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COMBATE A CRIMINALIDADE

Operação "Brasil Central Seguro" foi desencadeada
objetivando o combate a criminalidade em Cáceres
Foto: Joner Campos

Com o objetivo de intensificar as ações policiais visando o combate ao
tráfico de entorpecentes, roubos, furtos e posse ou porte ilegal de arma de fogo,
foi desencadeada em Mato Grosso a Operação Brasil Central Seguro. A ação
ocorre simultaneamente em Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Tocantins,
Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, Estados que integram o Consórcio
Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central. Página 03

LAVAGEM DE DINHEIRO

PF apreende em MT malas recheadas com
moeda venezuelana totalizando R$ 31 milhões

Página 05

Foram 24 horas de fiscalização intensiva em Cáceres
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Façamos o Reino de Deus
acontecer entre nós
Se tomarmos posse de que o Reino de Deus
está no meio de nós, poderemos levar essa
graça de Deus a todos os cantos
“'O Reino dos Céus está próximo'. Curai os
doentes, ressuscitai os mortos, purificai os
leprosos, expulsai os demônios. De graça
recebestes, de graça deveis dar!” (Mateus
10, 7-8).
A verdade que precisamos assumir e
proclamar é que o Reino de Deus está
próximo. Mas onde ele está? Está entre nós.
E se algo está próximo, mas não chegamos,
é porque precisamos dar passos.
O Reino de Deus já veio até nós.
Agora, nós é que precisamos ir até ele. Você
tem algo perto de você? Se isso ainda não
está com você, é porque você ainda não foi
abraçado. O Reino de Deus é assim, e graças
a Deus já está entre nós.
Eu sei que tudo aquilo que
escutamos nos noticiários, as notícias do
mundo, não falam desse Reino de Deus. A
notícia para o mundo é o reino das trevas, as
destruições, guerras, conflitos e
assassinatos, é na verdade tudo aquilo que é
anti o Reino de Deus.
Não estamos ignorando essas
coisas; pelo contrário, estamos sabendo que
as coisas negativas estão acontecendo e
estamos dizendo: “Precisamos levar o
Reino de Deus a esses lugares, ao nosso
meio, porque o Reino está próximo!”.
Acontece que alguns não tomam posse do
Reino de Deus e outros o destroem. Como
destroem? A grande destruição, primeiro, é
pela indiferença para com a Palavra de
Deus, para com as nossas igrejas, pela
presença de Cristo no meio de nós.
É uma indiferença terrível ter uma
bíblia em sua casa e esta não ser aberta, não
ser usada, não ser manuseada e ninguém se
alimentar dela. É um desperdício vermos
terços pendurados nos carros, vermos terços
para tudo quanto é canto de nossa casa e
ninguém rezar. É um desperdício ver nossas
igrejas, muitas vezes, vazias. As pessoas
vão para lá e para cá e não entram nelas. E
perguntam: “Meu Deus, o que vamos fazer
deste mundo?”.
Precisamos tomar posse desse Reino e fazêlo acontecer. Não basta julgar o mundo,
porque até nós que nos dizemos ser de Deus,
muitas vezes, deixamos de promover o
Reino d'Ele. Não há nada mais nocivo do
que nós que conhecemos o Senhor
simplesmente nos calarmos, não
vivenciarmos a força que este Reino tem no
meio de nós.
Quantas vidas transformadas,
quantas pessoas curadas, quantos homens e
mulheres estão sendo renovados dia e noite
por causa do Reino de Deus! Podemos ir
mais longe, fazer muito mais, podemos
levar essa graça de Deus a todos os cantos,
se tomarmos posse que o Reino de Deus está
no meio de nós.
Queria olhar para sua casa, para suas
redes sociais, para suas conversas e para o
seu ambiente de trabalho e dizer: “O Reino
de Deus está próximo, está no meio de
nós!”. E que ali você cuidasse dos doentes,
ressuscitasse quem está morto para este
mundo, que os leprosos fossem purificados
e que, acima de tudo, os demônios que nos
atormentam fossem expulsos do meio de
nós.
Irmãos e irmãs, é hora de fazer o
Reino de Deus acontecer!
Deus abençoe você!

Eleições e planejamento municipal
Estamos nos aproximando das
eleições municipais de 2016, quando serão
eleitos milhares de prefeitos e viceprefeitos e dezenas de milhares de
vereadores, para, como espera a sofrida
população brasileira, realizarem uma
gestão pública ética, transparente,
eficiente, eficaz, efetiva e voltada para a
solução dos problemas que, por décadas,
tem afetado nossos municípios.
Talvez
esta seja
uma boa
oportunidade para que os partidos políticos
ou coligações e não apenas os candidatos,
possam apresentar aos eleitores dois tipos
de planejamento, um de curto prazo, ou
seja, para o próximo mandato e ao mesmo
tempo outro de médio e de longo prazos,
com horizonte temporal de dez anos ou
vinte anos, para que as futuras
administrações possam ter continuidade.
Geralmente os candidatos
apresentam uma série de promessas,
muitas das quais verdadeiras peças de
fantasia, esquecendo-se de realizar um
diagnóstico profundo da realidade
demográfica, social, econômica, ambiental
e, mais importante do que isso, uma
radiografia da situação orçamentária e
financeira de cada município, incluindo as
estratégias e as metas que balizarão cada
gestão.
Bem sabemos que os municípios
são os primos pobres de nossa federação,
onde a União abocanha a maior parte, em
torno de 63%, dos recursos que os
contribuintes pagam em impostos, taxas e
contribuiçãos; os estados ficam com pelo
menos 25% do bolo tributário nacional,
restanto aos municípios em torno de 12%
ou pouquinho mais do que isso.
Tanto a União, quanto os Estados e
municípios estão praticamente falidos,
muitos, como no caso do Rio de Janeiro,
que é um verdadeiro descalabro, não
conseguem sequer pagar a folha de
pagamento e demais encargos que a União
repassou aos estados e municípios, sem
que a contrapartida de recursos financeiros
e orçamentários tivessem também sido
compartilhados.
Ano após ano, assistimos um triste
espetáculo de medicância política, seja de
prefeitos e governadores dirigindo-se a
capital federal, quando realizam
individualmente ou tendo a tiracolo um
parlamentar federal, senador ou deputado,
que ocupam a maior parte de seu tempo
realizando atividades de padrinho ou
despachante de luxo em Brasília.
O espetáculo é mais deprimente
quando prefeitos, aos milhares, resolvem
realizar as famosas
marchas, `a
semelhança de alguns movimentos sociais
e chegam até mesmo a demonstrar certa
forma de “indignação” política, na
esperança de “sensibilizar” nossos
governantes, vale dizer, os donos do poder
executivo, no caso o ou a presidente de
plantão no Palácio do Planalto, que tem a
“chave do cofre”, inclusive a liberação das
famosas emendas parlamentares, uma

