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HABILITAÇÃO
Dunga e Jr. São alguns dos CVFCs de Cáceres que não se preocupam com portaria do Detran, pois superam exigências de aprovação dos alunos nos exames de CNH

Auto-escolas de Cáceres cumprem
índice de aprovação do DETRAN
Foto: Divulgação

A Portaria n° 223/2019, publicada este mês pelo Detran-MT,
determinando que as auto-escolas (CFCs) deverão cumprir índice de 60%
de aprovação de seus candidatos à obtenção da CNH, para renovarem o
credenciamento junto àquela autarquia, não intimida e ou preocupa as
Auto-Escolas de Cáceres. Os índices de aprovação em CFCs locais
chegam a 80 e 90% de aprovação. Página 03

PERTO DA TABULETA

Colisão entre Corsa e Corolla
mata passageira na BR 174
Foto: Reprodução

Diretores da Auto Escola Jr. Jailton Moraes e Fabiana Silvério

INTERCULTURAL

Unemat garante a autonomia
indígena na educação escolar

Vitima fatal Luciene Ferreira Alves ficou presa nas ferragens

Mais um grave acidente registrado na região de Cáceres,
resultando em duas pessoas feridas e uma morte, ocorrência na BR 174,
altura do KM 156, proximidades do Distrito da Tabuleta, no município de
Gloria D'Oeste. A vitima fatal Luciene Ferreira Alves, 30, era passageira de
um veículo Corsa Classic que colidiu frontalmente com um veículo Toyota
Corolla. Página 04

Foto: Assessoria

A Universidade do Estado de Mato
Grosso é pioneira, na América Latina, na oferta
de cursos de graduação e pós-graduação
específicos e diferenciados para a qualificação e
habilitação de professores indígenas que
trabalham nas escolas das aldeias. Em mais de 17
anos nesta área, a Unemat já graduou 450
professores indígenas de 34 etnias e especializou
140 professores.

VARA CURTA

Pesca e transporte de peixes
voltam ao debate na AL-MT
Foto: JCC

Na Unemat a educação tem
graduado professores indígenas

Página 03

PÁSCOA NO POTE

Assaltante folgado roda
após o 5º roubo seguido
Foto: Arquivo

O ladrão contumaz, useiro e
vezeiro na pratica de assaltos Cristiano
Gomes dos Santos, preso pela Polícia
Civil na última sexta-feira (19), um
feriado Santo, além de ser dia do Índio,
acusado de cometer cinco roubos
sequenciais em Mirassol D'Oeste na
região de Cáceres. Com o meliante foram
apreendidos
aparelhos de telefone
celular roubados além de outros objetos.

Na Colônia Z-2 de Cáceres, a pesca sempre foi pela sobrevivência

Um novo Projeto de Lei da deputada estadual Janaína Riva,
pretende dar fim à pesca de duas espécies de peixe, hoje em risco de serem
extintos. Além de proibir a pesca das duas espécies em qualquer bacia
hidrográfica do Estado de Mato Grosso, o PL também altera as regras que
definem a Política da Pesca em todo o Estado. Página 06

Lalau Cristiano já está guardado
atras das grades da cheirosa
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Navegando na Magnésia
EDITORIA

CALENDÁRIO
Nosso Café da Manhã desta terça feira especial
vai para os devotos de São Jorge Guerreiro, cuja
data está inserida hoje, no calendário de
efemérides; igualmente para a tribo escoteira
do Lobo Guará, pelo dia dos discípulos de
Baden-Powell; para os Serralheiros, cuja data
também hoje se comemora, aos amigos
torcedores corinthianos, (É, Tri-Campeão!!!),
alvo da data festiva 23 de abril e aos amantes da
boa leitura, pois hoje também se comemora o
Dia Mundial do Livro.
VOLTOU ATRÁS
O ministro Alexandre de Moraes, do STF,
revogou na última quinta-feira (18) decisão
dele próprio que censurou os sites da revista
Crusoé e O Antagonista após publicarem
reportagens sobre o presidente da corte, Dias
Toffoli. Relator de inquérito aberto para apurar
fake news, ofensas e ameaças contra o
Supremo, Moraes determinou na segunda (15)
que fossem retiradas do ar reportagens que
faziam menção ao apelido de Toffoli na
Odebrecht, uma mordaça à imprensa,
felizmente derrubada pelo próprio ofensor.
FÓÓÓÓRA, CENSURA!
Em mensagem divulgada no ultimo final de
semana, o ministro do STF Celso de Mello
chamou a censura de intolerável e disse que é
uma perversão da ética do direito,
acrescentando ele, que qualquer tipo de
censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder
Judiciário, mostra-se prática ilegítima,
autocrática e essencialmente incompatível com
o regime das liberdades fundamentais
consagrado pela Constituição da República.
Falou e disse, ministro, a gente que milita no
jornalismo sério, não pode e nem deve mesmo
ficar sob o jugo de censuras.
PROS OUTROS, NADA?
Projeto da PGE encaminhado à AL-MT e
aprovado, deve aumentar a gratificação para os
servidores que ocupam cargos de gerência e
direção no Ministério Público Estadual, hoje,
de 15% a mais no salário e que com a mudança,
passa a ser de 30%. A explicação é a
necessidade de valorizar os servidores para que
se sintam motivados e satisfeitos, melhorando a
qualidade do serviço prestado. Com a vênia
devida, somos contra e concordamos com
Gilmar Brunetto, representante da ONG Moral,
que fiscaliza as contas públicas, o qual enfatiza,
que quem está pagando a conta e quem produz
recursos para os demais poderes é aquele que
está lá na sala de aula educando, é o policial que
está dando segurança, é o trabalhador rural,
somos nós, né, Brunetto?
SOMA AÍ: 2 MAIS 2 SÃO 5 ?
Uma pobre mulher foi presa na tarde da última
quinta-feira em Cáceres ao furtar algumas
barras de chocolate numa loja do centro da
cidade, tentativa cujo prejuízo não chegaria a
R$ 100,00. Enquanto isso em Cuiabá, os donos
da Sportcars Multimarcas, que deram o calote
em cerca de 20 vitimas, vendendo seus carrões
de luxo e embolsando a grana, tiveram o pedido
de prisão, feito pela 2ª Delegacia de Polícia do
Carumbé, negado pela Justiça. Precisa dizer
mais alguma coisa, ou pára por aqui mesmo?
This is Brezil, a Pátria Amada, ...ou Amarga?
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Comissão de Educação, Desportos, Cultura e
Turismo da Câmara Municipal convida a
população de Cáceres para audiência pública a
ser realizada nesta terça-feira, 23 de abril, com
início às 19h00, no Plenário da Câmara,
localizada na Rua Cel. José Dulce. A audiência
terá como finalidade discutir publicamente os
projetos de leis, proibindo o manuseio, a
utilização, a queima e a soltura de fogos
estampidos e de artifícios, assim como de
quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito
sonoro e ruídos; dispondo sobre a implantação
de assistência social e de profissionais de
psicologia na Rede Municipal e sobre a
obrigatoriedade do hasteamento permanente
das Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal
nas repartições públicas.

