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DIA INTERNACIONAL

Museu Histórico de Cáceres, ocupa desde 1978 o prédio construído em 1922, em estilo neoclássico, cuja finalidade inicial, era abrigar o Mercado Municipal

Exposição sobre comunicações
abre data de museu em Cáceres
Fotos: JCC

O Dia Internacional dos Museus comemorado anualmente em 18
de maio, só não vai passar em brancas nuvens no Museu Histórico da
bicentenária Cáceres, porque a diretora da instituição Ordilete Correia
promove uma exposição alusiva aos meios de comunicação, como o
telégrafo, telex, etc. A mostra ficará até o final do mês no Museu de
Cáceres, criado em 1978. Página 03

AGENDA ONLINE

Pedidos de aposentadoria
agora somente via internet
Foto: JCC

Frente do Museu quarentão, no detalhe, interna da instituição

MATADOR CRUEL

Cortou vitima a golpes de foice
e largou cadáver perto da cadeia
Foto: PM/MT

Silvino da Silva matou
com requintes de crueldade seu
algoz, Roberto Bernardino da
Silva, a golpes de foice em Pontes
e Lacerda, região de Cáceres e
largou o corpo da vitima as
margens da BR 174, nas
proximidades do cadeião. Preso
nas imediações ele a principio
disse ter usado uma faca, mas
acabou confessando a morte do
desafeto a foiçadas e arrastado o
cadáver com uma corda.

Agencia do INSS de Cáceres já está sem agendamento presencial

Desde a última segunda-feira (14), o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) deixou de agendar o atendimento presencial para saláriomaternidade e aposentadoria por idade urbanos. Agora, o segurado deverá
acessar o Meu INSS ou ligar para o 135 e, em vez de agendar uma data para
ser atendido, recebendo o número do protocolo de requerimento,
eliminando a etapa do agendamento. Página 05

TROCA DE COMANDO

Novo comandante assume o
Regional da PM de Cáceres

Foto: G1-MT

Página 04
Assassino frio Silvino da Silva está atrás das grades

NÓS SOMOS O TRÂNSITO

Sábado tem pedalada e corrida
do “Maio Amarelo” em Cáceres
Foto: Ilustração

A Quarta CIRETRAN de
Cáceres realiza amanhã, 19, uma
intensa programação sócio esportiva,
com objetivo de prevenir e
conscientizar a população para um
trânsito mais seguro. É a celebração
do Movimento Maio Amarelo, que
segundo o Chefe do DETRAN em
Cáceres, Marcos Ribeiro, com
passeio ciclístico e corrida pedestre,
ambos com trajeto de 5,2
quilômetros.
Página 04

Novo chefe Tem. Cl PM Edvaldo Oliveira, foi empossado ontem

O 6° Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso
realizou ontem, (17), a troca do seu comandante, oportunidade em que o
Tenente Coronel PM Edvaldo Souza Oliveira assumiu o comando em
substituição ao Coronel Delwilson Sebastião Maia da Cruz, que assumiu a
Sub Chefia do Estado Maior da Policia Militar de Mato Grosso em Cuiabá.
Página 03

Ciclismo e pedestrianismo terão percurso de 5,0 KM
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Lobos de Vison

Infelizmente num mundo diabólico
em que vivemos nas últimas décadas, é
preciso um dia para que haja um dia especial
destinado no calendário de datas, como “Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.” A respectiva data foi
instituída pela Lei Federal 9.970/00, no 18
de maio da abertura do novo século é uma
das conquistas do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), com o objetivo de
mobilizar e convocar toda a sociedade a
participar dessa luta. Pelo menos, alguma
serventia, na teoria, claro, porque na pratica
esta maldição continua a todo vapor, veja o
leitor que um trabalho feito este ano,
apontou que último levantamento da Polícia
Rodoviária Federal em parceria com a ONG
Childhood Brasil, foram mapeados 2.487
pontos vulneráveis para exploração sexual
de crianças e adolescentes.
A Cartilha Mapear, que reúne dados
de 2017 e 2018, aponta que 59,5% deles
estão em áreas urbanas, desmascarando a
crença de que a violência sexual de menores
está em lugares ermos, no interior do
Nordeste. Os pontos mais críticos estão em
locais de fácil acesso para crianças e
adolescentes, que são as áreas urbanas,
comprovou o monitoramento que percorreu
71 mil quilômetros e identificou 48 BRs
com pontos vulneráveis, sendo as principais
a BR-116 (com 114 pontos), BR-101 (56),
BR-153 (37) e a BR-364 (26). E quando se
fala em abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes, a pedofilia entra em
cena e neste sentido, registre-se a operação
contra os tarados virtuais e similares filhos
de chocadeiras, sim, pois quem tem ou teve
mãe, irmã, filha, sobrinha e o mínimo de
caráter, respeita o semelhante.
Veja o leitor que Ontem, a Operação

