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NO SANGRADOURO
Majestosa obra colonial será custeada com recursos do Ministério do Turismo, da ordem de R$ 1.324.636 em contrapartida de R$ 120 mil, pela municipalidade

Cáceres ganhará casarão para
abrigar novo museu histórico
Foto: Maquete

Na próxima segunda-feira, (5) no Centro de Eventos da Secretaria
de Turismo e Cultura, a Prefeitura de Cáceres estará oficializando à toda
população, a construção do Museu Histórico Municipal, mais uma
grandiosa obra da atual gestão, que será custeada com recursos do
Ministério do Turismo, da ordem de R$ 1.324.636 em contrapartida de R$
120 mil, pela municipalidade. Página 03

QUADRILHA VIP

Vigaristas de luxo da internet
dançam em Cuiabá e Lacerda
Foto: PJC/GOE

Prédio terá 740 M² e ser inaugurado no 2ª semestre de 2019

PORTA DA FRENTE

Alguns acusados residem em bairros de luxo na capital de MT

Assaltante perigoso foge
do cadeião de Vila Bela

Uma operação do Núcleo de Repressão às Organizações
Criminosas e Corrupção, do Espírito Santo, com a Polícia Civil de MT foi
deflagrada, para prender integrantes de uma organização criminosa
especializada na prática de estelionato pela internet. Foram cumpridos 10
mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão em Cuiabá e VG,
Pontes e Lacerda e Alta Floresta. Página 05

Foto: PJC/MT

DESTEMPERADO

Rodiney de Oliveira,um
b a n d i d o d e a l t a
periculosidade,mas que prestava
serviço interno na cadeia como
pedreiro, na construção de uma
guarita BA cadeia pública de
Vila Bela da Santíssima
Trindade, fugiu pelo portão
principal onde jogaria alguns
entulhos. Com várias passagens
pelo interior, o evadido anda
sempre armado praticando
roubos e tráfico de drogas.

Gefron prende dupla com
carga de 3 toneladas de sal
Foto: Gefron/MT

Página 04
Excesso de confiança facilitou fuga do bandido Rodiney

OPERAÇÃO FINADOS

Feriadão agiliza PRF nas
rodovias de Mato Grosso

Carga salgada havia sido desviada de uma empresa local

Foto: Arquivo

Dois indivíduos foram presos em Cáceres pelo Gefron e PF, com
uma carga de 30 toneladas de sal mineral furtadas de uma empresa na
cidade, apreensão ocorrida, após um caminhão recolher uma carga em um
depósito no Vila Real, com destino a um depósito no Marajoara. Na hora
da descarga, ambos alegaram que haviam comprado o sal, mas a vitima
apareceu e a dupla foi em cana. Página 03

Iniciada hoje e prosseguindo até o
próximo domingo, a Operação Finados
deflagrada pela Policia Rodoviária federal
nas BR's de Mato Grosso, terá um reforço
concentrado no policiamento ostensivo
preventivo em locais e horários de maior
incidência de acidentes graves e de
criminalidade, de acordo com as
estatísticas. Confira a dica de boa viagem
da PRF nesta edição.
Página 06
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Operação será até domingo em todas as BR's do estado
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Dia de São Nunca

SEM ENERGIA
O ministro da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, Celso de Mello, manteve
uma decisão liminar que proibiu a Energisa
Mato Grosso de interromper o fornecimento
de energia aos órgãos públicos que estejam
inadimplentes. Falando claro, não pagaram a
conta, apesar de receber antecipadamente do
povo via impostos, e como perguntar não
ofende, como ficaria a situação, se o devedor
fosse o Zé da esquina? Alicate sem chororô e a
fila anda, a banda passa e o Brasil continua
sendo o país da Mãe Joana, absurdo, amigos,
realmente, nem todos são iguais perante a lei,
Dona Constituição.
REINAUGURAÇÃO
Com certeza para não desagradar nenhum
santo, o legislativo de Cáceres decidiu no dia
de todos, hoje, reinaugurar o centenário
prédio da Câmara Municipal, que passou por
importantes reformas e a gente já apontava
bem antes, as partes a serem restauradas,
como as janelas venezianas. Agradecemos o
convite e se der um tempinho aqui na redação,
lá estaremos na Rua Cel José Dulce,
conferindo a reabertura desta que esperamos,
continue sendo a Casa do Povo, ratificando
ser seus titulares, nossos funcionários.
TERRA EM TRANSE
Os manda-chuvas de Mato Grosso andam
preocupados com a invasão de uma fazenda
no norte do estado por cerca de 200 pessoas e
que possa haver um confronto no conflito que
dura mais de 10 anos, com um detalhe: a
Fazenda Agropecuária Bauru (Magali), de
110 mil hectares, no Município de Colniza,
pertence ao ex-deputado José Riva e exgovernador Silval Barbosa, que mesmo
condenados por um golpe milionário, não
perderam as terras. Pelo contrário, mantêm
dezenas de seguranças privados e com certeza
armados no local, palco da tragédia de
Taquaruçu. Se as terras tivessem sido
expropriadas no ressarcimento ao governo,
poderia servir para a reforma agrária, sem
conflitos, né, Mané?
CADASTRO ÚNICO
A Secretaria de Estado de Trabalho e
Assistência Social orienta idosos e Pessoas
com Deficiência (PcD), com renda familiar
inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa, a
procurarem o Centro de Referência de
Assistência Social (Cras) mais próximo da
sua residência para atualizar seu Cadastro
Único de Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico). O cadastro é requisito
obrigatório para usuários do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) da Assistência
Social e deve ser atualizado para realizar a
prova de vida. Em Mato Grosso, 86 mil
pessoas têm direito ao benefício, mas cerca de
20 mil pessoas ainda não atualizaram seus
dados. O prazo termina em dezembro deste
ano. O número de cadastro de usuários do
BPC em Mato Grosso aumentou de 47% para
64,4%, entre 2016 e 2018.
HÁ CONTROVÉRSIAS!
O secretário de Estado de Fazenda, Rogério
Luiz Gallo, esteve nesta quarta-feira (30) em
audiência pública na Assembléia Legislativa
para apresentar os números e disse que de
janeiro a agosto de 2018, o governo arrecadou
R$ 13,8 bilhões e que com as deduções legais
de R$ 3,5 bilhões (transferências para os
municípios), a receita total disponível nos
cofres do governo foi de R$ 11,3 bilhões. A
despesa total do estado cantou Gallo, foi de
R$ 10,8 bilhões, com a folha de pagamento o
estado desembolsou R$ 7,3 bilhões. Algo
deve estar errado, pois o impostômetro
apresenta arrecadação de impostos pelo
estado superior a R$ 26 bilhões, de janeiro a
outubro.

