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NOVA TRAGÉDIA
Semana aziaga nas estradas da região com seis mortes em três acidentes, o mais
grave, registrado na MT 060 com 3 vitimas fatais que ocupavam um Ônix

Três mortos no choque frontal
de automóvel com caminhonete
João Batista da Silva, Eide Maria Correa, e Bernadina Mendes da
Silva, morreram após o automóvel Ônix e a caminhonete Amarok, baterem
de frente na MT-060, cerca de 15 km antes de Poconé, na tarde da última
terça-feira (19) tendo seus corpos retirados pelos bombeiros das ferragens
do veículo de passeio sinistrado. A principal suspeita dos policiais é que
houve uma tentativa de ultrapassagem indevida entre os veículos.
Página 04

PENA ATÉ 2003

Júri condena réu que matou
idoso a pedradas e 15 facadas
Foto: Arquivo

Violento impacto espalhou pedaços do Ônix pela pista

ORLA DO RIO PARAGUAI

Instaurada investigação criminal
por crime ambiental em Cáceres

Homicida Sidney Funari Junior, condenado até o ano de 2033

Após quase 12 horas de julgamento o réu homicida Sidney Funari
Junior acusado de matar Cícero Lene Ferreira Doroteu bairro Jardim Alto
da Gloria em Pontes e Lacerda, foi sentenciado a 16 anos pelo crime de
homicídio e 1 ano e 4 meses por corrupção de menor, a cumprir em regime
fechado. A vitima foi executada com 15 facadas e pedradas na cabeça, há
dois anos. Página 04

Foto: Expressão Noticias

O Ministério
Público Federal em Mato
Grosso instaurou
p r o c e d i m e n t o
investigatório criminal com
o objetivo de apurar a
prática de crime ambiental
sobre área de preservação
permanente no rio Paraguai.
O
investigado é
responsável por uma
construção de 198 m2,
incluindo utilização de
concreto base em uma das
casas e alvenaria, sendo a
área total sob sua posse de
13.918 m2. Página 03

Ocupação também incide em faixa de domínio da União

DICAS DO PROCON

Consumidor deve ficar alerta
nas compras deste fim de ano

Foto: JCC

PRÓ-FAMÍLIA

Comunidades da fronteira
contempladas pela SETAS

Pouco movimento significa compras de última hora

Foto: Edy Salis

As festas de final de ano se aproximam e, com isso, as compras dos
alimentos para as ceias de Natal e Ano Novo. Para evitar contratempos, o
PROCON Estadual, elaborou algumas dicas que devem ser observadas
pelos consumidores. No caso de promoções/liquidações, redobrar a
atenção e conferir a data de validade, pois alguns estabelecimentos
costumam fazer promoção de itens que estão próximos de vencer.
Página 05

Aproximadamente 30 famílias e 4 agentes
comunitários de saúde em Bela Vista da Santíssima
Trindade, receberam os cartões do Programa PróFamília desenvolvido e aplicado pela SETAS
(Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência
Social) de Mato Grosso, com o intuito de reduzir as
desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida
dos beneficiados. Página 04
Ação visa a melhoria de qualidade de vida das famílias
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Chororô do Chupim
Vamos fazer uma conta que é da
nossa conta, como dizia aquela
propagandinha da Energisa, por sinal,
muito boa, mas aqui é conta mesmo e de
nó cego, por exemplo, a gente deve para
fulano R$ 50,00; diz tal e coisa,
engambela pra lá e prá cá, diz que não vai
pagar e conclui que teve um lucro de R$
50,00. Negativo, teve sim, um calote de
R$ 50,00; típico de ladrão, no mínimo.
Pois é disso que queremos falar
hoje, da escravidão urbana, que o
governo tentou aplicar nos servidores
públicos federais. Um ano de salários
congelados, para voltar a discutir em
2019 e de quebra, 3% a mais no
recolhimento à previdência, ou seja, além
de cortar reajustes mesmo nos 2,7% da
falsa inflação, ainda onerar quem trabalha
em mais 3%; se isso não é calote então,
que se dê anistia para Ali Babá e fim de
papo. O manda chuva
Ministro da Fazenda, anda
espumando pelos cantos da boca,
tamanha a ira, pois sabe que dificilmente
o governo poderá reverter a decisão
liminar do STF que suspendeu a medida
provisória que havia adiado o pagamento
da parcela de janeiro de 2018 do reajuste
de servidores públicos federais.
A liminar foi concedida na
segunda-feira (18) pelo ministro Ricardo
Lewandowski, que também, suspendeu o
dispositivo da MP que elevava de 11%
para 14% a contribuição previdenciária
dos funcionários públicos, ativos e
aposentados, que ganham acima de R$
5,3 mil, ou seja, a maioria.
Mesmo admitindo recorrer da
decisão, o pau mandado da aristocracia
tupiniquim e estranjas, avalia que o
cenário é complicado para o executivo
federal conseguir revogar a decisão de
Lewandowski. que praticamente, não há
soluções jurídicas para reverter a decisão

