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Marte começa a caminhar 
através de Leão, se une a 
Mercúrio, seu regente e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro indicando 
dias de agitação e intensa 

comunicação. Tome cuidado com as 
palavras e evite brigas e discussões. O 
momento é ótimo para firmar acordos e 
negociações.

Marte começa a caminhar 
através de Leão, se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
indicando dias de tensão, 

que pode estar relacionada a seu ganhos e 
rendimentos. Gastos inesperados podem 
surgir, no entanto, você deve evitá-los, se 
p o s s í v e l .  A d i e  a  c o m p r a  d e  
eletroeletrônicos.

Marte, seu regente, começa 
a caminhar através de Leão, 
se une a Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro indicando dias de 
nervosismo e assertividade, 

que devem ser controlados. Uma pessoa 
bastante atraente pode cruzar seu 
caminho e despertar paixão. Um romance 
apimentado pode começar.

Marte começa a caminhar 
através de Leão, se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Urano em seu 
signo indicando dias de muita 
atividade doméstica. Tome 

cuidado com o excesso de energia, que 
p o d e m  l e v a r  à  a g r e s s i v i d a d e ,  
especialmente com familiares. Uma 
reforma pode começar.

Marte começa a caminhar 
através de seu signo, se une 
a Mercúrio e recebe um 
tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando dias em 

que sua energia vital estará nas alturas. 
Procure manter o equilíbrio e evite ações 
e reações impulsivas. O período pode ser 
marcado por algumas mudanças 
inesperadas.

Marte começa a caminhar 
através de Leão, se une a 
Mercúrio, seu regente e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro indicando 

dias em que você pode sentir uma forte 
energia, mas de difícil expressão, 
podendo prejudicar sua saúde. Procure 
meditar para recuperar o equilíbrio 
energético.

Marte começa a caminhar 
através de Leão, se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 

indicando dias de maior envolvimento 
com projetos futuros. Uma viagem pode 
começar a ser planejada ou realizada nos 
próximos dias. O período pode estar 
relacionado com uma revolução na vida 
espiritual.

Marte começa a caminhar 
através de Leão, se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 

indicando dias em que você estará mais 
envolvido com assuntos que envolvem 
suas finanças. O período pode relacionar 
uma reviravolta em um processo que 
envolve uma grande soma de dinheiro.

Marte começa a caminhar 
através de Leão, se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
indicando dias de movimento 

intenso na vida social e aproximação de 
pessoas diferentes. Você estará agitado e 
voltado para atividades com amigos e 
parceiros. Um namoro inesperado pode 
começar.

Marte começa a caminhar 
através de Leão, se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
indicando dias de movimento 

intenso na vida social. Mesmo que você 
queira, o excesso de compromissos, não 
permitirá o descanso. Momento ótimo 
para estar com os amigos.

Marte começa a caminhar 
através de Leão, se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 
indicando dias de novidades 

inusitadas em seus projetos profissionais 
e planos de negócios, que podem ser 
colocados rapidamente em prática e 
apontar para mudanças inesperadas na 
carreira.

Marte começa a caminhar 
através de Leão, se une a 
Mercúrio e recebe um tenso 
aspecto de Urano em Touro 

indicando dias intensos, de grande 
atividade. Você estará mais agitado e 
dinâmico e voltado para projetos de 
trabalho. Na saúde deve estar atento a 
alterações de sua pressão arterial.

By Rosane Michels

Destaque de hoje para  
o arraia da Secretaria 
Municipal de Educação que 
aconteceu na sexta-feira. 
Festança boa demais, que 
reuniu os colaboradores da 
secretaria e  familiares. Tudo 
perfeito, jantar delicioso, 
doces variados, pipocas, 
bebidas, animação e claro a 
tradicional apresentação da 
quadrilha, que não pode 
faltar em festa de São João. 
Parabenizamos a competente 
equipe da SME sob a batuta 
da secretária Eliene Liberato 
D i a s .  C o n f i r a  a l g u n s  
momentos.
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Hoje vamos fazer uma pequena 
pausa nas rufadas aos políticos safados,  
para discorrer acerca de uma das raras 
profissões dignas de elogios na Pátria 
Amarga de tantas bagunças. A gente se 
refere aos bombeiros, cuja data o 
calendário registra nesta terça-feira, 2 de 
ju lho ,  com cer teza ,  a  maior ia ,  
comemorando no batente, que a batalha do 
cotidiano é ferrenha. Pois bem, foi num dia 
2 de julho de 163 anos atrás, ou seja, em 
1856, que D. Pedro II assinou  o decreto nº. 
1.775, que regulamentava pela primeira 
vez o serviço de extinção de incêndios no 
Brasil. 

Naquela época, ao som do badalar 
dos sinos, os incêndios eram apagados 
"mão-a-mão", através de uma corrente de 
pessoas, ficando a primeira na beira de um 
poço enchendo os baldes de água e as 
demais, passando adiante. Neste trabalho, 
eram engajadas todas as pessoas, velhos, 
moços e até crianças. 

Os primeiros bombeiros foram 
treinados a trabalhar precariamente, em 
um carro puxado por cavalos onde 
carregavam as pipas d'água. Somente em 
1887 é que os bombeiros passaram a 
receber equipamentos de boa qualidade, 
entre eles uma bomba com mangueira. 

Já em 1891, houve um aumento 
considerável no efetivo de homens, e além 
da cavalaria, foram também adquiridas 
seis bicicletas para fazer a ronda, que 
utilizava cornetas para fazer os alarmes.

Mas isso foi ontem, considerando-
se que historicamente, os bombeiros 
remontam à origem do emprego do fogo 
pelo homem, sendo uma das primeiras 
equipes de combate ao fogo de que se tem 
notícia, criada na antiga Roma. 

Alí no berço da história, o 
Imperador Augusto no ano 27 Antes de 
Cristo, formou um grupo de Vigiles, que 
patrulhava as ruas para impedir incêndios e 
também para policiar á cidade, através de 
patrulhas. Neste período da história, o fogo 

era um problema de difícil 
resolução para os vigiles, que contavam 
com métodos insuficientes para a extinção 
das chamas. Uma das normas mais antigas 
de proteção contra incêndios foi 
promulgada no ano de 872 em Oxford, 
Inglaterra, estabelecendo um toque de 
alerta, a partir do qual se deviam apagar 
todos os incêndios que estivessem 
ocorrendo naquele momento. 