espécie de moeda de troca nas relações
entre os poderes executivo e legislativo.
O que prefeitos e em menor escala
governadores, não sabem ou fingem não
saber é que tudo isso representa um
verdadeiro teatro ou circo politico,onde
tres grandes problemas ou desafios estão
postos na política brasileira. O primeiro é
que o Estado brasileiro, ai incluindo União,
estados federados e municípios não
primam pela ética, pela transparência, pela
decência e pela racionalidade quando se
trata de arrecadação de impostos, taxas e
contribuições e de outro não tem o mínimo
cuidado com a aplicação do dinheiro
público.
Basta ver que o rombo nas contas
públicas constantes do OGU Orçamento
Geral da União, para 2016 foi aprovado
pelo Congresso um deficit de 170 bilhões.
Segundo, a corrupção tem sido a marca
registrada tanto no Governo Federal
quanto de estados e municípios, chegando
a mais de duzentos bilhões de reais por ano,
segundo pronunciamento de um
procurador da República quando da
apresentação do Projeto de Iniciativa
Popular, encaminhado ao Congresso
r e c e n t e m e n t e . Te r c e i r o , p e l a
incompetência do Governo e a falta de
planejamento nacional de médio e longo
prazo, o Brasil há praticamente quatro anos
encontra-se
em plena recessão
e
estagnação econômica e isto afetou
profundamente as receitas federais ,
estaduais e municipais.
Resultado, os candidatos nessas
eleições municipais não podem apresentar
a população planos mirabolantes,
desligados da situação em que vivemos,
que é extremamente grave e nem podem
imaginar que tem uma bola de cristal ou
varinha de condão com o poder de gerar
receitas fora das limitações que a crise está
impondo ao país. Pior ainda é a situação
dos pequenos municípios, com população
menor do que 20 mil habitantes, cuja maior
fonte de receita tem sido as transferêcias
constitucionais e o principal fonte de renda
de seus habitantes são as transferências da
aposentadoria, do bolsa família ou outros
programas assistencialistas.
Este é o quadro de nossos
municípios que mobilizarão milhões de
eleitores para escolher seus govenantes
para os próximos quatro anos. Oxalá os
candidatos não estejam alienados quanto a
esta realidade e possam realizar um
debate honesto e aberto com a população
sobre como encontrar as saídas para os
problemas que diretamente afetam o povo
e seus municípios. Chega de mentiras e
demagogia, só a verdade abre caminho
para as transformações.
J U A C Y D A S I LVA , p r o f e s s o r
univeristário, titular e aposentado
U F M T ,
E m a i l
professor.juacy@yahoo.com.br Blog
www.professorjuacy.blogspot.com
Twtter@profjuacy
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BOLAS PRETAS

Para as pessoas que neste período de seca e baixa umidade
ateiam fogo em lixos, matos e terrenos baldios. O último
flagra pelas lentes do JCC, foi o fogaréu no cemitério do
Junco, um absurdo e desrespeito tanto com quem já se foi,
como com a população principalmente idosos e crianças,
que sofrem as consequências com crises respiratórias. Um
verdadeiro absurdo em pleno século XXI pessoas com
atitudes como essa. Isso é coisa de quem não tem o que
fazer mesmo. Bolas pretas pra você que não tem
consciência.
BOLAS BRANCAS

Para a ideia das placas pintadas com imagens de
jacarezinhos colocados nas arvores em torno da
SICMATUR, super criativo e um modo de informar que
nossos animaizinhos não toleram mais tanto lixo jogado no
leito do rio. Pena que muitos não obedecem apesar de se
desenhar.
BOLAS PRETAS

Para aqueles motoristas que desrespeitam as sinalizações
de trânsito provocando acidentes. Essa semana flagramos
um acidente no semáforo da Avenida Talhamares com Rua
dos Colheireiros entre uma moto e um carro. E as causas?
Um deles simplesmente passou no sinal vermelho ou o de
praxe aproveitou os últimos minutos do amarelo, que
significa espere atenção e entrou acelerando para dar
tempo. O desrespeito a sinalização não poderia dar em
outra coisa.
BOLAS BRANCAS

CORREIO CACERENSE
UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Para a implantação da Cozinha Comunitária Irmã Maria
Estêvão que comemora o seu primeiro ano de vida, nessa
segunda-feira . Localizada no Bairro Vila Mariana, Rua
Rosauro Araújo Suzano, é aberta de segunda à sexta, no
horário de 11:00 às 14:00 horas. Cada dia conquistando
mais a comunidade com as delícias que são servidas todos
os dias. A cozinha é um convênio celebrado entre
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) e a Prefeitura. Parabéns a equipe que trabalha com
responsabilidade e comprometimento.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Rosane Michels - Editora