Dizem que hoje é o Dia de São
Nunca, já que sendo dito santo, mesmo
contra a vontade dos demais, estaria
inserido no clã dos com aureola sobre a
cuca, canonizados após beatificação
papal e nos plantões diários do
calendário para receber pedidos de
intersecções em milagres junto ao Pai.
Com o devido respeito e vênia à Deus,
único supremo que a gente pode e deve
reverenciar e confiar piamente, com
veneração aos mártires que em defesa do
Pai Criador foram sacrificados e mortos
sem negar a doutrina divina, queremos
nesta véspera de finados, refrescar a
memória de pacóvios, lembrando que
sem Deus, nada somos.
E, que, somos muito, quando no
cumprimento dos mandamentos de
Deus, que nos ensina e nos ordena o
respeito ao próximo, para que possamos
exigir o respeito de outrem. Lembra-nos
dias destes, um cidadão se gabando de
ser honesto, como se isso fosse algum
atributo e não um dever de todos, exceto
claro, para aqueles que só assumem
compromissos para o Dia de São Nunca
e, cientes de que hoje alguém pode
vincular a data de todos os santos ao
espertinho fura-filas, não sairão de casa.
Como mesmo em vésperas de
datas distintas, descontrair não é pecado,
a gente vai aqui numa brincadeira séria
tentar explicar se realmente o tal São
Nunca existe, se o seu dia se comemora
em 30 de fevereiro ou se é desculpa de
trambiqueiro. Todos, sabemos que
fevereiro é um mês com 28 ou 29 dias;
correto?
Nem sempre, dizem que já por
três vezes na história houve períodos em
que existiu a data 30 de Fevereiro. O
calendário gregoriano tem origem
européia, sendo utilizado oficialmente
pela maioria dos países do mundo, foi

promulgado pelo Papa Gregório
XIII em 24 de fevereiro do ano 1582 em
substituição do calendário Juliano
implantado pelo líder romano Júlio
César no ano 46 antes de Cristo.
O Papa Gregório XIII reuniu um
grupo de especialistas para corrigir o
calendário Juliano, objetivando
regressar o equinócio da primavera para
o dia 21 de março e desfazer o erro de 10
dias existente na época. Após cinco anos
de estudos, foi promulgada a bula papal
Inter Gravíssimas, que determinava
regras para impressão dos calendários,
com o objetivo que eles fossem
mantidos íntegros e livres de falhas ou
erros.
Oficialmente o primeiro dia
deste novo calendário de 15 de outubro
de 1582, fez com que quinta-feira, 4 de
outubro de 1582 seria imediatamente
seguido de sexta-feira 15 de outubro
para compensar a diferença acumulada

ao longo de séculos entre o
calendário Juliano e as efemérides. Em
novembro de 1699, quando a Suécia
planejou mudar do calendário Juliano
para o Gregoriano, havia uma diferença
de 11 dias entre eles, e, em 1712, criouse o ano bissexto, incluindo-se um dia a
mais, o 30 de fevereiro para voltar a ter
sincronia com o calendário Juliano.
Entre idas e vindas, em 1930 e
1931, houve um dia 30 de fevereiro, mas
em 1932 os meses voltaram ao sistema
tradicional e por conta disso, quem nasce
no dia 29 de fevereiro só faz aniversário
a cada 4 anos, um dia antes de São
Nunca. Quanta bagunça, Mané, deixa
esta coisa de São Nunca pros políticos
devotos e sem votos, que logo chega o
novo horário, o ponteiro se adianta uma
hora, final de semana tem ENEM e a
gente É Nem Aí, pra tanta coisa, melhor
beber alguma água que passarinho não
bebe e ir pro barraco, Bom Dia!

O Dia de Todos os Santos
Para explicar o Dia de Todos os
Santos, porque da data ter sido instituída
e o que ela representa, padre Fernando
Santamaria, especialista em
Escatologia, explica ser a solenidade
alusiva à vocação à santidade, que é
universal, ou seja, não reservada para
poucos. Todos os homens e mulheres são
chamados a serem santos. As pessoas
que correspondem a este chamado, e
que, portanto, viveram e morreram em
Cristo se encontram com Ele no Reino
Celeste.
No Livro do Apocalipse, capítulo
20, São João afirma que é uma multidão.
Porém, nem todos chegarão a ser
canonizados pela Igreja; então, esta
solenidade existe para recordar todos os
fiéis que estão no céu. “São esses nossos
irmãos e irmãs, de diferentes estados de
vida, diferentes idades, que nós
acreditamos que já contemplam a face
do Senhor e já estão nesta dimensão
triunfante da Igreja, esses que

