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Esotérico
A Lua em Capricórnio se une 
a Saturno e Plutão no mesmo 
signo indicando um dia de 
reflexão e necessidade de 
aprofundar sentimentos. 
Aprofunde e faça uma 

limpeza, mas se deixe levar pelo 
pessimismo. Em relação aos negócios, 
procure não envolver-se em novos 
investimentos, especialmente os de risco.

A Lua em Capricórnio se 
une a Saturno e Plutão no 
mesmo signo indicando um 
dia de introspecção e 
necessidade de distanciar-

se de pessoas nocivas. Sua paciência está 
no limite. Não é um bom momento para 
assinar acordos e parcerias. Deixe para 
amanhã, pois essa energia é passageira.

A Lua em Capricórnio se 
une a Saturno e Plutão no 
mesmo signo indicando um 
dia de movimento em 
projetos profissionais, que 
podem passar por uma 

revisão detalhada. Não se deixe levar 
pelo pessimismo do dia, mesmo que 
notícias não tão boas cheguem até você. 
Essa energia é passageira.

A Lua em Capricórnio se une 
a Saturno e Plutão no mesmo 
signo indicando um dia de 
enfrentamento de problemas 
com pro je tos  fu tu ros ,  
especialmente se estiver 

envolvido em viagens e pessoas 
estrangeiras. Sua fé e otimismo podem 
abalar-se, no entanto, você não deve se 
deixar levar pelo baixo astral.

A Lua em Capricórnio se une 
a Saturno e Plutão no mesmo 
signo indicando um dia 
intenso de enfrentamento de 
problemas em projetos de 
trabalho. O momento pode 

estar relacionado com aumento de 
exigências e responsabilidades. Procure 
focar no que for importante, sem estresse e 
deixe o dia passar.

A Lua em Capricórnio se 
une a Saturno e Plutão no 
mesmo signo indicando um 
dia de distanciamento 
emocional e necessidade de 

dedicar-se a projetos que dependam 
somente de você. O momento pode 
envolver baixa da energia vital e certo 
pessimismo. Procure não se deixar levar 
pelo baixo astral.

A Lua em Capricórnio se une a 
Saturno e Plutão no mesmo 
signo indicando um dia de 
maior envolvimento com sua 

vida material e financeira. Chegou a hora 
de organizar mais detalhadamente suas 
finanças. Se um pagamento atrasar, 
mantenha a calma, pois essa energia é 
passageira.

A Lua em seu signo se une a 
Saturno e Plutão indicando um 
dia de interiorização e 
despertar para seu mundo 

emocional, que passa por um momento 
de aprofundamento. Procure não se 
deixar levar pelo pessimismo. O dia é 
ótimo para efetivar responsabilidades e 
compromissos.

A Lua em Capricórnio se une a 
Saturno e Plutão no mesmo 
signo indicando um dia de 
interiorização e contato com 
suas emoções, especialmente 

as que envolvem um passado recente. 
Você vai preferir a intimidade com 
pessoas próximas a qualquer atividade 
social. Não se deixe dominar pelo 
pessimismo.

A Lua em Capricórnio se une a 
Saturno e Plutão no mesmo 
signo indicando um dia de 
interiorização e necessidade de 
ficar mais perto dos seus. O dia 

é ótimo para organizar sua casa e 
documentos. Um de seus pais pode 
precisar de sua ajuda e carinho. Procure 
não mergulhar muito em seu mundo 
emocional.

A Lua em Capricórnio se une a 
Saturno e Plutão no mesmo 
signo indicando um dia de 
observação e poucas palavras. 
Aprove i te  es ta  energ ia  

introspectiva para colocar os estudos e as 
leituras em dia. Procure, se puder, adiar 
assinatura de documentos importantes, 
especialmente contratos.

A Lua em Capricórnio se une a 
Saturno e Plutão no mesmo 
signo indicando um dia de 
enfrentamento de problemas e 

dificuldades com clientes. Deixe os 
novos contatos comerciais para amanhã. 
Um problema com um contrato deve ser 
solucionado depois  de extensa 
negociação.

SOCIAL

By Rosane Michels

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

Quem reuniu a família e amigos numa festa 
descontraída para celebrar mais um 
aniversário, foi o patriarca Roney Leite 
Martins que recebeu os calorosos abraços 
dos filhos, netos, esposa e rol de amigos. Que 
Deus lhe conceda um ano com muita saúde e 
felicidades.

Vivas ao promoter Sergio Simões que 
completa hoje mais um ano de vida. 
Parabéns! Muita saúde, muita paz e muito 
amor. Que Deus te proteja sempre. Feliz 
Aniversário!

Comemorou data nova Ronivon Barros,  que começou o dia 
brindando com a família, festejando  o  dia especial regado a bolo 
e muito carinho de sua mulher Celci e filhos. Feliz Niver.

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

Destaque VIP ao médico cacerense Alfredo Pinto de Arruda 
que lança no dia 21 do corrente mês sua obra "Lembranças e 
Sonhos". Orenomado cardiologista narra em 234 páginas, os 
momentos mais marcantes, distribuídos em três partes: a 
infância no Pantanal do Mato Grosso; os estudos na 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro  e os anos de 
trabalho e alegrias em Campo Grande.
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m assembleia geral, 
realizada na tarde da Eúltima sexta-feira (9), os 

profissionais da educação 
decidiram pôr fim à greve, 
aceitando a proposta do Governo 
do Estado. As aulas em 38% das 
unidades educacionais do estado, 
que ainda estavam com as 
atividades paralisadas, estão 

Seduc vai encaminhar às 
escolas um orientativo de como 
proceder para realizar reposição 
das aulas. A última proposta do 
Governo do Estado para encerrar 
a greve foi feita na última 
segunda-feira (5).

A p ropos ta  não  só  
contempla os profissionais 
lotados na Secretaria de Estado 

previstas para voltar amanhã, 
(14).