VALEU GILMAR
Mais uma vez temos de concordar com a postura
do ministro Gilmar Mendes, do STF, proferiu
anteontem, 20, decisão liminar (provisória)
proibindo, em todo o país, a realização de
conduções coercitivas para interrogar
investigados, ao considerar esse procedimento é
inconstitucional. A condução coercitiva,
freqüentemente utilizada nas operações da Lava
Jato, é prevista no Código de Processo Penal, ao
determinar que se um acusado não atender à
intimação para o interrogatório ou qualquer
outro ato, o juiz poderá mandar a polícia
conduzi-lo à sua presença. O que tem ocorrido
entretanto ultimamente é o cidadão ser detido
coercitivamente, sem ter sido intimado
previamente.
TV A LENHA
Em Cáceres quem, não tem antena parabólica
tornou-se refém da falta de profissionalismo,
incompetência e descaso do técnico que deveria
cuidar com mais respeito aos telespectadores da
Rede Globo (TVCA) no setor de
retransmissora. Basta trovejar nos quintos, que
o canal sai do ar por vários dias e não adianta
reclamar na matriz em Cuiabá, porque o
problema com certeza é na repetidora. Fica aqui
nossa bronca contra o tal responsável
irresponsável e com a palavra a direção da TV
Centro América.
PADRASTO NOELNERGISA
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
decidiu na terça-feira (19) que os consumidores
de energia pagarão R$ 16 bilhões nas contas de
luz em 2018 para cobrir os custos com subsídios
do setor elétrico. O valor será destinado à Conta
de Desenvolvimento Energético, que financia
medidas como pagamento de indenizações a
empresas; subsídio à conta de luz de famílias de
baixa renda; e compra de parte do combustível
usado pelas termelétricas que geram energia
para a região Norte do país e para programas
como o Luz Para Todos.
PADRASTO NOELNERGISA II
Os R$ 16 bilhões a mais nas contas do ano que
vem representam aumento de 22,71% em
relação ao valor pago pelos consumidores de
energia neste ano: R$ 13,03 bilhões. Desse total
de R$ 16 bilhões, R$ 12,22 bilhões, serão pagos
por todos os consumidores (incluindo os que
compram energia diretamente das geradoras);
R$ 3,79 bilhões: serão pagos somente pelos
consumidores cativos (atendidos pelas
distribuidoras de energia, ou seja, residências,
comércio e parte das indústrias).
COMENDADOR
O laudo psiquiátrico realizado João Arcanjo
Ribeiro, 66 anos, atestou a capacidade do exbicheiro retornar à sociedade. O laudo
elaborado pela psiquiatra Luisa Forte Stuchi
aponta para o “baixo score” de violência,
reincidência e psicopatia, além de apresentar
um comportamento maduro. O exame era a
único requisito do TJMT para a liberdade do
preso. Arcanjo foi condenado a mais de 80 anos
de prisão por homicídio, formação de quadrilha,
lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Sobre
os crimes financeiros e homicídios que
ensejaram sua prisão, Arcanjo admitiu aqueles,
mas segue negando ter causado mortes e mesmo
que tenha sido o mandante. Muita gente já nos
disse que realmente Arcanjo não matou Sávio
Brandão.
SEM 13º SALÁRIO
O vereador de Cuiabá Abílio Júnior (PSC)
propôs que os parlamentares que votaram
contra o projeto que prevê o pagamento de 13°
salário e a concessão da Revisão Geral Anual,
devolvam todo o reajuste aos cofres do
município. Na tribuna, ele ainda apresentou um
termo de compromisso assinado por ele e pelo
colega Diego Guimarães (PP) garantindo que
ambos iriam também devolver o dinheiro, caso
todos os vereadores que foram contrários ao
projeto concordassem em fazer o mesmo. Tai,
seu Abílio, o povo é contra 13º pra vereador, que
já ganha os tubos pra 3 dias de serviço semanal.
Opinião

do magistrado do Supremo a tempo de
evitar o pagamento da parcela do acordo
salarial que vence em janeiro; que para
evitar o pagamento, Lewandowski teria
que revogar a liminar na terça, na medida
em que o STF entrasse em recesso a partir
de ontem, 20, voltando às atividades
somente em fevereiro.
Além disso, se realmente o
governo tiver que quitar a parcela de 2018
do acordo salarial, não será mais viável
reverter esse pagamento, que será
definitivamente incorporado aos
vencimentos dos servidores. E aqui,
chegamos na continha que vale a pena
raciocinar com lógica: Se o governo e
seus paus-mandados estimam que, sem o
adiamento do reajuste dos servidores de
2018 para 2019, a União deixará de
economizar R$ 4,4 bilhões no ano que
vem, isso significa que esta tal economia,
sairia do bolso dos servidores privados de

um direito liquido e certo e alvo da mão
grande dos empoderados de Brasília.
É o caso dos R$ 50,00 que se
devia a fulano, não pagou e contabilizou
como lucro, quando não passava de um
calote, o que o governo chama de
eventual perda de recursos, que deixará
de economizar R$ 4,4 milhões e tal e
coisa. Que terá de fazer cortes de gastos
no Orçamento de 2018, confessando nas
entrelinhas que realmente é o povo, das
classes B, C, D e E, quem banca o
orçamento, cujo percentual disponível
para os nababos da corte, sai do suor de
quem trabalha.
Dos mais de dois trilhões de
impostos que a gente vai pagar este ano, o
saco sem fundo do governo ainda quer
levar mais, tenha a santa paciência!
Parabéns, ministro Ricardo
Lewandowski, o ralo em fundo precisa
ser estancado algumas vezes.

Trocar presentes de Natal
Todo ano é a mesma coisa: com as
trocas de presentes, típicas do Natal,
sempre uma peça de roupa ou acessório
acaba não servindo. Neste caso, as lojas têm
o dever de realizar a troca? Em geral, além
da substituição de mercadorias com defeito
de fabricação, o comércio, especialmente
as lojas de departamento, efetuam também
a troca por desagrado ou tamanho
impróprio.
A estratégia adotada pode ser uma
boa política de equilíbrio para a relação
entre consumidores e fornecedores. Para
fazer a troca, o consumidor deverá retornar
à loja com o produto etiquetado e em
perfeitas condições. Entretanto, fica a
critério do estabelecimento permitir a
substituição.
"Por mera liberalidade do
fornecedor, podem ser trocados produtos
em virtude do tamanho ou da cor, por
exemplo, e o fornecedor deverá deixar
claras as exigências para promover a troca,
tais como: o prazo, a conservação da
etiqueta no produto e que não haja indícios
de utilização. Já em relação a produtos com

