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REGULARIZAÇÃO

Para concretizar parceria, a Gerência de Educação de Jovens e Adultos realizou um encontro entre o cônsul Oblitas e representantes do Ceja Milton Curvo

Convenio entre Seduc/Bolívia
estuda alfabetizar imigrantes
Foto: Adilson Rosa

Para atender imigrantes bolivianos que chegam sem escolaridade
nas cidades fronteiriças com a Bolívia, a Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer (Seduc) pretende realizar uma parceria com o Consulado
da Bolívia em Cáceres. A expectativa é abrir 80 vagas no Ceja Milton
Marques Curvo para imigrantes, a maioria, pequenos comerciantes que
vivem em Cáceres. Página 03

VIGILÂNCIA

Cáceres desenvolve proposta
pioneira no controle do aedes
Foto: Arquivo

Escolarização visa regularização legal dos bolivianos

MIXOU O CACHÊ

Filme pornô de casal deu
B.O na policia de Cáceres

Pontos nevrálgicos são focos de vistoria pelos agentes

A Coordenaria de Vigilância em Saúde, através do setor de
fiscalização sanitária, vem desenvolvendo uma proposta pioneira de
intervenção nas atividades consideradas de risco no controle e proliferação
do mosquito transmissor da Dengue (Aedes aegypit). O trabalho teve
início nos meses de outubro e novembro do ano passado, nesse período
foram vistoriados e inspecionados 102 estabelecimentos. Página 03

Foto: Ilustrativa

A Polícia Civil de
Cáceres investiga denúncia
de que uma mulher estaria
fazendo ameaças de morte
contra o seu ex-namorado
que supostamente teria
sumido com 80 mil dólares,
que o casal teria recebido
para fazer um filme pornô
em um motel de Cuiabá. A
bronca registra além das
ameaças de morte, sumiço
do filme, acusações de
calote e suposta falsa
gravidez.

MULAS MONTADAS

Tropa laçada pelo Gefron
estava carregada de coca
Foto: Gefron/MT

Página 03
Claquete da sinopse do vídeo teve The End fora da telinha

VINGOU E SACOU

Passou a mão na poupança
da sogra limpando a grana
Foto: Folha-Max

Uma jovem de 18 anos foi
presa pela Polícia Judiciária Civil,
em Jauru, acusada de furtar o
cartão poupança da sogra e sacar
mais R$ 9 mil da conta, em uma
cooperativa de crédito. A
espertinha justificou o furto do
cartão e do dinheiro, pelo fato de
estar tendo muitas discussões com
o marido e este ter tido para ela
pagar sozinhas as próprias contas,
mas foi autuada por furto
qualificado mediante abuso de
confiança. Página 04
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Droga está avaliada no mercado criminoso em R$ 5,4 mi

O Gefron em conjunto com a Polícia Federal, apreendeu cerca de
260 kg de pasta base, próximo a Nova Mutum, após interceptar três
caminhonetes e prender sete suspeitos. A tropa de mulas do tráfico estava
montada nos possantes, uma Hilux e duas L200 Triton, carregadas de
cocaína, oriundas da estrada que liga Nova Lacerda e Vila Bela da
Santíssima Trindade, rumo ao médio-norte. Página 05

Nora pegou cartão e a senha da bolsa da sogra
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Cidadão Tipo-Gráfico
Sete de fevereiro de 2018,
exatamente 550 anos da morte de Johan
Guttemberg, reconhecido como o Pai da
imprensa e considerado por muitas pessoas
como o primeiro gráfico, já que foi ele que
imprimiu a primeira Bíblia, um ícone da
mídia, cujo nome registramos hoje neste
espaço, especialmente para saudar todos os
profissionais gráficos pelo seu dia.
Que o padroeiro da distinta categoria
profissional Santo Agostinho, que também é
o patrono dos teólogos e cervejeiros, abençoe
a todos, com as devidas cautelas da cerva,
que, se for trabalhar e ou dirigir, não beba; né
mesmo Dodô? Prá quem não sabe, o Sr.
Eudes, popular, e ponha popular nisso, Dodô,
é o flamenguista diretor responsável pelo
parque gráfico do Correio Cacerense, único
jornal diário de Cáceres e região oeste de MT.
Também pra quem desconhece as funções do
gráfico, vamos aproveitar a data festiva para
a distinta classe que comemora no batente, e
ilustrar resumidamente o trabalho deles no
cotidiano.
Um profissional gráfico trabalha
com a impressão de materiais de vários tipos
e sua função é parte essencial na
comunicação, jornalismo, publicidade,
desenvolvimento de produtos e embalagens;
sem duvidas, ele é um protagonista das
mídias e do desenvolvimento econômico.
O Dia do Gráfico, foi fixado por
conta da reivindicação destes profissionais
em 7 de fevereiro de 1923 para melhores
condições de trabalho e salários mais justos;
um movimento muito bem sucedido e que
marcou a base sindical do país. Sobre as
origens do gráfico, muito antes de Gutenberg,
as inovações chinesas nas tintas, impressão
xilográfica e impressão com caracteres
móveis de argila, já tinham prestado a sua
contribuição para a divulgação da palavra
impressa; mas a técnica de Guttemberg
consistia em esculpir na extremidade de uma
haste de aço, letras, números e sinais. Que
posteriormente eram golpeadas com um
martelo contra um metal mais mole, o
chumbo.
Os espaços vazios que se formavam
no chumbo serviam de molde que eram
cheios com estanho fundido, obtendo-se as
letras, números e sinais (tipos). Esta técnica

