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O Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso – IHGMT marcou presença na noite da 
última sexta-feira (14) para prestigiar a posse da 
nova diretoria do Instituto Histórico e Geográfico 
de Cáceres – IHGC, oportunidade em que o atual 
presidente engenheiro Adilson Reis para professor 
Agnaldo Rodrigues da Silva, transmitiu o cargo ao 
sucessor  conduzirá a instituição nos próximos dois 
anos. 
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A Prefeitura de Cáceres vai receber 
apoio para o 38º FIPe, que acontecerá no 
período de 10 à 14 de julho, da Secretaria de 
Estado de Agricultura Familiar e Assuntos 
Fundiário de Mato Grosso, para estruturar o 
stand que será oferecido gratuitamente aos 
produtores da agricultura familiar e artesãos 
cacerenses, para fomentar economia dos 
pequenos produtores. 
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Um gravíssimo acidente ocorrido no ultimo final de semana, 
resultou em danos totais numa carreta Volvo e um caminhão Volkswagem 
no km 212 da BR 174, Porto Esperidião, proximidades do Pedro Neca, 
deixando o saldo trágico de 4 mortos, Jose Nelson Barbaresco e sua irmã, 
Silvani, (Cacoal-RO) na carreta e Aparecido de Paula Chaga e Rafael 
Isaías Durante, (São José dos Quatro Marcos) no caminhão. Página 04

Uma carreta Volvo /FH 540 6X4T, placas da cidade de Araxá 
(MG), carregada de madeira pegou fogo na BR 070, altura do KM 690, 
proximidades da Serra do Mangaval em Cáceres na tarde de sábado último, 
após tombar na pista. Parte da carga e o bruto ficaram destruidos pelo 
incendio, cujo motorista felizmente, safou-se ileso, salvo algumas 
escoriações.  Página 03

CARGA DE MADEIRA

Carreta devorada pelo fogo
após tombar na Mangaval

Veículo seguia no sentido Cáceres a Cuiabá, quando aconteceu o sinistro  felizmente sem gravidade para o motorista que com simples escoriações

Capotamento deu origem ao incêndio que destruiu o pesado veículo  

 Foto: JCC

RENDA EXTRA

Agricultura familiar terá
stand durante o 38º FIPe

Exposições beneficiarão economicamente,  
produtores e consumidores   

Foto: JCC

TROCA DE COMANDO

Nova diretoria toma posse no
instituto histórico e geográfico

Flash da entrega da chave de comando o 
IHGC de Adilson Reis para Prof. Agnaldo  

Foto: Wilson Kishi

PEDRO NECA

Violenta colisão de brutos na
BR registra saldo de 4 mortos

José Nelson e sua irmã Silvani, estavam na Volvo, destruída no choque com  caminhão  

Fotos: Facebook/PRF-MT

Fazendeiro foi torturado
por ladrões durante roubo
na zona rural de Cáceres

Larápio premiado pela
justiça de Rondônia foi
engaiolado em Lacerda

Gefron enquadra mula
com 50 quilos de cocaína
na motoca em Vila Bela  

Direito & Cidadania
Não se faça de surdo diante
da perturbação do sossego
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a área, chutou forte, a bola 
passou perto do gol bicolor. 
Tardelli se aproveitou da bagunça 
na defesa do Paysandu, entrou na 
área, mas chutou errado, para 
fora. Pimentinha, na jogada 
individual, deixou a marcação 
para trás e chutou prensado, 
dentro da área. A bola sobrou nos 
pés de Nicolas, que se enrolou 
todo e de frente para gol errou o 
chute. O próximo confronto do 
time de Lucas do Rio Verde é no 
domingo (23), no estádio Passo 
das Emas, às 16h00, contra o 

cobertura. O chute saiu 
fraco. O Papão trocava passes na 
entrada da área do time mato-
grossense que se defendia muito 
bem, sem proporcionar os 
espaços.

O Paysandu foi para o 
tudo ou nada e sem coordenação, 
se lançou ao ataque, mas parou no 
posicionamento defensivo do 
Luverdense, que seguia forte no 
contra-ataque. Tony e Hélder se 
enroscaram em um lance na 
lateral e receberam cartão 
vermelho.

Paysandu voltou tentando 
pressionar o Luverdense, na 
reação o time de Mato Grosso fez 
tabela dentro da área e Tardelli 
quase ficou cara a cara com Mota, 
que se antecipou para fazer a 
defesa. Em grande chance do 
Papão, Tiago Luís chutou forte e o 
goleiro do Verdão, no reflexo, 
espalmou em grande defesa.

Aos 18 minutos o Júnior 
Rocha fez a primeira defesa e 
tirou Pedro Costa para entrada de 
Taveres. Ao mesmo tempo saiu 
Tiago Luís para entrada de Paulo 
Rangel para o time paraense. 

O Luverdense ficava cada 
vez mais perigoso nos contra-
a t a q u e  e  q u a s e  s e m p r e  
su rp reend ia  a  de fe sa  do  
Paysandu. Moisés, recebeu de 
cara para gol, chutou fraco e Mota 
defendeu.

Paulo Rangel observou o 
goleiro do Verdão Edson 
adiantado e tentou o gol por 

 Luverdense continua no 
jejum em se tratando de Ovitórias na série C do 

Campeonato Brasileiro de 
Futebol, e em oito jogos, foram 
duas derrotas e seis empates, o 
sexto, no último sábado a noite 
jogando em Belém do Pará, 
diante do Paysandu, sem abertura 
do placar. Com o resultado foi a 
seis na tabela (de 24 disputados) e 
continua na vice-lanterna da 
competição nacional.

O Papão começou o jogo 
segurando mais os passes de bola, 
mas o Luverdense não dava 
espaço para a finalização. Aos 12 
minutos, Tiago Luís  foi para 
cobrança de falta, bateu forte na 
bola que passou raspando na trave 
do goleiro Edson, que pediu mais 
atenção ao time. Jogando recuado 
o Paysandu tinha livre espaço 
para saída de bola.

Nicolas,  recebeu de 
cruzamento, partiu para o gol, 

mas encontrou o goleiro 
Edson, no meio do caminho. No 
contra-ataque do Luverdense 
Moisés chutou de longe, mas 
Mota defendeu. Em cinco jogos 
sem vitórias o Papão não se 
expressava bem em campo. O 
Paysandu seguia com mais posse 
de bola, mas de maneira 
ineficiente e o Luverdense ficava 
forte na marcação e não dava 
espaços na defesa.

O jogo seguia morno com 
m u i t a  m a r c a ç ã o ,  s e m  
oportunidades de gols e faltava 
qualidade individual em campo. 
O Luverdense começou a colocar 
mais pressão no jogo indo ao 
ataque. 