defeito de fabricação, a nota e o cupom
fiscal servirão como o comprovante da
compra e são itens essenciais para a troca
por um novo produto. Se a nota for perdida,
o consumidor poderá solicitar a segunda
via, sem nenhum custo adicional, em até
cinco anos após a data da compra.
O fornecedor só é obrigado a trocar
produtos que possuam algum tipo de
defeito, aparente ou oculto. Se o vício for
oculto, os prazos são os mesmos, mas
começam a valer no momento em que o
defeito é detectado pelo consumidor. Vale
lembrar que para as compras realizadas
pela internet, ou por catálogos, uma vez que
o consumidor não pode avaliar o produto
em mãos, o Código de Defesa do
Consumidor garante o direito de
arrependimento, que deverá ser exercido
em sete dias, a contar da data de entrega,
para avaliar se o produto recebido atende às
suas expectativas.
Durante esse prazo, o consumidor
poderá desistir da compra e receber seu
dinheiro de volta, sem qualquer custo,
inclusive, o do frete. Segundo o Código de
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Defesa do Consumidor, estão previstas as
trocas por defeito de fabricação em até 30
dias para os serviços ou produtos não
duráveis, por exemplo, produtos
alimentícios, bebidas, flores entre outros.
O prazo é de 90 dias para os
serviços ou produtos duráveis, como
computador, televisão, telefone celular,
entre outros, contados a partir da data da
compra. A substituição ocorre quando a
assistência técnica não consegue efetuar o
devido reparo nos bens duráveis. O
consumidor pode optar pela substituição do
produto da mesma espécie, pela restituição
do valor pago ou por um desconto de
abatimento sobre a mercadoria.
Além disso, de acordo com o
Artigo 18 do CDC, no caso de o produto ter
defeito, o consumidor pode reclamar tanto
ao fabricante quanto à loja onde comprou a
mercadoria, pois ambos respondem
solidariamente. Sempre, manter a nota ou
cupom fiscal para eventuais
questionamentos.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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INVASÃO CILIAR

Investigado é responsável pela construção de 198 m2, incluindo utilização de concreto base em uma das casas e alvenaria numa área total de 13.918 m2

MPF investiga a prática de
crime ambiental em Cáceres
O
MPF-MT c/ Redação

Foto: Expressão Noticias

Ministério Público
Federal em Mato Grosso
instaurou procedimento
investigatório criminal com o
objetivo de apurar a prática de
crime ambiental sobre área de
preservação permanente no rio
Paraguai. O crime é previsto no
artigo 48 da Lei 9.605/1998:
“impedir ou dificultar
regeneração natural de florestas e
demais formas de vegetação”.
De acordo com relatório
de fiscalização da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente
(Sema), o investigado construiu
um rancho na referida área
integrante de mata ciliar,
impedindo a vegetação de se
regenerar.
Conforme informações
prestadas perante a Secretaria de
Patrimônio da União, na qual foi
requerido uso de faixa de domínio
da União, o investigado é
responsável por uma construção
de 198 m2, incluindo utilização
de concreto base em uma das

prazo de 60 dias o Projeto de
Recuperação de Área Degradada
(Prad) junto à Sema com vistas à
recomposição do dano ambiental
decorrente da infração penal, bem
como prestação pecuniária no
valor de R$ 20 mil decorrente da
extensão da área objeto do crime
ambiental. Caso o responsável se
recuse a cumprir, terá início a
ação penal com possibilidade de
condenação pelo crime
ambiental.

RECICLAGENS

Águas do Pantanal adquire
triturador de vidro coletado
Assessoria

Ranchos na orla do Paraguai já foram denunciados em 2015

casas e alvenaria, sendo a área
total sob sua posse de 13.918 m2.
Porém, de acordo com a
legislação ambiental, a área de
preservação a ser respeitada
deveria ser de 100 metros da
margem do rio Paraguai.
Além disso, a ocupação
também incide em faixa de

A

domínio da União sem
autorização de uso conferida pelo
órgão competente, ainda que já
tenha sido protocolado o
requerimento, sem decisão até o
momento.
Diante disso, o MPF
requereu perante a Justiça
Federal que o réu apresente no

Autarquia Águas do
Pantanal adquiriu um
triturador de vidro para
auxiliar na coleta seletiva do
nosso município e assim diminuir
a poluição ao nosso meio
ambiente.
O equipamento foi
comprado com recursos próprios,
e custou R$ 23.000,00. A
aquisição vai ajudar a diminuir a
carga no aterro sanitário e vai
possibilitar triturar garrafas e
outros itens de vidro.
É importante lembrar que
o descarte desse tipo de material
deve ser feita de forma consciente
para evitar ferir os coletores
demais trabalhadores que fazem a
separação de material reciclável.
A compra do triturador foi
elogiada pelo Prefeito. “É mais
um passo dado na direção da
manutenção do nosso meio

PATRÃO DO NEGÓCIO

Pastorello defende facilitar
a situação dos ambulantes
Assessoria

E

m uma sessão marcada
pela presença de
vendedores ambulantes
de Cáceres, o vereador tucano
Cézare Pastorello defendeu que
os vendedores ambulantes devem
ser tratados como
empreendedores e indutores do
emprego na cidade.
“Eu parabenizo o Prefeito
e o secretário Valdeci que
finalmente responderam meu
requerimento.
Pela resposta, não se pode
ficar negando a permanência dos
vendedores ambulantes aqui ou
ali, já que a resposta é que não há
tal regulamentação.”
Em resposta ao seu
Requerimento GABVCP-

Definida pelo Código
Florestal Federal como área de
preservação permanente, é
importante manter a mata ciliar
no intuito de evitar a perda de
qualidade da água, erosão e perda
de nutrientes do solo, aumento de
pragas das lavouras,
assoreamento dos rios e
enchentes, alterações e
desequilíbrios climáticos (chuva
e aumento da temperatura) e
redução da atividade pesqueira.