Porém, antes mesmo da 
assembleia, várias escolas no 
estado já haviam decidido 
r e t o r n a r  à s  a t i v i d a d e s  
independentemente da decisão do 
S i n t e p  ( S i n d i c a t o  d o s  
Trabalhadores do Ensino Público 
de Mato Grosso). Nesta semana, a 

Ambiente e Fazenda.
Apesar do retorno às 

aulas, os servidores decidiram 
que permanecerão em estado de 
greve – ou seja, continuarão 
cobrando melhorias na Educação 
e que o Governo pague os 
reajustes salariais cobrados pela 
categoria, sob o risco de nova 
paralisação.

A proposta do Governo 
foi alvo de divergências entre 
membros do Sintep, sindicato 
que representa os servidores da 
Educação. 

E n q u a n t o  a l g u n s  
defendiam que a proposição fosse 
aceita, outros eram contra, por 
considerar que a medida era 
incerta e não havia definição 
sobre  as  concessões  dos  
benefícios.

os servidores públicos 
estaduais, com o objetivo de 
assegurar a Revisão Geral Anual 
(RGA) e os demais aumentos 
previstos em lei.

N a  p r o p o s i ç ã o  
apresentada, assim que o Estado 
voltar aos limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), 
todo o espaço fiscal aberto abaixo 
de 49% da Receita Corrente 
Líquida (RCL) será usado para a 
concessão da RGA e dos 
aumentos remuneratórios aos 
servidores.

Deste espaço fiscal, 75% 
será destinado à RGA para todos 
os servidores públicos e os 25% 
restantes para os reajustes já 
concedidos nas leis de carreira – 
q u e  b e n e f i c i a r i a m  o s  
profissionais da Educação, Meio 

marca VW, cor branca de 
transporte com cilindros de 
oxigênio e a logomarca da 
empresa. 

Se  t ra tando  de  um 
caminhão com as mesmas 
características do qual foi dado 
como roubado, foi feita a 
checagem através da base policial 
de fronteira, que confirmou se 
tratar do caminhão roubado.

Diante da ocorrência, foi 
confeccionado o boletim de 
ocorrências e passado o caso para 
a Delegacia de Polícia Judiciaria 
Civil de Porto Esperidião, que se 
encarregou de comunicar-se com 
a  v i t i m a ,  e f e t u a n d o  
posteriormente a devolução do 
bruto, que com certeza seria 
trocado por cocaína na Bolívia.

urante a manhã de 
domingo último, (11), Dpoliciais do Gefron, após 

recebimento de um comunicado a 
respeito do roubo de dois 
caminhões de uma empresa de 
oxigênio, saíram em diligencias 
atrás de localizar os veículos e 
eventuais ladrões. 

Um dos caminhões havia 
sido recuperado pela PRF nas 
proximidades da Serra do 
Mangaval, e as informações 
davam conta de que o outro havia 
seguido em sentido a cidade de 
Porto Esperidião.

Após tal comunicado, as 
equipes do Gefron saíram em 
diligencia em diversos pontos do 
município, culminando por 
localizaram o tal caminhão, da 

Aulas recomeçam amanhã com
o fim da greve dos professores

A última proposta do Governo do Estado para encerrar a greve foi feita na última segunda-feira (5)
CONSENSO NA LUTA

Da Redação

Algumas escolas em Cáceres já haviam voltado às aulas na semana passada 

GEFRON EM AÇÃO

Recuperado caminhão de
oxigênio roubado no Porto
Gefron/MT c/ Redação

Caminhão seria levado para o escambo do narcotráfico boliviano  
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Ultimamente nos deparamos com 
uma afirmação sobejamente arcaica e 
desinformada de que o desmatamento na 
amazônia seria boataria de pessoas inimigas 
do Brasil, para comprometer nosso mercado 
exportador com a Europa, colocando em 
duvida o satélite do Inpe, cujas medições 
mostram o processo de desertificação da 
floresta reconhecida como um repositório 
de serviços ecológicos, não só para os povos 
indígenas e as comunidades locais, mas 
também para o restante do mundo. 

Que os dados teriam de passar por 
xis e ipsilon, fulano, sicrano e beltrano, 
carimbos e os cambaus, como se fosse 
possível tapar o sol com a peneira, varrer 
praia e enxugar gelo, mesmo porque não é só 
o Inpe que monitora via satélite a imensa, 
porém, ameaçada floresta amazônica. 

As imagens observadas pelos 
satélites que compõem o sistema de 
monitoramento da referida, são públicas, 
abertas para qualquer pessoa, mediante 
alertas diários via Deter, sobre onde a 
destruição está acontecendo. Para os mal-
intencionados, e ou, desinformados, 
importante destacar que além do Inpe, as 
potencias mundiais, (Europa,Ásia e States) 
mapeiam diariamente a florestaamazônica;  
que os dados sobre desmatamento são 
registrados também, pelo Sentinel-1 da 
Agência Espacial Europeia (ESA), que tem 
a vantagem de conseguir monitorar a 
floresta mesmo no período de chuvas, 
quando há muitas nuvens sobre a região. 

Para o governo de alguns do 
governo, o Sentinel-1 tem a vantagem de 
operar em uma faixa do espectro 
eletromagnético, e, lançado no espaço em 
2014 pelos europeus, é usado para monitorar 
desde o degelo do Ártico até terremotos e 
vulcões. Será que ainda existem algumas 
dúvidas quanto ao mapeamento delator do 
desmatamento da amazônia? 

Claro, que num país como The 
Brezil, a gente não duvida de mais nada.O 

leitor deve se lembrar que há 10 
anos passados, os políticos queriam dominar 
o astro-rei, Sol, e se não lembra, n]ão custa 
refrescar a memória e voltar àquele 18 de 
setembro de 2009, quando um deputado 
propôs na Câmara Federal, a unificação dos 
quatro fusos horários do país, justificando 
que o  horário deveria se adaptar às pessoas e 
não as pessoas ao horário, como se pudesse 
por decreto dominar o giro que a Terra 
realiza em torno de si mesma. 