CONCURSO/IBADE
Após a greve dos servidores, a Secretaria
de Estado de Justiça e Direitos Humanos
assinou na tarde da última terça-feira (15) o
contrato com o Instituto Brasileiro de
Apoio e Desenvolvimento Executivo para
a elaboração e aplicação do concurso
público do sistema sócio-educativo.
Publicado ontem no Diário Oficial do
Estado, o contrato (026/2018) é da ordem
de R$ 1,2 milhão. Segundo a Sejudh, o
concurso será para cadastro de reserva
referente aos cargos de agente de
segurança, assistente administrativo e
técnico de saúde bucal.
CONCURSO/TAQUES
Os profissionais atuarão nos pólos de
Cuiabá, Sinop, Lucas do Rio Verde, Barra
do Garças e Cáceres. Para o secretário da
Sejudh, Fausto Freitas, esse é mais um
compromisso do governador Pedro Taques
que está sendo honrado com a pasta.
“Apesar de o Estado passar por um período
de controle das despesas, o governador
autorizou em 2017 a realização do
concurso devido à urgência do Sistema
Socio-educativo e hoje demos o primeiro
passo para isso ocorrer”, disse por meio da
assessoria de imprensa.
PODERES/CONFLITO
O Ministério Público Estadual de Mato
Grosso ingressou com uma Ação Direta de
Inscontitucionalidade para anular uma Lei
aprovada em Cuiabá que permite que
vereadores assumam cargos políticos de
maior proporção sem que renunciem os
mandatos. Um pedido de liminar assinado
pelo subprocurador de Justiça, Marcelo
Ferra de Carvalho, já foi protocolado no
Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Caso a liminar seja acatada, o vereador
Marcrean dos Santos, que se afastou do
cargo no início do mês, para assumir uma
vaga na Assembléia Legislativa deve
acabar sendo cassado.
VENDER MATO GROSSO?
O ex-secretário adjunto de Estado de
Turismo, Luís Carlos Nigro (PSDB), tem
demonstrado, além de trabalho no setor do
turismo, o desejo de pleitear uma das oito
vagas na Câmara Federal. Ele considera ser
necessário criar um ambiente favorável
para receber bem os visitantes e, assim,
poder vender Mato Grosso para o Brasil e o
mundo. É mais um entre tantos e esse
negócio de vender Mato Grosso, tem gente
que já faz isso há muito tempo. Vende a
prazo, entrega a vista e, bem, o resto, a
mídia já mostrou.
FAXINA BFRON
Entre tantas mazelas, uma noticia de boa
ação, realizada durante as atividades
operacionais da Operação Ágata Jauru II,
desencadeadas em Cáceres e Porto
Esperidião, oportunidade em que o 2º
Batalhão de Fronteira (BFRON) realizou
um mutirão de limpeza no Lar Servas de
Maria, entidade beneficente que abriga
idosos. Conforme uma fonte do Batalhão, a
iniciativa visou garantir o conforto e a
segurança, preservando o local de forma a
evitar problemas como proliferação de
roedores, insetos e animais peçonhentos. A
turminha verde oliva do Bfron, sempre
ajudando a comunidade.

Luz na Infância 2, cumpriu mais de 500
mandados de busca e apreensão de arquivos
com conteúdos relacionados a crimes de
exploração sexual contra crianças e
adolescentes. Foram flagrados, até o
fechamento desta edição, quando a gente
estava neste papo, a policia havia prendido
132 indivíduos incorrendo em crimes
virtuais de pedofilia, dentre os malditos. No
rol, um aposentado, um empresário e um
estudante de educação física, que
compartilhavam e armazenavam num
balanço parcial nacional, 1 milhão de fotos
ou vídeos com imagens de exploração de
crianças e adolescentes.
Daqui há um mês, procurem
quantos estarão presos e vão encontrar meia
dúzia, sinal que cadeia ainda é para os 3 pês,

nem precisa identificar que todos já sabem.
Enquanto a lei não punir com Maximo rigor
os pedófilos, a coisa não muda, mesmo
porque com certeza tem lobo de vison no
rebanho dos maníacos sexuais, sob o manto
esfarrapado de que são doentes, tadinhos,
houvesse prisão perpétua na primeira
reincidência, e muitos se curariam após sair
da cadeia com a primária cumprida, com
castração química, de cabo a rabo, claro.
Essa história de que o lobo perde o
pelo mas não perde o vicio, seria balela, com
a vigência de uma punição extrema aos
Lobos de Vison, transformando-os em
cordeirinhos bucólicos de arrabalde. Só pra
finalizar, suspeitou de pedofilia na sua rua,
no seu trabalho, na sua igreja, denuncie
disque 100.

Vaquinha virtual: A nova moda nas eleições
As eleições de 2018 têm uma inusitada
inovação a doação de dinheiro de pessoas físicas
para pré-candidatos por intermédio da
"crowdfunding" ou "vaquinha virtual". Tal
modalidade foi liberada pela Justiça Eleitoral na
última terça-feira, dia 15. As "crowdfunding" são
oriundas do direito norte-americano. Nas
eleições presidenciais dos Estados Unidos, em
2008, o candidato eleito Barack Obama
inaugurou essa modalidade de financiamento
coletivo. A mencionada "vaquinha virtual
eleitoral" foi aprovada na Resolução TSE nº
23.553, de 2 de fevereiro de 2018, pelo Tribunal
Superior Eleitoral, o qual regulamenta a
arrecadação, os gastos eleitorais e a prestação de
contas das eleições 2018. A arrecadação de
recursos pela modalidade de financiamento
coletivo - vaquinha virtual -foi regulamentada
pelo TSE, nos termos do art. 23 da citada
resolução.
No que consiste a vaquinha eleitoral? A
"vaquinha virtual" é a captação coletiva de
recursos por meio de plataformas da internet, em
que os eleitores - portanto pessoa física - poderão
doar até R$ 1.064,10 por dia, sendo certo que o
limite total é de 10% da renda bruta que obteve
em 2017, apurado mediante verificação do IRPF
de 2017. O limite diário foi estabelecido com o
escopo de facilitar o controle e monitoramento
das transações pela Justiça Eleitoral.
Como os eleitores interessados em
auxiliar seus pré-candidatos poderão fazer as
doações? A doação pela "vaquinha virtual" será
realizada por meio de um dos sites autorizados
pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE. Há cerca