17/2017, o Prefeito Municipal
informou que não há legislação
que regulamente onde e como os
vendedores podem trabalhar,
estando restrito, no Código de
Obras e Postura, apenas à
caracterização da atividade.
Para o vereador, quando
uma pessoa se propõe a exercer
uma atividade autônoma, como a
de vendedor, está exercendo uma
dupla vantagem para o
município.
Primeiro, porque está
gerando a sua própria renda.
Segundo, porque é uma pressão a
menos no mercado de trabalho.
“Quando uma pessoa se
propõe a ser dono do seu próprio
negócio, seja um espetinho, uma
Foto: JCC

barraca de lanches ou de
verduras, deixa de ser uma pessoa
na fila do emprego para ser um
potencial empregador. Temos
uma economia que gira em torno
desses empreendedores, por isso
devemos protegê-los.
Uma das políticas que
devemos adotar é a de termos um
Alvará Social para esses
pequenos e ajudá-los a buscar as
linhas de financiamento para
micro-empreendedores, como
eventualmente são feitas pelo
Banco do Brasil e Caixa
Econômica, com juros quase
zero.”
Durante a sessão houve a
manifestação de vários
vereadores no mesmo sentido,
dando destaque às barracas de
lanche em frente ao PAM e aos
vendedores em frente à FAPAN.

ambiente, com mais esse
investimento a Águas do
Pantanal mostra que está
engajada com a questão da
reciclagem no nosso município e
que vem fazendo um bom
trabalho na gestão de resíduos.”
O diretor da Autarquia,
Paulo Donizete, ressalta que esse
é apenas um dos investimentos
que a Águas do Pantanal fez com
recursos próprios.
“Além da aquisição dessa
máquina que será muito
importante para o trabalho, nós
também estamos realizando
obras de infraestrutura para a
captação e tratamento da água do
rio Paraguai, investir na
infraestrutura e na aquisição de
equipamentos é muito importante
para o saneamento e proteção do
meio ambiente de Cáceres.”
Finalizou.
Foto: Assessoria

Triturador de vidro vai auxiliar na coleta seletiva

Ambulante é um empreendedor, na ótica de Pastorello
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NA TRANSPANTANEIRA

A bruxa anda solta nos últimos dias na região oeste de MT, com o funesto registro
de seis mortes em acidentes violentos nas rodovias apenas nos últimos quatro dias

Colisão frontal na MT 060
resultou em três mortos
Da Redação

Fotos: PM-PJC/MT

As vitimas fatais estavam no Ônix que ﬁcou destruído na pista

T

rês pessoas morreram após
u m Ô n i x e u m a
caminhonete Amarok,
baterem de frente na MT-060, cerca
de 15 km antes de Poconé, na tarde
da última terça-feira (19) por volta
das 15h00 sendo que as vitimas

fatais, João Batista da Silva, 40;
Eide Maria Correa, 31 e Bernadina
Mendes da Silva, 49, estavam no
veículo Ônix e morreram no local,
tendo seus corpos retirados pelos
bombeiros das ferragens do veículo
de passeio sinistrado.

O motorista da
caminhonete, uma Amarok, nome
não fornecido pela ocorrência
policial, foi socorrido por uma
equipe do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) e
encaminhada para o Hospital de
Poconé.
Conforme o relato policial,
os dois veículos caíram fora da
pista, devido a força da batida e o
motor e o câmbio chegou a sair do
ônix, ficando jogados na pista.
A principal suspeita dos
policiais é que houve uma tentativa
de ultrapassagem indevida entre os
veículos. As causas do acidente
serão investigadas pela Polícia
Civil.
Além das três vítimas
fatais, outros dois passageiros
estavam no veículo Ônix e foram
encaminhados ao Pronto
Atendimento Médico de Poconé,
segundo informações não estão em
estado grave.
O motorista da
caminhonete Amarock também foi
encaminhado ao Pronto

Atendimento Médico e passa bem.
A liberação dos corpos de
João Batista, Eide Maria e
Bernardina Mendes, ocorreu
somente na manhã de ontem pelo

Instituto Médico Legal de Cuiabá,
segundo uma funerária da capital,
que transladou-os para Poconé,
onde serão sepultados nesta quintafeira.

CANA BRAVA

Condenado até 2033 réu que
matou idoso a faca e pedradas
Da Redação

A

pós quase 12 horas de
julgamento o réu homicida
Sidney Funari Junior, 23,
acusado de matar Cícero Lene
Ferreira Doroteu, 58, no dia 19 de
junho de 2015 no bairro Jardim Alto
da Gloria em Pontes e Lacerda, foi
sentenciado a 16 anos pelo crime de
homicídio e 1 ano e 4 meses por
corrupção de menor, a cumprir em
regime fechado. O júri popular
aconteceu anteontem o fórum da
comarca de Pontes e Lacerda,
Na época do crime, o réu se
evadiu por um ano e meio, sendo
preso em Vila Bela da Santíssima
Trindade no dia 10 de janeiro deste
ano durante cumprimento de
mandado de prisão. Ele estava sendo
procurado constando ter ele
assassinado a vitima Cícero a golpes
de faca e pedradas, em junho de 2015
na cidade de Pontes e Lacerda.
A vítima, Cícero Lene
Ferreira Doroteu, possuía histórico