Na cobrança de escanteio 
Juninho Tardelli mandou na 
cabeça de Moisés, que assustou o 
goleiro Mota. Acuado o Papão 
começou a apostar nas jogadas de 
bolas paradas.

Na etapa complementar o 

a tarde de sábado último, 
(15), em Barra do Garças, No União Esporte Clube 

terminou líder do grupo B, com 
vitória por 1 a 0 diante da 
Associação Atlética Araguaia, no 
estádio Zeca Costa. O Colorado 
venceu com gol de Léo Menzen e 
chegou aos 15 pontos. Na 
semifinal, a equipe de 

Rondonópolis jogará contra o 
Sorriso. No outro jogo do grupo, o 
Cuiabá Esporte Clube encerrou a 
primeira fase do Campeonato 
Mato-grossense com vitória por 3 
a 0 sobre o Operário Ltda, jogando 
no mini estádio do CPA IV. Os gols 
foram marcados por Pato, Rios e 
Cristian. O Dourado vai enfrentar 
o Luverdense na semifinal da 

competição.
No início da noite, em 

Lucas do Rio Verde, no estádio 
Passo das Emas, o Luverdense 
Esporte Clube não deu mole para o 
Clube Esportivo Dom Bosco e 
venceu por 3 a 1, eliminando o 
Azulão da Colina do campeonato.

Já a Associação Grêmio 
Sorriso, empatou com o Sinop 
Futebol Clube em 1 a 1 no estádio 
Gigante do Norte, igualando com 
o Dom Bosco em 6 pontos no 
grupo A, mas ficando à frente pelo 
número de saldo de gols, 
garantindo sua classificação para a 
semifinal, onde enfrentará o 
União.

Os jogos de ida da 
semifinal acontecerão no próximo 
fim de semana. A Federação Mato-
grossense de Futebol divulgará os 
horários e as datas no início da 
semana, reunindo Cuiabá x 
Luverdense – 2º jogo em Lucas do 
Rio Verde e Sorriso x União – 2º 
jogo em Rondonópolis.

BOLA QUADRADA

Empate com Papão joga
Verdão na vice-lanterna

Luverdense foi até o Pará encarar o Paysandu, numa partida retrancada e manteve o jejum sem vitórias, não saindo do magro empate sem gols

S.N c/ Redação

Jogo foi meio amarrado, com muita retranca entre os dois times    

AFUNILANDO

Rodada definiu semifinal
do estadual sub-19 de MT
O.E c/ Redação

Vitória contra Operário classificou o Cuiabá na semifinal do certame   

Foto: Assessoria

Foto: Portal Roma-News
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Sagitário, chega livre de 
tensão e próxima a Júpiter 
marcando um período de bons 
m o v i m e n t o  n o s  

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
Uma sociedade ou parceria comercial, 
negociada nos últimos dias, pode ser 
firmada e assinada.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Sagitário, chega livre de 
tensão e próxima a Júpiter 
marcando um período de 

movimento positivo e boas novidades no 
trabalho. O momento pode envolver a 
finalização de um projeto, que trará 
expansão e crescimento à sua vida 
pessoal e profissional.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Sagitário, chega livre de 
tensão e próxima a Júpiter 
marcando um período de 
finalização de questões que 

envolvem projetos de médio prazo com 
estrangeiros e/ou publicações ou uma 
viagem, que é definida e marcada. Seu 
otimismo e fé serão renovados.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Sagitário, chega livre de 
tensão e próxima a Júpiter 
marcando um período de 
finalização de negociações e 

acordos que envolvem uma sociedade ou 
parceria financeira. O momento pode estar 
relacionado com uma grande soma de 
dinheiro.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Sagitário, chega livre de 
tensão e próxima a Júpiter 
marcando um período de 

movimento ao seu coração. Um 
romance, que vem sendo desenhado pelo 
Universo, dá um passo à frente. O 
relacionamento com um filho passa por 
um momento de expansão.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
Sagitário, chega livre de 
tensão e próxima a Júpiter 
marcando um período de 

maior envolvimento com a vida 
doméstica e familiar. O momento pode 
estar relacionado com a finalização de 
uma negociação de compra ou venda de 
um imóvel.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em seu signo, 
chega livre de tensão e 
próxima a Júpiter marcando 

um período de crescimento, expansão e 
novidades na vida pessoal e profissional. 
A negociação de um produto ou projeto 
pode ser finalizada. Lucros e boas 
novidades a caminho.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Sagitário, 
chega livre de tensão e 
próxima a Júpiter marcando 

um período de interiorização e maior 
envolv imento  com seu  mundo 
emocional, que passa por um momento 
de equilíbrio. O período pode estar 
relacionado com a finalização do 
planejamento de um projeto.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Sagitário, 
chega livre de tensão e 
próxima a Júpiter marcando 
um período de movimento 

intenso e agradável na vida social e 
aproximação de amigos, novos e antigos. 
O momento pode estar relacionado a um 
promissor contato comercial, que trará 
crescimento e expansão à sua vida.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Sagitário, 
chega livre de tensão e 
próxima a Júpiter marcando 
u m  p e r í o d o  d e  b o a  

comunicação e movimento na vida 
social. O período pode estar relacionado 
com a finalização da negociação de um 
projeto ou contrato. Ótimo momento 
para dedicar-se aos estudos.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Sagitário, 
chega livre de tensão e 
próxima a Júpiter marcando 
um período de boas novidades 

e movimento nas finanças. Um novo 
projeto ou investimento começa a dar 
bons resultados. O momento é ótimo 
para apresentar projetos que envolvam o 
aumento de sua renda.

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Sagitário, 
chega livre de tensão e 
próxima a Júpiter marcando 

um período de movimento positivo e 
boas novidades relacionadas à sua 
carreira. Um projeto em andamento pode 
começar a mostrar benefícios e 
apresentar lucros. Uma promoção pode 
ser aprovada.

Flores multicoloridas são dedicadas especialmente a 
aniversariante Martha Baptista, pessoa querida que 
recebeu os abraços dos amigos e familiares. Espero que 
tenha um ano especial e repleto de alegrias e sucesso. 
Que nunca lhe falte paz, amor e saúde. Tim tim!!!

Um excelente dia a ao nossa leitora assídua Adriana Maciel Mendes 
Merotti e toda equipe da Comercial Da Roça. Agradecemos pela 
preferência de tantos anos.

Fazer aniversário é celebrar a vida. E quem 
festejou mais uma data natalícia foi a 
psicopedagoga Maria Izabel Fernandes que 
na oportunidade recebeu o tradicional 
Parabéns a você. Que sua vida seja sempre 
marcada por bons momentos são os nossos 
desejos. Feliz Niver!!!