Para os gravatinhas analfaburros, a 
gente explica que o movimento de rotação 
tem como conseqüência, o fato de que 
diferentes partes do planeta ficam dia ou 
noite em momentos diferentes; que os fusos 
horários, ou, zonas horárias, foram 
estabelecidos por meio da Conferência 
Internacional do Primeiro Meridiano em 

Washington, (1884), dividindo-se o 
mundo em 24 fusos horários distintos e o 
fuso referencial para a determinação das 
horas passou a ser o de Greenwich; 
Fechando, que os  8.516.000 km² do Brasil, 
o tornam uma extensão continental, daí, os 
fusos, e, que apesar dos fake-vóx de 
caneteiros, não se domina por caprichos as 
fronteiras do tempo. Será que precisa ainda 
explicar mais para esses nossos empregados 
políticos de mandato que o desmatamento é 
uma triste realidade? 

Não seria por acaso, que a 
Alemanha anunciou a suspensão do 
investimento de R$ 155 milhões na 
Amazônia, preju devido a meros caprichos 
de uma politica macunaíma regada a 
besteiróis egocêtricos; Verdinhas que caem 
e voam pelo espaço, como as das árvores.

Marcelo mora embaixo de um 
viaduto. Sua filha de 7 anos vive com ele. 
Todo dia, Marcelo acorda e vai atrás de 
alimento para si e para sua filha. Às vezes, 
Marcelo consegue algum pacote de balas 
para vender nos sinais ou em pontos 
movimentados. Mas às vezes seguranças 
encrencam com a presença de Marcelo e 
ele não consegue fazer suas vendas. Às 
vezes, Marcelo pede esmola. Alguns dão, 
mas muitos manifestam repulsa ou o 
ignoram. Parece que um morador de rua 
não merece sequer ser notado. Talvez 
porque esteja sujo, talvez porque pareça 
perigoso. É como se Marcelo fosse 
invisível. “A gente é totalmente excluído 
da sociedade”, ele diz.

Um dia, Marcelo pedia esmola na 
frente de um bar. O dono do bar, quando o 
viu incomodando seus clientes, partiu 
para a agressão. Às vezes é melhor nem 
ser visto, mesmo. Marcelo tem uma filha 
de 19 anos que vive em Pernambuco. Ele 
veio para São Paulo com a mãe dela, sua 
esposa, mas esta morreu um ano e pouco 
depois. Marcelo fica angustiado porque 
não pode dar notícias nem visitar sua 

filha. 
A culpa pesa sobre seus ombros. 

Mas Marcelo não pode se abater. Ele tem 
uma filha para sustentar. Um dia, Marcelo 
ganhou de uma boa alma uma caixa de 
chocolates. Vendeu a caixa inteira e 
conseguiu 150 reais. Com o dinheiro, 
dormiu duas noites em um hotel com a 
filha. Vê-la sentada em uma cama de 
verdade, assistindo desenho animado pela 
manhã, encheu seu peito de alegria.

Mas a alegria foi breve. Em 
seguida eles voltaram para a rua. Para a 
desgraça que é morar na rua. A menina 
está estudando. A assistente social 
arrumou um colégio para ela. Uma outra 
boa alma ajuda Marcelo e a sua filha de 
vez em quando, cozinhando para eles e 
abrigando a menina. Marcelo não pode 
esmorecer. Se ele deixar faltar o básico 
para sua filha, a assistente social vai lhe 
tirar a criança. Marcelo tem procurado 
trabalho. 

Ele fez uma entrevista de emprego 
esses dias. Sua ficha estava sendo 
preenchida por um cara que dizia que já 
estava tudo certo. O emprego era dele. 
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DEDUÇÕES ZERO

PROMESSINHA

PRIMA DA CPMF

ESCRAVIDÃO

CÁCERES 13 NA NOTA

Aos colegas doutores fiscais da Justiça e do 
Direito, companheiros advogados, (por 
questão de foro íntimo nos aposentamos da 
função ) sempre em tempo, aquele abraço 
pelo 11 de agosto, domingo último, o Dia 
do Advogado; para os estudantes, nossa 
congratulação, pois na mesma data se 
comemorou o dia deles; Aos garçons, 
vitimas dos Pinduras, também os 
cumprimentos pelo seu dia, 11 de agosto:  
E neste 13 de agosto, a saudação vai para os 
economistas pela sua efeméride.

A reforma tributária que o governo 
pretende apresentar na 2ª quinzena deste 
mês, deve trazer mudanças no Imposto de 
Renda e se analisarmos friamente, sem 
paixonites politicas, prá pior. Veja o leitor 
que o tal ministro Posto Ipiranga Paulo 
Guedes, indicou que deve ser proposto o 
fim das deduções no Imposto de Renda, 
como aquelas com gastos em saúde e 
educação. Quer dizer, o trabalhador no 
geral, vai pagar pelo bruto e não mais pelo 
líquido; isso é que é liquidar mesmo o 
povo!

Nas campanhas à presidente, os dois 
finalistas da corrida eleitoral apregoaram 
aos quatro cantos, que quem ganhasse até 
cinco salários mínimos estaria isento de 
pagar o famigerado Imposto de Renda e até 
agora, o vencedor não falou mais nisso, 
pelo contrário, com a tal reforma tributária, 
que vem por aí, pra beneficiar banqueiros e 
grande empresários, a meta é escalpelar o 
trabalhador, inclusive com a prima da 
maldita CPMF, tá lascado, mano!

O governo anunciou a intenção de instituir 
um tributo eletrônico sobre pagamentos e 
recebimentos, que abrangeria todas as 
movimentações financeiras, semelhante à 
extinta CPMF e colocar esse novo tributo 
no lugar da contribuição patronal sobre a 
folha de pagamentos, que seria extinta, 
para estimular o emprego no país. Taí, mais 
uma palhaçada, como gerar mais empregos 
onerando ainda mais o empregador?