Enquanto muita gente fica
navegando na magnésia, falando isso ou
aquilo, repetindo conversa fiada de
terceiros, ignorando que sempre em ano
véspera de eleições os papagaios de pirata
fazem revoada repetindo as ladainhas de
praxe, a gente vai de papo reto, milagres,
só de Deus e mesmo assim, quando o
distinto merece.
É o caso da madrinha de políticos,
a feia adormecida ZPE, que no calado do
Rio Paraguai, na sombra de uma hidrovia,
volta a tona, como se fosse a redenção,
despertando pela 15ª vez, em seus 31 anos
de modorra na Berlinda. Pois bem, pra
você que continua navegando na
magnésia, ilustramos que, dos 27,5 mil
km de vias fluviais navegáveis, ou, 64%
de todo o potencial hidroviário do país,
dados da Antaq (Agência Nacional de
Transportes Aquaviários), apenas 0,7%
do transporte de cargas, utiliza-se das
hidrovias, perdendo inclusive para o
aéreo e o falido ferroviário.
Tambem importante destacar no
tocante ao Rio Paraguai, que ele pode ser
navegável, mas não estar balizado,
sinalizado e instrumentado para
transporte de carga. É como a diferença
entre uma estrada de terra e uma rodovia.
Para um rio ser navegável, o
mínimo é ter um calado de 2 metros, não
questionamos isso, embora na época de
estiagem, possa haver uma diminuição
significativa do calado, o que com certeza
os rábuas omitem, são as restrições
consoante ao trecho Cáceres / Castelo de
Areia (159 km) – que no período de junho
a novembro, precisam manter a dragagem
de manutenção para que inúmeros passos
ou pontos críticos existentes ofereçam
condições de navegabilidade e segurança.
O trecho Castelo de Areia / Boca
Inferior do rio Sararé (59 km) - passando

pelo rio Bracinho e rio Formoso,
opção utilizada pelos comboios quando
carregados água abaixo e vazios água
acima. No período da seca existem três
pontos com restrição de calado, que são a
entrada do Castelo de Areia - PK 3.224
para o rio Bracinho e curvas situadas
entre os PK 58 e PK 49 do trecho opcional
acima. Trecho Boca Inferior do rio Sararé
/ Ponta do Morro (167 km), onde existem
algumas curvas de raio reduzido entre a
Boca do Anta - PK 3.057 e a volta das
Duas Pontas - PK 3.050.
Na sequencia, o Trecho Ponta do
Morro / Corumbá (263 km), onde alguns
locais merecem atenção e cuidado,
sobretudo, durante a seca, que são Santa
Isabel - PK 3.021, Independência - PK
2.961 e Castelo - PK 2.855. Somente, no
trecho Corumbá / foz do rio Apa (604
km), a navegação se desenvolve sem
maiores obstáculos, excetuando-se
apenas o desmembramento sistemático
na Ponte Barão do Rio Branco (km

2.630), que pela sua posição
diagonal em relação ao canal de
navegação, obriga a tal procedimento.
Mas, no trecho foz do Apa /
Assunción (534 km), o rio Paraguai
apresenta uma série de bancos de areia,
entre os PK´s 2.050 e 1.750, que
dificultam o tráfego das embarcações nas
águas baixas. Além disso, inclui-se neste
trecho a passagem sob a ponte de
Remanso Castilho, que em águas baixas
constitui-se no principal obstáculo ao
tráfego em toda a Hidrovia, com os passos
rochosos de Arrecifes - PK 2.048 e
Guggiari - PK 1.940, este último em
frente a Concepción, que se constituem
também em obstáculos importantes por
suas características próprias.
Notaram como é complexo o
problema? Não é só a ZPE, a questão da
hidrovia também dependeria de
viabilidade.
Pois é, ainda voltaremos ao
assunto, sem navegar na magnésia.

Lobo Guará
O Dia Mundial do Escoteiro é
comemorando em todo o mundo nesta
terça feira 23 de abril, lembrando que o
movimento foi fundado pelo britânico
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell,
em 1907, com o objetivo de tornar
meninos cidadãos exemplares. O
escoteiros tem diversos lemas, como:
estar sempre alerta para ajudar o próximo
e praticar diariamente uma boa ação.
Os escoteiros prezam a natureza e
as atividades ao ar livre como exercícios,
excursões e acampamentos, e têm como
finalidade serem sadios para desenvolver
noções de dever com a Pátria e para com o
próximo.
Concomitantemente, se
comemora hoje também, o Dia de São
Jorge Guerreiro, escolhido por Sir Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell para ser
o padroeiro dos escoteiros, por considerálos um modelo a ser seguido, já que como
soldado de cavalaria, logo cedo ficou
conhecido por sua bravura, tornando-se
um santo guerreiro.