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

Fica o nosso registro e aplausos  ao grupo que 
realiza  em Cáceres a Trezena de Santo Antônio da 
Dona Lelita,tradição na cidade há décadas. Nesse 
ano a ação dos devotos entregou produtos de 
limpezas ao Abrigo Lar Servas de Maria, num gesto 
de solidariedade aquela casa que acolhe os idosos 
da nossa terrinha. São gestos como esses que fazem a 
diferença e Vivaaa Santo Antônio.  

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

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

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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formatura de alunos que 
tiravam notas baixas para não 
participarem do exame. Um 
professor que trabalhou nas 
faculdades, contou: "A ordem que 
foi dada era a seguinte: para os 
alunos que são ruins, se antecipa a 
formatura deles, fazendo com que 
eles ganhem notas."

Além de apressar  a  
fo rma tu ra  dos  a lunos ,  a s  
faculdades comandadas por Maria 
também teriam fraudado o 

rês faculdades particulares 
de Mato Grosso foram alvo Tde denúncia de fraude no 

p r o g r a m a  d o  F a n t á s t i c o  
anteontem, (16). Segundo a 
reportagem, a Faculdade Cuiabá 
(Fauc), a Faculdade Cândido 
R o n d o n  e  a  F a c u l d a d e  
Desembargador Sávio Brandão 
(Fausb) fraudaram a realização do 
Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade), que avalia 
o desempenho dos alunos de 

ensino superior.
As denúncias foram feitas 

por um aluno de Administração de 
uma  das  i n s t i t u i ções .  As  
faculdades, que são comandadas 
pela empresária Maria Aparecida 
Enes Andrade, estão sendo 
investigadas pelo Insti tuto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep).

O Fantástico mostrou que 
as instituições antecipavam a 

ção policial do Grupo 
Especial de Segurança na AF r o n t e i r a  ( G e f r o n )  

a p r e e n d e u ,  n a  t a r d e  d e  
anteontem,  (16), na região de 
Bacuri, no município de Vila Bela 
da Santíssima Trindade, 50 quilos 
de substância análoga acloridrato 
de cocaína. Um homem de 37 
anos foi preso. 

Durante patrulhamento 
na região, os policiais avistaram 
duas motos com três homens, 
s e n d o  q u e  e m  u m a  d a s  
motocicletas havia dois pacotes 
com g rande  vo lume .  Ao  
determinar a parada, os homens 
fugiram. Neste instante começou 
a perseguição e um dos suspeitos 
foi preso, os outros dois 
conseguiram fugir pela região de 
mata.

O  s u s p e i t o  f o i  
encaminhado para a Delegacia de 
Vila Bela da Santíssima Trindade 

e deve responder por 
tráfico de drogas. Além da prisão 
e da apreensão do entorpecente, 
os policiais apreenderam também 
as duas motocicletas.

De janeiro a maio deste 
ano, o grupamento já apreendeu 
2,6 toneladas de drogas nos 983 

km de fronteira do Brasil com a 
Bolívia. 
A i n d a  n o  p e r í o d o ,  9 1  
ocorrências foram registradas, 
que culminaram na apreensão de 
14 armas e 916 munições e 
cumprimento de 47 mandados 
judiciais.

questionário de avaliação 
da faculdade e a fiscalização in 
loco da estrutura física das 
instituições.

A maior parte dessa nota, 
55% dela, sai de uma prova feita 
por estudantes veteranos que já 
tenham cumprido 80% do curso. O 
Fantástico teve acesso à gravação 
de reunião liderada por Maria 
Aparecida Enis Andrade, diretora 
das três faculdades. No áudio, ela 
fala com professores e repassa 
orientações de como proceder. 
"Tem que parar tudo e só 
intensificar Enade, do jeito que nós 
estamos a gente nunca vai sair do 
protocolo de risco", diz a diretora 
na reunião se referindo a um 
conjunto de protocolo de sanções 
aplicadas pelo MEC às faculdades 
que se saem mal no Enade. 
Conforme a reportagem, em 2015 
as três faculdades tiveram notas 
baixas: um ou dois quando o 
máximo é cinco.

A reunião que foi gravada e 
teve trechos exibidos pela 
emissora foi realizada um mês 
antes do exame. "Nós vamos ter 
que colocar de goela abaixo 
porque senão no Enade vai ser 
zero", diz a diretora em outra parte 
da reunião. Para evitar isso, a 
direção da universidade deu um 
jeito para que só os "bons alunos 

formatura dos estudantes 
considerados "mais fracos" que 
poderiam derrubar a nota média da 
turma.

Um dos entrevistados pelo 
Fantástico, um professor que 
trabalhava em uma das faculdades 
em 2018, confirmou a fraude por 
determinação da diretoria.  
Conforme a reportagem até o 
questionário os estudantes 
preenchem como parte da 
avaliação do Enade com uma série 
d e  q u e s t i o n a m e n t o s ,  e r a  
manipulado. Isso porque os 
p rofessores  obr igavam os  
universitários a preencherem o 
formulário nos computadores da 
própria faculdade para controlar as 
respostas dadas por eles.

Ainda de acordo com a 
reportagem, até a vistoria técnica 
dos profissionais do Inep realizada 
nas instituições para avaliar a 
estrutura como laboratórios e 
bibliotecas, também era fraudada. 
Isso porque antes das visitas, a 
d i r e t o r i a  m o n t a v a  s a l a s  
interativas, com móveis novos 
como frigobar, sofás e ampliava o 
acervo de livros. Porém, recolhia 
tudo  após  a s  v i s i t a s  dos  
profissionais do Inep. Por meio de 
nota enviada pelos advogados, 
Maria Aparecida negou as 
irregularidades.

Faculdade Cuiabá (Fauc), é uma das acusadas de fraude ao Enade   

CUIABÁ E V.G

Faculdades são suspeitas de 
fraudar Enade atrás de notas

Na edição de 2018 do Enade se houvesse uma repetição do mal resultado as instituições poderiam ser punidas com redução do número de alunos

G1 c/ Redação
Foto: Arquivo

GRAMPO DO GEFRON

Mula roda com 50 kg
de coca em Vila Bela  

Gefron/MT c/ Redação

Droga apreendida pelo Gefron estava acondicionada em dois pacotes   

Foto: Gefron/MT
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legais; abusando de instrumentos 
sonoros ou sinais acústicos; 
provocando ou não procurando 
impedir barulho produzido por 
animal de que tem guarda, é 
contravenção penal, punida com 
prisão simples, de 15 dias a 3 
meses, ou multa (Decreto-lei nº. 
3 . 6 8 8 / 4 1 ,  a r t .  4 2 ) .  P a r a  
configuração da contravenção, a 
lei não exige demonstração do 
dano à saúde. Basta, para tanto, o 
mero transtorno, ou seja, a 
per tu rbação  e  a  gen te  j á  
mencionou isso antes.

