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AMOR DE MÃE
Desde cedo, ela aprendeu o real sentido do empoderamento feminino, em uma época que o papel da mulher sempre foi restrito aos cuidados da casa e dos filhos

Livro sobre Dona Irene será
lançado nesta 3ª em Cáceres
Foto: Divulgação

Romance bibliográfico da saudosa Dona Irene, a matriarca da
família Cruz, (Francis e irmãos) será lançado hoje às 19h00 na Canopus em
Cáceres, pelo escritor Wilson Britto. O livro é inspirado na vida da paulista
radicada em Mirassol D'Oeste, cujo legado é uma lição de luta e resistência
sem perder seu lado compassivo e a alegria de viver. A renda será revertida
para obras do Hospital de Câncer de Mato Grosso. Página 03

NA TRANCA

Polícia deu maior flagra
no bando do Galo Cego

Foto: Arquivo

Vida de Dona irene Cruz, culminou numa história de sucesso

DIA DE FINADOS

Ladrão Valdinei Brum, o Galo Cego, após uma sova em 2018

Caminhão colhe bicicleta
matando idoso na rodovia

No final da tarde da última quinta feira, (31/10) policiais militares
de Cáceres prenderam mais uma vez, o ladrão contumaz Valdinei Brum da
Silva, vulgo Galo Cego, que estava com mais dois comparsas, logo após
furto em residencias. Com o bando, foram apreendidos duas TVs grande,
notebooks, uma caixa de som e dois celulares. Todos já estão chaveados no
Nova Era, à disposição da justiça. Página 04

Foto: Reprodução

O idoso Pedro Rosa do Carmo,
não resistiu aos ferimentos e morreu na
Rodovia BR-070, em Cáceres após ser
atropelado por um caminhão, enquanto
tentava atravessar a pista usando uma
bicicleta, tipo quadriciclo na tarde de
sábado último, dia de finados (2). Ele
estaria retornando de uma chácara no
bairro Santo Antônio, pois pretendia
futuramente residir naquele local.

INVESTE TURISMO

Empresários debatem hoje
setor turístico em Cáceres
Foto: Arquivo

Caminhão não freou a tempo,
matando Pedro \rosa (detalhe)

Página 03

A LUZ DE VELAS

Blecaute no porto embaça
audiência contra Energisa
Foto: J. L. Siqueira

Uma audiência pública sobre a
Comissão Parlamentar de Inquérito que apura o
aumento na conta de energia foi realizada à luz
de velas, na última quinta-feira (31), em Porto
Esperidião, haja vista que a cidade estava sem
energia. Energisa emitiu nota, alegando
ocorrência de ventos fortes causando danos de
grande porte à rede elétrica que atende Glória
D'Oeste e Porto Esperidião.

Presidente do Comtur empresário Luiz Henrique Lemos

Destino turístico de pesca consolidado que atrai gente do Brasil e
de várias partes do mundo, Cáceres sedia nesta terça feira (5) no Sebrae,
encontro empresarial voltado ao setor do turismo, cujo objetivo, segundo a
gestora do projeto no Sebrae MT, Marisbeth Gonçalves. A finalidade, o
mapa estratégico do turismo com as informações do diagnóstico de
destinos turísticos inteligentes. Página 03

Organizadores compraram velas
para clarear a Câmara Municipal

Página 05
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Paguem, logo Existo (?)

Manhã

Paguem, logo existo, sem dúvida
tem sido a versão da imprensa marrom,
infelizmente ainda presente na mídia
tupiniquim, daquela máxima de Descartes,
penso, logo existo, com o diferencial, que
estes detratores, pseudos-jornalistas, ainda
existem, mas não devem pensar como
pensam e agem os reais profissionais da
mídia séria e ética e o mais recente fato,
vem comprovar nosso caput.
O vergonhoso caso aconteceu na
semana passada em Campo Verde, quando
um dito alto patenteado da reserva se
apresentou como dono de um jornal e tentou
extorquir o proprietário de uma fazenda
naquela região (rodovia MT-251), inclusive
segundo a vítima, usando de tom ameaçador
e do fato de ser policial para forçar o
produtor a comprar espaços de publicidade
no seu jornal.
Conforme a denúncia no B.O. após
ser pressionado e coagido, a vítima comprou
um espaço de R$ 1 mil e que em troca o dito
militar disse que manteria a segurança na
região, coisas SMJ, tipo milícia carioca, mas
a extorsão deu chabu, pois uma equipe da 8ª
Companhia da PM foi acionada deslocandose até a fazenda, onde os policiais depararam
com um veículo Prisma em que se
encontrava o patenteado da reserva e seu
motorista, por sinal, gente fina, recém-saído
do presidio da Mata Grande, revelando
ambos, representarem um jornal e que
estavam realizando busca de patrocínios na
região.
O figurão dito jornalista, inclusive
com crachá da DRT, teria se irritado com a
abordagem e tentou intimidar a guarnição,
afirmando que se estivesse com uma arma,
não ficaria assim, que tal e coisa, mataria 5
ou 6 e daqui para li, que era da selva e coisa e
tal e os cambaus.
Óbvio, que o trem doido acabou na
central de polícia, onde os PMs decidiram