celebramos na Solenidade de
Todos os Santos. Mas essa festa existe
também, para recordarmos que todos
nós somos chamados ao Reino
Celestial.”
P a r a e x e m p l i f i c a r, p a d r e
Fernando compara a data, a um
monumento histórico, erguido para
recordar soldados mortos em uma
guerra. Não se sabe o nome dos soldados
mortos em batalha, mas o monumento é
erguido para fazer memória a todos eles.
“A solenidade de todos os santos é
comparável a esse ato civil. Há uma data
e um marco para lembrar-se de todos
num só [dia]. Lembramos de todos os
santos e santas que não foram
canonizados, mas que se encontram na
glória.”
Assim como muitos fiéis
costumam celebrar seu santo de devoção
e pedir sua intercessão, especialmente
no dia dedicado a eles, neste primeiro de
novembro, é possível pedir a intercessão
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especialista em Escatologia e professor
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da história da Igreja, inclusive,
no século XXI, como João Paulo II,
prova de que a vocação à santidade é
possível. Entretanto, o padre destaca que
assumir essa vocação não é obra pessoal,
mas um projeto de Deus, somente
possível com a graça d'Ele, ou seja, não
se pode ter a pretensão de querer ser
santo pelas próprias forças.
“Os santos com muito esforço,
muita graça de Deus, pelo mérito de
Cristo, se santificaram, ao ponto de
também agora terem méritos. Nenhum
santo cura, liberta ou faz milagre, o
único que faz milagre é Deus, mas Ele
quis, por intercessão da Virgem Maria,
dos santos e dos anjos, distribuir as Suas
graças”.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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MEMORIAL DA PRINCESA

Prédio amplo e moderno terá sala principal de exposição, estudos em audiovisual, brinquedoteca e administrativo, recepção, cozinha, sanitários e uma lanchonete

Museu histórico de Cáceres
terá moderna sede em 2019

Assessoria

Foto: maquete

Na próxima segunda-feira, (5) às
17h00 no Centro de Eventos da
Secretaria de Turismo e Cultura, a
Prefeitura de Cáceres estará
oficializando à toda população, a
construção do Museu Histórico
Municipal, mais uma grandiosa obra
da atual gestão, que será custeada
com recursos do Ministério do
Turismo, da ordem de R$ 1.324.636
em contrapartida de R$ 120 mil, pela
municipalidade.
Trata-se de recursos que
estavam parados desde 2013,
recuperados pela atual
Administração municipal, através de
gestões junto ao Governo federal,
através da Assessoria Técnica do
Governo Municipal atual. O prefeito
Francis Maris adianta que foi preciso
muito empenho para não perder esse
recurso, que já estava em vias de ser
devolvido para a União. “Graças a
um esforço concentrado de gestão
conseguimos recuperar o projeto. O
dinheiro já está na conta e já vamos
iniciar esta que é uma obra tão
importante para a cidade, para a
cultura e para o turismo”, afirma o

cozinha, sanitários e uma
lanchonete para os freqüentadores e
deverá ser inaugurado no segundo
semestre de 2019.
O Museu Histórico de
Cáceres fica no centro da cidade e
segundo a coordenação, o espaço já
está pequeno para todo o acervo.
Funciona hoje na Praça Major João
Carlos e foi construído em 1922, em
estilo neoclássico, com a finalidade
de abrigar o Mercado Municipal,

BRONCA SALGADA
Prédio em estilo neo-clássico vai abrigar novo museu cacerense

prefeito.
Os recursos fazem parte de
um projeto para a construção de
várias obras do Terminal Turístico
Sangradouro, no complexo da Praça
da Secretaria de Turismo e Cultura,
como a construção do Centro de
Eventos, Feira de Arte, piso paver e
outros. A assessora técnica de
Contratos da Prefeitura, Suely Maria
de Oliveira, explica que esses
recursos são de uso exclusivo nesse

tipo de benefício, como
previsto pelo Ministério do Turismo,
ou seja, só pode ser investido na área
mencionada e jamais utilizado para
qualquer outro serviço, obra ou
investimento.
O prédio terá 740 metros
quadrados de construção, com uma
sala principal de exposição e outras 4
salas menores para estudos em
audiovisual, brinquedoteca e
administrativo, além de recepção,

LIXO NO LIXO

Escola desenvolve projeto
ambiental no Rio Paraguai
Assessoria

A

pós se depararem no mês
passado com o volume de
lixo retirado do Rio
Paraguai, direção e professores da
Escola Municipal de Educação
Infantil Madre Maria Estevão, do
bairro Santa Isabel, resolveram após
mostrar o amontoado aos alunos,
conscientizá-los de que jogar lixo
nas águas ou nas margens de rios vai
matando a natureza aos poucos;
além de ser crime ambiental. Como
conclusão, os alunos disseram ter
ficado muito tristes em saber que há
mais lixo ainda a ser coletado.
A diretora da Escola,
Liamara Rodrigues da Silva, conta
que os alunos vivenciaram um pouco
do que trata um projeto que está
sendo desenvolvido na Escola,
denominado 'Educação Ambiental,
Lixo versus Preservação Ambiental'.
O Projeto, que tem a
coordenação da professora e

mas foi reformado e, em
1978 e transformado no Museu.
O acervo reúne quadros
pintados a óleo, busto em gesso do
fundador da cidade, fotografias,
medalhas, livros e mobiliário.
Destaca-se a sessão de arqueologia,
com mais de 10 mil peças, como
potes de cerâmica, que mostram os
rituais e o cotidiano das tribos
indígenas que habitaram as terras da
região.