de 20 empresas aptas até o momento para
intermediar as contribuições e outras 20 em
processo de cadastramento junto ao Tribunal
Superior Eleitoral - TSE. O pagamento pelo
eleitor poderá ser feito de diversas formas
disponibilizadas, a depender da empresa: boleto
bancário, cartão de crédito e transferência
online.
Cumpre destacar que a >O dinheiro
arrecadado na "vaquinha virtual" pode ser gasto
de qualquer maneira pelos candidatos?
Consoante se depreende da lei eleitoral - com a
redação dada pela minirreforma -, o dinheiro
arrecadado poderá ser usado exclusivamente
para as atividades de campanha, tais como,
confecção de material impresso, propaganda,
aluguel de locais para atos, transporte,
correspondências, instalação e manutenção de
comitês, pagamento de pessoal, comícios e
pesquisas, entre outros permitidos por lei.
O dinheiro arrecadado pelos précandidatos já podem ser usados nas prévias do
partido? Não. Conforme se extrai da lei e da
Resolução, o dinheiro arrecadado só poderá ser
transferido quando o cidadão tiver a candidatura
confirmada na convenção do partido. As
convenções partidárias que oficializarão os
candidatos vão de 20 de julho a 5 de agosto.
Dessa forma, antes da confirmação da
candidatura, os valores ficam retidos e não
podem ser movimentados pelo candidato.
Outra questão que deve ser observada
pelo candidato escolhido nas convenções
partidária, até que comece oficialmente a
campanha (16 de agosto), é que somente poderão
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fazer uso dos valores arrecadados para a
preparação da campanha e a instalação física de
comitês ou de página de internet. Dessa forma,
somente quando for permitido ao candidato
pedir votos, poderá utilizar os valores para cobrir
as demais despesas autorizadas pela lei.
Uma dúvida pode permear a cabeça dos
eleitores! Na hipótese de o pré-candidato que
recebeu valores não tiver confirmada, por
qualquer motivo, a sua candidatura. Como ficam
os valores arrecadados? Caso o cidadão o não
tiver a candidatura confirmada, o valor destinado
a ele na pré-campanha deverá ser devolvido ao
doador.
Não se pode esquecer que o eleitor
poderá, também, doar diretamente, por meio de
transação bancária para a conta do candidato ou
do partido aberta especificamente para a
campanha, limitado, da mesma forma, em 10%
dos valores brutos auferidos no ano anterior.
Doações acima de R$ 1.064,10 só podem ser
feitas por meio de transferência eletrônica, da
conta do doador diretamente para a do candidato
ou partido.
Uma pergunta não quer calar! Em um
momento em que a confiança nos políticos beira
a zero por cento, a "vaquinha virtual eleitoral"
terá sucesso? O eleitor, diante do mar de lama
que está mergulhada a política brasileira, terá
ânimo e coragem de tirar do seu bolso para
contribuir com um candidato? Tenho minhas
dúvidas!

Rosane Michels - Editora
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ROTINA COTIDIANA

Criado em 1978, no bicentenário da cidade, o Museu Histórico de Cáceres
ocupa desde então, o prédio foi construído em 1922, em estilo neoclássico

Dia Internacional dos Museus
sem comemoração em Cáceres
O

Da Redação

Foto: JCC

Dia Internacional dos
Museus comemorado
anualmente em 18 de
maio, só não vai passar em
brancas nuvens no Museu
Histórico da bicentenária Cáceres,
porque a diretora da instituição
Ordilete Correia promove uma
exposição alusiva aos meios de
comunicação, como o telégrafo,
telex, etc. No mais, será aquela
rotina diária de visitações, coletas
de dados de alunos pesquisadores,
mas a prestimosa Ordilete, não se
constrange da falta de recursos do
museu, ela faz jus a sua nobre
função, mostrando o acervo do
museu aos visitantes e orientando
as pessoas sobre a casa.
A exposição aberta hoje
no Museu Histórico de Cáceres,
localizada na Rua Antonio Maria,
nº 244 no centro, com a mostra dos
objetos de comunicações do
passado, continuará aberta até o
final do mês e Ordilete diz que
estuda uma forma de informatizar
futuramente o museu, para
facilitar os trabalhos de pesquisas.
Criado pela Lei n°695 de 9
de maio de 1978, ano em que se

Biblioteca Setorial, 1
Administrativa, 1 Arquivo
Setorial, 1 de Imprensa, 1 Reserva
Técnica, 1 Cantina e 1 Auditório
ao ar livre.
Conforme a diretora
Ordilete, as peças que
ornamentam o Museu foram
adquiridas através da campanha
"Doe Peças Para o Museu" à
Secretaria de Educação e Cultura

NOVO CHEFE

Solenidade marca a troca de
comando no 6º CR de Cáceres
Assessoria c/ Redação

Museu completa 40 anos, no detalhe peças do acervo cultural

comemorava o bicentenário da
cidade, o Museu Histórico de
Cáceres, ocupa desde então, o
prédio foi construído em 1922, em
estilo neoclássico, cuja finalidade
inicial, era abrigar o Mercado
Municipal.
Transformado em Museu,
conta com um acervo de peças e
documentos que fizeram parte da

história de Cáceres; quadros
pintados a óleo, busto de gesso do
fundador da cidade, fotografias,
medalhas, livros, mobiliário,
documentos, potes de cerâmica,
utilizados pelos índios como
urnas funerárias.
Atualmente, o Museu
dispõe de 11 salas, sendo 4 para
Vi s i t a ç ã o , 1 A u d i t ó r i o , 1

REPRESENTAÇÕES

TCE multa gestores por violar
princípio do concurso público
TCE/MT c/ Redação

O

prefeito de Cáceres, Francis
Maris Cruz, e o secretário
municipal de Saúde, Roger
Alessandro Pereira Rodrigues,
foram multados, respectivamente,
em 6 e 10 UPFs pela prática de
contratação temporária de
profissionais de nível fundamental,
médio e superior na área da Saúde,
por meio de análise curricular.
O Pleno do Tribunal de
Contas de Mato Grosso, por
unanimidade, considerou que os
gestores violaram o princípio do
concurso público, tendo em vista que
os cargos objeto do Processo
Seletivo nº 01/2017 possuem
natureza continuada.
A decisão do Pleno foi
tomada no julgamento de duas
Representações de Natureza Interna
propostas pela Secretaria de

para exercer a função de Diretora
do Museu de Cáceres.
Esclareceu ela, que em
1980 o Museu desligou-se da
Secretaria de Administração para
subordinar-se a Secretaria de
Educação e Assistência Social, e
em 2003 desligou-se da Secretaria
de Educação e passou a pertencer
a Secretaria de Esporte, Lazer e
Lazer onde permanece até hoje.