EDITORIA

CALENDÁRIO
Designação meio fresca de diagramador,
de arte-finalista, os Designer's Gráfico,
comemoram hoje o seu dia e a gente deixa
aqui aquele abraço ao amigo Marcelo
Costa, um expertise perfeccicionista nesta
arte; Genericamente, também se
comemora nesta terça, 5 de novembro, o
Dia do Radioamador, (alô, alô, seu Aderbal
Michelis-in-memorian); Também para
quem deixa todos de boca aberta, o
protético pela data idem e ao Técnico em
Eletrônica, do IUB ao superior, da mesma
forma comemorado hoje. Escusas à Língua
Portuguesa por algum lapso no seu Dia
Nacional.
ERMITÃO
O professor aposentado da antiga Escola
Técnica Federal (ETF) e ex-deputado
federal, Eliene Lima, decidiu dar uma
guinada de 180 graus na vida dele.
Acostumado as disputas eleitorais, foi
vereador de Cuiabá, deputado estadual e
federal, Eliene resolveu se isolar do mundo
contemporâneo. Segundo um site de Cuia,
ele não possui telefone celular digital, evita
festas e aparições públicas e tem se
dedicado, nos últimos anos, ao cultivo de
eucalipto em Chapada dos Guimarães
NOVEMBRO AZUL
Depois do “Outubro Rosa”, período
dedicado à conscientização da mulher no
combate e prevenção ao câncer de mama,
inicia-se a campanha “Novembro Azul”
com a temática “Atenção Homens chegou a
sua vez: previna-se contra o Câncer de
Próstata”. Espera-se que este ano aquém
Cáceres, o programa funcione realmente
com exames PSA, medico especialista e
toque preventivo, pois nos ultimos anos, a
programação ficou a desejar.
ALTAS-HORAS
Uma operação dentro do Centro de
Ressocialização de Cuiabá apreendeu 37
carregadores, 45 celulares, droga, 102
chips, caixas de som e uma churrasqueira
elétrica, às 23h30 da quarta-feira (30) no
corredor A, alas B e D. Palmas para os
agentes penitenciários do Serviço de
Operações Penitenciárias Especializadas,
que não deram moleza pra malandragem. O
correto agora, seria isolar os presos destas
alas por um mês de castigo, na
incomunicabilidade e aumentar a pena em
um ano de reclusão coletivamente, para
cada celular apreendido.
ESTATÍSTICAS
A Polícia Judiciária Civil, por meio do
trabalho das equipes da Gerência Estadual
de Polinter e Capturas encerrou o mês de
outubro com o cumprimento de 126
mandados de prisões decretados pela
justiça. O número é o maior dos primeiros
10 meses do ano superando a meta proposta
pela direção da unidade e alcançando o
número total de 536 mandados cumpridos
até outubro. Seria bom que as estatísticas
mostrassem quantos dos 536 continuam
presos, seria o liquido do bruto.
HERMANOS
Mesmo o presidente eleito na Bolívia Evo
Morales tendo aceito uma recontagem de
votos para contestar acusações de fraudes,
os opositores não exigem mais uma nova
contagem de votos, nem um segundo turno
entre o presidente e Carlos Mesa e sim, a
anulação da votação e novas eleições gerais
sem Evo, exigência, óbvio, rejeitada pelo
governista. Rejeitar eleição livre, direta e
democrática, só tem um nome, golpe, pois
se fosse o oposto, diriam ser ditadura.

representar contra os detidos, pelos
crimes de ameaça, desacato, desobediência
e resistência, decisão completamente
correta.
Como o espaço de notas policiais
nesta terça-feira é a página 4, o foco aqui é a
questão da extorsão jornalística, importante
codificar o delito: Art. 158 - Constranger
alguém, mediante violência ou grave
ameaça, e com o intuito de obter para si ou
para outrem indevida vantagem econômica,
a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer
alguma coisa: Pena - reclusão, de 4 a 10
anos, e multa.
E o Projeto de Lei 9043/2017 em
tramitação na Câmara dos Deputados,
explicita a extensão do referido artigo do
Código Penal, para quem ameaçar divulgar
o conteúdo íntimo de uma pessoa com o

pseudo jornalista, a exemplo de
outros que infelizmente ainda existem pelas
quebradas, praticando hediondo crime,
considerado uma variante do roubo, pois
também se caracteriza por uma subtração de
bem alheio de forma violenta ou com grave
ameaça.
Que a lição a ser suportada pelo
truculento falso jornalista de Campo Verde
sirva de exemplo para os demais que por
ventura usem deste escuso expediente,
longe da máxima de Descartes, pensando
certo, na lide jornalística, descartando os
tons marrons e de cinza, para viver, sem ter
de pagar por isso na justiça.
C'est-fini: nos mais de 50 anos de
imprensa, a gente pensava já ter visto de
tudo, ledo engano, ainda existem os rábulas