Mas, e sempre temos o mas.. o 
tempo passou, voltando aos tempos de D. 
Pedro II, o patropi após ter sido 
redescoberto por Cabral pós Colombo e 
Pinzon,  356 anos  das  reformas 
imprevidentes, depois de lengas lengas, 
fogo das saloias e gajos, baldes de baldes, 
das carroças com parelhas de cavalos aos 
pesadões Ford V-8 (1940), a evolução aos 
poucos, foi chegando e  nas últimas 
décadas, os bombeiros dispõem de 
estruturas sofisticadas, (Magirus, Lukas, 
etc) o que lhes possibilita desenvolver 
muitas outras funções, além do combate ao 

Eles  socorrem ví t imas de 
catástrofes naturais, resgatam cães e gatos 
presos em árvores ou telhados, capturam 
animais soltos que oferecem perigo à 
população e resgatam vitimas de acidentes 
nas estradas, como anjos da guarda, em 
missões  d iu turnas ,  nem sempre  
reconhecidos pelos seus inestimáveis 
préstimos à sociedade.  

No Mato Grosso, o Corpo de 
Bombeiros Militar, foi criado  em 19 de 
agosto de 1964, (Lei nº 2.184, de 
19/08/1964), destinado ao serviço de 
extinção de incêndio e salvamento, vindo a 
substituir a Chefatura de Polícia, 
organização com 1º registro noticiado na 
história de Mato Grosso em 1842,  (Lei nº 
2626, de 7/7/1966). Histórias a parte, 
queremos nesta terça 2 de julho, 
congratular-mos com todos os bombeiros 
de Mato Grosso, do recruta ao coronel, 
pela efeméride hoje comemorada, 
Parabéns!

"Mais do que nunca, as relações 
familiares em nossa sociedade têm seu 
fundamento em decisões pessoais livres. O 
divórcio, legalizado há 42 anos no Brasil, é 
uma escolha cada vez mais frequente – entre 
1984 e 2016, a proporção de divorciados em 
relação ao número de casados mais que 
triplicou, segundo o IBGE. Ter filhos é hoje 
uma opção do casal, não uma decorrência 
natural de seu relacionamento. Assim, o 
triunfo da autonomia individual vem 
a l t e r a n d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a s  
características das famílias. 

O resguardo da esfera privada nas 
democracias liberais é aspecto fundamental 
nesse processo, condição indispensável para 
a garantia das liberdades individuais. No 
entanto, no que diz respeito às relações 
familiares, ainda que privadas, algumas 
escolhas têm relevantes repercussões 
públicas e, por isso, não podem ser 
indiferentes para os governos. O exemplo 
mais eloquente disso é a educação das 
crianças.

A família tornou-se motivo de 
conflitos ideológicos e, portanto, um 

elemento de desagregação na esfera 
pública Desde 2011, a ONU aprovou 
algumas resoluções exortando os Estados-
membros a promover políticas de apoio à 
família como ferramentas para o 
desenvolvimento social. Em concreto, 
recomenda-se a implementação de ações 
centradas na família para a redução da 
pobreza, a promoção das relações 
intergeracionais, a conciliação trabalho-
famí l ia  e  o  desenvolv imento  da  
parentalidade. 

Não se trata de impor nenhum 
modelo familiar pré-concebido, mas de 
apoiar as famílias no cumprimento de 
algumas de suas funções mais básicas, como 
as tarefas de cuidado e a educação. Há 
evidências consistentes de que esse apoio é 
estratégia bem-sucedida para estruturar 
políticas públicas. 

Por exemplo, vários governos 
europeus, preocupados com o acentuado 
envelhecimento populacional e as baixas 
taxas de natalidade, estão expandindo o 
amparo estatal concedido às famílias. É o 
caso de Portugal, onde ocorre um amplo 
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CAPITAL DO PÓ

CIPA/HOSPITAL S.LUIZ

AUDIÊNCIA/FRONTEIRA

NOSSO BERERÉ

O acordo da União Europeia com os países 
do Mercosul deixa claro que os integrantes 
do pacto se comprometem a implementar o 
Acordo de Paris sobre o clima. Isto 
significa que o Brasil não poderá mais 
abandonar o acordo da ONU, como os 
Estados Unidos fizeram no ano passado. O 
documento traz ainda um capítulo 
dedicado ao desenvolvimento sustentável, 
abrangendo "questões como o manejo 
sustentável e a conservação de florestas, o 
respeito aos direitos trabalhistas e a 
promoção de uma conduta empresarial 
responsável", diz o comunicado europeu.

Apesar de ameaçados pelas consequências 
de uma guerra comercial entre EUA e 
China, os países europeus vivem um ciclo 
de crescimento econômico, enquanto os 
dois cabeças do Mercosul, Brasil e 
Argentina, vão, respectivamente, de mal a 
pior, embora, como se apresenta no gráfico 
de nossas vendas à União Europeia, não 
deveria haver nenhuma pressa em fechar 
acordos desesperados. O primo rico 
sempre leva vantagem com o primo pobre 
nos negócios. Mais ainda, quando este está 
matando cachorro a grito e jacaré a 
beliscão.

Somente de janeiro a maio deste ano, 4,9 
toneladas de drogas foram apreendidas em 
Mato Grosso. O maior volume foi no 
município de Pontes e Lacerda, região de 
fronteira com a Bolívia, com 1,9 tonelada. 
Os dados são oriundos de apreensões 
realizadas pelas Polícias Civil, Militar e 
pelo Gefron. No comando do grupo de 
fronteira, o tenente-coronel PM José Nildo 
de Oliveira, já viu de tudo, droga 
transportada no estômago, nas partes 
íntimas, de crianças a idosos, são os mulas.