Vigilantes terceirizados da MJB Vigilância 
e Segurança fecharam, na manhã da sexta-
feira (9), a guarita da UFMT em Cuia, num 
protesto contra os três meses de salários 
atrasados. Eles alegam que tentaram 
estabelecer diálogo com a empresa e o 
sindicato da categoria, mas não tiveram 
sucesso. Vamos por partes, a empresa está 
errada pois ninguém é escravo; os 
vigilantes não vigiam os próprios direitos, 
ora, ficou sem pagamento 10 dias após o 1º 
mês, greve no patrão! Esperar 3 meses, é 
perda de tempo, fecha a conta e passa 
régua, vai prá casa morgar, compadre!

O primeiro sorteio do Programa Nota MT 
realizado na última quinta-feira (8), 
premiou 983 consumidores de 60 
municípios mato-grossenses, (em Cáceres 
foram 13 premiados) e de três cidades dos 
Estados de Goiás, Alagoas e Espírito 
Santo. Os dados foram revelados na 
m a n h ã  d e s t a  s e x t a - f e i r a  p e l a  
Superintendência de Tecnologia da 
Informação da Secretaria de Estado de 
Fazenda.

EDITORIA

Mas aí chegou a parte do 
endereço. Marcelo não mentiu. Disse que 
é morador de rua, mas está disposto a 
fazer de tudo, de se esforçar ao máximo, 
de ajudar como puder. Mas sem endereço 
fixo não rola. Marcelo perdeu a vaga. 

Mas Marcelo não pode fraquejar. 
Ele  não pode deixar  sua f i lha 
desamparada. Marcelo acredita que Deus 
está sempre com ele, lhe mostrando o 
caminho. Mas ele sabe que isso não basta. 
Marcelo sabe que tem que ir à luta. 
Enquanto não percebermos que o 
próximo é um reflexo nosso e que o 
tratamento que damos a ele estamos, no 
fundo, dando a nós mesmos, estaremos 
condenados a viver sob os desígnios 
sinistros do egoísmo e do medo. 

Enquanto a luta do Marcelo não 
for a luta de todo mundo, não teremos 
ainda atingido a condição humana. Não 
faça com os outros o que você não quer 
que seja feito com você; Você finge não 
ver e isso dá câncer. (Legião Urbana) 
***___Pedro Breier - é graduado em 
direito pela UFRGS, articulista do site 
Capezinho.

A Condição Humana

Deus e o diabo na terra do Sol
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Energisa vai até a sua casa 
e faz a leitura efetivamente, você 
tem um resíduo a pagar não só do 
mês vigente, mas do mês anterior 
que não foi pago, pela falta de 
medição. 

Então isso torna muito 
onerosa a sua conta e isso acontece 
porque há uma má prestação de 
serviço da empresa nesse sentido”, 
explicou Gisela.

Acrescenta que a Energisa 
as vezes deixa de contratar mais 
pessoas, “e por causa disso não faz 

a leitura todos os meses de 
todos os consumidores”. Segundo 
ela, esse procedimento deveria ser 
uma regra e não exceção, 
principalmente na área urbana. 

Ela acrescenta ainda que 
em relação a Energisa, a grande 
reclamação que chega ao Procon 
continua sendo a cobrança 
indevida, que, em muitos casos, a 
conta de luz chega a dobrar de um 
mês para o outro. Ressalta que isso 
tem ocorrido justamente pela falta 
de leitura presencial, quando 
ocorre a cobrança por estimativa.

No mês seguinte, explica 
Gisela, quando é feita a medição 

na casa da pessoa, o valor 
da conta praticamente dobra, 
“porque entra no cálculo o 
consumo do mês passado que não 
foi aferido pela concessionária”. 

A bandeira vermelha foi 
anunciada no final de julho pela 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). 

Ela é comum a partir do 
mês de agosto, considerado um 
período de escassez de chuva, com 
tendência de redução dos níveis 
dos principais reservatórios. 

Esse cenário, conforme a 
agência, requer o aumento da 
geração termelétrica.

 super intendente  do 
Procon de Mato Grosso, AGisela Simona, destaca 

que, durante o período da bandeira 
vermelha, os consumidores 
precisam ficar atentos com a 
leitura por estimativa, que pode 
dobrar o valor da conta de luz de 
um mês para o outro. 

Desde 1° de agosto que a 
Energisa passou a cobrar a taxa de 
bandeira vermelha na conta de luz, 
que terá o aumento extra de R$ 4 a 
cada 100 quilowatts-hora 

consumidos (kWh).
Diante do cenário, Gisela 

destaca que é importante que as 
pessoas tenham cautela no 
consumo para não se assustarem 
com as faturas. Ressalta que os 
consumidores precisam ficar 
atentos se a Energisa de fato está 
fazendo a leitura de consumo do 
imóvel ou se a medição é por 
estimativa.“Porque nós temos 
muito problema com a leitura por 
estimativa e na verdade quando no 
mês seguinte, por exemplo, a 

 apreensão de pescado 
irregular nos rios do AEstado de Mato Grosso 

registrou um aumento de 28% 
durante o primeiro semestre deste 
ano em relação ao mesmo período 
do ano passado. A informação é 
Coordenadoria de Fiscalização de 
Fauna da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente (Sema-MT).

S o m e n t e  n o s  s e t e  
primeiros meses de 2019, a 
coordenadoria apreendeu quase 
seis toneladas de pescado. Além 
disso, há um registro que 
demonstra o aumento de 184% no 
volume de apreensão de redes, de 
212% no caso das tarrafas e de 
3 5 0 %  n o  c a s o  d e  a r m a s  
apreendidas. As multas aplicadas 
também cresceram e chegam a R$ 
405 mil, um aumento de 135% em 
relação ao ano passado. 

D e  a c o r d o  c o m  o  
coordenador de Fiscalização, 
major da Polícia Militar Jean Carlo 
Holz,  o maior volume de 
apreensão é registrado ao longo do 

rio Cuiabá, mas há um 
volume considerável nas regiões 
Nordeste e Norte do Estado. 

Ainda, segundo ele, o 
volume de apreensão é resultado 
de um melhor planejamento das 
ações de fiscalização e da 
contribuição de informações 
repassadas à Sema sobre a maior 
incidência da pesca predatória.