Padre Roger Araújo: Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova.
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COMBATE A CRIMINALIDADE

Operação "Brasil Central Seguro" foi desencadeada
objetivando o combate a criminalidade em Cáceres
Da Redação
Foto: PM-MT

E

m Cáceres a Operação
Brasil Central Seguro,
contou com um efetivo de
55 Policiais Militares, quatro
viaturas e três motos.
Durante as 24 horas de
operação que também contou
com o apoio do Corpo de
Bombeiros e com a
coordenadoria de trânsito da
prefeitura de Cáceres, foram
abordados 298 pessoas, 128
motocicletas e 89 veículos.
Juntamente com o Corpo
de Bombeiros foram vistoriados
12 estabelecimentos, sendo
notificados 06.
Major Mauriti,
Comandante da Polícia Militar de
Cáceres, relatou a reportagem
que a Operação teve um saldo
positivo, podendo ter sido melhor
se a Polícia Judiciária Civil não
estivesse em greve, porque é
importante a integração entre as
duas instituições de segurança.

Vargas, Praça Barão do Rio
Branco, Avenida Talhamares,
Rua Padre Cassemiro, entre
outros.
Ainda durante a força
tarefa foram conduzidas 2
pessoas, registrados 2 Boletins de
Ocorrência, 02 prisões em
flagrante, 09 veículos foram
apreendidos por questões de
trânsito, 02 veículos apreendidos
por questões criminais e ainda
foram notificadas 47 infrações de
trânsito.

Em Jauru, três pessoas
foram presas pela operação
integrada “Brasil Central
Seguro”.
No início da manhã dois
foragidos da Justiça foram presos
e no início da noite policiais
prenderam em flagrante um dos
autores da tentativa de latrocínio
contra um advogado ocorrido
minutos antes.
A arma usada no crime
também foi apreendida.

CASA & CONSTRUÇÃO

Cáceres ganha mais um empreendimento na manhã
deste sábado, Multi Tudo a mais nova loja da cidade

298 pessoas foram abordadas durante a Operação

Na cidade foram
realizados 26 pontos Start
(policiamento sem abordagem) e

12 pontos de blitz em diversas
localidades, entre Avenida
Tancredo Neves, Avenida Getúlio

É SHOW

Lançamento Expo Gospel foi prestigiado
por dezenas de pessoas no SESI Clube

Da Reportagem

D

ezenas de pessoas
marcaram presença no
lançamento da Expo
Gospel, que aconteceu no Sesi
Clube de Cáceres.
O evento que acontecerá
em Cáceres nos dias 8 e 9 de
setembro, conta com o apoio da
Ordem dos Ministros
Evangélicos de Cáceres
(OMEC), que congrega as
lideranças das igrejas evangélicas
da cidade.
O lançamento contou com
a presença de autoridades,
empresários e pastores das igrejas
evangélicas de Cáceres e região.
De acordo com Beto Michelon,

produtor do evento, dentre as
principais atrações os cantores de
fama nacional Fernandinho e Eli
Soares, além da participação de
várias bandas das igrejas locais e
regionais, feira de artesanato,
estandes empresariais, área de
diversão infantil e praça de
alimentação.
A comercialização dos ingressos
para o evento começarão ser
vendidos na terça-feira, dia 12. O
passaporte para os dois dias da
Expo Gospel na área Vip custará
R$ 60,00. Já para a pista o valor
será de R$ 40,00. Também será
vendidos ingressos individuais
sendo R$ 50,00 área Vip e R$

30,00 pista.
Beto ainda informou que
os ingressos estarão sendo
vendidos nas igrejas, Colégio
Batista, Criativa Modas e Moda
Ativa em Cáceres. Já na região os
ingressos podem ser adquiridos
nas Lojas Garbo Center.
A Expo gospel Para Toda Família,
a exemplo do que já ocorre em
Cuiabá, deverá ser inserido no
calendário anual de eventos da
prefeitura. Para isso, os
promotores deverão levar a
proposta ao prefeito Francis
Maris. “É um evento inédito que
estamos trazendo.
A população irá gostar.
Nada mais justo que o mesmo
possa vir a fazer parte do
calendário do município, pois
trata-se de uma grande atração
que a nossa cidade irá receber
durante dois dias”, finaliza Beto
Produções.

Foto: JCC

Da Redação

A

Multi Tudo Casa &
Construção inaugura na
manhã de hoje, sua mais
nova loja para atender à demanda
crescente do setor casa e
construção.
Instalada a Rua Padre
Cassemiro esquina com Coronel
Ponce, Multi Tudo oferece aos
clientes materiais elétricos e
hidráulicos, metais e acessórios,
ferramentas, produtos de
camping e lazer, utilidades
domésticas, equipamentos de
proteção e de pintura.
Segundo o proprietário
Helton Friozi, a loja Multi Tudo

permite que o cliente tenha
acesso a todo os produtos em um
ambiente moderno, com boa
localização.
A loja conta com uma
diversidade enorme em produtos
e vai trabalhar com as melhores
marcas do mercado.
A Multi Tudo Casa & Construção
é mais um investimento em nossa
cidade e em prol da nossa
população e promete ter um
diferencial no atendimento a
todos os seus clientes.
A oportunidade que você
estava esperando para construir,
reformar ou ampliar a sua casa.
Foto: JCC

Nova loja em Cáceres Multi Tudo

Expo Gospel foi lançado em Cáceres

Cáceres-MT, 09 e 10 de julho de 2016

COTIDIANO
GREVE

Em assembleia técnicos da Unemat decidiram
continuar em greve por tempo indeterminado
Eder Salomão
Foto: Sintesmat