O Hospital São Luiz, em Cáceres, unidade 
própria da Pró-Saúde Associação 
Beneficente de Assistência Social e 
Hospitalar, empossou os novos membros 
da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes, na última semana. A gestão da 
presidente Márcia Scaff de Souza, e a vice 
Danyelli  Christine Sato Aniceto, 
(2019/2020),  conta com quatro titulares e 
q u a t r o  s u p l e n t e s  e l e i t o s  p e l o s  
colaboradores do hospital, além de oito 
indicações da unidade, entre titulares e 
membros suplentes. Sucesso para a nova 
comissão.

Com o objetivo de tratar da Política e 
Estratégia de Segurança Pública na área de 
fronteira oeste, será realizada uma 
audiência pública pela Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso no dia 11 de 
julho, às 13h00, no Auditório Licínio 
Monteiro, uma iniciativa do deputado 
estadual Dr. Gimenez que busca articular 
as ações e os investimentos para fazer 
frente aos altos índices de criminalidade. 
Mais uma, que como as anteriores não 
chegará a nenhum resultado, exceto blá-
blá-blás.

Os trabalhos prestados pelos deputados 
federais de Mato Grosso, só nos primeiros 
4 meses de 2019 já custaram R$ 2 milhões e 
81 mil aos cofres públicos, melhor 
dizendo, aos bolsos do povo, c/f dados 
compilados do Portal da Transparência da 
Câmara dos Deputados e referentes às 
despesas com as cotas, com as verbas de 
gabinete e viagens oficiais. E os gastos com 
moradia não foram divulgados no site do 
poder legislativo.

EDITORIA

dos casais de terem filhos. A China 
aboliu a política do filho único e rebatizou 
suas ações de “planejamento familiar” para 
“desenvolvimento familiar”.

Um exemplo mais próximo à 
realidade brasileira é o da África do Sul, 
onde existe um programa de transferência de 
renda parecido com o Bolsa Família, no qual 
exige-se da família a participação em ações 
de formação da parentalidade. Uma 
consequência posi t iva é  a  maior  
participação dos homens no cuidado das 
crianças. "No Brasil, o debate sobre o tema 
ainda é bastante precoce. A família tornou-
se motivo de conflitos ideológicos e, 
portanto, um elemento de desagregação na 
esfera pública. Como consequência, apesar 
de ser assunto recorrente em discursos 
políticos, raramente ganha respaldo com 
propostas efetivas." 

***___Rodolfo Canônico, especialista em 
Políticas Públicas para a Família pela 
Universidade Internacional da Catalunha, é 
fundador e diretor-executivo de Family 
Talks.

Apoio dos governos às família

Homens do Fogo
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studantes do oitavo 
período do curso de Em e d i c i n a  d a  

Universidade do Estado de Mato 
Grosso receberam, na última 
quarta-feira (26/6), instruções e 
demonstrações práticas do 
atendimento pré-hospitalar 

Os protocolos seguidos e 
os equipamentos utilizados 
também foram apresentados. 
Além disso, os estudantes 
conheceram as unidades de 
resgate, ou ambulâncias tipo C.

E m  s e g u i d a  f o r a m  
demonstradas algumas técnicas 

(APH) no Corpo de Bombeiros 
Militar em Cáceres. Os 26 
estudantes assistiram à aula do 
tenente Luciano e do sargento 
Paulo, que contaram a história do 
APH no Bras i l ,  desde  a  
implantação até os dias de hoje e a 
forma de atuar do CBMMT.

de 40 países, e seu 
o b j e t i v o  é  e n s i n a r  u m a  
abordagem simplificada e 
padronizada aos pacientes com 
trauma. 

Inicialmente planejado 
para situações de emergência 
onde somente um médico e um 
enfermeiro estivessem presentes, 
o ATLS é hoje amplamente 
aceitado como o padrão de 
cuidado para a avaliação inicial e 
tratamento.  

A premissa do programa 
ATLS é tratar a maior ameaça à 
vida antes.

de manejo em casos de 
trauma físico, para garantir o 
suporte básico à vida. Os 
estudantes realizaram exercícios 
que permitiram a prática do que 
foi visto em sala de aula com o 
Suporte Avançado de Vida no 
Trauma (ATLS).

O referido ATLS, é um 
programa de treinamento para 
médicos para o manejo de casos 
de  t r auma  f í s i co  agudo ,  
desenvolvido pelo Colégio 
Americano de Cirurgiões,  
adotado mundialmente em mais 

de diversões que passa 
por gerações em gerações. 

De acordo com a direção 
do Ita Center Park, tudo é 
vistoriado pelas autoridades 
locais competentes após a 
montagem, para liberação de 
funcionamento. A fiscalização 
verifica o sistema elétrico, a 
estabilidade de cada equipamento 
e simula um atendimento da 
equipe em caso de falta de 
energia.

A direção do Ita Park 
conta que tem o cuidado e o 
carinho de sempre renovar os 
brinquedos e de torná-los cada 
vez mais seguros e divertidos 
para que as famílias possam 
desfrutar do melhor parque de 
d iversões ,  num ambiente  
agradável e familiar para fornecer 
momentos inesquecíveis.

magine o leitor com a família 
curtindo umas agradáveis Ihoras na Arena da Sicmatur, 

palco do mega evento FIPe, um 
dos maiores da região oeste do 
país e enquanto aguarda a atração 
musical da noite, bater pernas 
pelo espaço, óbvio, que as 
crianças vão querer algo mais 
agitado e um parque de diversões 
nesta hora é a pedida certa. 

A s s i m  c o m o  n a s  
exposições, este atrativo é sempre 
e s s e n c i a l  e  n o  F e s t i v a l  
Internacional de Pesca de 
Cáceres,  nunca faltou.

A única diferença este ano 
é que durante os cinco dias de 
festas do 38º FIPe, não é um 
simples parque de diversão, mas 

um dos melhores do 
Brasil, o ITA Park, que com sua 
gigante e segura estrutura, 
promete muitos brinquedos 
novos durante a estada na cidade.

A empresa de diversões, 
sediada no Centro Oeste, conta 
com centenas de brinquedos para 
crianças e adultos, desde 1969 e 
sente-se gratificada em poder 
oferecer o máximo de alegria aos 
v i s i t a n t e s  d o  F I P e ,  
proporcionando para seu público 
muita diversão, aliada com 
segurança de altíssima qualidade.