Referencia do escotismo em
Cáceres , Lobo Guará nomina um projeto
lançado há nove anos em Cáceres, pela
Policia Militar Ambiental, através do 3º
Sargento PM Francisco Silva de Oliveira
que atualmente encontra-se na reserva
remunerada, mas sempre em plena
atividade no desenvolvimento do projeto,
que neste período já formou centenas de
jovens de Cáceres e cidades próximas
como Curvelândia, tendo como meta
formar jovens de 12 a 17 anos para
atuarem como monitores ambientais,
desempenhando trabalhos em prol da
sociedade, ajudando o próximo.
Mais do que a necessidade de
formação profissional e técnica, o Lobo
Guará tem ainda o objetivo de despertar os
jovens e adolescentes para ver o mundo de
outra maneira por meio do uso sustentável
dos recursos naturais. É pensar adiante, é
colaboração com a vida, como sempre
destacou seu idealizador Sargento Silva
ao reforçar a necessidade de
institucionalizar a oferta da formação,

EXPEDIENTE

recebendo o total apoio do Rotary
Clube de Cáceres e IFMT.
Neste dia especial para os
escoteiros, nada mais justo que inseri-los
neste espaço, saudando os integrantes
deste projeto de educação informal, que
tem como propósito contribuir e
completar a educação do jovem, por meio
de conceitos e valores baseados na
promessa e Lei escoteira. Ajudando esse
jovem a descobrir, e desenvolver seus
potenciais sociais, físicos e afetivos, os
preparando para a cidadania responsável,
com um papel construtivo na sociedade,
estimulando o contato, respeito e
preservação do meio ambiente, a vida em
equipe, o aprendizado através da prática e
a execução de atividades variadas e
atraentes. Sempre Alerta, Lobo Guará,
nossa saudação pela efeméride, extensiva
à todos os escoteiros de Mato Grosso e do
Brasil.
***Rosane Michelis jornalista/colunista, bacharel em
geografia e pós em turismo.
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DETRAN MT

Vista como pressão generalizada, a portaria do DETRAN/MT não assustaria as Auto-Escolas de Cáceres, cujos diretores primam pelo rigor, ratificado pelo CET

Portaria não preocupa
auto-escolas de Cáceres
Da Redação

Fotos: Reprodução

A

Portaria n° 223/2019,
publicada este mês pelo
Departamento Estadual de
Trânsito de Mato Grosso (DetranMT), determinando que os Centros
de Formação de Condutores (CFCs)
deverão cumprir índice de 60% de
aprovação de seus candidatos à
obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação para renovarem o
credenciamento junto àquela
autarquia, não intimida e ou
preocupa as Auto-Escolas de
Cáceres.
Falando sobre o controle e a
avaliação das atividades e resultados
dos alunos dos Centros de Formação
de Condutores serem feitos
mensalmente pelo Detran-MT,
conforme estabelece a portaria, bem
como a exigência dos CFCs
apresentar Plano Pedagógico para a
melhoria no processo de ensino e
aprendizagem, quando os
percentuais de aprovação não
atingirem o índice mínimo exigido,
Jailton de Arruda Moraes, titular da
Auto-Escola Junior, de Cáceres, na
Rua General Osório, foi enfático de
que seu estabelecimento já cumpre
um invejável índice de 90 % de

(Contran), objeto desta
portaria.
“Nossa aprovação é acima
dos 80%, portanto a gente não está
preocupado quanto a esta portaria,
que prevê que os CFCs terão a
renovação do cadastro negada caso,
ao fim de 12 meses, persista o índice
de aprovação dos candidatos inferior
ao determinado”, pontuou.
O índice da portaria engloba
exames teóricos e práticos de

processo para obtenção da
permissão para dirigir; obtenção,
atualização e renovação, adição e
mudança de categoria; reciclagem
de condutores infratores e
reabilitação da CNH aplicados para
as categorias A, B e AB.
No caso local, o responsável
pelo CET (Escolinha de trânsito)
Carlos Alberto Mattiello, se disse
também tranquilo, pelo rigor
naquele setor de aulas teóricas.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Seminário contará com a
participação de 12 cidades
Mattiello e Dunga Mello, ratificam exigências nos CFCs e no CET de Cáceres

Assessoria c/ Redação

aprovação dos alunos.
Referida auto-escola funciona na
cidade há 33 anos, 9 dos quais sob a
direção de Jailton, um critico à
eventual lei que amplia para 10 anos
a renovação da CNH.
Também falando sobre a
aplicabilidade do plano e mudanças
pelo DETRAN/MT, que devem ser
apresentadas em até três meses e se
persistindo o índice inferior ao

a próxima quinta feira, (25),
às 22h00 no espaço da
SICMATUR, acontece em
Cáceres o Fórum Mato-Grossense
de Educação Infantil, em
interlocução com a Secretaria
Municipal de Educação e a PPGEduMestrado em Educação da
UNEMAT o Seminário de Educação
Infantil – 20 anos de Diretrizes
Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil e 20 anos do
MIEIB: a Educação Infantil existe e
resiste.
O evento contará com a
participação da palestrante Profª Drª.
Maria Carmem Silveira Barbosa, da
UFRGS, já estando inscritos mais de
600 pessoas interessadas, com a
previsão de que 12 municípios da

mínimo de 60% os
instrutores e diretores dos CFCs
deverão participar de cursos de
capacitação promovidos pela
autarquia, o proprietário Dunga
Mello, da Auto Escola Dunga, na
Rua Costa Marques, disse que sua
escola conta com monitores
qualificados, aprovação bem acima
do minimo exigido pela Resolução
358 do Conselho Nacional de

INTERCULTURAL

Unemat garante a autonomia
indígena na educação escolar

N

região da grande Cáceres
estejam presentes, prestigiando este
encontro.
A Secretária Municipal de
Educação, Eliene Liberato, ressalta
que o seminário servirá para
reafirmar a luta constante por uma
educação infantil pública, gratuita,
inclusiva e de qualidade social para
todas as crianças.
Para a Coordenadora
Pedagógica, Luzinete Tolomeu, os
organizadores do seminário,
esperam mobilizar o público de
professores da educação infantil
para o engajamento e
desenvolvimento de ações voltadas
para a categoria, em consonância
com a nova BNCC.