coordenadora pedagógica
Renilda Batista Prina Lamon, visa
conscientizar a comunidade
estudantil sobre a importância da
destinação correta do lixo produzido
pelos mesmos; principalmente
vasilhames, como garrafas pets e de
vidros, lixo eletrônico, reciclagem
de pneus e revitalização de áreas
verdes para a melhoria da qualidade
de vida de todos os seres vivos do
planeta.
Dentre os objetivos desse
trabalho estão, esclarecer os
conceitos de “redução”,
“reutilização” e “reciclagem”,
conscientizar os alunos para a
responsabilidade individual e
coletiva sobre o impacto ambiental
do lixo, compreender que a sucata
pode ser utilizada como matériaprima para a elaboração de novos
objetos, estimular nas crianças a
consciência do potencial criativo do
Foto: Assessoria

ser humano e a valorização
de materiais simples como
possibilidades de se tornarem
objetos úteis que, ao mesmo tempo
em que preservamos pela
reutilização podemos brincar com as
sucatas, desenvolver estratégias que
levem os alunos a refletir sobre a
importância da preservação
ambiental para a melhoria da
qualidade de vida, orientando e
contribuindo na formação da
educação e personalidade deles e
favorecer o exercício de participação
individual e coletiva, bem como o
compartilhamento de
responsabilidades, e conscientizar
os alunos sobre a importância de
preservar o meio onde ele vive,
envolvendo a comunidade escolar e
o entorno onde vivemos.
Para a execução do projeto,
a Escola conta com parcerias, além
da comunidade escolar, dos vizinhos
da escola e instituições públicas e
privadas.

Dupla presa ao descarregar
30 toneladas de sal desviado
Gefron/MT c/ Redação

D

ois homens foram presos
com uma carga de 30
toneladas de sal mineral
furtadas de uma empresa em
Cáceres, apreensão ocorria na
semana passada, mas somente
divulgada na terça-feira (30) e
mesmo assim sem a identificação
dos dois suspeitos detidos, um de 53
e outro, com 32 anos, maiores de
idade, sem restrições a nomes e
fotos.
Segundo o Grupo Especial
de Segurança de Fronteira (Gefron),
dois homens, foram presos por crime
contra o patrimônio e apropriação
indébita, após eles e a Polícia
Federal, receber uma denúncia de
que um caminhão recolhia uma
carga em um depósito no Bairro Vila
Real e estava em atitude suspeita.
O veículo seguiu a viagem
até um depós ito no Bairro
Marajoara, onde descarregou a

carga, oportunidade em que
o motorista foi abordado pelos
policiais e declarou que a carga era
sal mineral para gado e pertencia a
uma outra pessoa, mas não tinha
nota da carga, assim, como o suposto
dono da carga foi localizado, não
apresentou o referido documento
fiscal necessário.
Aos policiais, este terceiro
individuo arrolado no caso, disse
que havia comprado o material de
outra pessoa e diante do caô, os
policiais que não acreditam em fada
e ou sexo dos anjos, ao verificar a
marca do produto, encontraram a
empresa proprietária da carga. A
empresa afirmou à polícia que o
material foi extraviado, inclusive já
havia feito boletim de ocorrência
sobre o crime. Os dois suspeitos, a
carga e o veículo foram
encaminhados à Polícia Federal de
Cáceres.
Foto: Gefron/MT

Carga suspeita de desvio não portava devida nota fiscal

Trabalho visa conscientizar as crianças a respeitar os rios
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FERA NO MUNDÃO

Bandido entra e sai de cadeias com facilidade, se enturmando com integrantes de bandos criminosos para cometer roubos e traficar drogas no interior do estado

Perigoso ladrão vazou
do cadeião de Vila Bela
PJC/MT c/ Redação

Foto: Arquivo PJC

S

egundo Boletim de
Ocorrência, o preso Rodiney
de Oliveira, aproveitando que
estava prestando serviço interno na
cadeia como pedreiro, na construção
de uma guarita, momento em que
saiu pelo portão principal onde
jogaria alguns entulhos. Rodinei não
retornou tomando rumo ignorado.
Dentre as broncas de
Rodiney, consta que no dia 6 de
junho de 2016, ele fora preso por
policiais militares do Gefron em
uma barreira na região conhecida
como 90 graus em Vila Bela da
Santíssima Trindade, na companhia
de Ronaldo Rodrigues da Silva e
Adélio Miguel da Silva, todos,
suspeitos de porte ilegal de arma de
fogo e por estar com moeda falsa.
Antes da abordagem na
barreira foi verificado pela equipe
policial que um dos passageiros
jogou algo ao solo, então foi
realizada revista pessoal e
apreendido com Adélio duas notas
de R $ 50,00 falsas e com Rodiney
mais duas notas de R$50,00 também
falsas, foi realizada varredura no
local e apreendido um revólver
calibre 38, com 4 munições intactas
do mesmo calibre.
Diante dos fatos todos foram
detidos e encaminhados para

informação que possa levar
na recaptura de Rodiney de Oliveira,
pode e deve ser feita através dos
telefones: Policia Civil (65) 3259-

LOCOMOÇÃO

Audiência em Cáceres apresenta
mudanças e mobilidade no trânsito

A

Fuga de Rodiney de Oliveira é uma ameaça regional na fronteira

Delegacia de Polícia Civil
de Vila Bela Da Santíssima
Trindade, autuados pela autoridade e
recolhidos ao presídio, mas Rodiney
não ficou muito tempo preso, pois no
ano seguinte voltou a ser detido em
novo crime. Desta vez, em Sapezal,
na companhia de dois novos trutas
ocupando um Verona azul, placas
JAB-2410, de Campos de Julio e
com o bando, apreendidos dois
revólveres calibre 38, um deles

contendo três munições
intactas e o outro duas munições,
também intactas. Nesta dia, 10 de
outubro de 2017, Rodiney, foi
recambiado para Vila Bela da
Santíssima Trindade, onde segundo
a fonte policial, ele, além destas
broncas, estava cumprindo pena de
prisão por um roubo que havia
cometido contra dois idosos naquele
município.
Um meliante perigoso que