Tomando conhecimento 
da infração penal, qualquer do 
povo pode comunicar à autoridade 
policial, e esta, verificada a 

 amigo trabalhou o dia 
todo, chega em casa, quer Oaquele descanso, mas no 

boteco da frente, o som está uma 
maldição, reclamar pessoalmente 
é criar confusão, revidar de 
qualquer forma, não compensa, o 
jeito é ligar pra polícia, não é 
mesmo? Infelizmente, existem 
muitas pessoas que gostam de som 
alto, além do boteco, um carro de 
propaganda que circula devagar 
pelas ruas, pára no sinal com 
aquela zoeira nos diversos alto-
falantes, o religioso vizinho que se 
esgoela e solta o som nas alturas e 
outros abusados surdinhos que não 
respeitam o sossego alheio. Muitas 
vezes até os animais de estimação 
são incomodados pelo som 
estridente, sobretudo cães que tem 
a audição mais acentuada que os 
humanos. 

Importante destacar que 
tanto aquele carro de rua 
potencializado com instrumentos, 
indústrias ruidosas, gritaria e 
algazarra, principalmente em 
frente a clubes noturnos, é delito 
de perturbação do sossego.. 
Imagine a seguinte situação: Você 
tem um bebê recém-nascido em 
casa, ele está doente, com aquelas 
dores  que  f requentemente  
acometem aos bebês pequenos. 
Você está exausto, pois cuidar de 
uma criança é uma tarefa nada 
fácil. 

Então, você o medicou e 
ficou cuidando incansavelmente 
até que conseguiu fazê-lo dormir. 
No entanto, dez minutos depois, 
um vizinho aumentou o volume do 
som bem ao lado do quarto e o 
bebê acordou. Foi só um exemplo, 

pois independente de 
doença em casa, animais sensíveis, 
sua novela, em circunstancias 
algumas, você é obrigado a 
suportar a poluição sonora de 
terceiros. 

Afinal, o silêncio é um 
direito fundamental do cidadão, 
assegurado na Constituição 
Federal, a partir das garantias à 
intimidade e à privacidade, 
previstas no seu art. 5º, inciso X;  
g a r a n t i a s  e s s a s  q u e  s ã o  
invioláveis, e, quando não 
o b s e r v a d a s ,  é  d e v i d o  a o  
importunado indenização pelo 
dano material ou moral decorrente 
de sua violação. 

Para garantir esse direito, é 
preciso impor certos limites à 
atuação das pessoas. Por exemplo, 
o proprietário ou o possuidor de 
uma unidade predial tem o direito 
de fazer cessar as interferências 
prejudiciais ao sossego e à saúde 
dos que o habitam, provocadas 
pela utilização de propriedade 
vizinha (Código Civil, art. 1.277). 
Aí, estão incluídos vários tipos de 
barulho: obras em geral; batidas de 
porta, som alto, sirene. 

Entretanto, a tolerância é 
importante para boa convivência 
social, o que não é tolerável é o 
abuso, por ser prejudicial ao 
sossego e à saúde. Mas, não é só no 
cível que há proteção ao sossego. 
Na esfera penal, há reprimenda. 

É o caso da Lei de 
Contravenções Penais.
Perturbar alguém, o trabalho ou o 
sossego alheio: com gritaria ou 
algazarra; exercendo profissão 
incômoda ou  ru idosa ,  em 
desacordo com as prescrições 

p r o c e d ê n c i a  d a s  
informações, deverá tomar as 
providências legais para repelir a 
contravenção e dar início à 
persecução penal (CPP, arts. 5º, § 
3º, 6º), a fim de que o Estado possa 
punir o culpado.

O sossego, ainda, pode ser 
visto sob a perspectiva ambiental: 
causar poluição de qualquer 
natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em 
danos à saúde humana,  é crime, 
punido com pena de reclusão, de 1 
a 4 anos, e multa (Lei nº. 9.605/98, 
art. 54). A poluição sonora é aquela 
provocada pelo elevado nível de 
ru ídos ,  cu jos  l imi te s  são  
estabelecidos para cada local de 
acordo com as suas circunstâncias.

Todo município cria suas 
normas e a ele cabe fiscalizá-las. 
Portanto, o incômodo gerado ao 
vizinho pode sair bem mais caro 
para os ofensores do que possam 
pressupor. Não só algazarra: 
buzina ou som alto rompe com o 
direito de silêncio, mas também 
outros ruídos, como fogos de 
artifício, comum em festas 
juninas, nos jogos de futebol, 
festas religiosas, e em campanhas 
políticas. Essa prática, além de 
arcaica e primitiva, é nociva ao 
bem público e causa incômodo e 
irritação à comunidade. 

A conduta de queimar 
fogos de artifício ou de estampido, 
em local habitado ou em suas 
adjacências, em via pública ou em 
direção a ela, não só pode ser 
considerada contravenção penal, 
punida com prisão simples, ou 
multa (Decreto-lei nº. 3.688/41, 
art. 28, parágrafo único), como 
também pode ser punida, sob a 
perspectiva do barulho, tal como 
demonstrado. A Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) limita o ruído em áreas 
residenciais não ultrapasse os 
limites de barulho estabelecidos – 
55 decibéis no período diurno, das 
7h às 20 horas, e 50 decibéis no 
período noturno, das 20h às 7 
horas. Se o dia seguinte for 
domingo ou feriado o término do 
período noturno não deve ser antes 
das 9h. E agora, é possível dizer 
que é mito que só é proibido 
barulho das 22h às 7h. Não há 
legislação que assim disponha. É 

alheio a qualquer hora do 
dia, que como se sabe tem 24 
horas.

Recapitulando, o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) 
dispõe sobre isso o som alto em 
veículos, em seu artigo 228. A lei 
determina que se considere 
infração “usar  no veículo 
equipamento com som em volume 
ou frequência que não sejam 
autorizados pelo CONTRAN”.

Dessa forma, percebemos 
que a lei conferiu, ao Conselho 
Nacional de Trânsito, a definição 
do nível de intensidade do som a 
ser executado no veículo. Até o 
final de 2016, o limite era de 80 
decibéis. 

Assim, era utilizado um 
decibelímetro, aparelho que serve 
para medir a intensidade das ondas 
sonoras. Porém, a partir de 19 de 
outubro de 2016, passou a valer a 
Resolução número 624 do 
CONTRAN, a qual modificou 
radicalmente a regra para o uso de 
alto-falantes nos carros. Vejamos o 
que diz o artigo primeiro da 
resolução em questão: “Art. 1° 
Fica proibida a utilização, em 
veículos de qualquer espécie, de 
equipamento que produza som 
audível pelo lado externo, 
independentemente do volume ou 
frequência, que perturbe o sossego 
público, nas vias terrestres abertas 
à circulação.”
Com isso, percebe-se que a 
possibilidade de autuação por som 
alto aumentou drasticamente. 