BUDA IMÓVEL
O Pleno do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, por maioria de votos, julgou
procedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 46567/2016 e
declarou inconstitucionais duas leis
estaduais que versam sobre a doação de dois
imóveis para a “Religião Budista Honmmon
Butsuryu do Brasil-MT”, destinados à
construção de um templo budista. O TJMT
considerou que a doação de bem público a
particular deve atender ao interesse público
demonstrado e requisitos específicos do
artigo 17 da Lei 8.666/93. E as demais
religiões, como ficam?
CAMISINHAS
Com a chegada do Carnaval, a Secretaria de
Estado de Saúde, por meio da Coordenadoria
de Vigilância Epidemiológica, reforça o
alerta para a importância do uso do
preservativo na prevenção às Infecções
Sexualmente Transmissíveis. As conhecidas
camisinhas são disponíveis gratuitamente
nas unidades básicas de saúde do Sistema
Único de Saúde. Quem tem relação sexual
desprotegido pode contrair uma IST. As mais
conhecidas, a HIV/AIDS, Sífilis, Hepatites
virais, HPV, Herpes genital, clamídia,
gonorréia. Não importa idade, estado civil,
classe social, identidade de gênero,
orientação sexual, credo ou religião.
SEM ABUSOS
O judiciário nunca sofreu tantas exigências e
ataques por parte da sociedade. A avaliação é
do novo presidente do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Zietlow
Duro, que tomou posse no cargo na semana
passada para comandar a corte até 2020. Na
visão dele, parte dos ataques pode ser vista
no projeto de lei que pune o abuso de
autoridade, com a vênia permissa,
entendemos que Zietlow faz jus ao
sobrenome Duro, ao criticar ataques aos
abusos, que devem sim, serem combatidos
em todos os setores.
CASA E COMIDA
Sabe aquele ministro da fazenda que adora
repetir na TV que sem reforma, a previdência
social vai a falência total e não vai poder
pagar aposentados de salário mínimo? Pois
é, o tal Henrique Meirelles, braço direito do
Temer, desde que virou ministro, em 2016,
recebe R$ 30.934, 00 todo mês, equivalente a
mais de 32 salários mínimos; R$ 7.337 de
auxílio-moradia e R$ 458 de vale-refeição.
No último programa do seu partido, o PSD, o
ministro foi à TV dizer que o Brasil tem um
"enorme dívida social" e que é preciso
"combater privilégios e distribuir renda
Quanto será que o assalariado aposentado
paga de aluguel? E de rango? Depois dizem
que o país tá quebrado, só se for pelos
marajás do governo!
MARAJÁZÃO
Sabe qual é o parangolé do Meireles? Ele
declarou publicamente seu patrimônio pela
última vez há 15 anos, quando se candidatou
a deputado federal. Na ocasião, já acumulava
R$ 45 milhões em bens, incluindo uma casa
em Nova York. Ex-presidente mundial do
BankBoston, Meireles recebeu em 2015 e
2016 mais de R$ 200 milhões por
consultorias a empresas, entre elas a J&F,
dos irmãos Batista. ".
SÓ POR DEUS
Reclamar pra quem? Os juízes que estão à
frente dos processos da Lava Jato no Paraná,
Sergio Moro, e no Rio de Janeiro, Marcelo
Bretãs, também são beneficiados mesmo
tendo moradia própria na cidade onde
trabalham. Igual a eles, são diversos por este
Brasil de Meu Deus, então, amigos, só Deus
mesmo.

de imprimir com tipos móveis chamou-se
tipografia.
Para se ter uma idéia, era necessário
um dia inteiro de trabalho com os tipos para
montar uma página de livro e após este
processo impregnava-se a página com tinta (
azeite vegetal e pó de carvão) e em seguida,
com uma prensa, pressionava-se o papel
contra as letras embebidas de tinta para se
obter o papel impresso.
Claro, que depois, em 1796, o
austríaco Alois Senefelder inventou outro
processo para reprodução de textos em papel
chamado de litografia.
Anos mais tarde, Friedrich Koenig
inventou o entintamento automático por
meio de rolos que espalhavam a tinta sobre as
letras metálicas e em 1884, Otto
Mergenthaler inventou a linotipia; um
excepcional avanço para a imprensa, já que
cada peça de metal, em vez de formar uma
única letra, continha todas as letras de uma
linha.
Depois veio estereotipia ou clichê
adaptável, possibilitando a confecção de
páginas completas para impressão e na
última década do século XX, a indústria

gráfica, de modo geral, passou por grandes
transformações, trabalhos que antes
dependiam muito da atividade manual, foram
automatizados.
Os trabalhadores neste processo
precisaram se adaptar a nova realidade
tecnológica e lidar com sistemas cada vez
mais informatizados. Desde então os avanços
não pararam, foram inventados novos
acessórios e chegamos a técnica de impressão
off-set, técnica que evoluiu diretamente da
litografia. No século XXI, as aplicações do
raio laser nas artes gráficas foram
responsáveis por progressos consideráveis;
nas técnicas fotoeletrônicas atuais, as
partículas de tinta aderem ao papel graças a
forças de atração elétrica e a fotocopiadora
aprimorada e conectada aos computadores,
criou a impressão digital.
Na fase da impressão, existe o
processo da flexografia, tintas curadas por
luz UV ou feixe de elétrons, enfim, uma
parafernália, que somente um gráfico pode
detalhar com conhecimentos, né mesmo,
Dodô? Sem mais delongas, que o espaço é
exíguo, fica aqui nossa saudação aos gráficos
pela brilhante efeméride.

Viver para Servir
Quando fui indicada e convidada por
um amigo para integrar as fileiras do Rotary
Club em Cáceres, fiquei deveras lisonjeada e
não pensei duas vezes, aceitei de pronto,
sobretudo, por conhecer na teoria a política
social da entidade, criada em 1905, pelo norte
americano Paul Percy Harris e mais três
companheiros de Chicago. Claro, que a
Associação Nacional de Rotary Club's, mais
tarde denominado Rotary International, só
veio a acontecer cinco anos após, em 1910, na
primeira convenção.O mote deste artigo me
veio quando já associada ao clube me
incumbiram de gravar um clip concitando
companheiros a ampliar o quadro local com a
indicação de um (a) novo (a) membro.
Lembrei quando há mais de um século Harrys
e seus amigos recrutavam , pessoas que
refletiam a sociedade predominantemente
masculina da época, para a composição do
quadro associativo dos Rotary Clubs.
Naquela época, dois artigos distintos,
dos estatutos de Rotary determinavam que
somente seriam admissíveis em Rotary como