O

s Profissionais Técnicos da
Educação Superior da
Universidade do Estado de
Mato Grosso decidiram por maioria,
em Assembleia realizada na tarde
desta quinta-feira (07), a
permanecerem em greve e
judicializar a demanda contra o
Governo Estadual.
A decisão da categoria foi
tomada em Assembleias que
aconteceram de forma simultânea
em todas as seccionais do Sindicato,
localizadas nos Campus da
UNEMAT.
Incitados a se manifestarem sobre
três pontos em específico, conforme
convocação realizada pelo

70% da categoria decidiram manter a greve

PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO

Estudantes de Mato Grosso são pré-selecionados
para o Programa Parlamento Jovem Brasileiro

Presidente do SINTESMAT, Luiz
Wanderlei, os servidores se
manifestaram contrários a lei
estadual nº 10.410, que disciplina o
pagamento do Reajuste Geral Anual
dos servidores públicos estaduais de
forma parcelada e sem
retroatividade. Manifestaram-se
contra a lei 93% dos presentes nas
Assembleias.
Decidiram também
judicializar a demanda contra o
governo devido ao descumprimento
de determinação da Constituição
Estadual que estabelece o
pagamento integral, em parcela
única e sem distinção de índices
entre os poderes, votando assim 93%
dos servidores presentes.
Por fim, 70% dos presentes
manifestaram-se pela permanência
da greve.
Além dos posicionamentos citados
acima, servidores do Campus de
Diamantino solicitaram
formalmente ao Sindicato que sejam

Redação c/ Assessoria

buscadas ações e providências para
regularizar a situação do Campus de
Diamantino e também do Campus de
Nova Mutum, buscando celeridade
nas respostas institucionais às
demandas oriundas dos dois mais
recentes Campus da Universidade.
Na maioria dos Campus da
Universidade, a Assembleia dos
servidores técnicos ocorreu de forma
conjunta com os servidores
docentes, apenas a totalização sendo
realizada de forma separada, por
questões estatutárias de cada
categoria.
Ontem sexta-feira (08)
aconteceu às 19h, audiência pública
que discutiu a perspectiva da Nova
Reforma Administrativa em relação
a Política da Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso. A audiência,
convocada pelo Deputado Estadual
Leonardo Albuquerque, acontecerá
também em Cuiabá, no dia 12/07, no
Auditório Milton Figueiredo da
Assembleia Legislativa, às 14h.

SÓ PECHINCHA

J

oão Pedro Ferreira de Moraes e
Maria Tereza Silva Moraes, das
Escolas Estaduais 07 de Setembro,
em Barra do Bugres, Alice Barbosa
Pacheco, de Campo Verde, Anderson
Bispo Dominici e Claudiano Caetano de
Alpino, estudantes do Instituto Federal
de Mato de Grosso (IFMT), um de
Pontes e Lacerda e outro de Cuiabá.
foram pré-selecionados e concorre a
vaga única do Estado para participar do
Programa Parlamento Jovem Brasileiro
- PJB.
Para conquistar a vaga de Mato
Grosso na Jornada Parlamentar, que
ocorre entre 26 e 30 de setembro, os
jovens precisavam inscrever projetos de
lei que serão analisados e classificados.

O resultado final do processo seletivo
será divulgado no dia 19 de agosto no
portalwww.camara.leg.br/pjb.
Projetos inscritos pelos jovens - João
Pedro Ferreira de Moraes escreveu um
Projeto de Lei que altera o valor a ser
repassado pela União aos estados e
municípios por meio do PNAE Programa Nacional de Alimentação
Escolar e acrescenta a modalidade de
Educação do Campo para recebimento
de valores do referido programa.
Já Maria Tereza Silva Moraes
optou por um Projeto de Lei que dispõe
sobre participação efetiva dos alunos em
decisões parlamentares. O estudante
Anderson Bispo Dominici enviou para o
programa o Projeto de Lei que altera o

Estatuto da Criança e do Adolescente
para facilitar o processo burocrático de
adoção.
Por fim, Claudiano Caetano de
Alpino concorre com o Projeto de Lei
que dispõe sobre o direito da mulher de
acesso detalhado à informação no que se
refere à humanização do parto e a meios
de denúncias para reclamar negligências
e abusos as quais são submetidas.
Na seleção final realizada pela
Câmara dos Deputados, os projetos de
lei são analisados e classificados pelos
servidores da área legislativa.
Iniciativa - O PJB tem por objetivo
possibilitar aos alunos de ensino médio
de escolas públicas e particulares a
vivência do processo democrático,
mediante a participação em uma jornada
parlamentar na Câmara dos Deputados,
em que os estudantes tomam posse e
atuam como deputados jovens. Ao todo
são empossados 78 alunos como
deputados jovens, onde
têm a
oportunidade de desenvolver
habilidades de argumentação e respeito
à diversidade de opiniões, além de
construir um olhar mais crítico sobre sua
realidade. Somados à experiência de
convivência com as culturas e cores de
todas as partes do nosso país, o PJB
potencializa a atuação mais democrática
dos jovens e seu protagonismo político.
O programa que teve início no
ano de 2004 até a presente data já
acolheu 924 jovens parlamentares
estudantes do ensino médio. Além disso
o programa instiga milhares de
estudantes e professores a se
mobilizarem para trabalhar o PJB em
sala de aula possibilitando
aprendizados.