AÇÃO SOCIAL

SETAS contempla comunidades
da fronteira com o Pró-Família

criminal e foi morta durante a
madrugada de 19 de junho de 2015 no
bairro Altos da Glória, onde seu
cadáver foi localizado despido,
ensangüentado, apresentando cerca
de 13 perfurações na região lombar e
lesões provenientes de pedradas na
cabeça.
Na época, a investigação foi
conduzida pela Polícia Civil de
Pontes e Lacerda, quando o delegado
Gilson Silveira do Carmo,
representou pela prisão de Sidney,
que apurou ter sido o bárbaro crime
cometido por desentendimento de
ordem financeira, um acerto de contas
provavelmente relacionado a drogas.
A l é m d e S i d n e y, t r ê s
adolescentes participaram do
assassinato e agora sentenciado, o
homicida que estava guardado em
Vila Bela, foi transferido a sede do
crime, como hóspede do Centro de
Detenção Provisória ficando à
disposição da Justiça.
Foto: PJC

Assessoria c/ Redação

N

a última terça-feira, 19,
aproximadamente 30
famílias e 4 agentes
comunitários de saúde receberam os
cartões do Programa Pró-Família
desenvolvido e aplicado pela SETAS
(Secretaria de Estado de Trabalho e
Assistência Social) de Mato Grosso,
com o intuito de reduzir as
desigualdades sociais e melhorar a
qualidade de vida dos beneficiados.
O Programa atende
aproximadamente 35 mil famílias em
todos os municípios, com a finalidade
de reduzir as desigualdades sociais
mediante ações de promoção da
cidadania, além da inclusão social de
famílias em situação de
vulnerabilidade e risco social. Entre
os objetivos específicos estão a
promoção da segurança de
rendimentos e melhoria de qualidade
de vida da família favorecida;
garantia de acesso à rede de serviços
públicos, de forma a assegurar
proteção social e, ainda, o de
promover o desenvolvimento
humano e social através de serviços
públicos essenciais, com a finalidade
de garantir melhores condições de
saúde, educação, cidadania e
habitação além de oportunidades de
trabalho e geração de renda.
No distrito de Santa Clara do
Monte Cristo em Vila Bela da
Santíssima Trindade, 34 famílias das
comunidades Aparecida, Santa Luzia,
Morrinhos e Santa Mônica, foram
agraciadas com o cartão, após análise
do cadastro pela equipe do CRAS –
Vila Bela.
Estiveram no distrito a
psicóloga Agatha Christie Lemes

Sanches, a assistente social Gislaine
Angil e a primeira-dama Janaina
Rodrigues de Lara, acompanhadas
pelos agentes comunitários de saúde
Alaíde Gomes, João Santana Lopes,
do subprefeito Sebastião Alves
Garcia e subsecretário de esportes,
Josemar Aguilera da Silva.
Na comunidade Morrinhos a
agente Amanda Urtado Cardoso é a
responsável pelas famílias, e em
Santa Mônica, o agente Arlindo
Ardaia Ortiz. As famílias
contempladas receberam nesta
primeira etapa, os envelopes do
programa contendo o cartão e a senha,
com saldo de crédito no valor de R$
100,00, para ser utilizado
exclusivamente no consumo de
gêneros alimentícios.
Os agentes, além do cartão,

receberam um kit contendo camiseta,
chapéu, protetor solar e uma mochila.
Em uma segunda etapa, serão
ofertados aos participantes do
programa, cursos de capacitação e
qualificação profissional. Também
presente ao evento, o empresário
Devair Soares de Souza, proprietário
do Supermercado Fronteirão, recebeu
o selo da rede Vale Card, sendo o
único estabelecimento do distrito
apto a atender aos beneficiários do
programa.
A primeira-dama Janaína
Rodrigues de Lara destacou a
importância do programa, e
agradeceu ao empenho do
governador Pedro Taques e do
prefeito Wagner Vicente na promoção
e difusão dos objetivos e das
finalidades do Pró-Família. Foto: Edy Salis

Réu Sidney Funari Junior condenado a 17 anos de prisão

Famílias receberam o cartão com saldo de R$ 100 e a senha
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DICAS DE ÚLTIMA HORA

Consumidor também deve ficar atento às condições de higiene, armazenamento
e conservação de alimentos e não se esquecer de verificar o prazo de validade

PROCON orienta consumidores
nas compras de Natal e Ano Novo
Assessoria

Foto: JCC

Antes de ir as compras, o ideal é planejar o cardápio da ceia

A

s festas de final de ano se
aproximam e, com isso, as
compras dos alimentos para as
ceias de Natal e Ano Novo. Para evitar
contratempos, o PROCON Estadual,
órgão vinculado à Secretaria de
Justiça e Direitos Humanos (Sejudh),
elaborou algumas dicas que devem ser

observadas pelos consumidores.
A primeira delas é evitar
deixar tudo para última hora, pois a
pressa impossibilita uma boa pesquisa
de preços e, com a proximidade das
festas, os valores podem variar
bastante. Antes de ir as compras, o
ideal é que o consumidor planeje o

cardápio da ceia, listando os
alimentos, bebidas e ingredientes que
pretende utilizar, até para evitar
compras desnecessárias e por
impulso.
Sempre que possível
compare os preços dos produtos em
panfletos, anúncios, encartes
publicitários e na internet, pois as
promoções divulgadas pelos
estabelecimentos comerciais devem
ser cumpridas. Por isso é importante
guardar os folhetos que comprovam
as ofertas.
Em relação às frutas, a dica é
escolher as frescas de época, pois
geralmente são mais baratas que as
frutas secas. Também deve-se evitar
comprar frutas e legumes com muita
antecedência, pois esses produtos
estragam facilmente. Na hora das
compras, o consumidor deve observar
a cor, textura, odor e condições de
armazenamento: carnes, aves, peixes
pré-embalados e congelados devem
estar armazenados em balcões
frigoríficos. Se houver qualquer sinal
de alteração, não adquira a produto.
Ao optar por enlatados,

