Net c/ Redação

O

presidente do Mixto,
Valer Hudson, afirmou
no final de semana,
que até o próximo dia 20, terá
uma posição se o clube irá ou
não disputar a Copa FMF deste
ano.
O dirigente disse que a
indefinição se dá em função do
Alvinegro ainda não ter
patrocinadores para bancar as
despesas no torneio seletivo
que dará ao campeão a terceira
vaga de Mato Grosso à Copa
do Brasil do próximo ano.
Para Hudson, sem ajuda
financeira, fica difícil entrar
em campo. “Ainda não
decidimos a nossa
participação. Estamos em
busca de parceiros que possam
nos ajudar.
Te m o s a l g u m a s
reuniões para serem realizadas
com alguns possíveis
patrocinadores”, disse o
dirigente.
Apesar de manter uma

certa cautela sobre entrar ou
não em campo na Copinha, o
Mixto tem estréia marcada
para o dia 22 de setembro.
O duelo será diante do
Poconé Esporte Clube, jogo
marcado para o estádio Neco
Falcão. Uma semana depois do
pontapé inicial, pela tabela
divulgada pela Federação

Mato-grossense de Futebol
(FMF), o Alvinegro fará o
tradicional 'Clássico dos
Milhões' diante do arquirival
Clube Esportivo Operário
Várzea-grandense.
Esta partida está
marcada para o dia 30 de
setembro na Arena Pantanal.

gols marcados.
Já o Atlético Acreano
terminou a fase de
classificação com a segunda
colocação da chave,
alcançando 30 pontos.
Os adversários do
Dourado obtiveram nove
vitórias, três empates e seis

derrotas, marcaram 25 gols e
sofreram 22.
Os outros confrontos
das quartas de final foram
definidos entre Bragantino
(SP) e Náutico; Santa Cruz e
Operário (PR); e Botafogo
(PB) e Botafogo (SP).

Foto: Globo-Esporte

Tabela mostra do Mixto estréia contra o Poconé na Copa Federação
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Esotérico
A Lua entra em seu signo,
se une a Vênus e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia em que
seu humor pode não estar
muito bom. O melhor que
você tem a fazer é realizar seu desejo de
distanciar-se da vida social e estar perto
somente de pessoas de sua intimidade.

A Lua entra em Libra, se une a
Vênus e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de aumento
de responsabilidade e
n e c e s s i d a d e d e
comprometimento no trabalho. Um projeto
pode exigir mais de você e decisões
importantes serem tomadas. Cuide de sua
saúde, pois ela pode estar mais frágil.

A Lua entra em Libra, se
une a Vênus e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia de
interiorização e
necessidade de estar mais
perto dos seus. Procure refletir sobre
questões do passado, que insistem em
incomodar. O momento é ótimo para
dedicar-se à meditação.

A Lua entra em Libra, se une
a Vênus e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de
seriedade e conscientização
relacionada a um romance,
que pode dar um passo à frente ou começar
a esfriar. O momento pode envolver
também o aumento de responsabilidade
com um filho.

A Lua entra em Libra, se
une a Vênus e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia de
distanciamento das
atividades sociais e dos amigos, mesmo
os mais próximos. Você estará mais
fechado e silencioso, mais preocupado
com a efetivação ou renovação de um
contrato.

A Lua entra em Libra, se une
a Vênus e recebe um tenso
aspecto de Saturno
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus. Sua casa é o
melhor lugar do mundo para você estar.
Tome cuidado para não se deixar envolver
pelo baixo astral, pois essa energia é
passageira.

A Lua entra em Libra, se
une a Vênus e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia de
a u m e n t o
d e
responsabilidade e exigências, além de
ser obrigado a comprometer-se com mais
do que gostaria. O momento pode
envolver a concretização de um novo
projeto de trabalho ou de uma promoção.

A Lua entra em Libra, se une
a Vênus e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia em que
você estará mais calado e
introspectivo, mas pode estar
ansioso e contido. O momento pode
envolver uma difícil negociação de um
projeto ou contrato. Uma reunião pode ser
adiada.

A Lua entra em Libra, se une
a Vênus e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de
decisões importantes sobre
projetos pessoais e
profissionais. É possível que você decida
se mudar de cidade ou país. Procure não se
deixar envolver pela negatividade do
momento.

A Lua entra em Libra, se une
a Vênus e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de
enfrentamento de pequenas
dificuldades nas finanças.
Procure resolver um problema de cada
vez, pois essa energia é passageira. Não é
um bom momento para novos
investimentos.

A Lua entra em Libra, se une
a Vênus e recebe um tenso
aspecto de Saturno,
indicando um dia de
interiorização e
aprofundamento de emoções
e sentimentos. O momento pode envolver
a necessidade de refletir e estudar sobre
uma sociedade ou parceria financeira. Não
é um bom dia para novos investimentos.
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Apagando velinha hoje a
glamourosa Cristina Cappi
Aguiar Rodrigues, que brinda a
data envolto ao carinho dos
familiares, amigos e colegas. Que
esse novo ciclo de vida seja
repleto de alegrias, saúde, paz,
amor e muitas realizações.
Parabéns a você...

By Rosane Michels

A Lua entra em Libra, se
une a Vênus e recebe um
tenso aspecto de Saturno,
indicando um dia de
interiorização e
necessidade de distanciarse de pessoas e conversas vazias. O
momento pode envolver a concretização
de uma parceria ou sociedade comercial,
depois de intensa negociação.

SOCIAL

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

*********************
Forte abraço a Daniel Diório pela passagem de mais um
niver festejado com saúde ao lado dos amigos e da família.
Que a felicidade seja uma constante nos anos vindouros.
Feliz Aniversário!!!

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

Felicidades ao mais novo casal Rafael Bruzzon e Isabella
que na presença dos amigos e familiares disseram o Sim.
Que Deus abençoe essa nova vida. Que a chama desse amor
nunca se apague.

Embelezando nossa High Society nesta
quarta-feira a linda Letícia Cunha Olivi,
filha do casal Maurício Olivi e Claudinete
Cunha, ela que encanta com seu carisma e
beleza peculiar da juventude. Grande
abraço!

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