GOLPES PELA INTERNET

Organização criminosa é alvo
de operação policial conjunta
PJC/MT c/ Redação

U

ma operação conjunta do
Núcleo de Repressão às
Organizações Criminosas e
à Corrupção da Secretaria de
Segurança Pública do Espírito
Santos, com a Polícia Judiciária
Civil de Mato Grosso, por meio da
Gerência de Combate ao Crime
Organizado, foi deflagrada na
manhã de ontem, (31), para prender
integrantes de uma organização
criminosa especializada na prática
de crimes de estelionato pela
internet.
A ação contou com apoio de
policiais civis da Gerência de
Operações Especiais (GOE),
Delegacia Especializada de
Repressão a Entorpecentes (DRE) e
Delegacia Especializada do Meio

1152 / (65) 99989-3543,
Policia Militar (65) 190 / (65)
99626-5575 ou Cadeia de Vila Bela
(65) 3259-1495 / (65) 99987-3590.

Ambiente (DEMA),
cumprindo 10 mandados de prisão
preventiva e 12 mandados de busca e
apreensão em endereços de Cuiabá e
Várzea Grande, Pontes e Lacerda e
Alta Floresta.
A investigação apurou que
os suspeitos simulavam a
comercialização de veículos de luxo
e, mediante a utilização de
comprovantes de depósitos
falsificados, enganavam as vítimas
que acreditavam estar negociando
veículos que na realidade não
pertenciam aos suspeitos. Uma das
vítimas realizou depósitos que
somam R$ 185 mil, em contas
bancárias indicadas pelos suspeitos.
O delegado titular da Gerência de
Combate ao Crime Organizado
Foto: PJC-MT

Um dos suspeitos, no momento da prisão por policial do GCCO

(GCCO), Diogo Santana
Souza, destacou a importância do
trabalho realizado que visa
desestimular essa modalidade
criminosa.
"A internet é campo fértil
para o cometimento de crimes, visto
que os suspeitos acreditam estar
protegidos pelo anonimato. No
entanto, é certo que a polícia dispõe
de mecanismos para rastrear todas as
operações realizadas no mundo
virtual, sendo possível a
identificação daqueles que insistem
em utilizar a internet para cometer
crimes", disse.
Conforme o delegado
Raphael Ramos Correa Luiz, titular
do Núcleo de Repressão às
Organizações Criminosas e à
Corrupção, diversos casos similares
têm ocorrido no Espírito Santo e no
Brasil, de um modo geral.
Até o fechamento desta
edição haviam sido cumpridos oito
dos dez mandados de prisão
expedidos. Os alvos da operação que
tiveram a prisão decretada são:
Jackson da Cunha Cambara; Richard
Iury da Conceição; Débora Maiza
Moura de Jesus; Eryson Pablo
Siqueira Cabral; Franciele de
Campos Silvério; Vanderley Silva
Almeida; Mayebeson Luiz da Silva;
Leonardo Gonçalves Pinho; Devail
Rosa Maciel Santana e Gustavo
Leite Santana. Dois dos dez
acusados residem em bairros
considerados de luxo em Cuiabá, são
eles: Débora Maiza Mura de Jesus
(Duque de Caxias) e Eryson Pablo
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Prefeitura de Cáceres e a
Universidade do Estado de
Mato Grosso apresentaram
anteontem, (30) durante a audiência
pública, as primeiras propostas de
mudanças para a área central,
construção de 68 quilômetros de
malha cicloviária e mudanças para
diversas vias de Cáceres.
Os projetos fazem parte das
propostas do Plano de Mobilidade
Urbana que está sendo construído e
que demandará da criação de uma lei
específica que ainda será discutida
com a população antes de se
concretizar qualquer alteração.
Na audiência de ontem
foram apresentadas a proposta que
inclui a construção de ciclovias, que
demanda a separação física da via
destinada exclusivamente ao
ciclista, ciclofaixas como as já
existentes em Cáceres, delimitadas
por sinalização na via e faixas
compartilhadas por ciclistas e
demais veículos automotores.
Atualmente Cáceres conta
com menos de 10 quilômetros de
malha cicloviária com ciclofaixas.
Também foi apresentada a

proposta de implantação de
um sistema de transporte coletivo
com funcionamento inicial de sete
linhas radiais e um terminal de
integração na região central, além de
mudanças na Avenida Sete de
Setembro, alteração de sentido de
vias, implantação de rotatórias, por
exemplo. Além de implantação de
um calçadão na área central.
“Estas são propostas
preliminares que estão sendo
apresentadas para discussão com a
população, na próxima audiência
pública, prevista inicialmente para o
final de novembro, em local a ser
definido, outras propostas serão
apresentadas para discussão”,
explica a secretária de planejamento
Nelci Eliete Longhi.
“Aproveito para convidar a
população a participar da audiência
pública, a acessar os documentos e
conhecer as propostas para poder
contribuir de forma mais efetiva e
assim podermos juntos realizar um
plano de mobilidade urbana que
atenda as nossas necessidades,”
complementou.
Foto: Assessoria

Ciclofaixas, terminal e calçadão foram focos da audiência
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PROVAS DOMINGO

Este ano, o Enem, teve mudanças na aplicação das provas, medida tomada por conta do final do horário de verão, que acontece no primeiro domingo dos testes

Em MT 96.793 estudantes
se inscreveram no ENEM

Da Redação

Foto: Sugestiva

documento original com
foto, o cartão de confirmação e

de corpo transparente. Na
quarta-feira (14/11), acontece a

dos Gabaritos e dos
Cadernos de Questões.