observe sempre a embalagem e não
compre produtos com embalagens
estufadas, amassadas ou enferrujadas.
Para frios, como presunto e
mussarelas, serve como dica que esses
produtos sejam pesados e etiquetados
na hora do ato da compra.
Para as bebidas, a dica é não
adquirir as que estiverem próximas a
locais aquecidos ou expostos ao sol.
No caso de vinhos e espumantes,
observe se a rolha está em boas
condições ou se há manchas no rótulo.
O consumidor também deve
ficar atento às condições de higiene,
armazenamento e conservação de
alimentos e não se esquecer de
verificar o prazo de validade.
Além disso, as embalagens
devem conter informações claras e em
português sobre peso e medida. Os

produtos industrializados devem
apresentar o registro de inspeção no
órgão competente.
N o
c a s o
d e
promoções/liquidações, é preciso
redobrar a atenção e conferir
atentamente a data de validade, pois
alguns estabelecimentos costumam
fazer promoção de itens que estão
próximos de vencer.
Em Mato Grosso, legislação
Estadual (Lei nº 10.231/2014)
determina que o consumidor seja
avisado (através de cartaz, por
exemplo) sobre a proximidade de
vencimento de alimentos
comercializados mediante promoção,
queima de estoque ou com descontos
atrativos.
A regra vale para produtos
com menos de um mês de validade.

EXPLOSÃO EM CAIXA

Sicredi atacada por ladrões atende
normalmente em Glória D'Oeste
G1/MT c/ Redação

Foto: Divulgação

QUEBRA-QUEBRA

Em ataque furioso estranho
ataca feira e danifica o hotel
F.A c/ Redação

P

or duas vezes no mesmo dia,
um maluco adentrou as
dependências de um Hotel, no
Centro de Araputanga, destruindo
pelo menos seis portas, objetos
diversos, frigobar e três aparelhos de
TVs, entre outros.
A primeira investida do
vândalo ocorreu durante a tarde de
domingo (17), por volta de 16h00.
Câmeras de vigilância do local
registraram o momento em que o
suspeito promovia o quebra-quebra
utilizando um extintor contra incêndio
e, fugindo do interior do Hotel.
O proprietário informou à
Polícia, que durante a tarde, ouviu um
barulho no interior do Hotel, porém,
achou que poderia ser resultado de
vendaval que estivesse batendo as
portas.
De acordo com o Boletim de
Ocorrências, registrado na 2ª CIA PM
de Araputanga, consta que o
segurança do Hotel, chegou por volta
de 22h00 de domingo e, entrou no
estabelecimento encontrando várias
portas quebradas, chamando
imediatamente o proprietário.
Juntos, segurança e
proprietário constataram que além das
portas danificadas, estavam
quebrados vários aparelhos de TV,
frigobar, bebedouro de água, portas de

vidro, jogos de taça, roteador wi-fi,
entre outros. As câmeras de vigilância
do Hotel registraram o momento do
vandalismo e a ação do suspeito.
O suspeito J.S.D, 25,
supostamente residente no município
de São José dos Quatro Marcos, já
havia sido detido pela Polícia, na
manhã do mesmo dia no barracão da
Feira de Araputanga, acusado de jogar

no lixo, catchups de feirantes; porém,
logo foi solto e posteriormente,
invadiu e quebrou o hotel, causando
prejuízo estimado em dez mil reais.
O suspeito fugiu do Hotel,
buscando se esconder dentro da Igreja
Matriz, porém, foi perseguido pelo
proprietário da unidade hoteleira e,
dominado, solicitando a presença
policial.
Foto: Ilustrativa

Vândalo saiu da cadeia e deixou objetos do hotel danificados

Gravação de câmeras mostra ladrões em ação na agencia

C

âmeras de segurança
registraram o momento em
que assaltantes explodiram
um caixa eletrônico dentro de uma
cooperativa do Sistema de Crédito
Cooperativo (Sicredi) em Glória
D'Oeste. O assalto ocorreu na
madrugada do último sábado (16).
Policiais foram chamados
depois que funcionários do serviço de
monitoramento do Sicredi
perceberam uma explosão no interior
da agência. Nas imagens,
disponibilizadas pela polícia, dois
homens vestindo jaquetas e capacetes
tentam arrombar um dos terminais.
Um deles usa uma barra de ferro para
abrir o caixa eletrônico.
Em seguida, eles instalam
explosivos e os acionam. Os suspeitos
detonam os explosivos e saem de
perto. Depois, retornam e tentam
pegar dinheiro do terminal bancário.
Segundo a Polícia Militar,
foram quatro, os homens armados

com fuzis que invadiram a unidade e
detonaram explosivos no local. Os
terminais bancários de autoatendimento foram danificados.
Conforme a PM, a estrutura, como as
portas principais, também ficou
comprometida. Foram encontradas
cápsulas de fuzil e pistola deixadas no
local. Os suspeitos teriam fugido em
duas motocicletas.
Sobre a explosão de caixa
eletrônico na agência, o Sicredi
informa que houve danos materiais.
Apesar dos danos materiais, pois o
vidro da fachada da agência foi
quebrado, o atendimento ao público
ocorre normalmente,
complementando que o Sicredi
investe continuamente em segurança
e no treinamento dos seus
colaboradores com o objetivo de
proteger as pessoas, o patrimônio e
para atender as necessidades dos seus
associados e da comunidade onde
atua.