Controle Externo de Atos de Pessoal
e RPPS em desfavor da Prefeitura de
Cáceres (Processos nº 151149/2017
e 127043/2017), na sessão ordinária
da última terça-feira (15/05). Foi
determinado ainda ao prefeito que se
abstenha de prorrogar qualquer
contrato com os aprovados no
processo seletivo e realize concurso
público para o preenchimento desses
cargos no prazo máximo de 240 dias,
desde que respeitados os limites de
despesas com pessoal, conforme
estabelecido na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
O relator dos processos,
conselheiro interino João Batista
Camargo, acompanhou
parcialmente parecer do Ministério
Público de Contas, que opinou no
sentido de aplicar multa apenas ao
secretário de Saúde, eximindo o
Foto: Arquivo

prefeito da sanção. Na avaliação do
conselheiro relator, quem recebeu do
povo o mandato para gerir os
recursos públicos foi o prefeito e não
o secretário e, por esse motivo, "ele
não pode simplesmente
substabelecer seus poderes sem
controlar, de alguma maneira, o
substabelecido".
Além disso, o relator
considerou improvável que o
prefeito desconhecesse a realização
de um processo seletivo que
ofereceu quase 100 vagas para
profissionais da área de saúde,
incluindo médicos, odontólogos,
enfermeiros, fisioterapeutas,
farmacêuticos e psicólogos.
O conselheiro, no entanto,
avaliou que a responsabilidade do
prefeito foi menor que a do
secretário, que conduziu o processo,
e, portanto a multa aplicada ao
prefeito foi menor.

O

6° Comando Regional da
Polícia Militar de Mato
Grosso realizou ontem,
(17), a troca do seu comandante,
oportunidade em que o Tenente
Coronel PM Edvaldo Souza Oliveira
assumiu o comando em substituição
ao Coronel Delwilson Sebastião
Maia da Cruz, que assumiu a Sub
Chefia do Estado Maior da Policia
Militar de Mato Grosso em Cuiabá.
O Tenente Coronel PM
Edvaldo Souza Oliveira tem 44 anos,
natural da cidade de Paranavaí (PR),
adentrou a Policia Militar no ano de
1992 como Soldado PM,
posteriormente realizou o Curso de
Formação de Oficiais na Academia
da Polícia Militar Costa Verde, de
onde no ano de 1997 concluiu a sua
formação.
O novo comandante já
comandou diversas unidades da

Policia Militar, começando como
Comandante da 1ª Companhia PM
do BOPE e Comandante da 2ª
Companhia PM do BOPE, Sub
Comandante do BOpE, Sub
Comandante do 10º Batalhão de
Polícia Militar, Comandante da 3ª
Companhia Independente de Polícia
Militar, Comandante do Batalhão
ROTAM, Comandante do Batalhão
de Força Tática, Comandante do 1º
Batalhão de Polícia Militar em
Cuiabá, Comandante do 4º Batalhão
de Polícia Militar em Várzea
Grande, Comandante do 9º Batalhão
de Polícia Militar em Cuiabá,
Comandante do 10º Batalhão de
Polícia Militar em Cuiabá.
A solenidade de troca de
comando aconteceu às 10h00 nas
dependências do Auditório do
Fórum de Cáceres.
Foto: G-1/MT

Ten. Cel PM Edvaldo Souza Oliveira, passa a comandar o 6º CR

Decisão do Pleno foi tomada na sessão ordinária do último dia 15
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MAIO AMARELO

Evento tem como objetivo fomentar na sociedade discussões e atitudes voltadas à necessidade urgente da redução do número de mortes e feridos graves no trânsito

Pedaladas e pedestrianismo
ganham as ruas em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Foto: Esdras Crepaldi

A

Quarta CIRETRAN de
Cáceres, com apoio de várias
instituições e pessoas físicas
da comunidade, realiza amanhã, 19,
uma intensa programação sócio
esportiva, com objetivo de prevenir e
conscientizar a população para um
trânsito mais seguro. É a celebração
do Movimento Maio Amarelo
lançado pelo DETRAN de Mato
Grosso e que, ao longo deste mês,
promove diversos eventos e ações
com foco em um trânsito mais
humano e seguro em todo estado.
Em 2018 a campanha traz o lema
“Nós Somos o Trânsito.”
Segundo o Chefe do
DETRAN em Cáceres, Marcos
Ribeiro, entre as atividades que
serão realizadas na cidade, duas
delas estão movimentando toda
sociedade cacerense, o passeio
ciclístico e uma corrida pedestre,
ambos com trajeto estipulado de 5,2
quilômetros. Sobre os recursos para
esta promoção, ele fez questão de
frisar que não há utilização de
recursos públicos nesta realização,
mas sim de parceiros e apoiadores
desta iniciativa. “Não estamos
gastando dinheiro público nenhum”,
afirmou.
Marcos explicou que o
evento tem como objetivo fomentar
na sociedade discussões e atitudes
voltadas à necessidade urgente da
redução do número de mortes e
feridos graves no trânsito. Ele

serão sorteados muitos prêmios e
brindes para as duas modalidades, a
corrida pedestre e o passeio
ciclístico e a única exigência para a
inscrição é levar um quilo de
alimento não perecível. As
inscrições podem ser feitas na 4ª
CIRETRAN ou nos parceiros Juba
Supermercados, Atacado Pantanal,
Auto Escola Dunga, Auto Escola
Mendes, Auto Escola Junior, Auto
Escola Eficaz e Auto Escola Santo
Antônio.

Entre os prêmios que vem
chamando a atenção e atraindo a
cobiça dos participantes é o processo
de primeira habilitação. Bicicletas,
aparelho de ar condicionado celular,
relógio e capacetes também vão ser
sorteados entre tantos outros
brindes. Após a realização das
provas, às 18h30, haverá show para
todos participantes do evento, com
Thiago Nusa, cantor cacerense que
vem se destacando em Mato Grosso
e é colaborador do DETRAN.