A l é m  d i s s o ,  c o m  a  
mudança da regra, o uso de 
aparelho medidor passou a ser 
dispensável, pois o CONTRAN 
passou a conferir ao agente de 
trânsito a constatação da infração, 
po r  me io  de  sua  p rópr i a  
observação.  Assim, cabe ao 
agente entender se o condutor está 
perturbando o sossego público e, 
sendo o caso, fazer a autuação.  O 
artigo 228 do CTB classifica essa 
infração como grave. Assim, o 
valor a ser pago é de R$ 195,23 e 
são registrados 5 pontos à Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH). 

Entretanto, o CTB prevê a 
possibilidade de aplicação de 
medida administrativa. Neste 
caso, o veículo pode ser retido para 
que as alterações necessárias 

ZOEIRA ZERO

Sossego é um direito
de todos os cidadãos

Editoria

Nas cidades e rodovias, a policia está atenta aos abusados perturbadores do sossego    

Foto: Ilustrativa

Cáceres-MT, terça-feira 18 de junho de 201904

Chaga, 44, e o passageiro 
Rafael Isaías Durante, 27.

Conforme patrulheiros da 
Polícia Rodoviária Federal que 
atendeu a ocorrência, a pista ficou 
totalmente interditada e as vitimas 
morreram no local, sem chances de 
serem socorridas pelo Corpo de 
Bombeiros. A carreta (câmara 
fria/carnes) trafegava entre Pontes e 
Lacerda e Cáceres e o caminhão em 
sentido oposto,foi atingido de frente, 
em consequência do tombamento da 

placas de Ji-Paraná, RO, tombou, 
a t i n g i n d o  u m  c a m i n h ã o  
Volkswagem 8.160, placas de São 
José dos Quatro Marcos, na pista 
contrária.

Morreram no acidente, o 
condutor da carreta Jose Nelson 
B a r b a r e s c o ,  5 7 ,  c o n h e c i d o  
popularmente como Nerso da 
Capitinga, e sua irmã, Silvani 
Barbaresco dos Santos, 52, ambos de 
Cacoal em Rondônia e o motorista 
do caminhão Aparecido de Paula 

m gravíssimo acidente 
ocorrido no ultimo final de Usemana, resultou em danos 

totais nos dois pesados veículos 
colididos e na morte de quatro 
pessoas, os dois condutores e um 
passageiro em cada bruto destruído 
pelo violento impacto. O sinistro da 
sexta-feira (14) trágica,  teve como 
palco, o km 212 da BR 174, no 
município de Porto Esperidião, 
proximidades do Pedro Neca, 
quando uma carreta Volvo FH 440, 

delegacia da Policia Judiciária 
Civil para registro do boletim de 
ocorrência. Constatado o mandado de 
prisão de Rondônia e a tentativa de furto 
na chácara em Pontes e Lacerda, o 
bandido foi recolhido a uma das celas do 
cadeião local, à disposição da justiça.

gaveta estava remexida e no 
outro quarto, uma mala que também 
remexida.

De posse das informações a 
Policia saiu em diligência e logrou êxito 
prendendo em flagrante o suspeito 
Lorinaldo que foi conduzido para a 

 marginal Lorinaldo Ferreira 
Neres, 28,  procurado pela Ojustiça, com  mandado de prisão 

em aberto em seu desfavor na Comarca 
de Cerejeiras (RO), pelo crime de furto, 
portanto foragido, foi preso na manhã de 
sábado último, quando encontrava-se 
em atitudes suspeitas no interior de uma 
casa numa chácara em Pontes e Lacerda. 

Nas costas do meliante, a 
tatuagem “F... se o Promotor”,  facilitou 
a identificação do larápio.

Segundo informações obtidas 
no Boletim de Ocorrência, o filho dos 
proprietários de uma chácara estava 
chegando em sua casa, quando percebeu 
uma bicicleta encostada ao lado da 
porteira. 

Ao chegar no fundo da casa, a 
vítima teria visualizado o estranho nas 
dependência da casa.

A vítima teria questionado ao 
suspeito, sobre o que fazia ali, tendo ele 
respondido que estava procurando um 
senhor de bigode que havia lhe oferecido 
emprego, mas quando o rapaz entrou na 
casa percebeu que a aliança do seu pai 
não estava sobre a penteadeira, e que a 

transitava na pista contrária. 
Rafael Isaias Durant e 

Aparecido de Paula Chagas, eram 
funcionários da empresa Disk 
Bebidas de São José dos Quatro 
Marcos e foram sepultados  no 
sábado, (14) enquanto que os irmãos 
José Nelson, o Nerso da Capitinga e 
Silvani, foram transladados para 
C a c o a l ,  p a r a  o s  d e v i d o s  
procedimentos fúnebres.

Volvo, ficando ambos os 
pesados veículos destruídos e as 
vitimas retiradas mortas das 
ferragens e levadas para exame de 
necrópsia em Pontes e Lacerda, pela 
Politec.

Segundo os levantamentos 
da equipe PRF que atendeu o 
acidente, a carreta seguia sentido 
Cáceres, tombou na curva e seguiu 
arrastando no asfalto, batendo de 

para dentro da casa, onde 
ficou durante todo o dia. Os 
bandidos fugiram levando ao menos 
90 cabeças de gado, celular e uma 
S10 prata, com placas QCU-0885.

A i n d a  s e g u n d o  
informações, o idoso conseguiu  ir 
até às margens da BR-070 para pedir 
ajuda, sendo socorrido por agentes 
da Polícia Rodoviária Federal. Ele 
contou sobre o roubo e carona com a 
PRF,  foi levado até a filha, em 
Várzea Grande.

Segundo relatos de Rosy, o 
pai foi amarrado, torturado desde às 
8h00, e os assaltantes ainda fizeram 
almoço antes de fugir com os itens 
roubados. “Ele conseguiu ir para BR 
e pedir ajuda essa madrugada, 
mesmo amarrado pé e mão, está 
machucado mais graças à Deus vivo.

Só Jesus para nos proteger, 
sinto neste momento uma revolta 
muito grande”, (sic) contou.  Até o 
momento ninguém foi preso pelo 
crime. 

Caso foi registrado na 
Polícia Civil, que busca identificar 
os autores do crime.

suplente de vereadora em Várzea 
Grande, seu pai foi feito de refém e 
torturado pelos bandidos, durante o 
assalto em sua fazenda.