Tempos Difíceis
Em situações como a que estamos
enfrentando no Chile, é necessário fazer
uma pausa para refletir e tornar-se
consciente. Não devemos cair na
simplicidade de condenar apenas os fatos de
destruição de bens públicos ou privados ,
que são inaceitáveis, mas devemos nos
perguntar por que podem ser as razões que
fundamentam essas situações.
Como em todos os fenômenos
sociais, as causas são múltiplas e as mais
novas são as que iniciam as manifestações,
como esperado, porque a juventude em
conformidade é uma juventude doente e a
sociedade à qual pertence se desintegra. A
desigualdade mais profunda que temos em
nossa sociedade foi exposta como resultado
de um neocapitalismo sem contrapeso,
como o imposto em nosso país durante o
regime militar.
Segundo a ideologia humanista,
secular e democrática, precisamos
impulsionar o crescimento econômico com
base no trabalho de um e de outro, que
sempre dignifica o homem, mas deve
respeitar e aperfeiçoar seus direitos, que
incluem remuneração justa, horas de
Trabalho razoável e condições de trabalho
seguras e decentes.
O acima exposto só é alcançado
com a participação ativa do Estado, através

de leis e regulamentos que o
garantem. Lembre-se de que era por lei que
impunha a obrigação de que os funcionários
do comércio tivessem uma cadeira ou por lei
que limitava a jornada de trabalho ou o
direito de férias.
A necessidade de um estado forte,
que através de suas instituições promova
leis e regulamentos e o dos cidadãos respeite
e cumpra-os, exige mais democracia, o que,
por sua vez, exige melhor educação e,
principalmente, comportamento ético de
todos. A corrupção em todos os níveis é
inaceitável, mas é muito mais sério se eles
são líderes políticos, pois eles apenas
cumprem a lei há um tempo, pois devem ser
guiados pela ética em todas as suas ações.
A política é uma tarefa nobre que
deve ser exercida por cidadãos que servem o
Estado e não o utilizam. As aspirações
legítimas do povo devem ser satisfeitas com
políticas sociais apropriadas, elaboradas
com base em pesquisas científicas,
realizadas por universidades, que não
respondem a interesses particulares de
qualquer natureza, que por sinal terão
melhores resultados do que aqueles
realizados na base de impressões ou
sentimentos, por melhores que pareçam.
Para alcançar as condições básicas
para isso, é necessário um pacto social entre

EXPEDIENTE

todos os atores, no qual os
empregadores estejam satisfeitos com
lucros razoáveis, que pagam todos os
impostos sem fugir ou fugir e remunerar
seus funcionários de maneira justa, para que
estes por sua vez, comprometem-se a
trabalhar de maneira efetiva e eficiente,
treinando e cumprindo plenamente suas
obrigações. E o Estado, por seu turno,
comprometa-se a aplicar as leis
legitimamente promulgadas de maneira
eficaz e rigorosa, punidas com força a quem
não cumprir, sem perdoe os poderosos.
É essencial progredir na busca de
um acordo para um sistema de saúde justo
para todos, uma educação com requisitos de
qualidade para todos, um sistema de
aposentadoria justo e decente para todos,
construção de moradias decentes, com
praças com áreas verdes e muitas outras
condições que no século XXI são
absolutamente necessárias e aspirações
conhecidas por todos.
Devemos tirar lições do que está
acontecendo, não apenas condenar os atos
criminosos e lançar urgentemente um
grande pacto por um novo contrato social.
***___Patrício Silva Rojas, Decano Fac.
De Saúde, Universidade Central (Chile);
Presidente Corporação de Investigações
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AMOR DE MÃE

Trabalho retrata a vida de Irene Cruz, uma lição de luta e resistência para aqueles que às voltas diante de circunstâncias ameaçadoras encontram-se perdidos

Canopus lança hoje em Cáceres
livro sobre matriarca Irene Cruz
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

N

a noite desta terça feira,
(5) acontece o
lançamento do livro
Irene Cruz um romance
bibliográfico de autoria do
escritor Wilson Britto, inspirado
na vida da mãe do empresário e
prefeito de Cáceres Francis Maris
Cruz. O lançamento será na
Canopus Veículos Toyota, Rua
São Luis, 2583, Jd Paraíso, às 19
horas. A obra que retrata a vida de
Irene Cruz, não é um romance
feito para simplesmente entreter.
Possui propósitos mais nobres,
serve como guia, inspiração,
exemplo para aqueles que diante
das muitas circunstâncias
ameaçadoras que a vida
apresenta, encontram-se perdidos
dando voltas em torno de si
mesmos.
A vida de Irene Cruz é
uma lição de luta e resistência
sem perder seu lado compassivo e
a alegria de viver. Uma trajetória
de vida que, apesar de todas as
adversidades, culminou numa
história de sucesso, um modelo
para aqueles que veem nas
adversidades um motivo para
entregar os pontos e se apoiar na
autocomiseração para justificar
seus fracassos. Uma Obra feita

um simples detalhe,
sempre estava cercada de amigos
e da família e isso para ela não
tinha preço. O livro é uma síntese
de uma mulher que o Brasil