Cáceres-MT, quinta-feira 21 de dezembro de 2017

GERAL

06

RECESSO FORENSE
Durante todo o recesso forense, em regime de plantão, serão apreciados apenas
os feitos que demandem medidas urgentes ou que haja risco iminente de direitos

Expediente do Judiciário só
retorna no dia 6 de janeiro
TJ-MT c/ Redação
Foto: JCC

Trabalhos serão em regime de plantão para medidas urgentes

C

omeçou na última quartafeira (20 de dezembro) e
prossegue até o dia 6 de
janeiro de 2018 o recesso forense
do Poder Judiciário de Mato
Grosso. Nesse período, o horário
de atendimento nos órgãos de
Primeiro e Segundo Graus de
Jurisdição será das 13h00 às
18h00, conforme Portaria nº
709/2017, assinada pelo
p r e s i d e n t e d o T J M T,
desembargador Rui Ramos
Ribeiro, que fixa o horário do

expediente.
As medidas judiciais
protocoladas até as 15h00 da
terça-feira (19 de dezembro)
serão analisadas pelo magistrado
sorteado e depois desse horário
serão encaminhadas à apreciação
do magistrado plantonista.
Durante todo o recesso
forense, em regime de plantão,
serão apreciados apenas os feitos
que demandem medidas urgentes
ou que haja risco iminente do
perecimento de direito, ou de

dano irreparável ou de difícil
reparação e no plantão judiciário,
em Primeira Instância, os
processos serão protocolados na
forma física e em Segunda
Instância por meio do Processo
Judicial Eletrônico (PJe)
No período de 7 a 20
janeiro de 2018 será suspensa a
contagem de todos os prazos
processuais, bem como a
realização de audiências e de
sessões de julgamento e
publicações de notas de
expediente processuais, em
Primeira e Segunda Instâncias,
nos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais e Turmas Recursais,
exceto com relação às medidas
urgentes e aos processos penais
envolvendo réus presos, nos
processos vinculados a essa
prisão.
Essa suspensão não
prejudicará o expediente forense
normal, com magistrados e
servidores exercendo as suas
atribuições regulares, ressalvadas
férias individuais e feriados.
Durante o recesso
forense, a 1ª Secretaria de Direito
Público e Coletivo ficará de
plantão entre os dias 19 e 28 de
dezembro, para dar andamento e
assistência às decisões dos
desembargadores plantonistas.

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
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#200714 DEVEDOR: LUIZ PLACIDO PINTO JUNIOR- CPF.: 266.085.377-00- RUA DOS NASCIMENTOS
54-MONTE VERDE-CACERES-MT - Titulo:- Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRSacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE APOIO AO
JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de custas
#200713 DEVEDOR: LUIZ PLACIDO PINTO JUNIOR- CPF.: 266.085.377-00- RUA DOS NASCIMENTOS
54-MONTE VERDE-CACERES-MT - Titulo:- Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GRSacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS- Favorecido:FUNDO DE APOIO AO
JUDICIARIO FUNAJURIS Valor do titul Item B da tabela D de custas
#200662 DEVEDOR: NEUZA DA COSTA E SILVA- CPF.: 361.881.401-10- RUA NOSSA SENHORA
APARECIDA 130 -SANTOS DUMON-CACERES-MT - Titulo:- Apres: BANCO DO BRASIL SA- Sacador:
ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - EPP- Favorecido:ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO
LTDA - EPP Valor do titul Item B da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE
CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NO 1o. (primeiro) DIA UTIL SEGUINTE DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL,
NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 20 de dezembro de 2017

Cáceres-MT, quinta-feira 21 de dezembro de 2017

PLANTEL COMPLETO

Azulão da capital está preparado para a estréia no Estadual contra o Araguaia
no dia 17 de janeiro e na Copa do Brasil contra o CRB (AL), na Arena Pantanal

Dom Bosco reforçado
para jornada de 2018
Redação c/ O.E
Foto: Facebook

O

Clube Esportivo Dom
Bosco apresentou esta
semana os 11
jogadores que já iniciaram os
treinos sob o comando do
treinador Gianni Freitas, para
as disputas do Estadual, Copa
do Brasil e na Série D do
Campeonato Brasileiro.
O contratados são: o
goleiro Hailson Padilha, de 24
anos, que passou pelo Santos,
Al Shamal (Qatar), Portuguesa
Santista e São Carlos.
Os zagueiros Athyla, 20

anos, disputou pelo Vasco a
Copa São Paulo e a Série C
pelo Macaé, também passou
pelo Fluminense, Botafogo e
Avaí. Ricardo Brás, que
defendeu o Cuiabá em 2015
(campeão da Copa Verde) e
recentemente esteve do
Juazeirense e Odail Júnior, que
passou pelo CEOV e Mixto.
Para compor o meio
vem o colombiano de Cali,
José Luis Renteria, das bases
do Flamengo, América
Mineiro, São Cristóvão,

América de Teófilo e Operário.
Os volantes são Bruno e
Ermes. As laterais ficam por
conta de Gean e Dalvan que já
fizeram parte da equipe do
Dom Bosco.
No ataque o time conta
com Geilson, que já passou
pelo Santos, Internacional,
Atlético Paranaense e tem
títulos conquistados no
Bahrein e no Japão e Paulinho,
que já defendeu o Dom Bosco e
passou por times europeus.
O Dom Bosco estréia no

PASSE DO LUVERDENSE

Vascão disputa com clube de
Portugal contrato de volante
Redação c/ S.N

A

pedido do técnico Zé
Ricardo, o Vasco deve
tentar a contratação do
volante Ricardo, do
Luverdense.
Segundo informações

divulgadas pelo repórter Felipe
Schmidt, do portal Globo
Esporte, a diretoria do clube
carioca entrou em contato com
o time mato-grossense para
tentar um empréstimo.
Foto: Assessoria