O presidente da Federação 
de Pesca Esportiva e Amadora, 
Tarso Lopes, comemora os 
números e diz que os que atuam no 
turismo e na pesca esportiva estão 
entre os que contribuem com 
informações e denúncias da 
prática da pesca predatória. 

“Essa atividade prejudica 
não só o meio ambiente, mas um 
importante segmento da economia 
e do turismo no Estado, que é a 
pesca esportiva”, diz. 

Segundo ele, é preciso 
continuar investindo em maior 
estrutura para as equipes de 
fiscalização e num programa 
eficiente de educação ambiental.

CONTA DE LUZ

Procon alerta consumidores
sobre leitura por estimativa

Para Gisela Simona, superintendente do Procon, os consumidores precisam  ficar atentos se a Energisa de fato está fazendo a leitura de consumo do imóvel

Procon/MT c/ Redação

Consumidor pode estar pagando a conta do mês anterior, novamente 

PRIMEIRO SEMESTRE

Pesca irregular gera mais
de R$ 400 mil em multas

Sema/MT c/ Redação

Foto: Assessoria

Houve grande aumento na apreensão de redes e tarrafas  

Foto: Ilustrativa

Cáceres-MT, terça-feira 13 de agosto de 201904

da associação podem ter gerado, 
somente no ano de 2019, um prejuízo 
aproximado de R$ 1 milhão às vítimas. 

Em Mato Grosso a maioria dos 
veículos furtados pelos criminosos eram 
caminhonetes, como Hilux e Amarok.

Alexandre Domingos Santana, 

milhão com furto de carros de locadoras 
em Cáceres e na capital paulista.

A operação apurou que um 
grupo criminoso especializado, furtava 
veículos de empresas locadoras, levando 
os mesmos, para a Bolívia, estimando-se 
que os crimes cometidos pelos integrantes 

 Polícia Civil do Piauí efetuou, na 
tarde desta quinta-feira (8), a prisão Ade quatro pessoas suspeitas de 

integrar uma quadrilha que estava traficando 
drogas em Teresina, sobretudo crack. Entre 
os presos há uma mulher, Edilaine Cassola 
Ferreira, e três homens - Elielton Pereira 
Portela, Pedro Vítor Rosa da Silva e Valdir 
Alves Caldeira. De acordo com o delegado 
Cadena Júnior, coordenador da Delegacia de 
Prevenção e Repressão a Entorpecentes 
(Depre), Valdir é casado com Edilaine 
Cassola, e seria o líder do grupo criminoso. 
Ele usava uma identidade falsa, com o nome 
Valdeir Alves Caldeira, e já teria forjado a 
própria morte, para não ser localizado pela 
Polícia.

Os integrantes da quadrilha 
estavam sendo monitorados há cerca de 
quatro meses pela Polícia Civil do Piauí. 
"Estava tendo uma grande rotatividade de 
veículos, alguns de luxo, e inclusive de um 
jet ski na residência de Valdeir Caldeira. Isso 
começou a chamar atenção da vizinhança. 
Recebemos denúncias anônimas, fizemos o 
monitoramento e hoje houve uma 
movimentação muito grande na residência, o 
que chamou a atenção dos investigadores 
que estavam em campo. Nós pedimos à 
Justiça a busca em três endereços, que foi 
concedida diligentemente pelo juíz Luís 

de São Paulo, é apontado como 
chefe do grupo criminoso, e responsável 
por firmar alguns dos contratos de locação 
e coordenar as atividades dos demais 
envolvidos. 

E m  S ã o  P a u l o ,  d u r a n t e  
cumprimento da ordem judicial, foram 
encontrados na residência de Alexandre 
diversas chaves de veículos locados e que 
foram furtados e encaminhados a Bolívia, 
e documentos públicos falsificados. As 
investigações ainda apontam que a 
associação criminosa atuava em São 
Paulo, Mato Grosso e Rondônia.

No desmonte da quadrilha foram 
identificados os integrantes Wilton Jhon 
Ferreira de Souza, José Márcio Mendes e 
Gerson do Nascimento Melo, moradores 
em Cáceres. 

Os três, além da função de firmar 

 Delegacia Especializada em 
Repressão a Roubos e Furtos de AVeículos Automotores da capital, 

(DERRFVA) deflagrou a operação 
"Rentalis", na manhã da última sexta feira, 
(9) visando desarticular uma quadrilha 
que causou prejuízo aproximado de R$ 1 

e um revólver calibre 38. Na 
residência do casal também estavam todos os 
veículos apreendidos, além de seis tabletes 
de crack, R$ 11.100 em dinheiro e cheques 
de R$ 50 mil a R$ 100 mil, pagos a pessoas 
do Mato Grosso.

H e n r i q u e ,  d a  C e n t r a l  d e  
Inquéritos, e conseguimos lograr êxito", 
detalhou o delegado Cadena Júnior. Na casa 
onde Valdeir Caldeira morava com Edilaine 
Cassola, os policiais da Depre apreenderam 
onze veículos, um jet ski, quase 8 kg de crack 

Presente à cerimônia de 
inauguração, a vice-prefeita de Cáceres 
Eliene Liberato Dias, lembrado o Dia da 
Lei Maria da Penha, enalteceu a iniciativa 
da regional de Cáceres, avaliando  como 
positiva a atenção do governo em atender 
a demanda, ampliando o espaço da PJC 
neste contexto em nossa cidade.

A nova sede da Delegacia de 
Defesa da Mulher,ocupa um prédio, que 
dispõe de acessibilidade aos portadores de 
deficiência e idosos, com banheiros em 
conformidade às suas necessidades. Uma 
das novidades da delegacia é a 
brinquedoteca para amparo das crianças e 
adolescentes em atendimento na unidade, 
ou aquelas que acompanham as mães 
durante procedimentos.