MAPA ESTRATÉGICO

Cáceres sedia hoje encontro de
empresários do setor turístico
Da Redação

B

Obra bibliogáfica de Dona irene Cruz será lançada hoje na Canopus

para mudar destinos.
Dona Irene foi uma
mulher que desde muito cedo,
aprendeu o real sentido do
empoderamento feminino, em
uma época que o papel da mulher
sempre foi restrito aos cuidados
da casa e dos filhos. Ela venceu os
obstáculos na vida,
empreendendo desde a
adolescência, primeiro ajudou a
mãe a criar os irmãos vendendo
salgados, depois de casada, já em
Mato Grosso, também ajudava o
esposo nos momentos de crise

com suas habilidades
comerciais e empreendedoras.
Sua perseverança e
altivez a levaram a construir uma
família de sucesso. Seus filhos
fundaram grandes empresas em
Mato Grosso, que se expandiram
pelo país, como o Grupo Canopus
e o Grupo Cometa. Irene Cruz,
sempre acreditou na força do
trabalho e na amizade.
Ela poderia ter vivido em
qualquer metrópole do planeta,
mas escolheu viver em sua casa,
no interior de Mato Grosso, por

MAGRELA NA BR

Idoso morre ao ser atropelado
por caminhão no dia de finados

O

idoso Pedro Rosa do
Carmo, 75, não resistiu
aos ferimentos e morreu
na Rodovia BR-070, em Cáceres
após ser atropelado por um
caminhão, enquanto tentava
atravessar a pista usando uma
bicicleta, tipo quadriciclo na
tarde de sábado último, dia de
finados (2).
Segundo testemunhas, a
Pedro R.osa do Carmo, tentou
atravessar a rodovia e não viu o
caminhão, que mesmo sendo
freado pelo motorista, não evitou
a colisão.

c o n h e c e r.
To d a a
arrecadação com a venda do livro
será revertida para obras
assistenciais do Hospital de
Câncer de Mato Grosso.

O idoso segundo consta
estaria retornando de uma
chácara no bairro Santo Antônio,
pois pretendia futuramente
residir naquele local.
O condutor do caminhão
que seguia pela BR em sentido a
Cáceres, não conseguiu frear a
tempo e atropelou o idoso,sendo
acionada a PRF que diante da
situação, se comunicou com o
Corpo de Bombeiros para prestar
os primeiros socorros à vítima,
mas nada mais restava a fazer,
pois Pedro faleceu no local, não
resistindo aos ferimentos.
Foto: PRF-MT

anhado pelo Rio Paraguai
e localizado na região
pantaneira, Cáceres um
destino turístico de pesca
consolidado que atrai gente do
Brasil e de várias partes do
mundo sedia nesta terça feira (5),
às 14h00 na unidade Sebrae local,
encontro empresarial voltado ao
setor do turismo, cujo objetivo,
segundo a gestora do projeto no
S e b r a e M T, M a r i s b e t h
Gonçalves, é finalizar o mapa
estratégico do turismo com as
informações do diagnóstico de
destinos turísticos inteligentes
(DTI).
“A ideia é compilar os
principais gargalos evidenciados
no DTI e as ações prioritárias para
formar um mapa consolidado
com as ações de desenvolvimento
para o turismo nos próximos
anos”. Há 39 anos sedia o
Festival Internacional de Pesca
(FIPe), o maior do gênero do
Brasil. No entanto, o município
tem inúmeros outros atrativos.

Durante a reunião,
técnicos, gestores públicos e
empresários do trade turístico
estarão discutindo as ações
prioritárias para o turismo e
elaborando projetos e ao final, os
participantes vão fazer uma
avaliação dos resultados do
trabalho.
André do Couto,
turismólogo da prefeitura
municipal de Cáceres, destaca
que esse encontro tem como
finalidade fortalecer a
governança, trabalhando junto
com o trade turístico e com os
integrantes do Conselho
Municipal de Turismo (Comtur).
O empresário Luiz
Henrique Lemos, proprietário da
Pantanal Way e presidente do
Comtur, ressalta a importância de
todos se unirem, se dizendo
imbuído desse propósito há
algum tempo e viu no Projeto
Investe Turismo uma
oportunidade de fortalecer a
governança local.
Foto: Arquivo

Uma equipe médica do
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) esteve
presente, mas já encontrou o
idoso em óbito.
A pista precisou ser
bloqueada pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF), até
que os procedimentos de
recolhimento do corpo fossem
concluídos.
O corpo do idoso foi
encaminhado ao Instituto Médico
Legal (IML) e as causas do
acidente já estão sendo
levantadas pela Polícia Civil do
município.