Assessoria

Foto: Arquivo

N

a Unemat, todo dia é dia de
garantir o protagonismo
indígena na Educação
Escolar. A Universidade do Estado
de Mato Grosso é pioneira, na
América Latina, na oferta de cursos
de graduação e pós-graduação
específicos e diferenciados para a
qualificação e habilitação de
professores indígenas que trabalham
nas escolas das aldeias.
Em mais de 17 anos de
Educação Escolar indígena, a
Unemat já graduou 450 professores
indígenas pertencentes a mais de 34
etnias e especializou 140
professores.
Além das ações pioneiras para a
formação de professores indígenas
em nível de graduação, a
Universidade passa a ofertar
mestrado profissional Ensino em
Contexto Indígena Intercultural,

para a formação de professores
indígenas da Educação Básica.
Aprovado nesse mês de
março pela Capes, o programa
ofertará 20 vagas em duas linhas de
pesquisa: “Ensino, docência e
interculturalidade” e “Ensino e
linguagens em contexto
intercultural”. Todos os cursos são
desenvolvidos em articulação
constante com o movimento
indígena, tendo como valores
centrais: discussão de território dos
povos indígenas, valorização da
identidade e cultura, diálogos
interculturais entre diferentes
conhecimentos, saberes, valores e
princípios cosmológicos dos povos
originários do Brasil.
Graduado em Artes, Língua
e Literatura, pela Faculdade
Indígena Intercultural (Faindi), e
mestre em Literatura pela Unemat,
Foto: Assessoria

Márcio Monzilar é o atual
Coordenador Pedagógico da Escola
Estadual Indígena Julá Paré. Para
ele, a Unemat desempenha um
trabalho importante ao integrar os
diferentes saberes. “E mais ainda
porque faz um trabalho de uma
educação diferenciada, onde
reconhece os conhecimentos
tradicionais de escolas indígenas, o
que vem fortalecendo cada vez mais
nossas escolas e nossas
comunidades”, disse.
Atualmente estão em
formação 120 professoresindígenas, de 23 etnias, nos cursos
de licenciatura em Pedagogia
Intercultural e licenciatura
Intercultural. Os cursos são
ofertados por meio da Faculdade
Indígena Intercultural (Faindi),
ligada ao Câmpus Universitário
Deputado Renê Barbour, no
município de Barra do Bugres.

Secretária Municipal de Educação Profa. Eliene Liberato Dias

Além de 19 de abril, todo dia é sempre dia de índio na Unemat
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PRENSADA NAS FERRAGENS

Vitima estava como passageira, ficando prensada nas ferragens do Corsa e não resistiu aos ferimentos, sendo resgatada pelos bombeiros, já sem vida

Passageira morre na colisão de
Corsa com Corolla na BR 174
Da Redação

Foto: Facebook

M

ais um grave acidente
registrado na região de
Cáceres, resultando em
duas pessoas feridas e uma morte,
ocorrência elaborada na noite da
última quinta-feira na BR 174,
altura do KM 156, proximidades
do Distrito da Tabuleta, no
município de Gloria D'Oeste. A
vitima fatal Luciene Ferreira
Alves, 30, era passageira de um
veículo Corsa Classic que colidiu
frontalmente com um veículo
To y o t a C o r o l l a . L u c i e n t e
acompanhava Ronei Espinosa
Vaca, que conduzia o Corsa.

De acordo com
patrulheiros da Policia
Rodoviária Federal, o acidente
aconteceu por volta das 21h,
quanto teriam sido acionados,
dando conta que havia uma
vítima presa às ferragens em
acidente nas proximidades da
Tabuleta e no local, constaram a
tragédia, verificando que
Luciene, passageira do Corsa
Classic, estava sem vida, após ser
retirada das ferragens do veículo
acidentado pela Guarnição dos
Bombeiros. Segundo o registro
da PRF, o veículo Corsa Classic

de cor branca e placas
OTC 2369 era conduzido por
Ronei Espinosa Vaca, enquanto
que o Toyota Corolla de cor preta
e placas NDR 2020 tinha na sua
direção, o Gabriel Garcia. Os
demais envolvidos no acidente
foram encaminhados ao Hospital
Regional de Cáceres pelas
ambulâncias da cidade de Glória
D'Oeste e de Porto Esperidião.
Além da Polícia Rodoviária
Federal, a Policia Militar ajudou
na Segurança do local.
O Instituto Médico Legal
esteve no local, providenciando a

FRONTEIRA DO PÓ

Mulas são laçados pelo Gefron
com mais de 10 kg da branca

Luciene Ferreira Alves,, foi retirada sem vida das ferragens

remoção do cadáver de
Luciene ao IML para necrópsia e
posterior liberação aos

fato também registrado
pela Polícia Judiciária Civil.

Gefron c/ Redação

O

s Policiais Militares do
Gefron estavam realizando
rondas nas imediações da
estrada vicinal dos buritis, onde foi
realizado a abordagem a uma
motocicleta Titan 125 Placa NPL
3870, com dois ocupantes sendo eles
Marcos Andrade Bezerra (29) e
Wemerson Fabiano Medeiros de

Souza (26), ambos moradores de
Pontes e Lacerda.
A motocicleta estava sendo
conduzida por Marcos tendo como
passageiro Wemerson, foi realizado
revista pessoal nos suspeitos e logo
em seguida na mochila que suspeito
“Wemerson”, foi localizado trinta
invólucros de substância análoga a
Foto: Gefron

Wemerson portava 30 invólucros da super-maconha skan

maconha “skank”, também
conhecida como super maconha,
prensados e embalados à vácuo,
pesando cerca de 10 quilos. Esse tipo
de maconha é resultado através do
cruzamento de diferentes tipos de
plantas de maconha e tem maior
c o n c e n t r a ç ã o
d e
tetrahidrocannabinol (THC),
substância com poder narcótico
presente nas plantas desse gênero.
Os suspeitos, ambos já
possuem passagens criminais,
disseram aos policiais que
compraram a droga na Bolívia, em
uma comunidade chamada
Barbicha, e pagaram US$ 2 mil pelo
produto. O destino da droga seria
Pontes e Lacerda, onde venderiam o
produto.
Diante do flagrante, Marcos
Bezerra e Wemerson de Souza foram
encaminhados para a Polícia Federal
de Cáceres, com o material ilícito
apreendido, ficando a disposição da
policia federal, sendo autuados pelo
crime e recolhidos ao cadeião do
Nova Era, sob custódia judicial.