sócios, pessoas de maior idade e do sexo
masculino. Nós, mulheres, seriamos apenas
identificadas como damas rotarianas e mesmo
com as mutações pós revolução industrial,
quando a mulher começou a romper as
fronteiras do preconceito social, se emancipar
e participar em quase todas as atividades
sociais e nas mais variadas atividades
profissionais, no Rotary elas continuavam
barradas, discriminadas pelos estatutos e
relegadas a um segundo plano.
Mas não estou aqui pra lamurias e
sim, para mostrar que nas entrelinhas, a
mulher rompeu estas barreiras e o trampolim,
foi em 1938, a criação da Associação de
Senhoras de Rotarianos e 10 anos depois, a
Casa da Amizade da Família dos Rotarianos
do Rio de Janeiro, a primeira do tipo no Brasil.
O sucesso dos empreendimentos
levou em 1972, alguns clubes solicitar
permissão para admiti-las no Rotary e em
1977 o Rotary Club de Duarte, na Califórnia,
EUA, admitiu mulheres em seu quadro social
violando os Estatutos do RI e os Estatutos
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Prescritos para os Rotary Clubs, o que lhe
custou a desativação, processo no Tribunal de
Justiça da Califórnia e só em maio de 1987, a
Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu
que Rotary Clubs não podiam impedir a
admissão de mulheres em seu quadro social.
O adendo um tanto prolongado, foi só
pra explicar que a persistência vence e que
independente de homens e ou mulheres, o
importante é a pessoa, ser gente, participar,
integrar, viver em solidariedade. Foi
comungando os lemas Dar de Si Antes de
Pensar em Si, e Mais se Beneficia Quem
Melhor Serve, oficiais do clube da roda
denteada, que me decidi em aceitar a
indicação-convite e tornar-me uma rotariana.
Acima de tudo, sou Cristã e o único
mandamento, “amar à Deus sobre todas as
coisas e ao próximo como a si mesmo,”
referendam a filosofia de serviços que nós, do
Rotary Club nos dispomos a praticar no
cotidiano.
***___Rosane Michelis, jornalista,
geógrafa, pós em turismo.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Anos

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, quarta-feira 07 de fevereiro de 2018

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

ESCOLARIZAÇÃO

Para técnico da Seduc, o encontro foi produtivo uma vez que os presentes tiveram a oportunidade de expor seus argumentos para a solução dos problemas

Convênio prevê a alfabetização de
imigrantes bolivianos em Cáceres
Secom c/ Redação

Foto: Adilson Rosa

P

ara atender imigrantes
bolivianos que chegam sem
escolaridade nas cidades
fronteiriças com a Bolívia, a
Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer (Seduc) pretende
realizar uma parceria com o
Consulado da Bolívia em Cáceres.
Para concretizar essa parceria, a
Gerência de Educação de Jovens e
Adultos realizou um encontro, na
semana passada nas dependências
do Consulado, entre o cônsul Emilio
Tamoyo Oblitas e representantes do
Ceja Milton Marques Curvo.
A próxima etapa é uma
reunião com o secretário de
Educação, Esporte e Lazer, Marcos
Marrafon, para a assinatura do
convênio. “A expectativa é abrir 80
vagas para imigrantes, sendo a
maioria, pequenos comerciantes que
vivem em Cáceres”, explica a
diretora do Ceja, professora
Edileuza da Silva Oliveira. A maior
parte deles acaba não apresentam
documentos na hora da matrícula
com receio de serem deportados.
Segundo o técnico da Seduc,

também turmas do Programa Brasil
Alfabetizado.
Durante o encontro, o
gerente de Educação de Jovens e
Adultos, Elinaldo Ângelo
Conceição, convidou o cônsul para

COMBATE IN-LOCO

Vigilância desenvolve proposta
pioneira no controle do aedes
Assessoria

A

Expectativa da parceria é abrir 80 vagas para imigrantes

Maurício Macedo Vieira, o encontro
foi produtivo uma vez que os
presentes tiveram a oportunidade de
expor seus argumentos para a
solução dos problemas. “A Seduc
tem em sua política educacional a
meta de escolarização da população
imigrante”, destaca. Ele lembra que
essa parceria acaba cumprindo duas
metas que é a escolarização e

regularização legal dos bolivianos
no país.
O atendimento para alunos
da Educação de Jovens e Adultos
também se estende à saúde.
Aproveitando a Caravana da
Transformação que esteve na região,
numa parceria com a Secretaria
Estadual de Saúde, foram realizados
exames médicos para os estudantes e

GRAVAME EXPLÍCITO

Pornô de casal em motel virou
bronca na polícia de Cáceres
G1/MT c/ Redação

A

Polícia Civil de Cáceres
investiga denúncia de que
uma mulher estaria fazendo
ameaças de morte contra o seu exnamorado que supostamente teria
sumido com 80 mil dólares, que o
casal teria recebido para fazer um
filme pornô em um motel de Cuiabá.
A queixa de ameaça de
morte foi feita na tarde da última
segunda-feira (5), por um homem de
37 anos, identificado como J.F,
morador da cidade de Cáceres e que
disse ter namorado por
aproximadamente nove meses com
uma mulher, identificada apenas por
M.
O homem disse que uma
segunda mulher, conhecida dele e
que mora no Estado do Rio de
Janeiro, propôs que ele e a sua

visitar a Seduc e assinar a parceria.
Participaram também do encontro as
assessoras Flávia Gislene Ribeiro,
Gislene Castro Monteiro e Cícero
Elivaldo Gonçalves.

namorada fizessem um vídeo
pornográfico pelo valor de 80 mil
dólares. Ao fazer a proposta para M,
a mulher teria aceitado e convidado
uma outra amiga para que ela
filmasse a relação do casal. Diante
disso, o homem, a então namorada e
a amiga foram para Cuiabá e
gravaram o vídeo pornográfico em
um motel da cidade.
Passado algum tempo, M.
enviou o vídeo para a mulher no Rio
de Janeiro e que essa “produtora”
iria mandar a gravação para outro
país, onde seria produzido o filme.
De acordo com o boletim de
ocorrência, passado algum tempo
(data não especificada no
documento), M. começou a dizer
para J.F. que estava grávida e foi se
distanciando dele por achar que o
Foto: Ilustrativa

mesmo não teria condições para
cuidar de um filho.
J.F. disse ter descoberto que
a mulher usava uma barriga falsa e
que depois de três meses, M.
começou a “perturbar” J.F., dizendo
que ele armou para ela na questão do
vídeo e que ela não havia recebido
nada por participar da gravação. Ela
ainda teria afirmado que gostaria de
saber quem são as pessoas que
teriam recebido o vídeo.
O homem disse que perdeu o
contato com a tal produtora e que não
possui mais a filmagem
pornográfica, afirmando que a
mulher não aceita a sua explicação e
que vai acabar com a vida dele, caso
não resolva a situação. O caso foi
encaminhado à delegacia de polícia
para que sejam tomadas as medidas
cabíveis.
A mulher deverá prestar
depoimento nos próximos dias.