TERRA/RIO/AR

Operação Ágata-Jauru
patrulha fronteira uvial
Assessoria c/ Redação
Chefe do DETRAN em Cáceres, Marcos Ribeiro

revela que diariamente morrem no
Brasil 128 pessoas. “São dados
assustadores, é o mesmo que cair um
avião com 128 passageiros todos os
dias. Precisamos fazer a nossa parte
para termos um trânsito mais
humanitário e seguro”, observou
Ribeiro.
O Chefe do DETRAN
anunciou outro fato alarmante. “Os
dados com acidentes envolvendo
ciclistas no Brasil são preocupantes,
onde 32 pessoas são internadas
diariamente vítimas de acidente de
trânsito com suas bicicletas,
precisamos estar atentos, pois

Cáceres ainda é a cidade das
bicicletas”, apontou Ribeiro.
O passeio e a corrida tem sua
concentração e largada na praça de
eventos da Sicmatur e há por parte
dos organizadores uma expectativa
de que muita gente participe e se
integre através do lazer e esporte.
Segundo o esportista João
Rocha, um dos organizadores da
corrida pedestre, a largada está
prevista para às 15h45. “Após a
chegada dos participantes da corrida
se iniciará o passeio ciclístico”,
noticiou Rocha.
Conforme os organizadores

D

esencadeada no inicio desta
semana pelo 2º Batalhão de
Fronteira, o 2º Bfron de
Cáceres, a Operação Ágata-Jauru II,
abrangendo os municípios de Cáceres e
Porto Esperidião, realizou na terça
feira última, 15, um patrulhamento
fluvial no Rio Paraguai até a região do
barranco vermelho, percorrendo
grande extensão do rio.
O patrulhamento fluvial teve a
finalidade de levantar possíveis pontos
de passagem de mercadorias ilícitas,
além de reforçar a fiscalização no
combate aos crimes ambientais na

região. Na oportunidade, participaram
do patrulhamento, além de militares do
2º Bfron, militares da 4ª Companhia de
Polícia Ambiental de Cáceres.
No dia seguinte, 16, os
militares do 1º Pelotão Especial de
Fronteira (CORIXA), com o apoio de
uma aeronave do 3º Batalhão de
Aviação do Exército, realizaram um
reconhecimento aéreo em estradas
vicinais (cabriteiras) e levantaram
possíveis pontos de ilícitos
transfronteiriços e ambientais na
região de faixa de fronteira do estado
de Mato Grosso.
Foto: Assessoria

ASSASSINO FRIO

Matou desafeto a foiçadas e
jogou corpo atrás da cadeia
Da Redação

U

m bárbaro crime foi
registrado na noite de
anteontem, 16, quando
Silvino da Silva, 33, matou com
requintes de crueldade seu algoz,
Roberto Bernardino da Silva, a
golpes de foice, na cidade de Pontes
e Lacerda, região de Cáceres. O
corpo da vitima foi encontrado as
margens da BR 174, nas
proximidades da Centro de
Detenção Provisória daquela cidade.
Os policiais militares ao
serem acionados encontraram o

corpo da vítima Roberto Bernardino
da Silva em uma vala no meio da
mata, com vários cortes pelo corpo,
inclusive na cabeça. Próximo ao
macabro local foi encontrado uma
foice que segundo a Polícia pode ter
sido usada no crime.
Nas averiguações nas
proximidades do local do fato foram
encontradas duas pessoas suspeitas,
Ivani Ribeiro de Souza (37) e Silvino
da Silva (33) moradores nas
imediações do local do assassinato,
as quais, foram conduzidas ao
Foto: PM/MT

Silvino da Silva confessou ter matado vitima a golpes de foice

Centro Integrado de Segurança e
Cidadania de Pontes e Lacerda e
com frieza e detalhes, Silvino
confessou o crime.
Ele disse que havia
executado a vítima após encontrá-la
em seu barraco, e que teria arrastado
o corpo e tentado enterrá-lo no meio
da mata. Que o fato acontecera na
tarde da quarta feira 16, as margens
da BR 174 próximo ao CDP de
Lacerda. O homicida a principio
disse que havia matado a vitima com
golpes de faca, porém no corpo do
morto havia diversos golpes de
foice.
Facadas ou foiçadas, (a
Politec e o IML fizeram
levantamento do cadáver) Silvino
em seu relato não demonstrou
arrependimento e ou citou motivos
especiais para o crime. Apenas, que
sem conseguir cavar a cova para
esconder o cadáver do desafeto,
abandonou a enxada e a foice no
local do crime e que além de desferir
os golpes de foice contra
Bernardino, ainda arrastou o corpo
com uma corda. Ivani, negou
participação no crime e foi liberada
pelos policiais, enquanto que Silvino
encontra-se preso em flagrante por
homicídio qualificado por motivo
fútil.

Cáceres-MT, sexta-feira 18 de abril de 2018
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SEM CHÁ DE BANCO

Com o novo modelo, ao fazer o pedido, o cidadão acompanha o andamento pelo Meu INSS ou pelo telefone 135 e, somente se necessário, será chamado à agência

Agencias do INSS não vão mais
agendar aposentadoria por idade
Ag. Brasil c/ Redação

Foto: JCC

D

esde a última segundafeira (14), o Instituto
Nacional do Seguro
Social (INSS) deixou de agendar
o atendimento presencial para
salário-maternidade e
aposentadoria por idade urbanos.
Agora, o segurado deverá
acessar o Meu INSS ou ligar para
o 135 e, em vez de agendar uma
data para ser atendido, receberá
direto o número do protocolo de
requerimento, eliminando a etapa
do agendamento. Atualmente, o
segurado precisa agendar uma ida
ao INSS para levar documentos e
formalizar o pedido. Com o novo
modelo, ao fazer o pedido, o
cidadão acompanha o andamento
pelo Meu INSS ou pelo telefone
135 e, somente se necessário, será
chamado à agência.

constarem nos sistemas do INSS,
será possível então a concessão
automática do benefício, isto é, a
distância.
Segundo o INSS, com a
mudança, não haverá mais falta
de vaga e, caso precise ir a uma
agência para apresentar algum
documento, o cidadão terá a
garantia de ser atendido perto da
residência. O instituto diz ainda
que a mudança representa o fim
do tempo de espera para ser
atendido.
Atualmente, o Meu INSS
tem mais de 7 milhões de usuários
cadastrados e é acessível pelo