Foto: Assessoria

Quatro estudantes de Mato Grosso foram pré-selecionados

Bazar da Pechincha da AAAC
acontece no Bairro São Luiz

Hemília Maia

N

este sábado, 09 de julho, a
Associação Ajuda aos Animais
de Cáceres (AAAC) promoverá
o Bazar da Pechincha no Bairro São
Luiz.
A Associação aguarda os
moradores do bairro e das redondezas a
partir das 15 horas no sobrado amarelo
da Avenida 31 de Março, marginal da
BR-070, ao lado do Posto Bandeirantes.
A arrecadação será toda
revertida para o pagamento de despesas
com tratamentos médico veterinários

dos animais resgatados das ruas pela
Associação.
Quem for prestigiar o Bazar da
Pechincha encontrará até às 17h30
roupas, calçados e acessórios em bom
estado e a preços que variam entre 1 e 10
reais.
A protetora da AAAC, Luciana
Neris Moreno Costa Marquês, que
cederá o espaço para o Bazar da
Pechincha, deste sábado, ressalta que a
ação é a única chance de muitos animais
que padecem nas ruas da cidade.
Foto: Arquivo

Roupas, calçados e acessórios por preços que variam de R$ 1 a 10

Venham todos prestigiar
17º Arraiá Correa dias 8,9 e 10 de julho

A Maior e melhor festa Julina da região

A mais de 19 anos com você

Avenida Getúlio Vargas, 1189 - Monte Verde - 3223-3200
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COMEMORAÇÃO

Na ocasião, 60 policiais e colaboradores civis foram homenageados pelo batalhão

Formatura Militar marca
15 anos de criação do Rotam
Dana Campos/PM-MT
Foto: Assessoria

O

Batalhão de Ronda Ostensiva
Tática Móvel (Rotam)
completou 15 anos de criação,
no último dia 21 de junho. Para celebrar
a data especial, o comando da unidade
realizou, na noite desta quinta-feira
(07.07), uma formatura militar para
homenagear 60 policiais e civis
colaboradores das ações sociais e
divulgação dos trabalhos desenvolvidos
pelo batalhão.
Para o comandante do Rotam,
tenente-coronel Ronaldo Roque da
Silva, o ato foi uma forma de prestigiar
aqueles que, de alguma maneira,
contribuíram ou contribuem com a
unidade. “Várias pessoas deixaram sua
marca, seja por meio do comando, da
dedicação do trabalho ou por meio de
colaboração nas ações que o batalhão
desenvolveu ao longo desses anos. E
vejo que essa homenagem é uma forma
de agradecer a estas pessoas que por aqui
passaram, contribuindo para o
crescimento dessa batalhão tão
especial”, disse.
Uma das homenageadas, a
jornalista Dayanni Ida, disse estar
bastante emocionada. “É uma emoção
muito grande receber esta homenagem,
algo que vem em reconhecimento do
nosso trabalho, o que me deixa bastante
feliz”, externou. Para o secretário
adjunto de Integração Operacional,
Rhaygino Setúbal, “o Rotam é um
batalhão que tem uma importância
ímpar para a segurança pública e deverá
passar por um reaparelhamento, com
aquisição de novas viaturas e
equipamentos de segurança e proteção".
O trabalho desenvolvido pelo
Rotam também foi destacado pelo

rebeliões e motins em estabelecimentos
prisionais, defesa e retomada de pontos
sensíveis e outras de maior
complexidade.
A Companhia de Controle de
Distúrbios Civis (também chamada de
Tropa de Choque), atua diretamente em
situações em que se faz necessário o
emprego de força especializada, em
ambientes com grande concentração de
pessoas, visando sempre o
restabelecimento da ordem, geralmente

feito no entorno de centros desportivos,
eventos culturais, entre outros.
A Companhia de Motopatrulhamento Tático possui como
principal característica a velocidade e
mobilidade.
Com as motocicletas, os
policiais conseguem se deslocar com
maior rapidez para o atendimento de
ocorrências, principalmente em pontos
mais extremos e com dificuldade de
acesso ou de trânsito intenso.

EDUCAÇÃO

Secretaria anuncia cronograma para
concurso público e alteração na PPP
Assessoria

Formatura marca celebração dos 15 anos da Rotam

comandante geral da Polícia Militar
(PM-MT), coronel Gley Alves. “É uma
tropa composta por profissionais
qualificados, preparados tecnicamente e
com alicerces morais. Profissionais
abnegados, que atuam não somente na
região de Cuiabá, como também em
todo estado, e que deixam marcas.
Marcas de proteção, de trabalho
alicercados nos preceitos
constitucionais de servir, proteger e
preservar a ordem pública”, salientou
Alves.
Rotam - O batalhão tem um efetivo de
150 policiais, divididos em três
companhias: Patrulhamento Tático,
Controle de Distúrbios Civis (CDC) e
Moto-Patrulhamento Tático.

O Patrulhamento Tático atua em apoio
direto às unidades da PM, nas situações
que necessitam de uma atuação mais
incisiva da Instituição, estando a tropa
permanentemente de prontidão, em
condições de atuar como reforço às
ocorrências de maior complexidade,
tanto na Capital como no interior do
estado.
Em apoio ao serviço de radiopatrulhamento ordinário de combate ao
crime, os 'rotanzeiros' (como são
chamados os policiais da Rotam)
trabalham como unidade de segunda
intervenção nas ocorrências que
representam uma ameaça de maior
potencial ofensivo, nas ações contra
grupos criminosos fortemente armados,

LAVAGEM DE DINHEIRO

PF apreende em MT malas recheadas com
moeda venezuelana totalizando R$ 31 milhões

Assessoria

A

Polícia Federal apreendeu nesta
quinta-feira dezenas de malas
repletas de dinheiro
venezuelano em circunstâncias que

podem caracterizar o crime de lavagem
de dinheiro.
De acordo com nota declarada
à Receita Federal, no interior da mala
Foto: PF

Malas foram apreendidas em aeroporto e escritório na capital

estariam cerca de 93 milhões de
bolívares, correspondentes a R$ 31
milhões.
Parte da apreensão ocorreu em
um hangar do Aeroporto Marechal
Rondon, em Várzea Grande (MT),
região metropolitana de Cuiabá. A outra
parte foi localizada em um escritório na
capital mato-grossense.
O detentor dos valores foi
encaminhado para a sede da Polícia
Federal em Cuiabá para
esclarecimentos. O homem disse à
autoridade policial que o dinheiro foi
declarado quando introduzido no país e
que se referia à venda de uma
propriedade localizada no Brasil com
dinheiro venezuelano trazido da
Colômbia, porém, não apresentou
documentos comprobatórios da
transação.
Tendo em vista a origem
duvidosa da quantia, os valores foram
apreendidos pela Polícia Federal. Um
inquérito policial será aberto para
investigação dos fatos.
O conduzido foi liberado após
prestar as declarações.