PENTA NO XILINDRÓ

Ladrão folgado vai pro pote
depois de cometer 5 assaltos
Da Redação

Foto: Reprodução

O

ladrão contumaz, useiro e vezeiro na pratica de assaltos Cristiano
Gomes dos Santos, 24, estava sendo acusado de cometer cinco
roubos sequenciais em Mirassol D'Oeste na região de Cáceres e
devido a esta fase serial de assaltos, acabou sendo localizado e preso pela
Polícia Civil na última sexta-feira (19), um feriado Santo, (Paixão de Cristo
e Santo Expedito) além de ser dia do Índio.
O suspeito costumava entrar em estabelecimentos comerciais e,
portando um canivete, anunciava o assalto às vítimas, evadindo-se na maior
maciota, para se preparar para o próximo roubo, mas depois do quinto
ataque, caiu nas mãos dos fardados da PM e foi guinchado à Del Pol, para as
devidas providencias.
Com o ladrão, os PMs, apreenderam dois aparelhos de telefone
celular que haviam sido roubados de uma revendedora de telefonia móvel,
além de outros objetos. O meliante foi autuado em flagrante pelo crime de
roubo, artigo 157 do CP e recolhido ao xilindró, sem chances de comer ovo Ladrão Cristiano Gomes dos Santos, não comeu ovos de páscoa
de páscoa. A Delegacia continua na investigação do caso, trabalhando na identificação dos receptadores dos objetos
roubados, para que se possa ser feita a responsabilização criminal deles.

Cáceres-MT, terça-feira 23 de abril de 2019
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Devolvendo sua compra
realizada pela Internet
Editoria

C

om o grande avanço da
internet, muitos
consumidores preferem
fazer uma compra online, pelas
inúmeras vantagens que oferecem,
do que ir até uma loja física.
Porém, nem tudo são flores.
Infelizmente muitas empresas
agem fora da lei quando o assunto
é Direito do Consumidor, seja por
desconhecimento ou má-fé. O
exemplo aqui cai bem no assunto
desta semana: Alguém comprou
um calçado e depois de alguns
dias, a encomenda chega, tudo
certinho e dentro do prazo, como
prometido pela empresa.
Porém, como se tratava de
um calçado específico para ser
utilizado em caminhada de vários
km, o conforto seria fundamental e
no caso em tela, não atendeu as
expectativas do comprador,

ficando apertada, apesar de
ser do mesmo número pedido ao
fornecedor. Isso acontece, quando
se comprou algo que nunca viu de
perto, não pode sequer
experimentar. Fazer o que?
Reclamar para quem? Calma, o
próprio Código de Defesa do
Consumidor já nos garante o
Direito de Arrependimento
pensando nessas situações. Neste
caso, existem
eu tinha duas
opções: ou ficar com o produto
naquele estado, sabendo do
desconforto ou entrar em contato
com a loja para fazer a devolução.
A segunda seria mais
viável, mas, e se a empresa apesar
de aceitar a devolução, se negar a
arcar com os custos de reenvio?
Claro, que o leitor em casos
similares, não deve aceitar, e, não
havendo um acordo, o jeito é se

respaldar juridicamente
através do Código de Defesa do
Consumidor vigente, a lei
brasileira que regula as relações de
compra. E é ele que permite que o
consumidor possa exercer o
famoso Direito de
Arrependimento.
Veja o que diz o artigo 49 do CDC
sobre o Direito de
Arrependimento: Art. 49. O
consumidor pode desistir do
contrato, no prazo de 7 dias a
contar de sua assinatura ou do ato
de recebimento do produto ou
serviço, sempre que a contratação
de fornecimento de produtos e
serviços ocorrer fora do
estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a
domicílio. Ou seja, é o Direito de
Arrependimento que permite que
você devolva sua compra, mesmo
após o recebimento.
Esse período de 7 dias que
o consumidor tem para decidir se
quer devolver a compra ou não, é
chamado de ”período de reflexão”.
Afinal, a ideia é exatamente essa,
permitir que você reflita sobre a
compra realizada.
É importante lembrar que
todos os contratos pactuados pela
internet estão sujeitos à aplicação
do Código Civil. Assim como do
Código de Defesa do Consumidor
e também do Marco Civil da
Internet (Lei 12.965/2014). O
Marco Civil estabelece princípios,
garantias, direitos e deveres para o
uso da internet no Brasil. Veja o
que ele diz: Art. 7º acesso à
internet é essencial ao exercício da

assegurados os seguintes
direitos: XIII – aplicação das
normas de proteção e defesa do
consumidor nas relações de
consumo realizadas na internet.
Mas é o CDC quem diz
quando o Direito de
Arrependimento deve ser
aplicado, lá no seu artigo 49. O
Direito de Arrependimento pode
ser aplicado apenas em UMA
hipótese: quando a compra ocorrer
fora do estabelecimento
comercial. Ou seja, quando você
fizer a compra: pela internet; pelo
telefonou a domicílio. Isso quer
dizer que, esse direito não se aplica
para compra em loja física, pois
você pode ver a mercadoria antes,
experimentar etc.
Quem compra em loja
física, só pode pedir a devolução
do dinheiro se o produto tiver
defeito que não seja sanado no
prazo de 30 dias (art. 18 do CDC).
Afinal, o objetivo principal do
Direito de Arrependimento é
proteger o consumidor que pode
ser enganado pelas lojas virtuais.
Como não conseguimos ver
pessoalmente o produto antes da
compra, podemos ser facilmente
enganados. E é isso que o CDC
quer evitar. Mas esse direito está
condicionado à devolução do
produto. Ou seja, você só terá seu
dinheiro restituído se realmente
devolver a compra e você não
precisa pagar para devolver uma
compra feita pela internet. É lei. O
Código de Defesa do Consumidor,
no mesmo artigo 49, diz o
seguinte: Parágrafo único.