Festival de Pesca é a marca registrada do turismo de Cáceres

Caminhão colheu o quadriciclo matando Pedro Rosa (detalhe)
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Com o contumaz ladrão, parceira e mais dois comparsas do bando, a PM apreendeu 2 televisores, um notebook, uma caixa amplificada e 2 celulares

Galo cego e comparsas são
presos com objetos frutados
Da Redação
Foto: Arquivo

N

o final da tarde da última
quinta feira, (31/10)
policiais militares de
Cáceres prenderam mais uma
vez, o ladrão contumaz Valdinei

Brum da Silva, vulgo Galo Cego,
que estava com mais dois
comparsas e a parceira Tânia da
Silva, na Rua Paulo Freire,
Jardim Planalto, os quais tinham

sido vistos por vizinhos,
adentrando uma casa em atitudes
suspeitas em um aparelho de TV
envolto em toalhas, nas costas.
Nas diligencias, a PM

LEVARAM SUSTO

Assaltantes invadem agência
do Sicredi em Glória D'Oeste

Da Redação

U

ma agência do banco
Sicredi de Glória
D'Oeste, na região de
fronteira, foi invadida na
madrugada do último sábado, (2),
por assaltantes, que entraram pelo
teto. O gerente foi avisado pelo
sistema de monitoramento, e
conseguiu acionar a Polícia, no
entanto, quando os policiais
chegaram ao local, os criminosos
já haviam fugido. A suspeita é de
que haveria olheiros monitorando

a movimentação de viaturas.
De acordo com
informações da Polícia Militar, a
invasão aconteceu durante a
madrugada por volta de 1h00. O
gerente logo verificou no sistema
de monitoramento, e acionou a
Polícia. Os policiais, que estavam
em Porto Esperidião, trabalhando
no monitoramento do Rodeio,
tiveram que se deslocar 25
quilômetros até o local do crime,
junto a outros oficiais.
Foto: PM/MT

Felizmente os ladrões nada levaram da agência violada

No caminho, os policiais
prenderam um individuo alheio
aos fatos, após este colidir seu
Toyota Etios com a viatura.
Bêbado o motorista vinha da
festa em Porto Esperidião e o
acidente aconteceu quando
policiais abordavam dois homens
em uma motocicleta. Foi quando
o condutor do veículo apareceu,
em alta velocidade, sentido
Glória D'Oeste – IV Marcos e
sem diminuiu a velocidade,
tentou passar pelo acostamento,
entre a moto e a viatura.
Neste momento, os
policiais e os ocupantes da moto
tiveram que saltar para o mato, e o
Etios bateu de frente com a
viatura, pegando a roda esquerda
e lançando a viatura para o outro
lado da pista. Resumindo, o
motorista causador do acidente
foi detido e quando a PM chegou
ao Sicredi, os criminosos já
haviam fugido.
No tocante a invasão do
banco, ficou constatado como os
ladrões conseguiram entrar pelo
teto e ao fugir, deixaram no
caminho, um alicate de pressão, a
chave de fenda e um boné, que
serão periciados.

Valdinei Brum da Silva, o Galo Cego foi espancado por rivais em 2018

logrou prender
inicialmente dois comparsas de
Galo Cego, com um notebook sob
a camisa, os quais negaram ter
furtado o objeto, alegando que
tinham comprado por R$ 20,00.
Ao mesmo tempo,outra
viatura grampeava Valdinei com
sua parceira, na casa do Planalto,
com a TV Semp Toshiba de 40
polegadas.
Resumindo, foram
presos, Galo Cego, seus dois
parceiros V.T.S.C (27), J.S.C. (29
e a sua comparsa Tânia (33) e
apreendidos com o grupo, além
da telona, outra de 32 polegadas,
dois notebooks, uma caixa

amplificada e dois
celulares.
Valdinei, o Galo cego é
figurinha carimbada da policia
local, registrando prisão em 9 de
abril de 2013, por tráfico de
drogas com Geraldo Cirilo da
Silva e Célio Santana dos Santos;
em dezembro do ano passado foi
acusado de co-autoria na
tentativa de homicídio contra
Diana Cebalho da Silva,
que teve uma faca cravada no
rosto após briga com Tânia da
Silva, num bar chamado da Boca
da Julita; e no dia 29 de dezembro
de 2018, em briga do submundo
do crime, quase morreu,
espancado por desafetos.