A delegacia conta com uma sala 
de escuta especializada para oitivas de 
crianças vítimas de abuso sexual, de 
acordo com a lei 13.341/2017, com 
espaço acoplado para o delegado, 
escrivão, advogado e outras pessoas 
autorizadas a acompanhar oitivas de 
menores durante as formalidades do ato. 
Pelo projeto Luz é uma psicóloga do 
Ministério Público colherá o depoimento 
dessa criança, explicou a delegada Judá 
Maali Pinheiro Marcondes

A nova unidade tem ainda, salas 
de atendimento psicossocial para 
assistência às vítimas de violência 
doméstica e familiar contra a mulher; de 
atendimento jurídico em parceria com a 
OAB e Unemat, com alunos estagiários 
sob a supervisão de professore e 
advogados,  que deverão prestar 
assistência jurídica no âmbito familiar.

omo divulgado na edição anterior 
por este periódico, a Delegacia CEspecializada de Defesa da 

Mulher, Criança e Idoso em Cáceres, teve 
sua nova sede inaugurada na manhã da 
ú l t i m a  s e x t a - f e i r a ,  e m  
amplasdependências num prédio 
totalmente reformado e adequado para os 
fins propostos, sito à Rua General Osório 
1084, centro.

O solene ato inaugural contou 
com a presença de autoridades da cúpula 
da Policia Civil de Cuiabá e locais, 
recepcionadas pela titular, delegada Judá 
Maali Pinheiro Marcondes, que destacou 

a importância da especializada, 
lembrando que em 2018, foram cerca de 
700 inquéritos instaurados, a maioria, 
concluídos. Para ela, o resultado de um 
trabalho sério, junção de esforços das 
equipes, salvaguardando a lei e a justiça 
na PJC e agora, com mais condições 
estruturais, referindo-se ao novo prédio, 
uma conquista de Cáceres junto à 
Secretaria de Segurança Pública do 
Estado, no sentido de ampliar o 
atendimento à defesa das Mulheres, 
vitimas da violência, que da agressão 
moral, pode chegar ao feminicidio, se não 
contida a tempo.

contratos de locação de veículos 
em seus nomes, eram os responsáveis por 
conduzir os automóveis subtraídos até a 
Bolívia, onde eram entregues a 
receptadores residentes naquele país.

Laura Michely da Silva Oliveira 
(mulher de Wilton Jhon) e Geisa Lucia da 
Silva (mulher de Gerson Nascimento) 
eram responsáveis por firmar contratos de 
locação e entregar os veículos locados aos 
demais integrantes da associação, a fim 
que estes levassem os automóveis 
furtados à Bolívia.

Eles devem responder pelos 
crimes de furto qualificado, estelionato, 
receptação, associação criminosa, falsa 
comunicação de crime e lavagem de 
dinheiro. Em uma das ações da quadrilha, 
os envolvidos tentaram furtar uma 
Mercedez Bens avaliada em R$ 150 mil, o 
qual seria levado para a Bolívia, mas o 
pesado veículo foi recuperado em 
Cáceres.

CARROS/DROGAS

Polícia desmontou quadrilha
com ramificação em Cáceres

Em Cáceres, a DERRFVA recebeu o apoio da Defron e em São Paulo as ações foram realizadas entre a DERRFVA e 1ª DIVECAR do DEIC da Polícia Civil

Assessoria c/ Redação

Wilton, José Márcio, Gerson, Laura e Geisa, integravam o bando segundo a polícia  

Fotos: Assessoria

INAUGURAÇÃO

Delegacia da Mulher de Cáceres
 começa a semana em nova sede

Da Redação

Inauguração da nova sede amplia segurança das mulheres em Cáceres 

Casal de MT, Valdir Alves Caldeira/Edilaine Cassola Ferreira  

REI DAS DROGAS

Morto da fronteira, foi preso
como capo do pó no nordeste
Fala-Piauí, c/ Redação

Fotos: Reprodução

Foto: Facebook
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m gravíssimo acidente 
registrado na manhã de Uontem, (6h50) na altura 

do KM 737 da rodovia BR 070, 
proximidades da Praia do Julião, 
na zona rural de Cáceres, deixou 
um saldo de três mortos e uma 
quarta vitima ferida em estado 
grave Alessando Luiz de 
Alcântara Coelho, 40, foi 
socorrido com vida, em estado 
grave, continua internada no 
Hospital Regional local. 

As vitimas fatais: Luiz da 
Guia Cintra de Alcântara, 58, que 
estava na direção, Wilson André 
de Alcântara, conhecido como 
'baixinho do espetinho' e 
Rosenildo do Espírito Santo, 
morreram no local do acidente.

S e g u n d o  a  P o l í c i a  
Rodoviária Federal (PRF), que 
ainda investiga as reais causas do 
trágico acidente, o Renault 
Duster de cor preta, placas PXJ 
4547, dirigido por Luiz da Guia, 
ao sair da pista, bateu em um 
barranco, vindo a cair nas águas 
do Rio Paraguai, submergindo.

Equipes da Polícia Civil e 
Corpo de Bombeiros foram 
chamados ao local, 

Méd ico  Lega l  pa ra  
necropsia e liberação aos 
familiares para sepultamento. 

Segundo informações da 
policia, o condutor do Duster 

providenciando-se a  
remoção do veículo sinistrado, 
com a ajuda de um guincho e dos 
cadáveres, que retirados do 
interior do Duster, foram 

s u a  m u l h e r  e  u m  
passageiro. O condutor da Zafira, 
sofreu só ferimentos.

Já na segunda feira fatal 
para os cacerenses, outro 
acidente  envolvendo um veículo 
Jeep Compass e uma carreta 
carregada de gás GLP,  aconteceu 
na BR 364, entre Várzea Grande e 
Jangada, resultando na morte de  
quatro pessoas.

Luiz da Guia, teria 
provavelmente dormido no 
volante no momento em que 
ocorreu o acidente.

Complementando as  
tragédias dos últimos dias nas 
rodovias de MT, no domingo (11) 
após um acidente no KM 90 da  
BR-070, próximo ao município 
de General Carneiro, um Celta e 
um Zafira bateram de frente, 
morrendo o motorista do Celta, 

Major João Carlos.
D o m i n g o  p a s s a d o ,  

aconteceu na entrada da Catedral, 
logo após a missa, o Café 
Especia l  de  Jesus ,  numa 
homenagem especial ao Dia dos 
Pais, Vinhatti disse que em outras 
efemérides como o Dia das Mães 
e Páscoa, acontecem os cafés 
especiais também. 