D e  a c o r d o  c o m  a s  
informações  do bole t im de 
ocorrência, Osvaldo Prado, 71, foi 
rendido por dois homens armados 
em uma das porteiras de sua 
propriedade. Amarrado, foi levado 

uatro bandidos invadiram 
uma fazenda Córrego da Q
Furna, na zona rural de 

Cáceres na madrugada da última 
quinta-feira (13), onde agrediram o 
proprietário Osvaldo Prado, (71) e o 
mantiveram amarrado durante o 
assalto. Conforme a filha da vitima, a 
servidora pública Rosemary Souza 
Prado, a Rosy Prado, que também é 

TRAGÉDIA SINISTRA

Grave acidente na BR 174
resulta em 4 vítimas fatais

Violenta colisão aconteceu em uma das curvas nas proximidades de Pedro Neca, ficando carreta e caminhão colididos, sem sobreviventes, em destroços na pista

Da Redação

Carreta e caminhão ficaram destruídos, com vitimas mortas nas ferragens    

Foto: PRF/MT

VIOLÊNCIA RURAL

Ladrões torturam fazendeiro
durante assalto em Cáceres

Da Redação

Rosy Prado disse que seu pai passou horrores nas mãos dos assaltantes   

Foto: Arquivo

TATUAGEM CAGUETA

Bandido premiado pela
justiça volta pro xilindró

Da Redação

Lorinaldo Ferreira Neres tentou furtar casa de chácara em Pontes e Lacerda   

Foto: PM/MT
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 bruxa estava solta neste 
final de semana, quando Ad i v e r s o s  a c i d e n t e s ,  

alguns fatais, foram registrados 
em rodovias de Cáceres e região,  
como o ocorrido na tarde der 
sábado último, por volta das 
15h00  na BR 070, altura do KM 
690, saída de nossa cidade para 
Cuiabá, nas proximidades da 
Serra do Mangaval, quando uma 
carreta carregada de madeira, 
veio a tombar pegando fogo.

Acionada uma guarnição 
do Corpo de Bombeiros esteve no 
local, constatando que após o 
tombamento do caminhão-
carreta Volvo/FH 540 6X4T, 
placas da cidade de Araxá (MG), 
a carga de madeira se espalhou na 
pista e o fogo dominou o pesado 
veículo. 

Também no local do 
acidente, patrulheiros da PRF e 
segundo o relato deles, o veículo 
seguia no sentido Cáceres a 

maiores problemas ao 
Hospital Regional de Cáceres, 
para devidas providencias e 
liberado.

Como a carga (madeiras) 

C u i a b á ,  q u a n d o  
a c o n t e c e u  o  s i n i s t r o  
(capotamento), felizmente sem 
gravidade para o motorista que 
com simples escoriações, foi 

liberação do veículo e da 
carga, com a desobstrução da 
mesma.

policiais rodoviários 
federais permaneceram no local, 
controlando o trânsito até 

VIROU FOGUEIRA

Incêndio destrói bruto carregado 
com madeira na Serra Mangaval

Caminhão-carreta seguia sentido Cáceres-Cuiabá e por motivos ainda a serem apurados pegou fogo na BR 070, felizmente, safando-se ileso seu condutor

Da Redação

Caminhão-carreta carregado de madeira, virou fogueira na BR 070   

Foto: JCC

como patrono o professor 
Natalino Ferreira Mendes.

Ao final, o IHGMT 
entregou ao presidente do IHGC 
um troféu de agradecimento ao 
Instituto de Cáceres pela sua 
contribuição ao longo de 15 anos 
de existência, de 2003 a 2018 e, 
ainda, para compor o acervo da 
biblioteca de Cáceres, ofereceu 
os livros "Sarita Baracat: Vida e 
trajetória política" e "Bicas, 
fontes e chafarizes, a história da 
água em Cuiabá" da professora, 
escritora e secretária do IHGMT, 
Neila Maria Souza Barreto. 

Todos que usaram a 
palavra enalteceram a figura do 
professor Natalino Ferreira 
Mendes, falecido em 23 de 
dezembro de 2011, além de 
mostrar o papel desempenhado 
pelos Institutos Históricos e sua 
importância na preservação da 
memória e da história de Mato 
G r o s s o .  ( F o n t e  Z a k i -
News/HIGMT).

 Instituto Histórico e 
Geográfico de Mato OG r o s s o  –  I H G M T  

marcou presença na noite da 
última sexta-feira (14) para 
prestigiar a posse da nova 
diretoria do Instituto Histórico e 
Geográfico de Cáceres – IHGC, 
r e p r e s e n t a d a  p e l a  a t u a l  
presidente Elizabeth Madureira 
Siqueira, da primeira secretária, 
Neila Maria Souza Barreto e de 
João Carlos Vicente Ferreira, ex-
presidente da Instituição.  

A reunião solene marcou 
a transmissão do cargo de 
p res iden te  do  IHGC,  do  
engenheiro Adilson Reis para o 
professor Agnaldo Rodrigues da 
Silva, que conduzirá a instituição 
nos próximos dois anos e contou 
ainda com a presença do prefeito 
Francis Maris Cruz, e do 
presidente da Câmara Municipal, 
vereador Rubens Macedo.

A r e p r e s e n t a n t e  e  
integrante do IHGC, professora 

Maria do Socorro Araújo, 
mencionou o nome do professor 
Natalino Ferreira Mendes 
durante o seu discurso e o novo 
presidente do IHGC, Agnaldo 
Rodrigues da Silva, destacou que 
Natalino Ferreira Mendes pode 
ser considerado o nosso poeta 
maior, cujo legado sempre se fará 
vivo nos momentos festivos do 
instituto histórico e geográfico. 

Em seu pronunciamento, 
Elizabeth Madureira Siqueira 
lembrou o momento da fundação 
do Instituto Cacerense, em 
meados de 2003, momento em 
que contou com a presença do seu 
Presidente de Honra, Prof. 
Natalino Ferreira Mendes, de 
saudosa memória. Relembrou 
t r e c h o s  d o s  d i s c u r s o s  
pronunciados na época, pelo 
então presidente do IHGMT, João 
Carlos Vicente Ferreira, citando 
que o professor Renilson Rosa 
Ribeiro, quando na sua posse no 
IHGMT, em 2017, escolheu 

NOVA DIRETORIA

Ato solene marca em Cáceres
transmissão de cargo do IHGC
Zaki-News c/ Redação

Nova diretoria do IHGC, para o biênio 2019/2021, durante a posse no fim de semana   
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nos ajudar a organizar o 
stand para que ele fique atrativo 
ao público e seja um sucesso de 
vendas”, explicou Junior.

O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, disse que a 
Gestão está sempre realizando 
ações para fortalecer a agricultura 
familiar, para que as famílias 
possam ter emprego e renda no 
campo. “Temos casos de sucesso 
com a exposição dos produtores 
nos úl t imos FIPes,  “É a 
oportunidade de conhecer o seu 
público- alvo, descobrindo suas 
preferencias e conquistar clientes 
fiéis”, afirmou Francis.

A  S e c r e t a r i a  d e  
Agricultura tem realizado 
constantes reuniões com a 
Empaer, Vigilância Sanitária, 
Copfami, Fase e outros de áreas 
afins, para discutir os critérios 
que irão garantir a qualidade dos 
produtos expostos.