CHOQUE FRONTAL

Idoso morre na colisão de
Uno com Mercedes na BR
Da Redação

U

m grave acidente com vitima
fatal foi registrado na noite
da última sexta-feira (1º)
envolvendo um caminhão Mercedes
Benz modelo Atego, branco de placas
N.D.M 4938 de Votuporagna (SP) e o
Fiat Uno branco, de placas BTQ
3441, de Porto Esperidião (MT), na
BR 174, proximidades do distrito de
Pedro Neca, em Esperidião.
Vitima fatal, o idoso Luiz de
Souza Porto, 75, que conduzia o Uno
e no local pouco antes de cruzar com o
pesado veículo que seguida em
sentido Pedro Neca/Porto, adentrou a
pista contrária, colidindo com o
Mercedes, sendo arremessado ao logo
da pista, caindo num matagal.
O condutor do Uno ficou
prensado nas ferragens e foi retirado
sem vida do seu interior, sendo seu
corpo encaminhado ao IML para
necrópsia e posterior liberação aos
familiares para sepultamento no dia
de finados. Quando ao condutor do
caminhão, Clóvis Honorato Neiva,

nada sofreu e indagado
acerca do acidente disse que foi tudo
muito rápido, que de repente, viu o
Uno adentrando sua pista e o impacto
violento acontecendo.
A ocorrência foi registrada
pela policia militar de Porto

Esperidião, que realizou o
isolamento e a orientação do tráfego
de veículos, haja vista que o posto
mais próximo da PRF, fica distante
130 km do local do acidente.
Posteriormente foram avisadas a PRF
e a PJC, para as demais providencias.
Foto: PM/MT

No impacto, o Uno foi jogado no matagal ao lado da pista
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BLECAUTE GERAL

Algumas pessoas vieram da zona rural para discutir o assunto, e para não adiar, ficou decidida a compra de velas, para as discussões sobre abusos da Energisa

Audiência sobre Energisa
foi realizada a luz de velas
G1-MT c/ Redação
Foto: J.L Siqueira

deputados assinaram o
pedido para a criação da
comissão.
O presidente da CPI,
deputado Elizeu Nascimento,
contou que a audiência estava
marcada para o fim da tarde da
quinta-feira, no entanto, ao
chegar na cidade, não havia
energia. “Os moradores contaram
que desde cedo estavam sem luz.
A audiência não poderia ser
cancelada. Tinha pessoas da zona
rural que andaram quilômetros
para discutir o assunto, então
resolvemos comprar velas, pois
estava muito escuro lá na Câmara
Municipal. Além disso, foi uma
forma de protestar sobre o
descaso da empresa com os
clientes”, explicou.
Na audiência, além do
deputado, haviam moradores da
cidade, representantes do Procon,
vereadores, o vice-prefeito de
Porto Esperidião e secretários do

Ironia, mas realidade, faltou energia elétrica durante a reunião

U

ma audiência pública
sobre a Comissão
Parlamentar de Inquérito
que apura o aumento na conta de
energia foi realizada à luz de
velas, na última quinta-feira, em
Porto Esperidião, haja vista que a
cidade estava sem energia. A

Energisa informou, em nota, que
ocorreu ventos fortes na região e
causou danos de grande porte à
rede elétrica que atende os
municípios de Glória D'Oeste e
Porto Esperidião. A região mais
atingida foi de uma mata fachada
entre Glória D'Oeste e Aparecida

Bela.
Segundo a empresa,
árvores de grande porte caíram
sobre a rede de energia e
danificaram quatro postes. A
Energisa é o principal alvo das
reclamações registradas no
Procon. Dezenove dos 24

audiência durou cerca de
duas horas e meia e parte dela foi
acompanhada pela população em
transmissão ao vivo pelas redes
sociais.
A s p r i n c i p a i s
reclamações dos moradores
durante a discussão, segundo o
deputado, foram o aumento na
conta de luz e a falta de qualidade
na prestação de serviços da
concessionária. “Moradores da
zona rural contaram que
construíram casas há mais de dois
anos e até hoje a empresa não fez
a ligação da energia. Também
disseram que quando a luz é
cortada eles demoram dias para
religar”, contou.
Elizeu afirmou que o
próximo passo para dar
continuidade nas investigações é
a seleção da equipe técnica para
perícia. Segundo ele, a escolha da
equipe deve ser homologada
nesta semana.

NOVO XERIFE

Ato marca troca de comando
da PM em Mirassol D'Oeste

Assessoria

A

Polícia Militar realizou,
na tarde da última quintafeira (31/10), a passagem
de comando do 17º Batalhão em
Mirassol D´Oeste, quando no
lugar do Tenente Coronel PM
Christian Procópio Scussel,
assumiu o tenente coronel
Dulcézio Barros de Oliveira.
A cerimônia de troca foi
realizada às 16h00, na Câmara
Municipal D´Oeste, presidida
pelo Coronel PM José Nildo
Silva de Oliveira, Comandante do
6º Comando Regional de Polícia
Militar.
O 17º Batalhão de Polícia
Militar é um dos mais
importantes Batalhões que atuam
na fronteira Oeste de Mato
Grosso.
O Tenente Coronel PM

Christian que ficou cerca
de 14 anos na região de Mirassol
d'Oeste, comandou várias
Unidades situadas em cidades
subordinadas ao 17º BPM e
conclui a sua etapa como
Comandante do Batalhão, que
coordena o policiamento em 11
municípios da região de
Fronteira.
O Novo Comandante
Tenente Coronel Dulcézio Barros
de Oliveira, atuava como
comandante da 2ª Cia PM em
Araputanga, também
subordinada ao 17º BPM e foi
promovido a comandante do
Batalhão, tendo a
responsabilidade aumentada e
um novo desafio em sua carreira
Militar. (colaborou Jaqueline
Silva)
Foto: Ferreira Júnior