No evento alusivo aos 
Pais, além do café reforçado 
houve a entrega de um terço-
brinde aos presentes na saída da 
missa celebrada pelo Padre 
Sandro, uma forma carinhosa de 
lembrar São José, o Pai terreno de 
Cristo.

ealizado pelo Ministério 
da Promoção Humana, do RGrupo de Oração Santa 

Te r e z i n h a  d a  R e n o v a ç ã o  
Carismática Católica, da Catedral 
de São Luiz de Cáceres, o Café 
com Jesus, há cerca de oito anos, 
faz parte das ações voluntárias 
dos servos, sob a coordenação de 
Luciana Gatass Crepaldi, sempre 
nas manhãs de domingo em 
praças da cidade. 

Além de divulgar os atos 
d a  i g r e j a ,  r e f o r ç a r  a  
evangelização e servir de 

congraçamento entre os jovens, o 
evento busca também, ajudar as 
pessoas humildes que muitas 
vezes nem o quebra-jejum tem 
em sua manhã domingueira.

Conforme o servo Lucas 
Vinhatti, antes era em frente a 
Igreja do Perpétuo Socorro na 
Avenida Sete de Setembro, 
servindo o café com pão, bolacha, 
bolo, aos garis, parentes que 
traziam pacientes ao Hospital São 
Luiz e demais pessoas que 
circulava pelo local. Depois 
mudou de lugar, exemplo, a Praça 

 Secretaria Municipal de 
S a ú d e  a t r a v é s  d a  AC o o r d e n a d o r i a  d a s  

Unidades Básicas de Saúde 
divulga o calendário  de 
atendimento dos médicos na 
Zona Rural. 

Confira o calendário de 
atendimentos para este mês de 
agosto: dia 2, bairro do Limão; 
dia 6, no Paiol; no dia 14, o 
distrito do Clarinópolis; dia 21, 
em Laranjeira, dia 24 em Nova 
Cáceres (4º Linhão), dia 27, no 
Limoeiro e dia 30, encerrando o 
mês, na Corixinha.

Os atendimentos são 
realizados mensalmente nas 

comunidades rurais do 
município e dentre os serviços 
executados pela SMS estão: 
a tendimentos  médicos  de  
diagnóstico, exames de glicemia, 
aferição de pressão, palestras, 
entrega de medicamentos, 
orientações diversas a respeito da 
saúde aos moradores, dentre 
ouras atividades. 

A equipe é composta pela 
médica Fernanda Castrillon 
Leiva Rolim, a técnica em 
enfermagem Eliane da Chaga 
Oliveira Campos, a nutricionista 
Rosane Alves Vilela Gaiva 
(Bolsa Família) e estagiários de 
cursos da área da saúde.

SAÍDA DE PISTA

Carro bate em barranco e cai
no Rio Paraguai matando três

Veículo dirigido por Luiz da Guia, seguia sentido Curvelândia-Cáceres e próximo a Praia do Julião, caiu do pontilhão nas águas do rio, após bater num barranco

Da Redação

Duster foi içado das águas...no detalhe os mortos Luiz da Guia, Wilson André e Rosenildo  

SAÍDA DA MISSA

Grupo de oração homenageia
pais servindo Café com Jesus

Da Redação

Servos do grupo participam do café solidário no Dia dos Pais  

Foto: JCC

CALENDÁRIO

Saúde divulga atendimento
dos médicos na Zona Rural
Assessoria

Atendimentos são realizados mensalmente nas comunidades rurais  

Foto: Ronivon Barros

Fotos: Reprodução
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O Cuiabá que sonha com 
uma possível vaga no G-4 apesar 
dos tigrões, volta a campo no 
próximo sábado diante do 
indigesto diabo do América de 
Minas Gerais  no Estádio 
Independência às 19h e se quiser 
aspirar uma futura vaga no G-4 
precisa vencer este e outros jogos.

Pantanal. Por duas vezes o 
time paulista diminuiu o placar, 
mas esbarrou nas respostas 
imediatas do Cuiabá, que 
conseguiu segurar o ímpeto do 
São Bento nos minutos finais e 
garantir mais uma vitória, apenas 
a segunda dentro de casa na atual 
edição da Série B.

 bola rolou neste final de 
semana, para os jogos de Aida das semifinais do 

Campeonato Mato-grossense – 2ª 
divisão. No sábado(10), tivemos 
o primeiro duelo semifinal na 
cidade de Sorriso, enquanto a 
outra foi realizada ontem,(12), 
em Lucas do Rio Verde.

No estádio Egídio Preima, 
Grêmio Sorriso e Poconé 
começaram a disputa pela vaga na 
finalíssima da competição. Com a 
melhor campanha na fase de 
grupo, o PEC tem a vantagem de 
decidir o confronto em casa e com 

a vitória fora de casa 
diante do Sorriso por 4 a 1, pode 
perder por até 2 gols de diferença 
no próximo  domingo às 15h no 
Neco Falcão, que fica com uma 
das vagas para a final e a volta em 
2020 à elite do futebol de Mato 
Grosso.

Ressalte-se que com esta 
goleada no jogo de ida em 
Sorriso, o Poconé deu um 
importante passo para o acesso, 
se aproximando da finalíssima.

Os gols da vitória do 
Cavalo  Pantane i ro  foram 
marcados por Nathan (2), 

P i k a c h u  e  R a f a e l  
Humberto (contra). Jeferson 
diminuiu para o Lobo do Norte.

Ontem, o Nova Mutum 
recebeu o Cacerense na outra 
semifinal, no estádio Passo das 
Emas, na cidade de Lucas do Rio 
Verde e com a vice-liderança na 
1ª fase, a Fera do Pantanal 
também decidirá o acesso em 
casa. Até o fechamento desta 
edição, o jogo ainda não havia-se 
iniciado. 