Foto: Rafaella Zanol/Gcom MT

A

Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer
(Seduc) realizará concurso
público para a carreira dos profissionais
da educação básica. De acordo com o
cronograma, o número de vagas e
critérios de seleção serão definidos em
30 dias, o lançamento do edital está
previsto para dezembro deste ano e a
realização das provas em fevereiro de
2017.
De acordo com o secretário
Marco Marrafon é preciso respeitar as
tramitações legais que o processo exige,
entre elas os pareceres dos setores
envolvidos, comissão do concurso e a
escolha da empresa realizadora. “Mas já
estabelecemos as datas com o
compromisso de homologar o concurso
em abril do ano que vem e publicar a
nomeação em maio para início das
atividades no segundo semestre de
2017”, revelou.
A decisão foi encaminhada à
direção do Sintep em Mato Grosso na
manhã desta quinta-feira (07.07). Dessa
forma, o Estado atende mais uma
reivindicação que tem sido um dos
motivos para manutenção da greve que
atinge a educação há mais de 30 dias.
Sobre a Política de Dobra do
Poder de Compra dos profissionais da
Educação, a Seduc informa no ofício
que reconhece a importância dos
professores e demais profissionais da
educação para a sociedade e o caráter
prioritário da Educação no
Planejamento Estratégico do Estado.
“Sendo assim, o Governo do Estado e a
Seduc envidarão os esforços para
manter a política”, frisa o secretário.
Para isso, já determinou a
constituição de uma equipe
interinstitucional com Seduc, Sintep,
Conselho Estadual de Educação,
Controladoria Geral do Estado (CGE),
Secretarias de Gestão (Seges) e de
Planejamento (Seplan), Ministério
Público (MP/MT) para a realização de
um estudo orçamentário e financeiro, a
fim de garantir a política de dobra do
poder de compra dos profissionais da
educação.
Parceria Público-Privada
A Seduc também fará
publicação de decisão administrativa de
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Secretário Marco Marrafon

modelagem no projeto das Parcerias
Público-Privadas (PPPs) com
adequações no escopo e nos serviços
relativos ao projeto. Os entendimentos
nesse sentido também foram alinhados
na manhã de quarta-feira (06.07) com os
estudantes e o secretário Marrafon.
O assunto também tem sido um
impasse para o fim da greve, tanto pelo
Sintep quanto pelos estudantes por meio
da Associação Mato-grossense de
Estudantes Secundaristas (AME).
“Havendo deliberação pelo fim do
movimento grevista, a Secretaria fará a
publicação de decisão administrativa de
modelagem no projeto das PPPs.
Entre elas, a construção de até
50 novas escolas, retirando da proposta
o quesito reforma, ampliação e
operacionalização”, pontuou Marrafon.
De acordo com os documentos, todos os
serviços relativos à estrutura e
equipamentos da unidade escolar e à
manutenção predial, custeio das
despesas de água, energia, telefone, gás,
taxas e tributos (imóvel e serviços),
internet (wireless) e os investimentos de
mobiliário e equipamentos, serviços de
conservação e manutenção predial geral,
incluindo os ciclos periódicos de
pintura, entre outros, farão parte do
projeto.
Os serviços não-pedagógicos
foram suspensos e deverão ser
encaminhados às conferências para que
a Comunidade Escolar opine sobre as
decisões.

GERAL

JUSTIÇA ELEITORAL
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Municípios de MT tiveram redução no número
de eleitores; cadastro estadual cresceu 3,6%

Assessoria

Foto: Ilustrativa

A

Justiça Eleitoral de
Mato Grosso vai
realizar as eleições
municipais deste ano para um
eleitorado 3,6% maior que o
atendido no pleito de 2014.
Os dados estatísticos
apontam um crescimento de
cidadãos inscritos, cujo total
passou de 2.189.703 para
2.269.009.
Dos 141 municípios
mato-grossense, 124 tiveram
aumento na quantidade de
eleitores cadastrados e 17
sofreram redução.
Rondonópolis foi o
município que mais apresentou
crescimento em seu eleitorado,
passando de 133.493 em
outubro de 2014 para 145.044
em junho deste ano. Nesse
mesmo período, a capital matogrossense, Cuiabá, teve um
acréscimo de 5.090 eleitores,
passando de 410.010 para
415.100. Várzea Grande está na
5º colocação. A cidade
industrial passou de 180.227
para 182.982 cidadãos inscritos
no cadastro eleitoral.
A l é m d e s s e s
municípios, houve acréscimo
na quantidade de eleitores em
Lucas do Rio Verde, Sorriso,

conferida no Portal da Justiça
Eleitora (www.tre-mt.jus.br),
no
l
i
n
k

http://www.tse.jus.br/eleitor/est
a t i s t i c a s - d e eleitorado/evolucao-doeleitorado.