CANA EM CACOAL
Demais atendimentos continuam sendo agendado no INSS

Nos casos em que as n e c e s s á r i a s p a r a o
informações previdenciárias reconhecimento do direito já

BERERÉ/BÔNUS

Dos 58 acusados em propinas
sete são deputados estaduais
MPE/MT c/ Redação

O

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso,
por meio do Núcleo de
Ações de Competência Originária
(NACO- Criminal) e Grupo de
Atuação Especial Contra o Crime
Organizado (GAECO), ofereceu
na quarta-feira (16) denúncia
criminal relativa às Operações
Bereré e Bônus. Ao todo foram
denunciadas 58 pessoas. Entre
elas, sete deputados estaduais, 1
ex-governador e seu chefe de
gabinete, 1 ex-deputado federal, 1
ex-secretário de Estado e 1 ex-

computador ou celular. O
sistema, que está sendo
aprimorado, conta com um canal
que permite ao cidadão
acompanhar o andamento do seu
pedido sem sair de casa, consultar
extratos e ter acesso a outros
serviços do INSS.
O instituto vai ampliar
cada vez mais a lista de serviços
agendáveis. A partir do dia 24,
serviços que antes eram prestados
somente no atendimento
espontâneo serão realizados com
dia e horário marcados, bastando
fazer seu agendamento pelo Meu
INSS ou o telefone 135.

chefe de Autarquia, sendo que o
grupo inclui ainda, parentes dos
gestores denunciados e
empresários.
Além de responderem por
constituição de organização
criminosa, aos denunciados foram
imputados os crimes de corrupção
passiva, lavagem de dinheiro e
fraude em licitação. Na denúncia,
foram apresentados 37 fatos
ocorridos entre os anos de 2009 a
2016.
Da Assembléia
Legislativa, foram denunciados: o
Foto: Arquivo

Entre os denunciados, o presidente da AL-MT Eduardo Botelho

presidente do Parlamento
Estadual, José Eduardo Botelho e
os deputados Mauro Luiz Savi,
José Domingos Fraga Filho,
Wilson Pereira dos Santos, José
Joaquim de Souza Filho, Ondanir
Bortolini e Romoaldo Aloisio
Boraczynski Júnior.
Também figuram como
réus o ex-governador Silval da
Cunha Barbosa; o ex-deputado
federal Pedro Henry; o ex-chefe
da Casa Civil, Paulo Taques; o expresidente do DETRAN, Teodoro
Moreira Lopes; o ex-chefe de
gabinete do Poder Executivo,
Sílvio Cézar Correia de Araújo
De acordo com o MPE, os
fatos vieram à tona a partir de
colaborações premiadas com o
ex-presidente do Departamento
Estadual de Trânsito (DETRAN),
Teodoro Moreira Lopes, vulgo
“Doia”, indicação do deputado
estadual Mauro Luiz Savi; e com
os sócios proprietários da empresa
FDL, atualmente EIG Mercados.
A organização, conforme
o MPE, era composta por três
núcleos: Liderança (Mauro Savi,
José Eduardo Botelho, Silval da
Cunha Barbosa, Pedro Henry,
Teodoro Moreira Lopes e Paulo
Cesar Zamar Taques, cada um em
épocas diferentes); e os de
Operação e Subalterno.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Abusou da filha e enteadas
e foi encanado em Rondônia

Da Redação

O

tarado Benedito Lemes
de Souza foi preso na
tarde de anteontem, (16)
em cumprimento a mandado de
prisão temporária expedido da
cidade de Paranatinga, leste de
Mato Grosso, durante ação
integrada realizada pelas polícias
civil de Rondônia e Mato Grosso,
na cidade de Cacoal, no vizinho
estado a oeste. Ele é acusado de
estuprar a filha, de 6 anos, e duas
enteadas, de 12 e 16 anos.
Os trabalhos foram
realizados pela Gerência de
Combate ao Crime Organizado
(GCCO), Delegacia de Primavera
do Leste, Polícia Militar de
Santiago do Norte (MT) e Serviço
de Inteligência, Investigação e
Captura da 1ª Delegacia de
Cacoal (RO).

O violentador da filha e
enteadas havia fugido para a
cidade de Cacoal em Rondônia,
usando um veículo Fiat Uno, e
permaneceu escondido na casa de
familiares.
Em diligências no
município de Cacoal, os policiais
civis de Rondônia conseguiram
avistar o veículo usado pelo
criminoso, e durante vigilância
localizaram o suspeito em uma
propriedade rural em que ele se
escondia.
Em entrevista com os
policiais, o investigado
confessou as práticas libidinosas
contra as enteadas, mas negou
qualquer ato contra a filha, sendo
encaminhado para unidade
prisional em Rondônia, ficando à
disposição do Judiciário.
Foto: Noticiando-Ro

Fuga do tarado acabou no vizinho estado de Rondônia

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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ÚLTIMO DIA

Para se inscrever, o participante de última hora deverá apresentar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e do documento de identidade e criar uma senha

Encerra-se hoje prazo para
realizar inscrição do Enem
Da Redação
Foto: Divulgação

bancárias, casas lotéricas e
agências dos Correios.
Os concluintes do ensino
médio da rede pública têm direito
à isenção no ato da inscrição,
mesmo aqueles que não tiverem
solicitado a isenção. Para se
inscrever, o participante deverá
apresentar o número do CPF
(Cadastro de Pessoa Física) e do
documento de identidade e criar
uma senha. O candidato precisa
também informar um endereço de
e-mail válido e um número de
telefone fixo ou celular, que serão
usados para enviar informações
sobre o exame.
Com o fim do prazo de

inscrição nesta sexta-feira (18)
também se encerra a
possibilidade de alterar dados
cadastrais, a opção do município
onde o estudante quer fazer a
prova e a opção de língua
estrangeira. Os candidatos que
precisarem de atendimento
especializado têm que fazer o
pedido no ato da inscrição.
Para o uso do nome social
na prova do Enem, o pedido
poderá ser feito entre os dias 28
de maio e 3 de junho. As provas
do Enem serão aplicadas em dois
domingos, nos dias 4 e 11 de
novembro e os resultados serão
divulgados em janeiro.