Solenidade foi prestigiada por colegas e lideranças locais
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VACINAÇÃO

Multa para quem não vacinar o gado na campanha é de 1 UPF por cabeça não e quem atrasar a comunicação não poderá emitir GTA por no mínimo 30 dias

Começa segunda etapa contra
a febre aftosa em Mato Grosso
Assessoria
Foto: Arquivo

Produtor deve vacinar todo o rebanho bovino e bubalino

C

omeçou na última sextafeira, (1º), a segunda
etapa da campanha de
vacinação contra a febre aftosa. O
Instituto de Defesa Agropecuária
do Estado de Mato Grosso
(Indea) realizou o lançamento da

campanha na propriedade do
vice-presidente da Associação
dos Criadores de Gado de Mato
Grosso, Amarildo Merotti.
O produtor deve vacinar
todo o rebanho bovino e
bubalino, de mamando a

caducando, de 0 a 24
meses, entre os dias 1 e 30 de
novembro. Mato Grosso conta
com o maior rebanho do Brasil:
são mais de 30 milhões de
animais que devem ser
vacinados.
Após a imunização do rebanho, o
produtor deve fazer a declaração
da vacinação com a contagem dos
animais por idade e sexo,
juntamente da Nota Fiscal da
compra das vacinas e apresentar
no Indea do seu município ate o
dia 10 de dezembro.
A multa para quem deixar
de vacinar o rebanho dentro do
período da campanha é de 1 UPF
(Unidade Padrão de Fiscal) por
cabeça de gado não vacinado. O
produtor que atrasar a
c o m u n i c a ç ã o f i c a
impossibilitado de emitir a Guia
de Trânsito Animal (GTA) por um
período mínimo de 30 dias.
A vacina contra a febre
aftosa teve dose reduzida de 5 ml
para 2 ml na vacinação de
bovinos e bubalinos. Os

alterações na composição
e volume de dose de imunização
da vacina, atendendo demanda da
cadeia produtiva.
“Seis entidades do
agronegócio, entre elas a
Acrimat, pediram mudança na
composição da vacina contra
febre aftosa aplicada em todo

rebanho bovino do país,
pois entendíamos que a alteração
se fazia necessária para evitar que
reações à vacina continuassem a
trazer prejuízos ao produtor rural
e às indústrias frigoríficas do
setor”, explica o presidente da
Acrimat, Marco Túlio Duarte
Soares.

CALOTE OFICIAL

Orçamento 2020 prevê alta de
R$ 24,2 bi em renúncias fiscais
Agência Brasil

E

m meio ao crescimento
de despesas obrigatórias
e à escassez de verbas
discricionárias (não obrigatórias)
para a manutenção de órgãos
públicos, as renúncias fiscais
continuarão a crescer no próximo
ano. A proposta de Orçamento
Geral da União, em tramitação no
Congresso, prevê que o governo
deixará de arrecadar R$ 330,61
bilhões por causa dos incentivos
fiscais em 2020.
O valor representa alta de
R$ 24,21 bilhões em relação ao
Orçamento de 2019, que
destinava R$ 306,39 bilhões em
gastos tributários, nome dado
quando o governo abre mão de
receitas para beneficiar setores
econômicos. Os segmentos mais
beneficiados em 2020 serão
comércio e serviço (R$ 86,93
bilhões), trabalho (R$ 42,28
bilhões) e saúde (R$ 41,32
bilhões).
M e s m o c o m o
encolhimento da desoneração da
folha de pagamento, que
terminará em 2021, outros

incentivos continuam a
c r e s c e r. O s p r i n c i p a i s
crescimentos nas renúncias
fiscais, de acordo com a proposta
de Orçamento, ocorrerão nas
isenções e imunidades para
entidades sem fins lucrativos
(+R$ 6,26 bilhões), na Zona
Franca de Manaus (+R$ 3,89
bilhões) e nas isenções de
Imposto de Renda para pessoas
físicas (+R$ 2.6 bilhões).
Em contrapartida, os
gastos com subsídios, quando o
governo gasta dinheiro (direta ou
indiretamente) para conceder
empréstimos a juros mais baixos
ou reduzir preços ao consumidor,
cairão pelo quinto ano seguido. A
proposta prevê que esse tipo de
despesa passará de R$ 69,8
bilhões no Orçamento deste ano
para R$ 63,98 bilhões em 2020.
A margem do governo
para cortar os subsídios está
emagrecendo a cada ano. O
Orçamento de 2019 tinha
reduzido os subsídios em R$ 23
bilhões. Para 2020, no entanto, a
queda será de R$ 5,82 bilhões.
Foto: Arquivo

Isenções e imunidades devem engordar a Zona Franca de Manaus

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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FIRME NA ARENA

Dourado continua no meio da tabela série B do Brasileirão e com 3 jogos diretos em casa, se firmou, cada vez mais distante de uma queda para a série C