TERRA SEVERINA

Grupo voltou a ocupar
fazenda de Silval e Riva
Da Redação

U

Imprescindível chegar antecipadamente no local de provas

N

o Mato Grosso, 96.793
estudantes se inscreveram
para o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2018. Esta
será a edição com maior
oportunidade de isenção da taxa de
inscrição, que passou a ter
solicitação prévia e quatro perfis
com acesso à gratuidade.
Desde 2016, o Governo do
Brasil tem discutido e aperfeiçoado
o processo do Enem.Desde a última
edição, as provas passaram a ser
aplicadas em dois domingos
consecutivos.
Participantes com deficiência
auditiva também tiveram acesso à
Vídeoprova, traduzida em Língua
Brasileira de Sinais (Libras).
Em relação à segurança, o
número de detectores de metal foi
incrementado, as provas passaram a
ser personalizadas e estrearam os
detectores de ponto eletrônico.
Este ano, o Enem, teve

mudanças na aplicação das
provas, medida tomada por conta do
final do horário de verão, que
acontece no primeiro domingo de
provas evitando problemas de
logística. Em Mato Grosso, os
portões se abrem às 11h00 e fecham
ao meio dia, impreterivelmente,
horário local.
O exame acontecerá em dois
domingos consecutivos, nos dias 4 e
11 de novembro.
No primeiro domingo
(4/11): aplicação das provas de
Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias / Redação / Ciências
Humanas e suas Tecnologias e no
s e g u n d o d o m i n g o ( 11 / 11 ) :
aplicação das Provas de Ciências da
Natureza e suas Tecnologias /
Matemática e suas Tecnologias.
Para o candidato, é
indispensável uma boa noite de sono
antes das provas e chegar com uma
hora de antecedência. Todos os

m grupo de aproximadamente
200 pessoas ocupou a Fazenda
Agropecuária Bauru (Magali),
de 110 mil hectares, no Município de
Colniza, norte do estado, de propriedade
do ex-deputado José Riva e do exgovernador Silval Barbosa. Há dois
meses, o Ministério Público Estadual,
por meio da Promotoria de Justiça de
Colniza, oficializou ao Governo do
Estado de Mato Grosso sobre risco de
conflito armado por disputas de terras na
região.O clima no local é de tensão, já
que 30 seguranças privados estão se
deslocando para a fazenda e diante da
situação, o MPE comunicou novamente
as autoridades reiterando providências,
já que há possibilidade de um confronto
entre posseiros e seguranças.
“Não há dúvida de que a
ausência de intervenção imediata do
Estado pode ocasionar a morte de
dezenas de pessoas”, consta no ofício
encaminhado ao governador do Estado,
com cópia integral da Notícia de Fato,
solicitando adoção de providências para
impedir o conflito armado.
De acordo com o MPE, a
Fazenda Agropecuária Bauru (Magali)
vem sofrendo invasões desde 2000 e,
após a reintegração de posse ocorrida
em 2017, as ameaças se intensificaram
até culminar com a invasão do grupo,
que tomou as terras à força.“Embora

oficiado ao governador do
Estado, ao secretário de Segurança
Pública, ao delegado de Polícia e ao
comandante da Polícia Militar local, há
informação de que na última segundafeira (29) houve a efetivação da invasão
na propriedade rural por
aproximadamente 200 pessoas, estando
algumas delas na posse de arma de
fogo”, informou o MPE.
Segundo relato do gerente da
fazenda, não houve até o momento

privada recuou para evitar o
conflito, diante da sua inferioridade
numérica, mas a informação é que nas
próximas horas a segurança da fazenda
será reforçada com a chegada de mais de
30 homens.
A preocupação do MPE é que
ocorra novamente uma tragédia na
região, assim como a registrada em abril
de 2017, quando nove trabalhadores
rurais foram brutalmente assassinados
no Distrito de Taquaruçu do Norte.
Foto: Arquivo

Área já foi palco de uma chacina com vários peões assassinados

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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FERIADÃO DE FINADOS
Eles já estão na pista, atentos e rigorosos, para que o motorista e seus
acompanhantes tenham uma viagem de ida tranqüila e segurança na volta

Operação da PRF prioriza
os direitos de ir, vir e viver
PRF/MT c/ Redação
Foto: Arquivo

PRF na pista para que os viajantes não sejam finados

C

om início a partir de
zero hora desta quintafeira e prosseguindo
até o próximo domingo, a
Operação Finados deflagrada
pela Policia Rodoviária federal
nas BR's de Mato Grosso, terá
um reforço concentrado no
policiamento ostensivo
preventivo em locais e horários
de maior incidência de
acidentes graves e de
criminalidade, de acordo com
as estatísticas.
O planejamento da PRF
para a operação inclui ações de
policiamento e fiscalização
com foco na prevenção e
redução da gravidade dos
acidentes de trânsito, bem
como aumentar a percepção de
s egurança nas rodovias
federais e intensificar o
enfrentamento à criminalidade
no período da operação.
O ó rg ã o r e a l i z a r á
também ações de Educação
para o Trânsito – Cinema
Rodoviário – com foco na
conscientização dos perigos do
excesso de velocidade;
importância do uso do cinto de
segurança; riscos e
conseqüências da alcoolemia
ao volante; ultrapassagens
proibidas, da gravidade dos