Uma novidade do stand é 
que a entidade beneficente de 
apoio e promoção social ao idoso 
Associação Remanso Fraterno 
João Gabriel, estará com seus 
atendidos, vendendo biscoitos, 
confeccionado pelos mesmos.

 Prefeitura de Cáceres vai 
receber apoio para o 38º AFIPe, que acontecerá no 

período de 10 à 14 de julho, da 
Sec re t a r i a  de  Es t ado  de  
Agricultura Familiar e Assuntos 
Fundiário de Mato Grosso 
(SEAF-MT), para estruturar o 
s tand que será  oferecido 
gratuitamente aos produtores da 
agricultura familiar e artesãos 
cacerenses, para fomentar 
e c o n o m i a  d o s  p e q u e n o s  
produtores.

O secretário de Turismo e 
Agricultura, Junior Trindade, 
contou que foi a Cuiabá na SEAF- 
MT e foi recebido pelo secretário 
da pasta, Silvano do Amaral. 
“Fomos explicar para o secretário 
sobre  a  impor tânc ia  dos  
produtores da Agricultura 
Familiar no 38º FIPe, expor o que 
produzimos no nosso município, 
fazendo essa aproximação entre o 
produtor e o consumidor, sem o 
atravessador. Ganha quem está 
vendendo que tem uma margem 
de lucro melhor e ganha também 
o comprador que terá um preço 
bem mais acessível. O Silvano, 
entendeu a nosso objetivo e vai 

CAMPO NO FIPe

Governo apoiará stand para a
agricultura familiar no festival
Assessoria

Produtos da agricultura familiar gera renda no campo e economia na cidade   

Foto: JCC
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Ohayōgozaimasu ! (traduzindo pros 
xomanos, Bom Dia). Nesta terça feira de sol 
nascente no leste do pantanal, 18 de junho, 
comemora-se com garbo e justiça, o Dia da 
Imigração Japonesa  no Brasil, data 
oficialmente instituída através da Lei nº 
11.142, de 25 de julho de 2005, para 
homenagear a colonia asiática descendente  
nikkeis, (filhos nisseis), (netos sanseis), 
(bisnetos yonseis) e assim por diante num 
preito ao muito que eles fizeram e  fazem 
pela nossa pátria. São passados hoje, 111 
anos que o navio Kasato Maru naquele 
distante 18 de junho de 1908, chegou ao 
porto de Santos, com 165 famílias de 
japoneses, imigrantes cuja grande parte era 
formada por camponeses de regiões pobres 
do norte e sul do Japão. 

O começo da imigração foi um 
período difícil, pois os japoneses se 
depararam com muitas dificuldades, a 
língua diferente, os costumes, a religião, o 
clima, a alimentação e até mesmo o 
preconceito tornaram-se barreiras à 
integração dos nipônicos aqui no Brasil. Nos 
primeiros dez anos de imigração, cerca de 
quinze mil japoneses chegaram ao Brasil, 
cifra ampliada com o início da 1ª Guerra 
Mundial, havendo pesquisas que de 1918 até 
1940, aproximadamente 160 mil japoneses 
vieram morar em terras brasileiras. 

A maioria no estado de São Paulo 
trabalhando nas plantações de café, 
enquanto que outras espalharam-se para 
diferentes cantos do Brasil em busca de 
novas oportunidades que rendessem mais, 
por exemplo, nas lavouras no norte do 
Paraná, no Pará pelas plantações de pimenta 
e na Amazônia pela produção de borracha. 
No Mato Grosso, os imigrantes asiáticos, 
cerca de 780 pessoas, chegaram segundo 
registros da Associação Esportivos e 
Culturais Nipo-Brasileira de Campo 
Grande, em 1.919, pela ferrovia, que ligava 
Bauru (SP) até Porto Esperança, em 
Corumbá. 

Em Cáceres, a primeira família 
japonesa, a Hayashida, chegou em 1951 e 
doravante outros imigrantes aportaram a 
cidade fronteiriça, como: Sato, Ninomiya, 
Kurosaki, Sakashita, Saito, Kishi, 
Nakamoto, Hayashi, Miura, Arashida, 
Kawasaki, Nakahara, Endo, Takai, etc. 

Chegavam ao novo mundo, 
segundo nos disse o amigo Wilson Kishi, 
lembrando seu pai Akio, nas confabulações 
com patrícios nas disputas de basebol e com  
Dona Mitie, descendente com a qual 
convolou núpcias. Revele-se que seu Akio-
“San,” era Shashinka, ou seja, fotógrafo, e 
dos bons, autor da estampa do jubileu de 
ouro da Catedral de São Luiz em Cáceres em 
1973, capturando parcialmente com sua 
lente o ipê roxo florido com suas pétalas ao 
chão e a catedral no centro da foto; e no 
centro das atenções: Rio de Janeiro, São 
Paulo, Brasília, Campo Grande, Espanha, 
Itália e Japão, além de inspirar artistas 
plásticos. 

A l é m  d a  a g r i c u l t u r a ,  o s  
descendentes dos imigrantes também se 
destacaram em outras áreas, como na 
política: Miguel Ninomiya, deputado 
estadual em 3 mandatos; Masato Nakahara, 
vereador, presidente da Câmara de Cáceres, 
e prefeito por 8 meses; Makoto Hayashida, 
vereador por 2 mandatos; Mário Tanaka, 
vereador por 3 mandatos; Mário Hayashida, 
suplente, e vereador por 4 meses; Kazuyoshi 
Sato, vereador por 7 mandatos, prefeito e 
também vice de Araputanga; Osvaldo 
Katsuo Minakami, prefeito de Salto do Céu; 
Nelson Miura, prefeito de Pontes e Lacerda 
e Wilson Kishi, vereador por 5 mandatos, 
presidente da Câmara, vice-prefeito, 
suplente de deputado estadual (assumiu por 
4 meses) e guru da politica atual.

A gente ficaria aqui a página toda 
citando nisseis, sanseis e yonseis, mas como 
o espaço é curto, Omedetōgozaimasu, 
otomodachi, Dōmo arigatō, traduzindo, 
Parabéns Amigos, Muito Obrigado!

Sábado último, 15 de junho, 
marcou o Dia Mundial de Conscientização 
da Violência contra a Pessoa Idosa, data 
instituída em 2006, pela Organização das 
Nações Unidas e pela Rede Internacional 
de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. 
O objetivo, sensibilizar a sociedade para o 
combate das diversas formas de violência 
cometida contra a pessoa com idade igual 
ou superior a 60 anos. 