O Ita Center Park se 
def ine como um atrat ivo 
extremamente tradicional nas 
principais cidades do Brasil e que 
tem se firmado como um parque 

de recebimento de fralda 
descartável está implícito ao 
direito à saúde, pois sua 
indisponibilidade gera um 
agravamento moral e físico.

Podem receber as fraldas 
portadores de doenças crônico-
degenerativas, de patologias que 
necessitam de cuidados especiais 
ou em caso de incapacidade 
funcional, seja ela provisória ou 
permanente. Para conseguir o 
fornecimento, o paciente terá que 
passar por consulta médica, com 
produção de relatório explicando 
o motivo e a necessidade de uso. 

A renovação, com nova 
consulta na Estratégia de Saúde 
da Família, deve ser feita a cada 6 
meses.

 prefeitura de Cáceres 
cr iou  um programa Am u n i c i p a l  d e  

fornecimento de fraldas para 
pessoas carentes com problemas 
de saúde que obrigam o uso do 
material. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, apesar dos 
descontos para compra de fraldas 
oferecidos pelo Ministério da 
Saúde, para muitas famílias isso 
não é suficiente para garantir o 
número de fraldas necessárias 
todos os meses.

A regulamentação do 
programa consta na portaria 
257/2019, publicada do Jornal 
Oficial dos Municípios que 
circulou na última quarta-feira 
(26). Segundo a portaria o direito 

Os 26 estudantes assistiram à aula do tenente Luciano e do sargento Paulo, que contaram a história do APH no Brasil, desde a implantação até os dias de hoje e a forma de atuar do CBMMT
PRÉ HOSPITALAR

Assessoria c/ Redação

Medicina da Unemat participa
de aula no corpo de Bombeiros

Os estudantes conheceram as unidades de resgate, ou ambulâncias tipo C  

 Foto: Sgt. PM Paulo

FESTIVAL DE PESCA

Sicmatur abre espaço para
estrutura do mega Ita-Park
Redação c/ Assessoria

Gigante Ita-Park é presença especial nos melhores eventos do país   

Foto: JCC

DIREITO À SAÚDE

Programa social em Cáceres
 distribui fraldas geriátricas
G.D c/ Redação

Fraldas serão entregues aos necessitados mediante consulta medica   

Foto: Ilustrativa
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P a n c a d ã o ,  c o m  a  
desarticulação do bando pela PF, por 
meio da Operação Hybris, foram 
cumpridos mandados de apreensão e 
de prisão na Capital e em outras 
cidades do Estado, dentre as quais, 
Cáceres, Pontes e Lacerda e Vila Bela 
da Santíssima Trindade. O grupo era 
f o r t e m e n t e  e s t r u t u r a d o  e  
hierarquizado, com liderança firme e 
divisão de tarefas, incluindo a 
participação de casas de câmbio, para 

Cuiabá onde foi preso em julho 
daquele ano na Operação Hibris da 
PF, vai continuar atras das grades.

Pelo menos no que depender 
da Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal, que negou um 
pedido de habeas corpus formulado 
por sua defesa em decisão proferida 
na tarde da última quinta-feira (27/6) 
e publicada no dia seghuinte, (28) no 
Diário Oficial da Justiça.

Na época da prisão de 

a noite do sábado (29), equipes 
da Polícia Rodoviária Federal Ndeslocaram até o km 591,5 na 

BR-070 para apurar denúncias que em 
uma estrada rural que dá acesso a um 
assentamento, em Poconé, havia uma 
carreta M.Benz/Axor, cor branca 
abandonada.

Após localização, a equipe 
PRF procedeu checagem onde verificou 
se tratar do veículo que fora tomado de 
assalto na BR-163 em Jangada, quando 
transportava uma carga de cerveja e seu 
condutor havia ficado em cativeiro.

Com a liberação do motorista, 
as investigações prosseguiram e o bruto 
que estava abarrotado da loira 
gostosa,não tinha sequer uma latinha pra 
molhar a goela, pois os meliantes já 
tinham descarregado para outro veículo 
e zarpado, a estas horas, já revendido o 
produto.

Desta forma, o veículo foi 
encontrado sem a carga e encaminhado a 
Depol de Poconé. O trabalho foi uma 
ação conjunta entre policiais das 
Unidades Operacionais de Várzea 
Grande e Poconé.

marcas Iphone, Samsung, 
Sony e BlackBerry, além de vários 
tablets, notebooks e um IPad Apple. 
Também foram apreendidos uma 
pistola CZ 75 P-07, dois carregadores 
contendo 16 munições .380 e 
munição .22, e ainda 50 munições .38 
e 76 munições calibre 380.

Além de tudo isso, ainda 
foram apreendidos duas aeronaves 11 
picapes Hilux, sendo uma delas 
blindadas, uma carreta, chácaras, 
cinco casas, dois prédios que 
funcionavam como quitinete e 2.500 
cabeças de gados, pertencentes a 
Ricardo Santos, avaliados em R$ 50 
milhões. 

Na época, ele negou o 
e n v o l v i m e n t o  c o m  t r á f i c o  
internacional de drogas, afirmando 
ser pecuarista e empresário e que sua 
atividade era criação, compra e venda 
de gado, com renda mensal de R$ 30 
mil.

negoc iações .  Também 
adotava práticas consideradas 
violentas para aterrorizar inimigos e 
moradores da região de fronteira, 
onde atuava.

No relatório delegado 
regional de combate ao crime 
organizado, Marco Aurélio Faveri, 
d u r a n t e  a  H i b r i s ,  o  g r u p o  
transportava a carga de drogas da 
Bolívia, em aviões ou carros, com 
destino a fazendas do município Vila 
Bela da Santíssima Trindade, cerca 
de três toneladas de entorpecentes 
por mês, movimentando cerca de R$ 
30 milhões mensais.