acidentes envolvendo
motocicletas ou ciclomotores e
da importância da conservação
do veículo.
Diferente do calendário
nacional, não haverá restrição
de tráfego de cargas pesadas,
na sexta (2) nas rodovias do
Mato Grosso. No trecho da
BR-163/364 compreendido
entre Cuiabá e a divisa com o
Mato Grosso do Sul o tráfego
também será liberado durante
todo o período.
Os motoristas de
veículos com sete eixos, que
não necessitem de AET,
também poderão circular
normalmente.
No ano passado, a
Operação Finados entre
quarta-feira 1º e domingo, 5, a
PRF registrou 26 acidentes
com vítimas que resultaram em
28 pessoas feridas e um morto.
Neste feriadão, a PRF dá
algumas dicas aos motoristas
para uma viagem segura: se
informar sobre as distâncias
que vai percorrer, condições do
tempo, pontos de parada,
existência de postos de
combustíveis e de restaurantes
à beira da estrada. Não
esquecer documentação
pessoal e do veículo.

Providenciar a
checagem do automóvel
mesmo para pequenas viagens.
Faróis acesos para ver e ser
visto; pneus calibrados e em
bom estado; motor revisado,
com óleo e nível da água do
radiador em dia.
Não esquecer de
verificar a presença e estado
dos equipamentos de porte
obrigatório, principalmente
pneu estepe, macaco, triângulo
e chave de roda, além dos
limpadores de pára-brisa e
luzes do veículo; Programar
paradas a cada 3 horas, para
evitar a hipnose rodoviária, na
qual se mantém de olhos
abertos, mas sem percepção da
realidade à sua volta; Procurar
se informar sobre as condições
do tempo nos lugares por onde
vai passar; Observar as placas
que indicam os limites de
velocidade e as condições de
ultrapassagem;Nos trechos em
obras, reduzir a velocidade e
obedecer a sinalização local;
Dormir bem antes de qualquer
viagem de automóvel e usar
sempre o cinto de segurança,
este equipamento é obrigatório
para todos os ocupantes do
veículo. Em caso de

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

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

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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COPA FEDERAÇÃO

Cavalo galopou algumas vezes com perigo para o Azulão na maior parte em
bolas alçadas na área, balançou a roseira 2 vezes, levou um e segurou a vitória

Poconé bate Dom Bosco
e embola a classificação
BDM c/ Redação

O

confronto entre Dom
Bosco e Poconé que
encerrou a sexta rodada
da Copa FMF, realizado na noite
da última segunda feira (29), na
Arena Pantanal, deixou a
classificação mais embolada
ainda, e com quatro times
brigando pelas duas últimas
vagas da Semifinal. O Cavalo
Pantaneiro surpreendeu o Dom
Bosco e venceu pelo placar de 2 a
1, gols assinalados no segundo
tempo, pelo Poconé, marcados
por Boré (Contra) e Luquinhas de
pênalti. Claudeci marcou para o
Dom Bosco.
Com o resultado o Dom
Bosco continua na terceira
posição com sete pontos, o Mixto

com seis pontos, União e
Poconé também com seis pontos
na quinta e sexta posição
respectivamente, todos com
chances de classificação.
Com pouca inspiração de
ambas as equipes, o primeiro
tempo foi morno e com poucas
chances de gol. A melhor chance
foi criada pelo Azulão da Colina,
sendo que após cruzar da direita, a
bola sobrou limpa para Matheus
Vinicius, tendo o atacante batido
de chapa na bola que saiu
mascada e passou a direita do gol
de Renam.
O Poconé chegou
algumas vezes com perigo, na
maior parte em bolas alçadas na
área, mas por conta da baixa

estatura da equipe, pouco
ameaçou arqueiro Jefferson. No
segundo tempo o Dom Bosco
chegou duas vezes com perigo
antes dos cinco minutos. Wilson
fez boa jogada pela linha de
fundo, cortou para dentro e bateu
de perna esquerda cruzado no alto
para boa intervenção de Renam.
No lance seguinte, em
cobrança de escanteio, Boré
subiu mais que todo mundo e
cabeceou próximo à trave
esquerda do Poconé. Aos oito
minutos o Cavalo Pantaneiro
chegou pela primeira vez na
segunda etapa. Romarinho
recebeu lançamento, levou para
linha de fundo e cruzou, Boré
tentou cortar o cruzamento e

FUTSAL: 2ª EDIÇÃO

Franjinha perde nas penalidades
para 2º Bfron na Copa Comércio
Assessoria

C

om um público estimado
em 300 pessoas,
encerrou-se no último
sábado (27), no Ginásio Didi
Profeta, a 2ª edição da Copa
Comércio de Futsal, que este ano
foi disputada com 16 equipes.
Ainda na mesma noite,

teve também o encerramento do
Campeonato cacerense de Futsal
feminino, que foi disputado com
5 equipes.
Na decisão do feminino, a
UPA foi a campeã com uma
vitória por 1 a 0, diante do Raio de
Luz. No masculino, em uma
Foto: Ilustrativa

Futebol da bola pesada sempre agita weekends do Didi Profeta
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grande partida, durante o
tempo normal houve empate em 1
a 1, entre 2º Bfron e Franjinha.
Nas cobranças de pênaltis, o 2º
Bfron teve um melhor
aproveitamento e ficou com o
titulo pelo placar de 3 a 2.
Os homenageados pela
coordenação do evento, foram:
Ester Ferreira de Campos, no
feminino, e Francisco Clodoaldo
da Silva (Dado), no masculino.
Segundo Marcelo
Santana, coordenador dos dois
eventos, R$ 5.000,00 foram
distribuídos entre as melhores
colocadas nas duas categorias.
“Quero agradecer a todos,
e em especial ao secretário
Marcão, pelo apoio, pretendo
realizar a 3ª edição, no próximo
ano”, finalizou Marcelo.
“Na medida do possível
vamos continuar ajudando os
nossos eventos esportivos,
porque essa é uma determinação
do prefeito Francis Maris Cruz,”
disse o secretário Marcão, que
esteve no Didi Profeta,
prestigiando as decisões.