Coordenaria de Vigilância em
Saúde, através do setor de
fiscalização sanitária, vem
desenvolvendo uma proposta pioneira
de intervenção nas atividades
consideradas de risco no controle e
proliferação do mosquito transmissor da
Dengue (Aedes aegypit).
O trabalho está sendo
desenvolvido junto aos comerciantes e
prestadores de serviços de pneumáticos,
ferro-velho, cooperativa de catadores,
oficinas, depósito de sucatas, garagens
de veículos de grande porte e órgãos
públicos. Segundo o Ministério da
Saúde, esses estabelecimentos são
considerados PE, Pontos Estratégicos,
em razão da alta concentração de
depósitos do tipo preferencial para a
desova da fêmea do Aedes aegypti ou
especialmente vulnerável a introdução
do vetor.
A intervenção proposta tem
como fundamento a necessidade de
cumprir os dispositivos legais, definidos
na Política Nacional de Resíduos
Sólidos, (Lei 12.305 de 02/08/2010),
especialmente no que dispõe sobre a
logística reversa. E de modo
suplementar a norma que disciplina o
gerenciamento dos resíduos sólidos em
Cáceres (Lei nº 2.367 de 20/05/2013).
Além da legislação que prevê o Controle
e Combate a Vetores da Dengue e Febre

Amarela (Lei 2.207 de 10/12/2009), e o
Código Sanitário Municipal (Lei
Complementar nº 19 de 21/12/1995).
O trabalho teve início nos
meses de outubro e novembro do ano
passado, nesse período foram
vistoriados e inspecionados 102
estabelecimentos, os quais foram
avaliados segundo a relevância de riscos
à saúde pública de acordo com as
vulnerabilidades do negócio, definindo
ao final os critérios para determinar as
estratégias de intervenção.
Os resultados parciais indicam
a possibilidade de reduzir em 50%
(cinqüenta por cento) o número de
estabelecimentos considerados PE Pontos Estratégicos, o que significa
dizer que nesses estabelecimentos é
possível a mudança de atitude,
instituindo métodos de controle
participativos e cumprindo os
dispositivos legais estabelecidos no
ordenamento jurídico que normatiza as
responsabilidades do comércio de
combate à Dengue.
O trabalho será apresentado
todos os envolvidos amanhã, (8), a partir
das 18h30 nas dependências do
auditório do Hospital Regional de
Cáceres, onde são esperados todos os
proprietários/responsáveis e
colaboradores dos estabelecimentos
considerados Pontos Estratégicos.
Foto: Arquivo

Trabalho já vistoriou e inspecionou 102 estabelecimentos

Pornô caseiro foi gravado em um motel de Cuiabá
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CARTÃO ESPERTO

Detida disse que pegou o cartão e senha da bolsa da sogra e pagou as contas, comprando roupas para ﬁlha, depositando em sua conta no valor de mais R$ 7 mil

Brigou com cara-metade e
limpou poupança da sogra
PJC c/ Redação
Foto: Folha-Max

Presa por furto, L.S.V diz que vai devolver a grana

U

ma jovem de 18 anos foi presa
pela Polícia Judiciária Civil,
em Jauru na última sextafeira (2), acusada de furtar o cartão
poupança da sogra e sacar mais R$ 9
mil da conta, em uma cooperativa de

crédito. A suspeita, L.S.V, 18, foi
autuada por furto qualificado
mediante abuso de confiança.
A vítima de 64 anos
procurou, no dia 30 de janeiro, a
Delegacia da Polícia Civil para

comunicar os saques diversos em sua
conta, mas acreditava ser uma pessoa
que teria pedido ajuda para sacar
dinheiro, quando esteve no banco.
Desde então, ela passou a observar
diferentes retiradas da conta, desde o
dia 30 até a sexta-feira (2), quando
procurou a Delegacia.
Os policiais iniciaram
diligências e em análises das imagens
do banco descobriram que a autora do
furto era a própria nora da vítima. A
moça foi detida na casa dos pais e
levada à Delegacia, onde contou que
pegou o cartão e senha da bolsa da
sogra, quando ela esteve em sua casa.
Disse ainda ter feito os saques, pago
contas e comprado roupas para filha
com o dinheiro furtado, além de um
depósito em sua conta no valor de
mais R$ 7 mil.
No total foram quatro saques,
três acima de R$ 2 mil e um no valor
de R$ 1.800. A moça justificou o furto
do cartão e do dinheiro, pelo fato de
estar tendo muitas discussões com o
marido e este ter tido para ela pagar
sozinhas as próprias contas.
Ainda disse que iria devolver
o dinheiro.