Na residência de Ricardo 
Pancadão e sua esposa  Pamella 
Francielle de Assis Cabassa, a PF 
apreendeu além de uma caminhonete 
Mitsubishi Outlander, um Toyota 
Corola, dois relógios de ouro da 
marca Rolex, US$ 6 mil em espécie, 
9 cordões, uma pulseira e 4 pingentes 

riginário da cidade de Pontes 
e  L a c e r d a ,  o n d e  f o i  Oempresário de locação de 

veículoe e disck-jóquei em 2015,  
chegando a alugar sete carros para a 
prefei tura local ,  usados nas 
secretarias de saúde e agricultura 
familiar do município. o líder da 
quadrilha de traficantes de drogas 
Ricardo Cosme Silva Santos, 
conhecido traficante Pancadão, que 
morava Condomínio Florais, em 

No total, foram realizados 84 
procedimentos de fiscalização em 
veículos, e uma fiscalização de pessoa. 
Dos 7 veículos apreendidos, cinco 
foram carros e duas motos. Sete 
documentos foram recolhidos, três 
pessoas se recusaram a fazer o teste de 
alcoolemia, e 84 foram realizados. 
Destes, cinco estavam com quantidade 
de álcool no sangue acima do permitido.

As autoridades de trânsito 
deixam claro, que o motorista flagrado 
dirigindo embriagado terá que pagar 
multa no valor de R$ 1.915,40 
explicando que no momento do teste de 
bafômetro, o condutor que apresentar 
índice de álcool no sangue superior a 
0,34 miligramas de álcool por litro de ar 
expelido (mg/l) além de pagar a multa, 
pode ser preso, tem a CNH suspensa e 
responde por crime.

A pena é de detenção de seis 
meses a três anos, mas a situação se 
atenua se a quantidade de álcool 
detectada for abaixo de 0,33mg/l, caso 
em que o condutor é autuado, tem CNH 
retida e paga multa. O correto mesmo é 
zero mg de alcool  no sangue, para evitar 
c o n t r a t e m p o s  e  d i r i g i r  c o m  
tranquilidade e segurança para si e para 
outrém.

sete veículos apreendidos. A blitz 
começou às 22h00 e terminou a zero 
hora de ontem, com a participação de 
funcionários do Detran, Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia Militar, e 
Coordenadoria de Trânsito de Cáceres.

ma operação blitz da Lei Seca, 
realizada na madrugada de Udomingo último, (30), em frente 

à Praça Barão, em Cáceres, teve no total, 
15 autos de infração de trânsito 
registrados, uma prisão em flagrante e 

PANCADÃO DO PÓ

Supremo mantém na prisão
mega-traficante da fronteira

Grupo do Capo era fortemente estruturado e hierarquizado, com liderança firme, participação de casas de câmbio na compra de dólares utilizados nas negociações

Da Redação

Cargas de cocaína movimentavam milhões para a quadrilha do Pancadão  

Foto: Arquivo 

BOB ESPONJAS

Blitz intercepta bafões
no trânsito de Cáceres
Da Redação

O bicho pegou na Praça Barão e bebuns cairam nas mãos das autoridades  

Foto: Divulgação 16º CR

CARGA VAZIA

Bandidos assaltam carreta
de cerveja e levam latinhas
Da Redação

Carreta foi encontrada abandonada sem nenhuma latinha de cerva   

Foto: ORF/MT
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às10h00  no auditório Licínio 
Monteiro, é discutir o Projeto 
d e  L e i  n º  6 6 8 / 2 0 1 9  
(Mensagem nº 107/2019), 
apresentado pelo governo do 

 A s s e m b l e i a  
Legislativa de Mato AGrosso (ALMT) realiza 

nesta terça-feira,  (2/7),  
audiência pública para debater 

o projeto cota zero para pesca 
amadora nos rios situados no 
estado de Mato Grosso. 

O  o b j e t i v o  d a  
audiência, que acontece 

Estado recentemente, que 
proíbe, no artigo 18, a 
comercialização e o transporte 
de pesca amadora por cinco 
anos em Mato Grosso a partir 
de 2020.

P a r a  j u s t i f i c a r  a  
necessidade do debate, o 
deputado argumenta que é 
necessário discutir melhor a 
proposta antes que seja 
implantada. 

"Esse assunto é muito 
sério e tem que ser amplamente 
discutido, debatido, pois neste 

momento temos mais de 
13 milhões de desempregados 
no país . 

Como parlamentar,  
acho que temos que buscar 
maneiras de aumentar o 
número de emprego em nosso 
Estado, não o contrário. 

Entre outras coisas, essa 
lei aumenta ainda mais a taxa 
de desemprego e tira do 
ribeirinho, muitas vezes, a 
única chance que ele tem de 
levar o alimento para casa", 
pontua Elizeu.

ma equipe da Polícia 
Rodoviár ia  Federa l  U(PRF) fez uma apreensão 

considerável de entorpecente na 
Br 070, por volta das 17 horas de 
sábado último, (29), em Barra do 
Garças, graças ao trabalho que a 
corporação desemperna na região 
do Vale do Araguaia.

Um veículo Logan prata 
com placas de Porto Velho-RO, 
que estava passando pela cidade, 
capotou no km 17 da rodovia com 
o veículo que saiu de pista e 
capotou cujo condutor, Celio F. 
Oliveira, morador em Presidente 
Médici, (RO)  sofreu algumas 
escoriações.

A equipe da PRF foi 
informada que o motorista já 
havia sido socorrido por terceiros 
e levado a um hotel nas 
proximidades do pátio de um 
guincho. 

Em seguida, policiais 
rodoviários se deslocaram ao 
pátio do guincho, onde encontrou 

o condutor. Após ser 
questionado a respeito do 
acidente e o porquê de não ter 
acionado a PRF, o motorista 
apresen tou  nervos i smo e  
contradição nas respostas.

Ao fazer uma fiscalização 
no interior do veículo, foram 
encontrados aproximadamente 
33 kg de pasta-base de cocaína 
escondidos em um fundo falso 
atrás do banco traseiro. Foi dado 
voz de prisão ao condutor e o 
mesmo foi encaminhado à 
Unidade de Pronto Atendimento 
de Barra do Garças para 
a t e n d i m e n t o  m é d i c o  e  
posteriormente foi apresentado a  
Policia Civil de Barra do Garças.