Vitória do Poconé joga água no chope da tabela da copa

acabou desviando para a
própria meta, gol contra do
zagueiro do Azulão.
O Dom Bosco chegou ao
empate logo depois, aos 20
minutos, em cobrança de falta
pela direita Enio que entrou na
segunda etapa, mandou a bola pra
área e no bate rebate, Claudeci
que também saiu do banco
cabeceou, o goleiro do Poconé
ainda fez a defesa, mas o
bandeirinha correu para o centro

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a seu
signo marcando o início de
um período de movimento
nos relacionamentos,
pessoais e os que envolvem
dinheiro. O período pode envolver a volta
de um amor ou de um romance do passado.
Um contrato, que envolve aumento de suas
rendas, pode voltar a ser negociado.

Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a Libra,
marcando o início de um
período de retomada de
movimento no trabalho. O
período pode envolver o
retorno de um projeto que foi engavetado
ou de um contrato de trabalho. Tome
cuidado com a saúde, especialmente com
o sistema digestivo.

Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a Libra,
marcando o início de um
período de interiorização e
necessidade de distanciar-se
da vida social e de amizades
vazias. Pessoas que foram importante no
passado, especialmente um antigo amor,
podem retornar à sua vida. No entanto, não
tome decisões antes do dia 18.

Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a Libra,
marcando o início de um
período de retomada da
energia vital e de projetos
criativos. Um amor do
passado pode voltar a fazer parte de seus
dias e fantasias. Um filho que esteve
distante, pode voltar a viver perto de você. A
sua vida social volta a se movimentar.

Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a Libra
marcando o início de um
período de retorno de
movimento na vida social e
de amigos antigos. O
momento pode envolver também a
reativação de uma antiga equipe ou projeto
de trabalho. Contatos com empresas que já
fez parte podem ser retomados.

Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a Libra,
marcando o início de um
período de retomada de
movimento em sua vida
doméstica e nos relacionamentos
familiares. O momento pode envolver a
necessidade de distanciar-se da vida
social e de amizades que não fazem mais
sentido.

Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a Libra,
marcando o início de um
período de retomada de
movimento em projetos
que envolvem sua vida profissional e
carreira. O período pode envolver um
convite para fazer parte de uma empresa
ou equipe de trabalho que você já fez no
passado.

Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a Libra,
marcando o início de um
período de retomada de
movimento na vida social e
planejamento ou realização
de uma viagem. O momento pode
envolver também a decisão de retomar os
estudos. Um projeto antigo pode voltar a
fazer parte de seus planos.

Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a Libra,
marcando o início de um
período de revisão e
renovação de projetos de
vida, que podem ser pessoais
ou profissionais. O período pode envolver
uma viagem sonhada há muito tempo, ou a
retomada de um caminho espiritual já
conhecido.

Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a Libra,
marcando o início de um
período de maior movimento
na vida material e financeira.
O momento pode envolver o
retorno de um projeto ou possibilidade de
um contrato antigo ser novamente
negociado. A viagem dos sonhos pode ser
realizada.

Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a Libra,
marcando o início de um
período de retomada de
negociações envolvendo
uma parceria ou sociedade
financeira. Uma grande soma de dinheiro
pode ser negociada. Você estará mais
fechado e vai priorizar a intimidade a
qualquer atividade social.

SOCIAL

08

Em clima de alegria familiares e amiguinhos
cantaram o tradicional Parabéns ao gatinho
Davi Martins Santullo Benevides. Nesse clima
de festa, Davi apagou velinha e recebeu o
carinho especial dos maninhos Ítalo e Otávio,
da vovó Ronilma e vovô Elismar e dos pais
Virgínia e Sandrinho. Que Papai do Céu lhe
reserve muitos anos e muita saúde. Beijocas
mil!!!

By Rosane Michels

Vênus, em seu movimento
retrógrado, retorna a
Libra, marcando o início
de um período em que os
relacionamentos voltam a
ganhar peso e importância
em sua vida. O momento pode envolver
a volta de um amigo ou um amor do
passado. Dias de maior movimento na
vida social e nas relações.

de campo validando do
gol do Azulão.
Aos 33 o Poconé levantou
bola na área, a zaga do Dom
Bosco se atrapalhou e o juiz deu
toque na mão, pênalti para o
Cavalo Pantaneiro. Luquinha
assumiu a responsabilidade e
bateu muito bem, rasteiro, forte,
no canto direito, sem chances
para Jefferson, decretando a
vitória Poconoeana e mais tres
pontos na tabela.

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

Um click especial ao mais novo cacerense Vanderson
Junior que veio ao mundo para aumentar a felicidade da
mamãe Janaína Sedlacek e do papai Vander Sousa, que
estão curtindo cada segundo a chegada do primeiro
herdeiro. Que Papai do céu derrame muitas bênçãos de
saúde sobre a vida do Juninho e da família. Felicidades
ao casal!

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

Sempre por dentro das notícias da Princesinha nas
páginas do Correio Cacerense, o médico dermatologista
Dr. Renato Liberato Rostey juntamente com sua eficiente
equipe da Clinica Rostey. Agradecemos a preferência e
desejamos uma excelente quinta-feira.

Endereçamos os parabéns a jovem Bruna
Ramires que festejou data nova e recebeu o
carinho especial dos familiares e amigos. Que
esse novo ano de vida seja pleno de felicidades
e realizações.