A Política Nacional de Saúde da 
Pessoa Idosa PNPSI, aprovada pela 
Portaria nº 2.528/GM, do Ministério da 
Saúde de 19 de outubro de 2006, tem 
dentre suas diretrizes “a promoção do 
envelhecimento ativo e saudável”, que 
visa dentre outras, realizar ações 
integradas de combate à violência 
doméstica e institucional contra a pessoa 
idosa.

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde, a violência contra a pessoa idosa 
consiste em ações ou omissões cometidas 
uma vez ou muitas vezes, prejudicando a 
integridade física e emocional da pessoa 
idosa, impedindo o desempenho de seu 
papel social. Ainda de acordo com dados 
divulgados pelo Ministério da Saúde, a 
maior parte da violência contra os idosos 
são registradas dentro de casa, pelos 

próprios filhos, noras ou genros. 
A violência ao idoso não é um fato 

isolado e sim um reflexo da violência na 
sociedade como um todo. Os idosos são 
pessoas que, geralmente, tem uma maior 
fragilidade, precisam de cuidados e 
principalmente de paciência. Agressões 
físicas, psicológicas, abandono e 
exploração financeira são as denúncias 
mais comuns nas delegacias especiais de 
atendimento ao idoso em todo o país. 

Diversas famílias enfrentam o 
dilema de ter que deixar seus familiares 
idosos aos cuidados de um enfermeiro ou 
em uma casa de repouso com medo de que 
sejam maltratados. A recomendação de 
órgãos especializados é avaliar bem o 
histórico do enfermeiro ou do asilo, e, 
observar se o idoso aparece com 
machucados. 

Como nem sempre a família tem 
condições de pagar algum tipo de 
tratamento ou cuidado, a falta de paciência 
pode fazer com que os próprios familiares 
maltratem os idosos. O Brasil não possui 
um canal de denúncias específico para a 
violência contra o idoso, mas a empresa de 
telefonia Vivo, disponibiliza o Disque 
Denúncias 181 que também funciona para 
esses casos. 
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COMEU, PAGOU!

Nada contra o colega Nelson Freitas Neto, 
presidente da Comissão da Diversidade 
Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccional Mato Grosso (OAB-MT), que 
enxerga um importante caráter pedagógico na 
decisão do Supremo Tribunal Federal que 
enquadra homofobia e transfobia como 
crimes de racismo. Apenas entendemos que 
opção sexual não se caracteriza racismo e a 
legislação tem de sobra elementos para punir 
todos os tipos de preconceito, raciais, sexuais 
e alhures.  

Quando se fala em reposição salarial, o antigo 
gatilho mixado com a sigla  RGA, é aquele 
trololó, que o governo t´[a quebrado, não tem 
bereré e os cambaus, quando se sabe de 
própria fonte do Paiaguás, que em cinco 
meses de 2019, o Estado de Mato Grosso já 
arrecadou o montante de R$ 11,7 bilhões em 
impostos estaduais, o que representa 61% do 
total previsto para a LOA 2019 fixado em R$ 
19,2 bilhões. Não somos nós a futricar, isso 
consta de dados extraídos do Portal 
Transparência do Governo do Estado na tarde 
da última quinta-feira (13).

O ministro da Economia, Paulo Guedes, 
afirmou que a proposta de reforma da 
Previdência apresentada pelo relator tucano 
Samuel Moreira cede a privilégios e aborta a 
proposta de capitalização, gerando 
necessidade de nova reforma no futuro. Que 
esperava que o Congresso alterasse sua 
proposta para mudanças no BPC (o benefício 
para idosos) e na aposentadoria rural, o que 
garantiria economia de R$ 1 trilhão, mas não 
previa o recuo na regra de transição.

Trocando em miúdos, o tal Posto Ipiranga 
quis dizer, que não pagando à quem de direito, 
sobra R$ 1 Tri. Legal para os banqueiros, 
claro, mas os deputados não caem nessa e até 
que enfim, caíram foi na real, sabendo que o 
governo passa e conforme o jogo deles, 
podem continuar numa eventual reeleição. 
Importante registrar, que nunca fomos contra 
uma reforma, seja fiscal, tributária, politica ou 
da aposentadoria, desde que não sacrifique 
ainda mais o pobre trabalhador e o pequeno 
empregador. Economia privando de direitos 
quem merece sobreviver, é apropriação 
indébita!

Na terra de Cabral a Cabral, corrupções de 
mãos dadas, podridão generalizada, mais uma 
vez ninguém acertou as seis dezenas da 
Mega-Sena e o concurso 2160 do final de 
semana foi pro saco,  acumulando o prêmio 
em R$ 125 milhões. Só falta agora, um 
apostador online dizer que gastou R$ 3,50 e 
faturou sozinho a bolada, quando pelo 
esquema internet banking de uso exclusivo 
dos correntistas da Caixa. Até agora muita 
gente ainda não engoliu aquela aposta única 
de R$ 3,50 ma bolada de R$ 289 milhões do 
teste 2.150, mas como é Brasil, truco.

A Justiça israelense considerou anteontem, 
(16) que Sara Netanyahu, esposa do primeiro-
ministro Benjamin Netanyahu, é culpada por 
uso ilegal de dinheiro público para comprar 
centenas de refeições de luxo para si própria, 
membros de sua família e convidados, entre 
2010 e 2013. Na conta, 360 mil shekels (cerca 
de US$ 100 mil) sob a alegação de que não 
havia cozinheiro na residência oficial do 
primeiro-ministro. No Brasil, isso é fichinha, 
são milhões gastos em banquetes com nosso 
dinheiro e nenhum político é sequer acusado.

EDITORIA

A denúncia possui garantia de 
sigilo absoluto e anonimato e o 
denunciante poderá acompanhar as 
providências tomadas e os resultados 
obtidos pelas Polícias Civil e Militar a 
partir de uma senha. As ligações são 
gratuitas e o serviço funciona todos os dias 
em qualquer horário. O Centro de 
Referência Especializado de Assistência 
Social (Creas) dos municípios também 
recebe denúncias e auxilia familiares e 
idosos nos mais diversos casos. Ressalte-
se que o Estatuto do Idoso o protege de 
qualquer tipo de violência e prevê que 
qualquer pessoa, tem o dever de prevenir a 
ameaça ou violação diretos do idoso (lei nº 
10.741/2003 artº 3, § 1.º).  

Além do 180, a denúncia pode ser 
feita também pelo Disque 100 (Disque 
Direitos Humanos), ou em delegacias 
especializadas na Proteção do Idoso, além 
de comunicação com Ministério Público e 
aos Conselhos Municipais, Estaduais e 
Nacional do Idoso. Em qualquer atitude 
suspeita em que o idoso esteja sofrendo 
algum tipo de violência, denuncie! 

*** Compilagem de Rosane Michelis – 
jornalista, bacharel em geografia e pós em 
turismo.

Da violência contra o Idoso

Sol Nascente Pantaneiro
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