O  v e í c u l o  f o i  
encaminhado ao pátio de um 
guincho e ficou a disposição da 
PJC. Foram encontrados com o 
motorista uma carteira com 
documentos pessoais, uma 
quantia de R$ 200 e uma pepita de 
aproximadamente 1 grama 

COTA-ZERO

Projeto sobre pesca amadora
volta a tona hoje na AL-MT

Mensagem  apresentado pelo governo recentemente, que proíbe, a comercialização e o transporte de pesca amadora por cinco anos em Mato Grosso a partir de 2020

AL-MT c/ Redação

Na Colonia Z-2 de Cáceres,  discussões sobre cota zero não são bem vistas  

Foto: JCC

FUNDO FALSO

Mula de Rondônia dança na
BR 070 com 33 kg de cocaína
PRF/MT c/ Redação

Droga estava num fundo falso atras do banco traseiro do Logan   

Foto: PFR/MT

BALCÃO240DENEGÓCIOS
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Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 Número de desempregados de 
longo prazo cresceu 61,41% em OMato Grosso, nos últimos 

quatros anos, conforme a análise de 
Mercado de Trabalho divulgada no final 
da semana passada pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O 
avanço entre o primeiro trimestre de 
2015 ante igual momento de 2019, 
supera o observado na média nacional, 
que no mesmo período somou 
crescimento de 42,4%.

A taxa de desempregados no 
Estado passou 5,65% nos primeiros três 
meses de 2015 para 9,12% em relação ao 
mesmo acumulado de 2019. O 
comparativo da série histórica do Ipea 
para o Estado, mostra que na 
comparação entre os primeiros 
trimestres do ano, a atual taxa de 9,12% 
é a terceira maior, sendo superada 
apenas pelas registradas nos primeiros 
três meses de 2017, quando atingiu o 
maior percentual, 10,47% e em igual 
intervalo de 2018, ao fechar em 9,28%.

Conforme o Ipea, houve 
avanço no significativo na passagem do 
último trimestre de 2018 para o atual 
período, momento em que a taxa de 
desempregado de longo prazo passou de 
6,89% para 9,12%. Mesmo ascendente, 
a taxa estadual em 9,12% é a menor do 
Centro-Oeste e está aquém do registrado 
no primeiro trimestre do ano passado, 
quando a variação foi de 9,28%.

Regionalmente, a maior taxa 
está no Distrito Federal, 14,08%, 
seguida por Goiás em 10,66% e Mato 

esperada para 2020, a partir da 
retomada mais forte do nível de 
atividade, condicionada à aprovação da 
reforma previdenciária no 2º semestre 
de 2019.

Segundo dados do primeiro trimestre 
deste ano, o desemprego de longo prazo 
atinge mais fortemente as mulheres. 
Entre as desocupadas, 28,8% estão 
nesta condição há pelo menos dois 
anos, contra 20,3% dos homens 
desempregados na mesma situação – 

Grosso do Sul, 9,49%. O 
estudo utiliza dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad), do IBGE. O estudo 
conclui que o mercado de trabalho 
brasileiro, portanto, segue bastante 
deteriorado, com altos contingentes de 
d e s o c u p a d o s ,  d e s a l e n t a d o s  e  
subocupados. Para o restante do ano, 
porém, a expectativa é de manutenção 
de uma recuperação gradual da 
ocupação e da renda média. 

Uma queda mais expressiva da 

fizemos uma interlocução 
junto ao Governo para que mantenha a 
parceria com a Associação, para que ela 
dê continuidade à manutenção da 
estrada e também do projeto".

D r .  G i m e n e z  f r i s a  a  
importância do asfaltamento na estrada, 
aguardado pelos cidadãos de Pontes e 
Lacerda e região há mais de 30 anos. 
Para se concretizar, há necessidade de 
pavimentar mais 21 km até o Rio Alegre.

"Mas enquanto aguardamos a 
continuidade do projeto, temos que 
retomar a manutenção, que deve 
permanecer com aqueles que hoje têm o 
maior interesse, que são os produtores".

P a r a  o  p r e s i d e n t e  d a  
Associação do Matão, Julio Cesar 
Figueiredo, a reunião na Sinfra foi 
extremamente produtiva e com 200% de 
resolutividade, com desdobramentos 
nas próximas semanas. "Contar com o 
apoio do deputado Dr. Gimenez é muito 
importante para acompanhar a questão 
mais de perto, além disso, ele conhece a 
região e entende nossa angústia e 
urgência".

Entre os demais participantes 
do encontro, os produtores rurais Pedro 
Lacerda e Dr. José Lacerda, que é ex-
deputado e ex-secretário estadual; ainda 
membros e diretores da Associação, 
como Dito Braga, Junior Ribeiro, Lucas, 
Zilma e Luciano Barbosa.

 manutenção e continuidade na 
pavimentação da Estrada do AMatão (MT-473), em Pontes e 

Lacerda, foi tema de uma reunião que 
reuniu autor idades pol í t icas  e  
produtores rurais da região oeste de 
Mato Grosso, na manhã da última sexta-
feira (28), na Secretaria de Estado de 
Infraestrutura (Sinfra).

Conforme deputado estadual 
Dr. Gimenez, que é parlamentar com 
base nessa região, a comitiva foi 

recebida prontamente em 
Cuiabá pelo secretário da Sinfra, 
Marcelo Oliveira, e os servidores 
responsáveis pelo projeto. A discussão 
se deu, prioritariamente, em torno da 
manutenção da parceria entre Governo 
do Estado e Associação do Matão.

"As obras foram lançadas há 
cerca de dois anos, com o asfaltamento, 
em 2017, dos primeiros 7 km da rodovia 
estadual. 

Além de continuidade às obras, 

entre o público masculino. A análise 
mostra, ainda, que a renda dos 

domicílios mais ricos é 30 vezes maior 
que a dos domicílios mais pobres.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APLICA PENA DISCIPLINAR DE CENSURA PÚBLICA EM 
PUBLICAÇÃO OFICIAL AO MÉDICO DR. ALEXANDRE 
GARCIA DALBEM CRM-MT Nº 5096

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, em 
conformidade com o disposto na Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 
1957, tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo 
Ético-Profissional CRM-MT nº 53/2013, julgado no Pleno do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, torna 
pública a aplicação da penalidade de CENSURA PÚBLICA EM 
PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista na alínea “c” do artigo 22 da 
mencionada Lei, por infração ao artigo 1º do Código de Ética 
Médica (Resolução CFM nº 1.931/2009) ao DR. ALEXANDRE 
GARCIA DALBEM, inscrito neste Conselho sob nº 5096.
Cuiabá-MT, 27 de junho de 2019.