Em 17 municípios em MT sofreram redução na quantidade de eleitores cadastrados

Várzea Grande, Sinop, Campo
Verde, Campo Novo do Parecis,
Poconé, Tangará da Serra,
Pontes e Lacerda, Santo
Antônio do Leverger, Juína,
Querência, Confresa, dentre
outros.
Já entre as cidades que
tiveram redução no número de
eleitores estão Primavera do
Leste (com 2.403 eleitores a
menos que em 2014), Jaciara,
Nortelândia, Aripuanã, Juara,
Nova Brasilândia, Colniza,
Cáceres, Vila Rica, Torixoréu,
Denise, Ribeirãozinho,
Guiratinga, Rondonlândia,

Cotriguaçu, São José dos
Quatro Marcos e União do Sul.
O quantitativo de
eleitores inscritos em cada zona
eleitoral vai influenciar
diretamente na quantidade de
locais de votação e seções
eleitorais disponíveis, bem
como no contingente de
colaboradores (mesários,
secretários de prédio e
coordenadores) serão
necessários para atender a
demanda no dia da Eleição.
A estatística do
eleitorado em todos municípios
de Mato Grosso pode ser

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:
GUARANICE MESQUITA CARVALHO (CPF Nº 934.239.851-00) RUA C, 16, RESIDENCIAL
AEROPORRTO – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162436 – 06/07/2016 – Nº TIT
11723144 – VENC 21/06/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE:
CLINICA VETERINARIA PANVET LTD – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; JESSICA DE AZEVEDO
GONCALVES FRUTAS MAI (CNPJ Nº 17.434.428/0001-45) RUA PADRE CASSEMIRO 269 CENTRO
CACERES M – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162341 – 06/07/2016 – Nº TIT 798941 –
VENC 24/06/2016 – APRES BANCO BRADESCO S A – CEDENTE: DIVALLORE FOMENTOS
MERCANTIL LTDA – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; JESSICA DE AZEVEDO GONCALVES
FRUTAS MAI (CNPJ Nº 17.434.428/0001-45) RUA PADRE CASSEMIRO 269 CENTRO CACERES M –
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162340 – 06/07/2016 – Nº TIT 797891 – VENC
21/06/2016 – APRES BANCO BRADESCO S A – CEDENTE: DIVALLORE FOMENTO MERCANTIL
LTDA – ITEM F DA TABELA D CUSTAS; JESSICA DE AZEVEDO GONCALVES FRUTAS MAI
(CNPJ Nº 17.434.428/0001-45) RUA PADRE CASSEMIRO 269 CENTRO CACERES M – CACERES
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162339 – 06/07/2016 – Nº TIT 79664A1 – VENC 17/06/2016 –
APRES BANCO BRADESCO S A – CEDENTE: DIVALLORE FOMENTO MERCANTIL LTDA – ITEM
F DA TABELA D CUSTAS; JOSUE AMBROSIO RIBEIRO (CPF Nº 298.576.781-49) RUA DOS LARAS
– COHAB VELHA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 162355 – 06/07/2016 – Nº TIT 1 –
VENC 29/06/2016 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: R T DE R AUT CENTER EIRELI ME –
ITEM A DA TABELA D CUSTAS; ODENIL DE MORAES NEVES (CPF Nº 978.491.971-00) RUA
NOSSA SENHORA DA GUIA SN – BAIRRO SANTO ANTONI - CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 162336 – 06/07/2016 – Nº TIT 33120103 – VENC 28/06/2016 – APRES BANCO DO
BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP – ITEM B 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, 08 DE JULHO DE 2016. BEL.
RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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LEAGUE OF LEGENDS

Raio-x do CBLoL: INTZ fatura dupla
unanimidade; CNB tem melhor meio

Globo Esporte

Foto: Reprodução

C

onsiderada favorita até
mesmo pelo adversário na
final do Campeonato
Brasileiro de League of Legends,
a INTZ também foi apontada
como a melhor equipe da decisão
por três especialistas convidados
pelo SporTV.com. Gabriel "Mit",
técnico da Pain Gaming,
Leonardo "Alocs", treinador da
Keyd Stars, e Gabriel "Kami",
jogador mais caro do LoL no
Brasil, avaliaram posição por
posição dos finalistas CNB e
INTZ.
No cômputo geral, os
Intrépidos vencem em três
posições. Em duas delas por
unanimidade: atirador e suporte,
com Micael Micão e Luan
Jockster, respectivamente.
- Acredito que os dois times
possuem o mesmo nível de jogo.

Porém, a INTZ sai na frente no
quesito experiência. Já é a quinta
final que participam desde 2015,
e isso pode ser decisivo em um
torneio presencial - disse o
técnico da Pain Gaming, Gabriel
"Mit".
A INTZ também vence na
posição de topo em decisão
divida. Felipe "Yang" faturou os
votos de Leonardo "Alocs" e
Gabriel "Kami". Porém, Gabriel
"Mit" elegeu Pedro "Lep", da
CNB, como o melhor da posição.
- Acredito que "Yang"
seja um jogador mais completo.
"Lep" também é muito forte. Mas
vejo que "Yang" consegue fazer o
papel de várias formas diferentes
- afirmou Leonardo "Alocs".
A CNB fatura apenas na
posição de meio com Thiago
"TinOws", apontado por muitos

como o jogador mais eficiente do
campeonato. Ainda assim, a
decisão não é unânime. Gabriel
"Mit" justifica a preferência pelo
Blumer.
- ("TinOws" é o)
Carregador principal da equipe
da CNB. Conseguiu exercer seu
papel quando acionado, sendo
decisivo em partidas em que a
CNB começou atrás - opinou. A
briga mais interessante é na
posição de caçador. Dois astros
d i v i d e m a m e s m a
responsabilidade. Gabriel
"Revolta" e Gustavo
"Minerva". E o resultado é uma
divisão completa. Mit ficou
preferiu optar pelo empate
técnico na posição. Gabriel
"Kami" votou em "Minerva".
Entretanto, a decisão mais
polêmica foi do técnico Leonardo