CARANGO E MOTOCA

Gefron recuperou cabrito
e cavalo de aço na fronteira
Redação c/ P.L

O

Grupo Especial de Fronteira
– GEFRON, durante
patrulhamento de rotina na
região de Porto Esperidião recuperou
na região de fronteira no final de
semana, dois veículos produtos de
roubo, sendo uma motocicleta e um
carro.
O primeiro foi registrado na
região da roça velha, na noite de sextafeira (2), quando a equipe do Gefron
encontrou um veículo HB20 de cor
prata, abandonado em uma estrada
que dá acesso a Bolívia. Uma das
rodas dianteiras estava estourada e
após averiguação, descobriram que se
tratava de um veículo roubado em

Cuiabá e ainda estava com placas
falsas. Apesar das diligencias,
ninguém foi preso.
Já o segundo caso aconteceu
no último sábado (3), na região da
Bahia Bela, ocasião em que a equipe
do Gefron abordou um homem que
seguia em uma motocicleta XRE 300
de cor branca e ao realizar a checagem
dos documentos, notou que havia algo
errado. Quando questionado, o
suspeito acabou confessando que se
tratava de um veículo roubado em
Tocantins.
O suspeito M.V, 29, foi preso
e encaminhado para a delegacia de
Porto Esperidião.
Foto: Gefron

PREMIADO

Caçado por homicídio em Goiás
voltou pro cadeião em Lacerda
PJC c/ Redação

U

m meliante foragido da
Justiça de Goiás teve o
mandado de prisão cumprido,
na sexta-feira (2) pela Polícia
Judiciária Civil de Pontes e Lacerda.
O acusado, José dos Reis Nazário
Marques, 24, estava com mandado de
prisão decretado por homicídio
ocorrido em Goiânia, capital de
Goiás.
Após a prisão do foragido, os
policiais de Pontes e Lacerda
entraram em contato com a Delegacia
de Homicídios de Goiânia,
informando o cumprimento do
mandado, mas não detalhou à
imprensa, o crime pelo qual o preso
responde no vizinho estado.. O
suspeito foi encaminhado para Cadeia
Pública de Pontes e Lacerda, onde
permanece a disposição da Justiça.
Curioso é que há menos de
cinco meses, no dia 18 de agosto do
ano passado, Jose dos Réis Nazário
marques, havia sido oreso na
companhia de outros dois comparsas
em Pontes e Lacerda, quando a policia
apreendeu com o bando uma pistola
380 com 7 munições intactas no bairro
Novo Horizonte (ao lado da
expoeste). Na ocasião, um dos
marginais ao perceber a presença
policial tentou se desfazer da arma
porem sem êxito.
José dos Reis estava com dois
menores de idade, que foram

apreendidos e além da pistola, foi
apreendido na ocasião, alguns
papelotes de maconhas.
Os acusados haviam
afirmado que estavam no local
fazendo o uso de entorpecente, porém
segundo as informações policiais
possivelmente o trio estaria
analisando e pesquisando casa no
bairro para roubarem, pelas suspeitas

e características os detidos seriam
suspeitos roubo a caminhonetes em
Pontes e Lacerda.
Eles detidos e encaminhados
ao Cisc, ficando a disposição da
justiça, mas pela nova prisão de José
que teve broncas de tóxicos em Goiás,
ele não esquentou o xilindró, pois foi
novamente em cana e agora, por
homicídio.
Foto: Ilustrativa

Hb20 de cor prata foi roubado na capital e ia para a Bolívia

Policia adota todas as cautelas durante as prisões em MT
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PASSAGEIRAS DA AGONIA

Os maníacos costumam sentar em poltronas ao lado de mulheres indefesas aproveitando-se da penumbra do interior dos ônibus para atacar suas presas

Tarados atacam mulheres
em ônibus interestaduais
PRF c/ Redação

Foto: Arquivo

Um dos flagrantes aconteceu na linha Porto-Velho/Criciúma

P

atrulheiros da Policia
Rodoviária Federal,
registraram dois casos de
abuso contra mulheres no final de
semana em Pontes e Lacerda, na
região de Cáceres. O primeiro
caso aconteceu na manhã de
sábado (3), por volta das 8h15, no
km 294 da BR 174 quando um
ônibus que seguia de Porto
Velho/RO a Criciúma/SC, com
41 passageiros, parou nesta UOP
(Unidade Operacional) para

denunciar um caso de estupro
ocorrido dentro do veículo.
A passageira de 22 anos
declarou que estava dormindo
quando acordou com o
passageiro sentado na poltrona ao
lado com a mão dentro de sua
calça, oportunidade em que
gritou, levantou e foi até o
motorista pedindo ajuda. Os
envolvidos e uma testemunha
foram convidados a registrar a
ocorrência na PRF e o ônibus foi

liberado para seguir viagem a fim
de não atrasar a viagem.
O motorista então a
orientou a parar na próxima
cidade e fazer boletim de
ocorrência, ainda a trocou de
poltrona e o abusado passageiro,
de 61 anos, nada quis declarar
sobre o fato, mas foi com a vitima
e testemunha, encaminhado à
Polícia Civil.
O outro caso aconteceu na
manhã de domingo (4), quando
um homem foi detido também
pela PRF em um ônibus
interestadual por abuso, contra
uma passageira, quando ela
dormia na poltrona no interior do
ônibus.
O ônibus fazia o trajeto
São Paulo/Aripuanã e de acordo
com a vítima, uma veterinária de
Vilhena-RO, que não teve o
nome identificado, ela estava
dormindo e acordou com o
homem colocando a mão em suas
partes intimas.
A Polícia Rodoviária
Federal de Pontes e Lacerda
fizeram a detenção do mesmo e
encaminhou para a Delegacia. O
abusado individuo, um professor
em Pimenta Bueno/RO, de 51

anos de idade, foi detido e
encaminhado à policia para as

demais providencias.