SEM RENUNCIA

Ação do MP quer restringir
vagas de vereadores em MT
G1-MT c/ Redação

Candidato precisa informar endereço de e-mail válido

O

s estudantes que querem
fazer a prova do Exame
Nacional do Ensino
Médio (Enem) de 2018 têm até as
23h59 desta sexta feira, (18), no
horário de Brasília, para fazer a

inscrição, pela internet, na página
do participante do Enem. Até as
18h00 de anteontem, (16) haviam
sido registrados 5 milhões de
inscritos.
Mesmo os candidatos que

Foto: Ednei Rosa

pediram isenção da taxa do Enem
devem fazer a inscrição para a
prova. O pagamento da taxa para
quem não conseguiu a isenção, no
valor de R$ 82, deve ser feito até o
dia 23 de maio nas agências

Assembléia Legislativa deve ser lugar de deputados, diz MP

O

Ministério Público
Estadual (MPE) entrou
com uma ação de
inconstitucionalidade indireta
(Adin) contra uma emenda na Lei
Orgânica de Cuiabá, que permite
aos vereadores assumirem vagas
na Assembléia Legislativa, na
Câmara Federal e no Senado sem
renúncia.
A mudança, que altera os
artigos 19 e 20 da Lei Orgânica,
foi aprovada em março deste ano,
pois antes da mudança, os
parlamentares eram autorizados a
assumir cargos de secretários
municipal e não poderiam
assumir outro cargo eletivo
federal, estadual ou municipal.
Com a nova redação da
lei, os vereadores não perderão o
mandato e serão considerados

automaticamente licenciados, ao
assumirem os cargos de
secretário municipal e estadual e
ainda de ministro, senador ou
deputado federal e estadual.
Com a mudança, o
vereador Marcrean Santos
(PRTB) foi o primeiro da Câmara
de Cuiabá a assumir vaga na
ALMT depois da alteração.
Marcrean é primeiro
suplente da vaga do deputado
estadual Adalto Freitas (Patriota),
o Daltinho, que vai se afastar da
ALMT por 150 dias para
tratamento saúde.
O suplente disse que a
vaga na Assembléia é importante
para alavancar projetos que já são
discutidos na Câmara, mas
reforça que o cargo que pertence a
ele de fato é o de vereador.

A empresa EVERALDO JOSÉ DE SOUZA – ME
(VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS), CNPJ
02.987.794/0001-54, torna público que requereu junto à SEMA
– Secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT, a LP Licença
Prévia), LI (Licença de Instalação) e a LO (Licença de
Operação) da empresa VICTORIA COMÉRCIO E
SERVIÇOS, localizada na Rua dos Cintras, 19 – Bairro
Maracananzinho, CÁCERES/MT. Não sendo determinada à
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental.

Cáceres-MT, sexta-feira 18 de maio de 2018

COPA MÁSTER

Competição que começou com 16 equipes, e foi afunilando, chegando ao final, com a disputa entre time de Cáceres e Araputanguense, com sucessos de público e gols

Cáceres volta a disputar final
titulo amador em Araputanga
Redação c/ assessoria
Foto: Arquivo

O

Amadores de Cáceres buscam mais um titulo na Copa

5º JIFMT

Delegação do Fronteira Alerta
participa com dezenas de atletas
Asssessoria

A

delegação do Instituto
Federal de Mato Grosso
Campus Pontes e LacerdaFronteira Oeste contará com
aproximadamente 70 atletas na
quinta edição dos Jogos do
Instituto Federal de Mato Grosso
(IFMT). 7 servidores, professores
e técnicos administrativos os
acompanharão. As equipes
participarão das modalidades de
basquete, atletismo, xadrez, tênis
de mesa, judô, futsal, handebol,
natação e vôlei de quadra e praia.
Presidente da delegação, o

professor mestre Leomir Batista
Neres afirmou que a preparação
começou meses antes. “A
preparação está intensa. Os atletas
estão treinando há mais de dois
meses, mas o ritmo vem desde
outros jogos, como do ano
passado.
Todas as modalidades
estão treinando conforme as
deliberações com professores de
educação física e demais membros
da comissão”, afirmou. “Os jogos
se tornaram uma das nossas
propagandas para captação de
Foto: Assessoria

Jogos acontece em Primavera do Leste, entre 20 a 25 de maio

alunos, não só aqui. Os discentes
estão com muita disposição para ir
a Primavera do Leste e dar o
melhor deles”, acrescentou.
Acadêmico do terceiro
semestre do curso superior de
Redes de Computadores, Leuri
Rabelo Zanetti participará dos
jogos pela terceira vez, na
modalidade handebol. “A equipe
de handebol tem como principal
objetivo sempre entrar e sair de
quadra com a cabeça erguida,
independente do resultado.
Entramos em jogo com o objetivo
de nos superar, sempre dar o nosso
melhor, pois o principal adversário
somos nós mesmos”, declarou.
“Assim, como as edições
anteriores, a minha expectativa
está sendo grande, pois será a
minha última participação. “Estou
indo com gás total”, esperando que
essa seja a melhor edição. Vale
destacar que a interação dos alunos
é incomensurável, assim como as
boas lembranças que ficam em
nossas mentes,” concluiu.
Os jogos acontecerão na
cidade de Primavera do Leste,
entre os dias 20 a 25 de maio. Mais
de 1.200 estudantes atletas dos 19
campi do Instituto Federal são
esperados.