O duelo de ida entre 
Cacerense e Nova Mutum, seria 
realizado no domingo, (11), mas  
foi transferido de data em função 
do compromisso do Luverdense 
pela Série C do Campeonato 
Brasileiro,às 16h do domingo em 
casa, contra o Ypiranga de 
Erechim pela reta final da 
primeira fase do torneio nacional, 
precisando vencer para deixar a 
ameaça de rebaixamento à Série 
D do Nacional em 2020.

O Estádio Passo das 
Emas é palco dos compromissos 
do Nova Mutum, que aposta no 
acesso à elite da modalidade em 
Mato Grosso no ano que vem, 
vivendo a expectativa do 
término da construção do 
próprio estádio, obra que pode 
ser acelerada caso a equipe do 
interior consiga subir de divisão.

 Cuiabá venceu o São 
Bento por 3 a 2, na noite Odeste sábado, na Arena 

Pantanal, pela 15ª rodada da Série 
B do Brasileiro. 

Foi apenas a segunda 
vitória em casa do time mato-
grossense na competição,  
suficiente para deixar o time a 
apenas um ponto do G-4. Com 
campanha irregular, o time 
paulista agora é o vice-lanterna da 
Série B e vê cada vez mais 
complicada a missão de evitar o 
rebaixamento.

O Cuiabá soma 23 pontos 
e ocupa a oitava colocação na 
Série B, apenas um ponto a menos 
que o Londrina, primeiro time 
dentro do G-4. Na outra ponta da 
tabela, o São Bento tem apenas 13 
pontos e agora é o vice-lanterna 
da Série B, um ponto atrás do 
Vitória, primeiro time fora do Z-
4.

Os primeiros 45 minutos 
de partida foram praticamente de 
um time só. Com mais volume de 
jogo, o Cuiabá teve mais presença 
ofensiva e foi para o intervalo em 

v a n t a g e m .  A o s  2 0  
minu tos ,  Jún io r  Tod inho  
aproveitou sobra dentro da área e 
bateu cruzado, sem chances para 
o goleiro Gabriel Félix. Melhor 
na partida, Rodolfo e Alê quase 
ampliaram para o time da casa, 
que sofreu praticamente apenas 
com o chute de Caio Rangel, na 
única oportunidade do São Bento 
na primeira etapa.

Com muito mais volume 
que o da primeira etapa, Cuiabá e 
São Bento fizeram um grande 
segundo tempo na Arena 

JEJUM QUEBRADO

Cuiabá fatura o São Bento
na Arena e sobe na tabela

Cuiabá soma 23 pontos e ocupa a oitava colocação na Série B e pega no final de  semana o diabo America Mineiro no Independência, de olho num salto para o G-4

G.E c/ Redação

Dois times lutaram com raça na Arena, com a vitória Dourada  

SEGUNDONA

Cavalo galopa com Sorriso
avançando à elite do futebol

G.D c/ Redação

Pontaria e calma fizeram a diferença no jogo de sábado   

Foto: Divulgação

Foto: Neto Bonvino
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Mas últimas horas vários acidentes aconteceram nas rodovias de 
Mato Grosso, um saldo de 10 mortes, das quais, 3 em Cáceres, na manhã de 
ontem, com a queda de um Renault Duster no Rio Paraguai, próximo à 
Praia do Julião, na BR 070. Mortos no acidente, o líder comunitário Luis da 
Guia, Wilson André de Alcântara, o Baixinho do Espetinho e Rosenildo do 
Espírito Santo, além de um internado. Página 03

Realizado pelo Ministério da 
Promoção Humana, do Grupo de Oração 
Santa  Terez inha  da  Renovação  
Carismática Católica, da Catedral de São 
Luiz de Cáceres, o Café com Jesus, 
domingo passado, aconteceu na entrada 
da Catedral, após a missa, numa 
homenagem especial aos pais pelo seu 
dia. Além do café houve a entrega de um 
terço-brinde aos presentes na saída da 
missa celebrada pelo Padre Sandro.
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Em assembleia geral, realizada na última 
sexta-feira (9), os profissionais da educação 
decidiram pôr fim à greve, aceitando a proposta do 
Governo do Estado. Apesar do retorno às aulas, os 
servidores permanecerão em estado de greve, 
continuarão cobrando melhorias na educação e os 
reajustes salariais. 

A operação "Rentalis", desarticulou uma quadrilha que causou 
prejuízo aproximado de R$ 1 milhão com furto de carros de locadoras em 
Cáceres e na capital paulista. Em Mato Grosso a maioria dos veículos 
furtados eram caminhonetes Hilux e Amarok, com participação dos 
cacerenses  Wilton Jhon, sua esposa Laura Michely, José Márcio Mendes e 
Gerson do Nascimento Melo e sua mulher Geisa Lucia.  Página 04

TRAGÉDIA EM CÁCERES

Saída de pista joga carro no
rio com saldo de três mortos

Ao sair da pista, o carro bateu em um barranco, vindo a cair nas águas do Rio Paraguai, submergindo com as vitimas em seu interior, retiradas sem vida

Luiz da Guia, André “Baixinho” e Rosenildo, morreram no acidente com o Duster. 

Fotos: Reprodução

CAFÉ COM JESUS

Carismáticos homenageiam
pais após missa da catedral

Servos do grupo Sta Terezinha celebram os pais com café especial 

 Foto: JCC

PASSANDO A RÉGUA

Com o fim da greve escolas
recomeçam as aulas amanhã

Em algumas escolas a greve foi 
parcial, com movimento discreto  

Foto: JCC 

CAMIONETAS/COCAÍNA

Desarticulada quadrilha que
agia no eixo Cáceres/Bolívia

Bando agia em locadoras, usando rota do pó nas trapaças  

Foto: PJC-MT
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Delegacia da Mulher está
em nova sede em Cáceres

Preso no nordeste, mulão
que morreu na fronteira

SEMA/MT já aplicou este
ano R$ 405 mil em multas

Leitura de conta de luz
no foco do Procon/MT

MARIA DA PENHA

CARRÕES E DROGAS

PESCA PREDATÓRIA

ESTIMATIVAS
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