SETE MULAS

Gefron prende tropa e derruba
mais de 17 arrobas de cocaína
Gefron c/ Redação

Foto: Gefron

Droga seria distribuída em bocas com valor de quase R$ 6 milhões

O

Grupo Especial de Fronteira
(Gefron), em conjunto com a
Polícia Federal, apreendeu na
manhã da última segunda-feira (5) cerca
de 260 kg de pasta base, próximo ao
município de Nova Mutum, após
interceptar três caminhonetes e prender
sete suspeitos.
Tudo começou após a equipe
do Gefron receber informação através
do disque denúncias 0800 646 1402,
dando conta de que havia uma
movimentação estanha na região da
estrada que liga Nova Lacerda e Vila
Bela da Santíssima Trindade. Conforme
a denuncia, haviam mais duas
caminhonetes, totalizando portanto,
três, uma Hilux e duas L200 Triton, e
que as caminhonetes haviam seguido
sentido Comodoro. Diante da situação
deu-se início a operação integrada entre
o Gefron e a Policia Federal de Cáceres,
as equipes iniciaram o deslocamento e já
no município de Nova Mutum, foram

avistadas as referidas caminhonetes
seguindo em comboio. Quando se
aproximava de Nova Mutum, as duas
caminhonetes L200 foram abordadas.
Já mais adiante foi possível
encontrar a Hilux na mata juntamente
com três suspeitos. Com a interceptação
dos veículos, que estavam equipados
com rádios comunicadores, água,
comida e vários galões de combustíveis
(Diesel), foram presos todos os
suspeitos: R.F.S 26, AG.M.B, 21, D.J.S,
23, M.X.C.B, 32, R.A.G, 31 e W.E.C.N,
24.
Com eles, foram encontrados
um revólver calibre 22 e seis pacotes
grandes com 259 tabletes de pasta base,
que seria vendida por aproximadamente
R$ 5,4 Milhões. Os veículos foram
apreendidos, assim como os
entorpecentes.
Os suspeitos foram
encaminhados à Delegacia da Polícia
Federal de Cáceres.

VILA BELA

São Simão ganha poço artesiano
para acabar com a falta de água
Assessoria c/ Redação
ensando em solucionar a falta d'água
no distrito de Santa Clara do Monte
Cristo – Comunidade São Simão
especialmente nos meses de seca, a
Prefeitura de Vila Bela da Santíssima
Trindade oficializou através do prefeito
Wagner Vicente da Silveira (PV), a
assinatura do convênio nº 1890/2017.
Orçada em R$ 72.585,06 a obra
terá R$ 60.000,00 do Governo do Estado e
contrapartida da Prefeitura no valor de R$
12.585,06. De acordo com o prefeito
Wagner, a perfuração e construção de Poço
Artesiano naquele local é uma solicitação
antiga da comunidade, que muito sofre com a
falta d'água no período de estiagem,
deixando inviável o desenvolvimento da
produção agrícola para sustento dessas

P

famílias.
O prefeito Wagner Vicente da
Silveira assinou também em Cuiabá,
convênio para aquisição de uma Pá
Carregadeira e implementos agrícolas para o
município, garantindo recursos financeiros
na ordem de R$ 298.360,00 sendo que R$
292.500,00 deste valor serão
disponibilizados pelo Governo Federal por
meio do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA).
Wagner alega que o objetivo deste
projeto é melhorar as condições de trabalho
dos pequenos agricultores familiares da
região, no preparo das terras para produção,
que solucionará parte de diversas
dificuldades enfrentadas nas comunidades
rurais.
Foto: Leandro Régis

Prefeito Wagner da Silveira assinou convênio em Cuiabá
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PRÉ-CANDIDATO
A mais de 25 anos atuando como pastor por diversas regiões em Mato Grosso,
Osvandir Paiva reside em Pontes e Lacerda desde 2005, atuando como pregador

Solidariedade lança Pastor
a deputado em P. Lacerda
Assessoria c/ Redação

Foto: Flavio Lima

Lançamento prévio da candidatura do Pastor Osvandir

N

a última sexta-feira (2), a
bancada do partido
Solidariedade (SD), composta
pelo presidente nacional Paulinho da
Força (Deputado Federal), José do Pátio
(Prefeito de Rondonópolis), Antonio da
Dengue e Márcia Ponte (Vereadores de
Pontes e Lacerda) e várias outras
lideranças se reuniram na capital de
Mato grosso.

Os diretórios municipal,
estadual e nacional do partido
Solidariedade (SD) decidiram lançar a
candidatura própria na eleição deste ano,
e por unanimidade o pastor Osvandir
Paiva de Pontes e Lacerda, foi lançado
como pré-candidato a deputado
estadual.
A mais de 25 anos atuando
como pastor por diversas regiões em

Mato Grosso, Osvandir Paiva reside em
Pontes e Lacerda desde 2005, sendo um
pai de família muito respeitado pela
classe evangélica, atualmente atuando
como pregador a convite atendendo o
estado de MT e também em outros
estados do Brasil.
O pastor Alessandro Coelho da
igreja O Toque da Mão do Mestre,
também faz parte do partido (SD) e
esteve na reunião apoiando o nome de
Osvandir Paiva como pré-candidato em
Pontes e Lacerda. A indicação do nome
do pastor, partiu através do vereador
Antonio da Dengue (SD).
“Sem dúvidas o melhor nome
para deputado estadual na nossa região é
o pastor Osvandir, um homem integro e
de um conhecimento a nível estadual,
pensando no futuro de Pontes e Lacerda
lançamos o nome certo para ocupar uma
cadeira no legislativo de Mato Grosso','
disse.
O partido Solidariedade (SD)
tem pouco mais de quatro (4) anos de
existência no Brasil e já elegeu setenta
(70) vereadores, três (3) prefeitos, um
(1) vice prefeito e um deputado estadual
em Mato Grosso, tornando assim um dos
partidos que mais cresce no país.

SALDO NEGATIVO

Governador Taques apresenta
dificuldades financeiras em MT
Secom c/ Redação
s despesas do Estado e os valores
disponíveis para investimento nos
próximos anos foram apresentados
pelo governador Pedro Taques na sessão de
abertura dos trabalhos da Assembléia
Legislativa, ontem, (6), afirmando que a
cada 100 reais arrecadado, apenas 1,38 estão
disponíveis para investimento. Isto acontece
porque o restante é destinado para o repasse
aos municípios, Poderes, pagamento de
funcionários, quitação de dívidas e custeio
da máquina.
Taques argumentou que nos três
primeiros casos, os valores são estipulados
por lei, o que limita a possibilidade de
redução. No caso dos municípios, por
exemplo, são repassados 25% da
arrecadação do Estado. “Depois que
retirarmos a porcentagem dos municípios
este ano, teremos apenas R$ 18 bilhões”.
Já no caso dos Poderes, o repasse é
de R$ 2,5 milhões, o que, conforme o cálculo
do governo, é muito e dificulta o atendimento
das demandas da população. “De 2011 a
2017, o valor repassado aumentou 106%. Se
tirarmos desta porcentagem a inflação,
teremos 67% de aumento real”, citou.
Após a apresentação dos repasses,
o governador falou sobre o pagamento dos
100 mil servidores, dos quais 30 mil são
aposentados. “São pessoas que trabalham ou
trabalharam e têm o direito de receber. Fui
criticado por manter alguns planos de
carreira aprovados na gestão passada sem
estudo de impacto financeiro. Mas, eu
cumpro a lei e uma súmula do STF diz que
não se pode retirar um direito adquirido do