Cáceres-MT, sexta-feira 18 de maio de 2018

Time do Thomas Uma
de Cáceres está na
final da Copa
Regional Máster sediada em
Araputanga, proeza
conquistada depois de vencer
a equipe de Rio Branco pelo
placar de 4 x 2, com gols
assinalados pelos atletas
Pelezinho e Rezende.
A grandiosa final
acontece amanhã, (19) no
Estádio Municipal Márcio
Mendes em Araputanga,
quando a equipe de Cáceres
enfrentará a dona da casa na
disputada do primeiro lugar.
Na disputa do terceiro
lugar se enfrentam as equipes
do Ribeirópolis e Rio Branco,
as partidas se iniciam as 15h00.
Ressalte-se que a competição
que começou com 16 equipes,
e foi afunilando, chegando ao
final, com sucessos de público
e gols.
De acordo com o

Secretário Municipal de
Esportes de Cáceres, Marcos
Antônio Nascimento o
incentivo aos atletas veteranos
é importante, pois muitos já
honraram as camisas de
grandes equipes de Cáceres.
Em 2014, Cáceres
conquistou a Copa Máster de
Araputanga, ao vencer nos
pênaltis a equipe Penharol de
São José dos Quatro Marcos no
Estádio Municipal Márcio
Mendes.
No tempo normal, a
finalissima havia terminado
em 1 a 1 no tempo normal, o
título foi decidido na cobrança
de pênaltis, e quem levou a
melhor foi à equipe cacerense.
Agora, é a vez do Thomas
Uma, que decide o titulo
e s c a l a d o c o m R i v a i r,
Pelezinho, Wanderlei e Zé
Carlos, dentre outros craques
do amador e que já conquistou
diversos títulos na região.
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By Rosane Michels
Felicidades a linda Luiza Kemper pela
passagem do seu natalício. Que todos os seus
sonhos e metas sejam alcançados e que
nunca lhe falte motivos para sorrir. Feliz
Aniversário!!!

Esotérico
Sol, Mercúrio e Urano em
Touro movimentam intensa
e positivamente sua vida
material e financeira. Um
novo projeto ou proposta de
negócio chega para trazer o
novo em sua vida. O período pode
envolver uma negociação importante,
relacionada ao aumento de seus
rendimentos ou venda de um bem.

Sol, Mercúrio e Urano em
Touro movimentam intensa
e positivamente seu mundo
emocional, trazendo um
sentimento profundo de
libertação e necessidade de
limpeza de sentimentos que já não fazem
mais sentido. O período pode indicar o
convite ou o início de uma sociedade ou
parceria financeira.

Sol, Mercúrio e Urano em
seu signo movimentam
intensa e positivamente sua
vida e seus projetos,
pessoais e profissionais. O
período pode envolver um
convite para fazer parte de um projeto
inovador. Você muda interiormente e vive
um momento de libertação. Sua vida
muda completamente.

Sol, Mercúrio e Urano em
Touro movimentam intensa
e positivamente seus
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Os tempos
são de libertação, de quebra
de amarras que cerceiam sua liberdade. A
vida social ganha um novo movimento e
novas pessoas, interessantes e diferentes,
surgem em sua vida.

Sol, Mercúrio e Urano em
Touro movimentam intensa
e positivamente seu mundo
emocional, trazendo
períodos importantes de
libertação. O período é
extremamente rico e um novo projeto
pode começar a ser planejado. Você
estará mais voltado para o conhecimento
oculto e psicológico.

Sol, Mercúrio e Urano em
Touro movimentam intensa
e positivamente sua rotina,
especialmente a de
trabalho. Você estará mais
voltado para novos projetos e, caso seja
um profissional liberal, ganhará novos
clientes. Você estará mais preocupado
com seu bem-estar e saúde e estará
aberto a novos tratamentos.

Sol, Mercúrio e Urano em
Touro movimentam intensa
e positivamente sua vida
social e aproxima pessoas
diferentes à sua vida. As
antigas amizades serão renovadas e
novas serão firmadas. O período pode
envolver um maior engajamento de sua
parte, a projetos em equipes e trabalhos
em grupos.

Sol, Mercúrio e Urano em
Touro movimentam intensa
e positivamente seu
coração. Se estiver só, não
será por muito tempo, pois
um romance começa a ser desenhado pelo
Universo. Se for comprometido, aproveite
este período de ótimas energias juntos de
seu amor. Ótimo também para o
relacionamento com os filhos.

Sol, Mercúrio e Urano em
Touro movimentam intensa
e positivamente sua vida
profissional e planos de
negócios, que serão
colocados em prática
rapidamente. O período pode envolver a
chegada de um projeto inovador, que trará
algumas mudanças importantes em sua
carreira e caminho profissional.

Sol, Mercúrio e Urano em
Touro movimentam intensa
e positivamente sua vida
doméstica e os
relacionamentos em família.
O período pode envolver
uma forte necessidade de estar junto dos
seus e de convidar amigos e parentes
queridos para encontros, que certamente
serão muito agradáveis, em sua casa.

Sol, Mercúrio e Urano em
To u r o m o v i m e n t a m
intensa e positivamente
seus projetos,
especialmente os que
envolvem pessoas e empresas
estrangeiras. O momento é ótimo para
marcar ou realizar uma viagem ao
exterior. Bom também para retomar ou
começar um curso universitário.

Sol, Mercúrio e Urano em
Touro movimentam intensa
e positivamente a
comunicação e tudo o que a
envolve. Vendas e comércio,
assim como publicações e
jornalismo são beneficiados neste
período, de grande movimento. O
momento é ótimo para marcar ou realizar
viagens rápidas.

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

Endereçamos flores multicoloridas a Assistente Social
Denise SantAnna de Carvalho, que está sempre pronta
para auxiliar com ação e palavra amiga. Que Deus
continue derramando bênçãos para que você continue essa
profissional maravilhosa que é.

Comemorou mais um ano
de vida a linda médica
Lyvia Chrystina Miranda
Pedroso, que na
oportunidade recebeu os
calorosos abraços dos
familiares e amigos.
Parabéns e votos de saúde
e vitórias.

Hoje nosso Destaque VIP a Eudócia Aurelina
Monteiro Paisano que colheu mais uma rosa
no jardim da vida e recebeu o carinho
especial dos familiares. Que Deus lhe
conceda saúde e alegrias sempre.