FILHO DO VENTO

Em vídeo, Usain Bolt confirma que irá
competir no aniversário de Londres
Globo Esporte

R

ápido como faz nas pistas,
Usain Bolt varreu as
especulações de que
poderia ficar de fora da etapa da
Diamond League no dia 22 de
julho, em Londres.
A competição marca o
aniversário da cidade e desde a
lesão sofrida na última semana, na
seletiva jamaicana de atletismo, foi
colocado em dúvida se o "Raio"
estaria 100% e dentro da disputa.
Bolt teve um estiramento de grau
um nas semifinais dos 100m rasos
em Kingston, e assustou a todos os
fãs do esporte. Mas, em vídeo
publicado na rede social da British
Athletics, ele confirmou que estará
em ação.
- Esse é o Time Bolt. Estou
aqui apenas para dizer para
assistirem ao Commonwealth e me
assistirem nos Jogos do Aniversário
de Londres na sexta-feira, dia 22 de
julho.
Eu estarei lá, estou
empolgado em voltar para Londres
e será ótimo. Fãs, venham assistir e
prestigiar - disse Bolt em vídeo
publicado pela Associação

Britânica de Atletismo.
Como não participou das
finais da seletiva jamaicana, Usain
Bolt terá que confirmar sua
presença na Rio 2016 através da
convocação da Associação
Jamaicana de Atletismo (JAAA),

que acontece na próxima segundafeira. Se realmente estiver
recuperado, o recordista mundial
dos 100m e 200m rasos ficará com a
terceira vaga da Jamaica nas
provas, que pode ser dada por
indicação da JAAA.

"Alocs". Ele considera do
jogador da CNB o melhor do
campeonato, mas acabou
votando em Gabriel "Revolta" no
confronto direto.
- Apesar de o "Minerva"
ser uma revelação e ter uma

técnica apurada e ser muito ativo.
Também o considero o melhor
jogador da competição.
Mas vejo que o Revolta
consegue fazer isso tudo e ainda
consegue ler o Minerva com
excelência.

Foto: Reuters

Usain Bolt durante a seletiva jamaicana de atletismo
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Abrimos nossa High Society parabenizando
a Exª. Juíza de Direito Dra. Cristiane Neves
que hoje esta brindando a passagem do seu
aniversário. Nós do JCC externamos os mais
sinceros votos de saúde, paz, sucessos e
muitos anos de vida.

By Rosane Michels

Esotérico
Alua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão
indicando um dia de boas
novidades relacionadas a um projeto
de trabalho. Se estiver
desempregado, é um ótimo dia para
começar ou finalizar um processo de
seleção.

A lua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão indicando
um dia de emoções equilibradas e
benéficas. O momento é ótimo para
uma massagem ou mesmo para
começar um projeto feito em portas
fechadas, somente por você.

Alua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão
indicando a possibilidade
de abertura de seu coração. Um
novo romance pode surgir, ou dar
um passo adiante. O momento
envolve prazer e alegrias, além de
divertimentos.

A lua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão indicando
um dia de boas novidades
relacionadas a um projeto em
equipe. Um contato importante
pode ser feito e resultar na
assinatura de um novo contrato de
trabalho.

A lua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão
indicando um dia de
mudanças positivas relacionadas a
um imóvel ou aos relacionamentos
em família. Pode ser um dia
bastante agradável para estar em
casa junto dos seus.

A lua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão indicando
a chegada de uma boa novidade
relacionada a um projeto
profissional. O momento é ótimo
para dar um passo adiante em sua
carreira. Uma promoção, há muito
tempo esperada, pode chegar.

A lua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão indicando
um dia bastante positivo,
especialmente se estiver envolvido
com a comunicação. O momento é
ótimo para novos contatos e
assinatura de documentos
importantes.

A lua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão indicando
um dia de boas novidades chegadas
do exterior. Se estiver envolvido
em um projeto com pessoas ou
empresas estrangeiras, um novo
passo adiante será dado.

A lua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão
indicando um dia de
benesses relacionadas a sua vida
material e financeira. O momento
pode envolver a aprovação de um
projeto que pode aumentar seus
rendimentos.

A lua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão deixando
você mais equilibrado e otimista
com relação a um projeto realizado
com um parceiro comercial. O
momento é positivo e pode trazer
mudanças importantes à sua vida
financeira.

A lua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão indicando
um dia de mudanças
positivas em sua vida pessoal e/ou
profissional. O momento é ótimo para
começar um novo projeto ou mesmo
um namoro. Receba a força das boas
energias.

A lua em Virgem se une a
Júpiter e recebe um ótimo
aspecto de Plutão indicando
um dia de intenso e positivo
movimento em seus
relacionamentos pessoais e
profissionais. O dia é ótimo para
negociar uma sociedade ou parceria
comercial.

Flores multicoloridas a querida Lilian
Filomena que ontem comemorou ao lado de
amigos e familiares a passagem do seu
aniversário. Parabéns!

Um alô mais que especial ao simpático Nélio Dauzacker
Campos que atende a todos com muita competência no
cartório de 3º Oficio da nossa city. Bom final de semana!
Hoje é dia de festa, parabenizamos o jovem
Alexandre Forgiarini que esta marcando
mais um gol no placar da vida. Felicidades e
muitos anos de vida!

Bom dia ao Dermatologista Dr. Renato Rostey que sempre
está atento nas novas tendências para deixar as mulheres da
nossa Princesinha do Pantanal cada dia mais belas.

Um ótimo final de semana ao finess casal Elandy
Pardim e Amanda que com muita eficiência e
dedicação realizam um ótimo trabalho no
Laboratório Líder. Sucessos!