Se o consumidor exercitar
o direito de arrependimento
previsto neste artigo, os valores
eventualmente pagos, a qualquer
título, durante o prazo de reflexão,
serão devolvidos, de imediato,
monetariamente atualizados,
inclusive o frete, que geralmente
se paga para que a empresa
entregue o produto a domicilio e a
2ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça entendeu que quem arca
com as despesas de entrega e
devolução do produto é o
comerciante, sempre. Senão
vejamos: “Eventuais prejuízos
enfrentados pelo fornecedor nesse
tipo de contratação são inerentes à
modalidade de venda agressiva
fora do estabelecimento
comercial”, (ementa do Resp
1.340.604).
Ou seja, se você fizer uma
compra fora do estabelecimento
comercial (por internet, telefone
etc), você tem 7 dias úteis para
pedir a devolução, independente
do motivo. Essa devolução deve
ser totalmente gratuita para você e
a restituição do valor pago deve ser
total, incluindo o frete. Se a
empresa quiser te cobrar alguma
valor pela devolução, não aceite!
Essa empresa estará agindo fora da
lei, pois o artigo 49 do CDC te
garante o Direito de
Arrependimento sem nenhum
custo. Tudo certo? Até a próxima
terça feira.
Fonte Camilla Viriato, advogada,
empresária e co-fundadora do Eu
Tenho Direito.
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Uma das exigências da PEC aumenta de três para cinco anos a proibição para que eles tenham o direito à cota de captura e transporte do pescado nos rios do estado

Projeto de lei deve limitar
pesca em rios e transporte
Redação c/ Assessoria

Foto: Arquivo

Vedações que se pretende impor não se aplicam às comunidades ribeirinhas

U

m novo Projeto de Lei da
deputada estadual Janaína
Riva, o segundo sobre o
mesmo tema, pretende dar fim à
pesca de duas espécies de peixe, hoje
em risco de serem extintos. Trata-se
do Dourado e da Piraíba, conhecido
também como “Filhote”. Além de
proibir a pesca das duas espécies em
qualquer bacia hidrográfica do
Estado de Mato Grosso, o PL

também altera as regras que definem
a Política da Pesca em todo o estado.
“Para unir esforços voltados
para a conservação ambiental,
buscamos fomentar a ideia de
conservação e consumo racional de
nossos peixes, pois é nítido e
evidente que alguns exemplares
estão diminuindo e/ou sendo
pescados com mais dificuldade.
Precisamos dar uma sobrevida as

nossas espécies”, justificou
a deputada em seu projeto.
Outra das alterações
sugeridas por Janaína é em
referência às liberações para os
pescadores esportivos. O texto da
deputada aumenta de três para cinco
anos a proibição para que eles
tenham o direito à cota de captura e
transporte. Atualmente, três anos
depois de o pescador conseguir sua
carteira, ele tem direito a abater até
três quilos de peixe e o transportar.
Apesar de aumentar o prazo para que
o pescador esportivo possa fazer o
abate do animal e transportá-lo,
também aumentou o limite para
fazê-lo. Antes, o que eram 3 quilos,
agora passa a ser cinco quilos, no
s e x t o a n o , o u 1 e x e m p l a r,
independente do peso.
Quando o esportista atingir
sete anos de cadastramento, ele
poderá, então, abater e carregar
consigo 5kg de peixe, mais um
exemplar, independente do peso.
Antes, não havia alteração na
autorização com o passar dos anos.
Outra proibição constada no
PL é referente à dar intervalos na
pesca de certas espécies. São elas: o
Pintado, a Cachara, o Jaú, o Pacu e a
Matrinchã. O texto define que estes

OPERAÇÃO SEMANA SANTA

peixes deverão ter suas
pescas proibidas por intervalos de
tempo a serem definidos pela
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (SEMA), com
participação do Cepesca.
“É necessário reverter essa
situação de degradação,
promovendo uma mudança positiva
na forma como interagimos com
nossos rios e como utilizamos os
recursos provenientes dele.
Precisamos repensar as formas e
técnicas mais adequadas de pesca, de
forma a preservar a sua vida,”
justificou a deputada em seu PL.
Além disso, os pescadores
esportivos da modalidade amadora
poderão abater um peixe para se
alimentar, sem nenhum prejuízo da
contagem estipulada. Porém, apesar
de este ser um número por pessoa, a
legislação, caso seja aprovada,
levará em consideração o poder de
alimentação que o peixe abatido
possui. Por exemplo, um peixe de
10kg, pode alimentar um grupo de
pessoas e não somente um indivíduo,
portanto, não será permitido o abate
desnecessário de peixes.
As vedações que o projeto
pretende impor não se aplicam às
comunidades ribeirinhas, cujo peixe
é fonte de alimento e, portanto,
elencado como funcionamento da

impõe ao Cepesca a
responsabilidade de autorizar, ou
vedar, a realização de pesca com
objetivo científico durante o período
da piracema.
Atualmente, a Lei especifica
apenas que a pesca científica precisa
de autorização prévia no período de
proibição, mas não responsabiliza
nenhum órgão por expedir a
autorização. O PL de Janaína
também prevê que os pescadores que
forem flagrados desobedecendo à
legislação, em caso de reincidência,
terão seus bens tomados pela
autoridade policial. Os materiais a
serem apreendidos são aqueles que
tenha envolvimento com a atividade,
como barco, rede de pesca, vara,
iscas, entre outras coisas.
O texto também define a
participação de dois representantes
da Assembleia Legislativa no
Conselho Estadual da Pesca
(Cepesca). Até hoje, o conselho não
tem em sua composição um
componente da Casa de Leis. Por
fim, o projeto também cita a criação
de “parques de pesca”, com áreas
especificadas, delimitadas e
sinalizadas, instituídos pelo
Cepesca, cujo objetivo será
promover a pescas desportiva, com
proibição de abate e transporte de
peixes capturados no local.