Dra. Hildenete Monteiro Fortes
Presidente

m eclipse solar, que acontece na 
próxima terça-feira (2/7), será Uvisível em Cuiabá, Cáceres  e 

outras cidades de Mato Grosso. Na 
capital, ele será visto parcialmente a 
partir das 17h00 (horário de Brasília), 
com o pico às 17h55. Nos horários 
locais, será às 16h00 , com pico às 
16h55. Segundo o Grupo de Astronomia 
de Pernambuco (Astrope), este eclipse 
será visível nas regiões Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste e Oeste das Regiões Norte 
e Nordeste do Brasil. “O fenômeno será 
um Eclipse Solar Total quando visto a 
partir de uma estreita faixa de sombra da 
totalidade que cruzará o Sul do Oceano 
Pacífico e o Sul da América do Sul”, 
explica.

Por este motivo, o eclipse total 
só será visto no sul do Chile e da 
Argentina. No Brasil, que não está na 
estreita faixa de sombra da totalidade, 
s e r á  p a r c i a l ,  e  e m  C u i a b á ,  
especificamente, a visibilidade será de 

33%. O Astrope chama a 
atenção para a necessidade de tomar 
cuidado ao observar o eclipse. Não é 
recomendado que se olhe diretamente 
para o sol.

Este ano, tivemos um eclipse 
parcial do sol em 5 e 6 de Janeiro, 
observado no nordeste da Ásia e no 
norte do Oceano Pacífico;outro
acontece no dia 2 de Julho, visivel 
parcialmente numa faixa muito estreita 
começando no sul do Oceano Pacífico, 
passando pelo Chile e pela Argentina e 
total  nos locais privilegiados para a 
observação do mesmo.

Finalmente, teremos um 
eclípse anular do sol, no dia 26 de 
dezembro, visível parcialmente numa 
faixa muito estreita que passa pela 
Arábia Saudita, Emirados Árabes 
Unidos, Omã, Índia, Sri Lanka, 
Sumatra, Malásia, Bornéu, e Oceano 
Índico, leste da Europa e África, parte da 
Ásia, Oceano Índico, norte e oeste da 

TAXA ASCENDENTE

Desemprego em Mato Grosso
continua com índice crescente

Dados do IBGE mostram que o mercado de trabalho brasileiro, segue bastante deteriorado, com altos contingentes de desocupados, desalentados e subocupados

Ipea c/ Redação

Em Cáceres o subemprego é visivel na sobrevivencia de ambulantes   

ESTRADA DO MATÃO

Produtores discutem na Sinfra 
sequência em obras da MT 473
Assessoria c/ Redação

Encontro reuniu lideranças politicas e rurais na Sinfra em Cuiabá  

Foto: Assessoria

Foto: JCC

SOMBRA PENUMBRAL

Eclípse total do sol poderá
ser visto hoje em Cáceres

Da Redação

Pico do fenomeno astral acontece às 17h55 em nossa cidade e região   

Foto: JCC
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passado, o atleta de 35 
anos mantém a sua forma física 
com treinamentos particulares e 
jogando competições amadoras. 
Cacerense, Poconé, Ação, Grêmio 
Sorriso e Nova Mutum lutam por 
duas vagas na elite do futebol 
mato-grossense em 2020.

Os times jogam entre si em 
tu rno  ún i co  e  o s  qua t ro  
classificados decidem o acesso na 
semifinal.

esperança de gols na busca 
do acesso para a primeira divisão.

Em Mato Grosso, Geílson 
jogou pelo Mixto, teve grande 
destaque no CEOV, atuou também 
pelo Cuiabá, pelo União e Dom 
Bosco.  

No ano passado, ele 
participou da montagem do elenco 
do Operário Ltda que conquistou 
o acesso para a primeira divisão.

Desde o final do ano 

Pelézinho, no bairro Santa 
Amália ,  na  capi ta l  mato-
grossense. A estreia do Poconé 
será no dia 07 de julho, contra o 
Cacerense, a partir das 18 horas, 
no estádio Geraldão, em Cáceres.

No mesmo embalo do 
Cavalo, o Sociedade Ação de 
Futebol segue os preparativos 
pa ra  e s t a segundona ,  com 
reforços. 

Na semana passada, a 
equipe fechou com o meia 
Jackson e o atacante Juninho 
Soldado, ambos que jogaram pelo 
Dom Bosco no Estadual. Além 
deles, o atacante Geílson, que 
atuou por times brasileiros como 
Santos e Athlético-PR, é a 

 Poconé Esporte Clube 
que r  vo l t a r  pa ra  a  Oprimeira divisão do 

Campeonato Mato-grossense, 
para isso, está montando um time 
com jogadores que se conhecem 
bastante de outras datas, para 
serem comandados pelo técnico 
Hugo Alcântara.

Atletas que jogaram 
juntos em outras equipes, se 
r e e n c o n t r a m  n o  C a v a l o  
Pantaneiro, caso dos volantes Jean 
e Natan, que jogarão novamente 
ao lado do meia-atacante 
Fernando, ídolo do Cuiabá 
Esporte Clube. O trio fez sucesso 
no Dourado, com a conquista do 
acesso para a Série C e títulos 

estaduais.
A base da defesa do Dom 

Bosco no Estadual também está na 
equipe do PEC, com o goleiro 
João Pantaneiro, o lateral-direito 
João Lennon, o zagueiro Matheus 
e o lateral-esquerdo Willian 
Guerron. Além deles, a dupla de 
ataque Michel e Deivisson 
Pikachu, que já jogaram juntos no 
Dom Bosco e no Sinop, fará parte 
do poder ofensivo poconeano.

O goleiro Max, os meio-
campistas Peixinho, Diego Mau 
Mau, Pelézinho e o atacante João 
Pedro, também fazem parte do 
elenco. 