Volante Ricardo com um pé no Sporting Brada de Portugal

O Alviverde, no
entanto, conforme a
publicação tem a venda do
atleta encaminhada para o
Sporting de Braga, de
Portugal. Ricardo tem 23 anos,
é natural de Tangará da Serra e
foi revelado no Luverdense,
clube o qual defende desde
2014.
O contrato vai até o final
do ano que vem. Pela Série B,
disputou 25 partidas e marcou
três gols. Na temporada,
balançou as redes oito vezes
em 37 jogos.
Segundo o Globo
Esporte, ele ainda analisa as
propostas e não dá o negócio
com a equipe portuguesa como
“fechado”. A possível ida de
Ricardo para o Sporting
repercutiu em Portugal.
Conforme publicação
do jornal diário O Jogo, a
equipe procura um jogador de
reposição para o meio-campo.
Ainda conforme a
imprensa portuguesa, o
empresário de Ricardo está no
país europeu para acelerar a
venda.
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Dom Bosco conta com titulares específicos para os duelos

Estadual contra o Araguaia, no
dia 17 de janeiro e na Copa do
Brasil contra o CRB (AL), na
Arena Pantanal.
O Leão precisa vencer o

confronto contra os alagoanos
para avançar a próxima fase.
Avançando encara Paysandu
(PA) ou Novo Hamburgo (RS).

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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***********************

Destaque VIP de hoje ao casal Jair Cestari e
Neuliane Garcia Cestari que celebraram 34
anos de união. Rogamos ao criador muitas
bênçãos e que conserve vocês sempre assim
um casal feliz. Parabéns!!!

By Rosane Michels

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

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

Paz, Saúde, Amor e realizações é o que
desejamos ao jornalista Antônio Costa
que completou mais um ano de vida.
Feliz Aniversário!

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

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

Flores multicoloridas a linda Kaori
Ando, que venceu mais uma etapa
escolar, terminando o ensino médio
na Escola Tiradentes. Agora rumo
ao sonho de fazer uma faculdade de
medicina, garra, comprometimento
e inteligência par isso sabemos que
tem de sobra. Sucessos garota.
Grande abraço a Nina Figueiredo Curvo pela passagem do
seu natalício. Que essa data se repita por muitos anos, sendo
sempre comemorada com muito amor são os nossos votos.

***********************
Áries

Depois de três anos em Sagitário,
Saturno começa sua caminhada através
de Capricórnio marcando o início de
um período de mais três anos em que
você estará voltado para sua vida
profissional e carreira. Novas
responsabilidades, um novo projeto ou
mesmo um novo caminho profissional
pode surgir a partir deste dia.

Leão

Depois de três anos em Sagitário,
Saturno começa sua caminhada através
de Capricórnio marcando o início de
um período de mais três anos de
movimento importante em sua rotina,
especialmente a de trabalho. Preparese para enfrentar alguns obstáculo e
problemas e trabalhar intensamente
nos próximos anos.

Depois de três anos em Sagitário,
Saturno começa sua caminhada
através de Capricórnio marcando o
início de um período de mais três anos
em que você estará mais voltado para
projetos, pessoais e profissionais, que
envolvem viagens internacionais e
contato com estrangeiros. Sua fé será
reavaliada.

Depois de três anos em Sagitário,
Saturno começa sua caminhada através
de Capricórnio marcando o início de
um período de mais três anos de maior
envolvimento com grande projetos,
especialmente relacionados a parcerias
e sociedades financeiras. O dinheiro
compartilhado é amplamente
negociado.

Câncer

Depois de três anos em Sagitário,
Saturno começa sua caminhada
através de Capricórnio marcando o
início de um período de mais três anos
em que, seus relacionamentos,
pessoais e profissionais, ganham força
e importância em sua vida. Um namoro pode ser
reavaliado e um casamento pode ser marcado ou mesmo
realizado.

Depois de três anos em Sagitário,
Saturno começa sua caminhada através
de Capricórnio marcando o início de
um período de mais três anos de maior
seriedade e responsabilidade com os
filhos ou mesmo com um romance.
Você pode sentir-se mais frio e o amor
será amplamente questionado e

Depois de três anos em Sagitário,
Saturno começa sua caminhada
através de Capricórnio marcando o
início de um período de mais três anos
de maior envolvimento com sua vida
doméstica e os relacionamentos
familiares, que ganham força e
importância em sua vida. Um de seus
pais pode precisar mais de sua presença.

Depois de três anos em Sagitário,
Escorpião Saturno
começa sua caminhada através

Depois de três anos em Sagitário,
Saturno começa sua caminhada
através de seu signo marcando o início
de um período de mais três anos de
aumento de responsabilidade e
comprometimento em situações que
podem envolver todos os setores de
sua vida. É hora de começar a fazer
grandes mudanças.

Lua se une a Plutão em Capricórnio
Aquário eArecebe
um ótimo aspecto de Júpiter

Depois de três anos em Sagitário,
Saturno começa sua caminhada
através de Capricórnio marcando o
início de um período de mais três anos
de maior responsabilidade e
comprometimento com projetos em
equipe. É possível que você seja
convidado a gerenciar uma nova
equipe de trabalho.

Virgem

reavaliado.

Depois de três anos em seu signo,
Capricórnio
Sagitário Saturno
começa sua caminhada
através de Capricórnio marcando o
início de um período de mais três anos
em que você estará mais voltado para
as aquisições materiais e sua vida
financeira. É chegado o momento em
que novas bases e estruturas materiais
devem ser construídas.

Gêmeos

Libra

em Escorpião indicando um dia de
movimento e mudanças em suas
emoções. O dia pode trazer algumas
notícias que levarão você a um
movimento de interiorização ou ideia
de um novo projeto, que começa a ser
planejado.

de Capricórnio marcando o início de um
período de mais três anos de
distanciamento de sua vida social e de
amizades vazias. Você estará mais
calado e interiorizado, além de mais
voltado para a aquisição de novos
conhecimentos.

Peixes