PRF flagra 1.629 motoristas
acima da velocidade nas BRs
Assessoria c/ Redação

M

ais uma vez, o excesso
de velocidade e
ultrapassagens
indevidas lideraram o ranking das
condutas perigosas observadas
pelos agentes da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) durante
Operação Semana Santa 2019,
encerrada às 23h59 de domingo
(21).
Os radares portáteis
registraram imagens de 1.629
veículos circulando acima da
velocidade permitida na via. Na
BR-364, em Rondonópolis, os
radares flagraram veículos a 175
km/h, 162 km/h, onde a máxima é
de 110 km/h para automóveis. Já
outros 105 motoristas serão
autuados por ultrapassarem em
locais proibidos.
De acordo com assessoria
de imprensa, os policiais flagraram
36 motoristas e 41 passageiros que
seguiam viagem sem o uso do
cinto de segurança. A fiscalização
quanto ao uso dos dispositivos de
segurança necessários no
transporte das crianças foi
intensificada e 20 condutores
foram autuados por estarem

transportando crianças
sem a “cadeirinha”. Para coibir a
alcoolemia ao volante, 1.237 testes
do etilômetro foram realizados e
resultaram em 41 autuações.
Dos flagrantes de
alcoolemia, 13 motoristas tiveram
que ser encaminhados para a
Polícia Civil por apresentarem

concentração de álcool superior a
0,34 mg/l, o que é considerado
crime pelo CTB. No total, as
ações de combate à criminalidade
resultaram em 34 pessoas detidas
pelo cometimento de crimes
diversos, entre eles veículo e
documento adulterados e crimes
ambientais.
Foto: PRF/MT

Radares portáteis registraram na BR-364, veículos a 175 km/h

VENDE-SE
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TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE
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CUIABÁ TRI-CAMPEÃO

O Tricolor termina a competição de cabeça erguida, pois conquistou a vaga para a Série D do Brasileiro e como campeão estadual, para a Copa do Brasil de 2020

Dourado redobra o Chicote
levantando titulo na Arena

S.N c/ Redação

Foto: Marco Stamm

O

Cuiabá Esporte Clube
confirmou o favoritismo
mais uma vez no
Campeonato Mato-grossense.
Com a melhor campanha
disparada na competição
regional, o Dourado foi
tricampeão consecutivo pela
segunda vez nesta década e
chegou ao seu nono título de
campeão Mato-grossense, com o
empate de 2 a 2 frente ao Operário
VG.
Com uma campanha
impecável de forma invicta, o
Cuiabá do técnico Itamar Schulle
levantou o caneco com 12 vitórias

e 3 empates, marcando 35
gols e sofrendo apenas 5. Tanto
em 2018, como em 2019, a equipe
auriverde não perdeu nenhum
jogo no estadual.
Com uma vantagem de 2 a
0 pela vitória no primeiro jogo da
final diante do Clube Esportivo
Operário Várzea-grandense CEOV, o Cuiabá logo mostrou
que seria novamente campeão.
No primeiro tempo, abriu o placar
com o experiente Marino e fez o
segundo com um golaço do meia
Alê, que marcou três gols dos
quatro nas finais.
No segundo tempo, o

Operário lutou até o fim,
mas conseguiu apenas o empate,
com gols do zagueiro Alef e do
atacante Felype Hebert. Após a
conquista do tricampeonato
estadual após empate em 2 a 2
com o Operário-VG, o Cuiabá só
pensa na estreia na Série B do
campeonato Brasileiro, já no
próximo sábado (27) no estádio
Heriberto Hulse, diante do
Criciúma, em Santa Catarina. A
equipe se reapresenta nesta
terça-feira, após pausa para
comemoração do título e treina no
CT do Dourado até quinta-feira,
quando viaja para o Sul.

BRASILEIRO SÉRIE-D

CBF libera datas e horários
de jogos de Colorado e Galo
S.N c/ Redação

A

Diretoria de
Competições da
Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) divulgou, no
último final de semana, a tabela
detalhada do Campeonato
Brasileiro da Série D. Sinop, que
está no grupo A10, e União de
Rondonópolis, do grupo A11, são
os únicos representantes de Mato
Grosso na competição.
O Galo do Norte será o
primeiro a estrear, no dia 5 de
maio, contra o Iporá (GO). O jogo
será no estádio Francisco
Ferreira, no município goiano. A

partida seguinte será
contra o Corumbaense, no estádio
Gigante do Norte, em Sinop, no
dia 12.
O Sinop volta a campo no
dia 18, para enfrentar o Palmas do
Tocantis, fora de casa, no estádio
Nilton Santos. O jogo de volta
contra os tocantinenses será no
dia 26 de maio, no Gigantão. No
dia 1º de junho, o Galo vai ao
Mato Grosso do Sul enfrentar o
Corumbaense. O Sinop encerra a
participação na fase de grupos no
dia 9 de junho, em casa, contra o
Iporá.
Foto: Arquivo

Na última escala do nacional, Sinop e União começam a maratona
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competição no dia 6 de
maio, contra o Anapolina (GO),
no estádio Luthero Lopes, em
Rondonópolis. O duelo seguinte
será no dia 12, contra o Operário
(MS), no Morenão, em Campo
Grande. No dia 20, o Colorado
volta a jogar em casa, contra a
Patrocinense, de Minas Gerais.
A partida de volta contra
os mineiros será no dia 26 de
maio, no estádio Pedro
Nascimento, em Patrocínio
(MG). No dia 3 de junho, o União
enfrenta o Operário, no Luthero.
Já a partida derradeira da fase de
grupos será no dia 9 de junho,
contra o Anapolina, no estádio
Jonas Duarte, em Anápolis (GO).
O Brasileiro da Série D é
disputado em seis fases com 68
clubes de todos os estados. A
segunda-fase, com 32 clubes, está
prevista para começar a partir do
dia 16 de junho. As oitavas de
final a partir do dia 30 de junho.
Quartas a partir do dia 14 de
julho.
Semifinais no dia 28 de
julho. Os dois jogos das finais
estão marcados para os dias 11 e
18 de agosto. Os quatro
semifinalistas estarão garantidos
no Brasileiro da Série C de 2020.