Os treinamentos estão 
ocorrendo no miniestádio do 

 Juventude começou ontem,  
contra o Luverdense, a Oreencontrar os adversários 

que já foram enfrentados na Série C, 
partida esta ainda não iniciada no 
fechamento desta edição. A partir do 
jogo no Alfredo Jaconi serão nove 
confrontos contra equipes que 
também já conhecem muito o time 
do técnico Marquinhos Santos. Isso 
faz com que a atenção seja 
redobrada para conseguir, ao 
menos, repetir o que houve de 
positivo no primeiro turno e corrigir 

os erros apresentados.
Na abertura da Série C, em 

Lucas do Rio Verde, o 0 a 0 
persistiu. O time do Mato Grosso, 
por sinal, não perde há seis jogos. 
Porém, só conquistou sua primeira 
vitória na última rodada, quando fez 
4 a 0 no Atlético-AC. De resto, 
empates. E três deles foram jogando 
longe do Estádio Passo das Emas. 
Isso dá o tom da dificuldade que o 
Juventude deve encontrar na 
partida.

“ Sabemos que é um time 

que vai  t razer  muita 
dificuldade. Se sabe também da 
importância do jogo. Tenho certeza 
que vamos fazer um grande 
trabalho,” afirmou o lateral-direito 
Lucas Mota.

Para o jogador alviverde, a 
partida diante do Luverdense é uma 
nova oportunidade para que ele 
tenha sequência na equipe titular. 
No clube desde o início da 
temporada, Lucas Mota atuou em 
apenas 12 minutos no Gauchão. 
Nesta Série C, já são duas partidas 
como titular. Se confirmado para 
segunda-feira, terá nova chance de 
mostrar seu futebol ao torcedor e ao 
técnico Marquinhos Santos.

“Estou bem tranquilo 
quanto a isso. Sempre vim 
trabalhando forte, procurando meu 
espaço. Tenho certeza que o 
Marquinhos dá oportunidade para 
todo mundo. A minha está chegando 
e tenho que agarrar com unhas e 
dentes,”afirmou o lateral.

Enquanto Marquinhos 
realizou treinos com portões 
fechados até o domingo, o time se 
prepara para outro reencontro, com 
os Jaconeros. A última lembrança 
em casa do  Juventude é a vitória por 
1 a 0 sobre o Volta Redonda. A 
memória da derrota para o Ypiranga, 
em Erechim, só será esquecida com 
triunfo em casa.

JUNTANDO CACOS

Cavalo pantaneiro e Ação se 
reforçam na segunda divisão

Poconé e SAF não descansam em seus dominios e estão afiando as chuteiras para a briga da segundona que abre duas vagas entre os seis times, para a elite de 2020

Poconet c/ Redação

Dois adversários prometem levantar grama e gols durante campeonato

Foto: Julio Fontes –Poconet

RETURNO SÉRIE-C

Juventude e Luverdense
recomeçam briga no sul

Assessoria c/ Redação

Juventude e Luverdense empataram no Passo das Emas no 1º turno   

Foto: Porthus Junior

Uma operação blitz da Lei Seca, realizada na madrugada de 
domingo último, (30), em frente à Praça Barão, em Cáceres, teve no total, 
15 autos de infração de trânsito registrados, uma prisão em flagrante e sete 
veículos apreendidos. A blitz contou com a participação do Detran, PRF, 
PM, e Coordenadoria de Trânsito de Cáceres e os bebuns foram 
guinchados à Del Pol. Página 04
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Estudantes do oitavo período do curso de medicina da 
Universidade do Estado de Mato Grosso receberam, instruções e 
demonstrações práticas do atendimento pré-hospitalar (APH) no Corpo de 
Bombeiros Militar em Cáceres. Os estudantes realizaram exercícios que 
permitiram a prática do que foi visto em sala de aula com o Suporte 
Avançado de Vida no Trauma (ATLS). Página 03

PRÉ-HOSPITALAR

Bombeiros ministram aula para 
alunos de medicina da Unemat

Estudantes conheceram as unidades de resgate, e demonstrações técnicas de manejo em casos de trauma físico, para garantir o suporte básico à vida

Aulas foram mionistradas aos 26 estudantes pelos ten. Luciano e do sgto Paulo  

Foto: Sgto. PM Paulo

ÁREA DE DIVERSÃO

FIPe e Ita-Park: gigantes
do maior evento no oeste

Curtir agradáveis horas na Area na da 
Sicmatur, palco do mega evento FIPe, um dos 
maiores da região oeste do país, é parada 
obrigatória, ainda mais com opções de diversão 
para a gurizada num dos melhores do Brasil, o 
ITA Park, que com sua gigante e segura 
estrutura, promete muitos brinquedos novos 
durante em sua estada no espaço festivo do 38º 
FIPe. 

Maior festiuval de pesca do planeta traz maior 
parque de diversões do oeste brasileiro  

Foto: JCC

HIGIENE E SAÚDE

Programa vai distribuir fraldas 
geriátricas à pacientes carentes

A prefeitura de Cáceres criou um programa 
municipal de fornecimento de fraldas para pessoas 
carentes com problemas de saúde que obrigam o 
uso do material. Podem receber as fraldas 
portadores de doenças crônico-degenerativas, de 
patologias que necessitam de cuidados especiais ou 
em caso de incapacidade funcional, seja ela 
provisória ou permanente. 

Página 03

Fraldas são para  portadores de doenças 
crônico-degenerativas e patologias especiais 

Foto: Ilustrativa

Originário da cidade de Pontes e Lacerda, onde foi empresário de 
locação de veículos e disk-jóquei em 2015,  chegando a alugar sete carros 
para a prefeitura, o mega traficante de drogas Ricardo Cosme Silva Santos, 
conhecido Pancadão, preso em julho de 2015, vai continuar no xilindró por 
um bom tempo. No final de semana o Supremo Tribunal Federal negou HC 
em seu favor. Página 04

HABEAS CANA

STF breca recurso e segura
pancadão atras das grades

Rebordosa policial fechou Pancadão na capital em 2015  e STF jogou a chave fora  

Foto: Arquivo

BAFÃO FLEX

Policiais fecham bebuns em
blitz no centrão de Cáceres

No total, foram realizados 84 procedimentos e bebados autuados

Foto: Divulgação 16º CR
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