Foto: Secom JM

A

Taques: “A cada 100 reais arrecadado, apenas 1,38 vai para investimento.”
trabalhador”.
receita corrente líquida está comprometida
Taques ainda acrescentou que os com o pagamento de dívidas com a União.
servidores da educação, por exemplo, Apenas este ano, serão quitados R$ 1,2
tiverem ganhos significativos e atualmente, bilhão dos R$ 7 bilhões devidos por Mato
possuem o segundo maior salário do país. Grosso.
“Quero o melhor salário para eles e também a
Uma das propostas apresentada
melhor educação para alunos. Acho justo o pelo governador para a saída da crise é a
ganho e nos próximos dois anos, o aumento criação de um fundo de estabilização fiscal e
será de mais 42%, o que os deixará com o na ocasião, ele chamou todos os
melhor salário do Brasil”.
representantes dos poderes para dialogar
De acordo com o governo, 49% da sobre a questão.
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DESENCANTOU

Os gols foram marcados por Natan abrindo o placar, mas o Mixto empatou com Bicudo, virou com Diego e Bicudo fez ainda o terceiro. Nenezinho ainda diminuiu

Mixto vence de virada
a 1ª no Mato-grossense
J

S.N c/ Redação

Foto: Otmar de Oliveira

ogando na tarde de
domingo último na Arena
Pantanal em Cuiabá, o
Mixto derrotou de virada por 3 a 2
o escrete doAraguaia, em Cuiabá
conquistando sua primeira vitória
no Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello e com o
resultado, somou 3 pontos na
tabela de classificação, ao passo
que o Galo continua com apenas
um pontinho na tabela.
O Araguaia começou
melhor no jogo, controlando as
jogadas e dominando o
adversário. Aos 14 minutos,
Natan abriu o marcador. Ele
recebeu passe da direita, ganhou
do zagueiro e mandou no canto

esquerdo do goleiro mixtense: 1 a
0. Aos 29, Lua recebeu cartão
amarelo. Aos 34, Daniel do
Araguaia, entrou muito forte e
também levou amarelo.
Na cobrança da falta, o
Mixto bateu colocado e a bola foi
direto no gol do goleiro Everton
que fez uma linda defesa evitando
o empate. Aos 40 minutos,
Everton novamente subiu e
cortou contra-ataque do Mixto.
Nos três minutos de acréscimo, o
Araguaia chegou com mais
pressão, aos 46, mas o atacante
estava impedido. Na busca pelo
empate, Bicudo, no finalzinho do
primeiro tempo, conseguiu
marcar. Ele dominou na grande

área, driblou o zagueiro Mateus e
tocou no cantinho: 1 a 1.
No segundo tempo,
entrou Tiago Vinícios atacante do
Mixto e, no Araguaia, Café. Aos
13 minutos, Nenezinho em
cobrança de falta pegou mal na
bola e só foi linha de fundo para o
Mixto. Aos 14, Luiz Felipe
recebeu livre perto da área, mas o
árbitro marcou impedimento. Aos
17, o zagueiro Matheus recebeu
na grande área, mas não soube
dominar e perdeu a jogada. Aos
18, Café fez falta em Bicudo e
recebeu cartão amarelo. Matheus
cobrou direto, mas perdeu a
chance do Mixto ampliar.
Aos 23,
Kauan foi

VAGA NO COPÃO

Colorado derruba o Leão
em uma decisão dramática
O.E c/ Redação

A

novela União e Dom Bosco
e vaga na Copa do Brasil
chegou ao fim de forma
épica no último sábado (3). Os times
se enfrentaram na Arena Pantanal e o
Azulão venceu por 1 a 0, resultado
que levou a decisão para os pênaltis,
que teve um placar 'maluco' de 6 a 5.
O Azulão foi superior no
primeiro tempo, mas abusou da
'afobação' e das jogadas individuais
de Michel e Deivisson Pikachu. Nas
vezes em que acertou alvo, o goleiro

Colorado Thiago se saiu bem.
No segundo tempo, o
desespero tomou conta dos nervos
dos dois times, principalmente pelo
lado dom-bosquino, que precisava
do gol para ao menos levar a decisão
para as penalidades. Após muito
martelar, o atacante de velocidade
Michel conseguiu enfim furar o
bloqueio defensivo do União.
O gol do time da capital
aconteceu aos 39 minutos do
segundo tempo e nos últimos sete
Foto: Julio Tabile

Na marca da cal dos pênaltis, a vaga ficou com o União

minutos de partida o Dom Bosco
pressionou em busca da
classificação no tempo
regulamentar. Não teve jeito e a
decisão foi mesmo para os pênaltis.
Logo na primeira cobrança, o time
de Rondonópolis desperdiçou com
Thalisson, que chutou para fora. Léo
Mendes, também do União, isolou a
quarta cobrança e deixou o Azulão
muito perto da vaga. Coube a Hyan
acabar com o sofrimento do time da
capital, mas este acertou a trave e
deixou todos ainda mais
apreensivos.
O time de Rondonópolis
acertou a quinta cobrança e
Deivisson Pikachu teve a 'bola da
vez' para classificar o Azulão e
novamente o time desperdiçou o
'segundo match point', chutando
para fora.
A disputa foi para as batidas
alternadas, ambos times
converteram as duas primeiras séries
e na terceira série Kleberson
desperdiçou para o Leão da Colina.
Assim, a vaga na Copa do Brasil fica
com o União Esporte Clube, numa
classificação dramática da história
para esta competição.
A FMF fará a indicação de
imediato do Colorado como quarto
representante de Mato Grosso no
maior mata-mata do país.
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Misto reagiu, desencantou e bateu o Araguaia na Arena