Festa na Arena comemora o tri-campeonato do invicto Cuiabá

O Dourado ainda deve ter
reforços anunciados para os setor
defensivo. Ao todo, já chegaram
seis atletas para compor o elenco,
o último foi o lateral-esquerdo
Alex Ruan, que se apresentou na
quinta-feira passada, fez exames
e foi integrado ao grupo.
Alex, que já jogou no
Londrina, América de Natal e
Joinville, é uma alternativa para a

posição, que tinha apenas
o titular Danilo e o jovem da base,
Gabriel Neves, como opções para
o treinador Itamar Shülle.
O lateral-esquerdo e a
sexta contratação do Dourado
para a Série B. Além dele já
chegaram o lateral-direito Jonas,
o volante Jean Patrick, e os
atacantes Damian Escudero,
Rodolfo e Felipe Marques.
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Para muitas pessoas, Páscoa são ovos de chocolate e de tantas outras guloseimas comercializadas nesta
época. Mas a Páscoa é muito mais que isso, é libertação, é doação, é a vitória da vida. E a melhor maneira
de comemorar esta época é fazendo o bem para o próximo. E foi com esse espírito que as crianças do
RotaKids, do Rotary Club de Cáceres,
realizaram uma manhã especial para
50 crianças carentes. É claro que não
faltaram os chocolates e as
brincadeiras, mas junto com estes
costumes foi semeada no coração dos
pequenos uma mensagem de amor, de
respeito e de boas condutas com esse
gesto de solidariedade e amor ao
próximo. Hoje nosso Destaque
Especial é endereçado a vocês...

By Rosane Michels

A Lua em Sagitário recebe
um tenso aspecto de Netuno
em Peixes e Marte em
Gêmeos indicando um dia
de enfrentamento de
pequenas dificuldades em
projetos que envolvem viagens e pessoas
estrangeiras. Se estiver envolvido com
publicações, veja e reveja cada palavra
antes de publicá-las.

A Lua em Sagitário recebe
um tenso aspecto de Netuno
em Peixes e Marte em
Gêmeos indicando um dia
de confusões na
c o m u n i c a ç ã o . To m e
cuidados redobrados com mal entendidos,
especialmente se estiver envolvido em um
acordo ou negociação relacionado a um
contrato.

A Lua em Sagitário recebe
um tenso aspecto de Netuno
em Peixes e Marte em
Gêmeos indicando um dia
em que você pode estar mais
sensível e confuso, com as
emoções à flor da pele. Angústia e
ansiedade podem ser reflexos de um
projeto financeiro, que tem trazido alguns
problemas e dificuldades.

A Lua em Sagitário recebe
um tenso aspecto de Netuno
em Peixes e Marte em
Gêmeos indicando um dia
em que você deve evitar
gastos desnecessários. O
momento pode estar relacionado com a
assinatura de um novo contrato, que, se for
possível, deve ser adiada. Procure meditar
e descansar sua mente.

A Lua em Sagitário recebe
um tenso aspecto de Netuno
em Peixes e Marte em
Gêmeos indicando um dia
de confusões e mal
entendidos, especialmente
se estiver envolvido com uma sociedade
ou parceria comercial. Se puder, adie
assinatura de documentos importantes,
como contratos.

A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de
Netuno em Peixes e Marte
em Gêmeos indicando um
dia de confusões
emocionais e possíveis mal entendidos,
que podem envolver um
relacionamento, pessoal e profissional.
Procure adiar qualquer reunião que
envolva um acordo.

A Lua em Sagitário recebe
um tenso aspecto de Netuno
em Peixes e Marte em
Gêmeos indicando um dia
de trabalho intenso e
confusões com colegas e superiores.
Procure manter os pés firmes na realidade
diante de convites e novos projetos. O
momento pede cuidados com a saúde, que
pode estar mais frágil.

A Lua em Sagitário recebe
um tenso aspecto de
Netuno em Peixes e Marte
em Gêmeos indicando um
dia de introspecção e
reflexão mais profundas. O momento
pode estar relacionado com a
necessidade de finalizar um ciclo
emocional; deixar para trás pessoas e
situações que já não fazem mais sentido.

A Lua em Sagitário recebe um
tenso aspecto de Netuno em
Peixes e Marte em Gêmeos
indicando um dia de
confusões românticas e mal
entendidos. Não é hora de
DRs, deixe as conversas mais importantes
para a próxima semana. O momento pode
envolver problemas com um projeto
criativo.

A Lua em Sagitário recebe
um tenso aspecto de Netuno
em Peixes e Marte em
Gêmeos indicando um dia
de enfrentamento de
pequenas dificuldades com
uma equipe de trabalho. Adie uma visita
comercial importante ou a assinatura de
um novo contrato. Pode haver mal
entendidos.

A Lua em Sagitário recebe
um tenso aspecto de Netuno
em Peixes e Marte em
Gêmeos indicando um dia
de interiorização e
distanciamento da vida
social. Você vai preferir estar perto das
pessoas que ama. Um de seus pais pode
precisar de seu apoio e ajuda. Dia ótimo
para cuidar de sua casa.

A Lua em Sagitário recebe
um tenso aspecto de Netuno
em Peixes e Marte em
Gêmeos indicando um dia
de confusões e dificuldades
relacionadas a um projeto profissional ou
plano de negócios. O momento pede
cuidado redobrado ao falar e ouvir. Não é
um bom momento para apresentar um
projeto.

**************
No rol dos aniversariantes a querida
amiga e leitora de longas datas Cida
Fátima de Castro que celebra o dia ao
lado da família, dos amigos e
colaborados da Floricultura Joia Viva.
Que Deus lhe conceda um ano pleno de
alegrias, conquistas e principalmente
saúde. Felicidades sempre!!!

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

Esotérico

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

Aplausos ao elenco da peça teatral Paixão de Cristo
encenada em Cáceres. Quem foi pode conferir o alto
nível dos artistas que deram um espetáculo a parte,
emocionando a grande plateia. A perfeita sincronia da
sonorização com o cenário e atos foi coisa de cinema. A
todos, nosso reconhecimento e nossos parabéns.

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