substituído pelo meia mixtense
Mateus. Aos 26, Bicudo recebeu
de Lorenzi, na área, mas não
conseguiu finalizar.
Aos 30, o atacante
Nenezinho, na cara do gol, foi
impedido pelo goleiro mixtense.
Bicudo, novamente na área,
desperdiçou. Natan, aos 32,
triblou o goleiro, mas estava
impedido.
Aos 33 minutos, Diego
cruzou, chutou forte e certeiro,
não dando chance para o goleiro

do Araguaia: 2 a 1 para o Mixto.
Aos 41, Bicudo chegou muito
forte e levou amarelo. Bicudo,
novamente no jogo, tirou Diego
da jogada e bateu forte no canto
do goleiro Everton, de virada: 3 a
2 Misto.
No próximo final de
semana pela sexta rodada, o
Mixto pega o Dom Bosco, na
Arena Pantanal às 16h00 no
sábado e o Araguaia disputa com
o Luverdense, no Zeca Costa, no
mesmo horário.
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Parabéns a querida amiga Ingrid Zattar
Ribeiro, por mais um ano. Que Deus possa
continuar iluminando sua vida mostrando os
melhores caminhos e realizando todos os
seus sonhos. Tim tim!!!

By Rosane Michels

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

No rol de aniversariantes registramos também Eugenio Florentino
Muniz que marcou mais um gol no placar da vida. Que o Criador
lhe conceda uma vida repleta de alegrias e conquistas.

Alô especial a Susy Kristina dos Santos por mais um ano de
vida. Que essa data seja cheia de amor, paz, carinho e tudo de
bom, pois você merece. Feliz Niver!!!

Em tempo felicitamos o amigo de longas datas Silvio Mauro, que no
fim de semana trocou de idade. Que a sabedoria conquistada com o
passar dos anos seja apenas um incentivo para sua futuras vitórias.
Parabéns!!!

Áries

A Lua em Escorpião, caminha na
direção de Júpiter e entra na fase
Minguante em Escorpião indicando
dias de energia baixa e necessidade de
finalizações, relacionadas a uma
negociação ou acordo envolvendo uma
grande soma de dinheiro. Procure não
começar nada, apenas dê continuidade
no que já foi iniciado.

Leão

A Lua em Escorpião, caminha na
direção de Júpiter e entra na fase
Minguante em Escorpião indicando
dias de interiorização e necessidade de
estar mais próximo dos seus. Um de
seus pais pode precisar de sua ajuda e
acolhimento. Procure aproximar-se
deles. O momento pode envolver a
finalização de um reforma em sua casa.

A Lua em Escorpião, caminha na
direção de Júpiter e entra na fase
Minguante em Escorpião indicando
dias de finalizações envolvendo
negociações entre sócios ou
parceiros. O período pode envolver o
processo burocrático final, como
concretização e assinatura de
contratos.

Virgem

A Lua em Escorpião, caminha na
direção de Júpiter e entra na fase
Minguante em Escorpião indicando
dias de finalização de negociações e
acordos envolvendo projetos e
contratos, que podem estar
relacionados a vida pessoal e/ou
profissional. Procure distanciar-se da
vida social. Priorize a intimidade.

A Lua em Escorpião, caminha na
Capricórnio
Sagitário direção
de Júpiter e entra na fase
Minguante em Escorpião indicando
dias de interiorização e necessidade
de distanciamento da vida social.
Você estará bastante inspirado e
voltado para sua intuição e emoções.
O período pode envolver a
finalização do planejamento de um novo projeto.

A Lua em Escorpião, caminha na
direção de Júpiter e entra na fase
Minguante em Escorpião indicando
dias de finalização de projetos que
envolvem equipes de trabalho. Você
vai preferir distanciar-se da vida social
e de amizades vazias. A negociação de
um contrato com uma grande empresa
ou clube, pode ser finalizada.

Gêmeos

Libra

A Lua em Escorpião, caminha na
direção de Júpiter e entra na fase
Minguante em Escorpião indicando
dias em que você deve diminuir o
ritmo de trabalho e cuidar de sua
energia vital, que estará mais baixa
nos próximos dias. O período pede
descanso, caso contrário, você pode
adoecer.

Felicitamos a charmosa Denise Doro pela
passagem do seu natalício. Que sua vida seja
recheada com vitórias, amor, alegria,
sucesso e saúde.

***********************
Câncer

A Lua em Escorpião, caminha na
direção de Júpiter e entra na fase
Minguante em Escorpião indicando
dias de distanciamento da vida social.
Você vai priorizar a intimidade, junto
de amigos mais próximos, do seu
amor ou de seus filhos. Sua energia vital pode estar
mais baixa nos próximos dias.

A Lua em Escorpião, caminha na
direção de Júpiter e entra na fase
Minguante em Escorpião indicando
dias de finalizações relacionadas às
suas finanças. Um contrato envolvendo
o aumento de seus rendimentos ou um
acordo relacionado ao aumento de
salário pode ser concretizado e
finalizado.

A Lua em seu signo, caminha na direção
Escorpião de
Júpiter e entra na fase Minguante em

A Lua em Escorpião, caminha na
de Júpiter e entra na fase
Minguante em Escorpião indicando
dias de finalização de negociações
envolvendo seus projetos profissionais
e planos de carreira. Um processo
envolvendo uma promoção pode ser
finalizado e aprovado. Se puder, tire
alguns dias para descansar.

A Lua em Escorpião, caminha na
direção de Júpiter e entra na fase
Minguante em Escorpião indicando
dias de finalização do planejamento
de projetos de médio prazo. O
momento pode envolver a decisão de
fazer uma longa viagem ou mesmo de
mudança de país. Procure meditar e
cuidar de sua alma.

Aquário direção

Escorpião indicando dias de
interiorização e necessidade de
recolhimento. Procure respeitar seu
estado de espírito. Você estará mais
fechado e voltado para suas emoções,
que passam por um momento de
equilíbrio.

Peixes