Após vencer líder Cuiabá
recebe CRB hoje em casa
O.E c/ Redação

Literalmente sextou para o
Cuiabá na Arena Pantanal. Neste
primeiro dia de novembro, na
noite desta sexta-feira (01), o
Dourado desbancou o
Bragantino, líder da Série B. O
duelo terminou 2 a 0 para o time
mato-grossense, pela 32ª rodada
do Campeonato Brasileiro.
Com surpresas na
escalação, o técnico Marcelo
Chamusca promoveu os laterais
Alex Ruan e Toty nas pontas para

o lugar de Felipe Marques
e Lucas Braga, respectivamente,
dando padrão tático 4-1-4-1 para
o Cuiabá. A equipe teve exímia
marcação e superou o líder,
acumulando cinco jogos de
invencibilidade, desde a chegada
de Chamusca.
O Cuiabá teve a
oportunidade de abrir o placar de
pênalti. Aos 15 minutos do
primeiro tempo, o camisa 10,
Jean Patrick, cobrou e chutou na

Foto: Gazeta-Web

trave, com a bola
retornando para ele e invalidando
o lance, pois a trave é neutra e
considera-se dois toques.
O Bragantino se safou de
sair atrás do placar, porém, por
pouco tempo. Aos 24 minutos,
Alex Ruan fez ótima jogada e
chutou forte para a defesa de Júlio
César, a bola ainda bateu no
travessão, e no rebote, Toty
conferiu para dentro, com muita
cautela. O Massa Bruta esboçou

PLANOS PARA 2020

Dirigente do Chicote busca
visão asiática para o clube
O.E c/ Redação

O

tradicional Clube
Esportivo Operário
Várzea-grandense –
CEOV terá um calendário cheio
no ano de 2020, enquanto isso,
novidades giram em torno dos
bastidores do Chicote da
Fronteira.
Recentemente, a
Prefeitura de Várzea Grande
lançou o estádio “Dito Souza”, no
bairro Cristo Rei, prevendo a
utilização do espaço pelo
Operário(VG) no ano que vem. A
equipe terá o Campeonato Matogrossense, a Copa Verde, a Copa
do Brasil e a Série D para
disputar.
Nas últimas semanas, o

presidente do clube, Éder
Taques, está em visita ao futebol
asiático, mais precisamente na
Tailândia, a convite do jogador
Anderson dos Santos, conhecido
como Kanu, que é várzeagrandense e no início da carreira,
foi atleta de Éder Taques, nos
tempos de técnico, tanto das
categorias de base, quanto do
profissional em Mato Grosso.
O zagueiro Anderson dos
Santos tem atualmente 33 anos,
jogou no início da carreira por
Mixto, Dom Bosco e
Operário(VG), atuou por
Criciúma(SC) e Boa
Esporte(MG), logo sendo
negociado com o futebol
Foto: Divulgação

Éder Taques (esquerda) com Kanu e atletas do Suphanburi, da Tailândia
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tailandês. No exterior,
jogou duas temporadas pelo
Buriram United, cinco pelo
Chonburi, atuou um ano no
Shimizu S-Pulse do Japão e
retornou à Tailândia para o
Suphanburi, nas últimas duas
temporadas.
Sobre a diferença do
futebol regional em Mato Grosso,
com o futebol asiático, Taques
afirmou que a comparação é
inviável, que a realidade é muito
diferente.
“Diferença muito grande,
não temos como comparar a
estrutura deles aqui, tudo
moderno, estamos muito
distantes disso aqui.
A realidade deles é
comparada aos clubes com
melhores estruturas da primeira
divisão, como Athlético (PR). É
um futebol com muita
velocidade, os campos são
tapetes, muita qualidade,
organização muito boa”,
completou Éder Taques.
Por enquanto, o elenco do
Operário Várzea-grandense está
sendo montado, mas os
treinamentos da pré-temporada
estão previstos para iniciar no
final de novembro, com
seguimento da parceria com o
Boa Esporte(MG), que ajudou a
levar o clube ao vice-campeonato

Dourado pegou uma série de jogos em casa, hoje contra o CRB

reação após sofrer o gol,
mas parou na defensiva do
Dourado.
No segundo tempo,
apesar da posse de bola do
adversário, o Cuiabá criou as
melhores chances, mas só
ampliou o placar no último
minuto. Em cobrança de
escanteio, o Braga foi com todos
os jogadores para a área,
inclusive o goleiro Júlio César. A
zaga cuiabana tirou, e no contraataque, o atacante Felipe

etapa, marcou o segundo
gol e definiu o resultado da
partida.
Com os três pontos, o
Cuiabá chega aos 44 pontos, na
10ª posição. Já o Bragantino,
segue líder isolado com 62
pontos, seis a mais que o
Sport(PE), 2º colocado.
Na próxima rodada, o
Cuiabá recebe o CRB na Arena
Pantanal, e o Bragantino enfrenta
o Guarani, no Nabi Abi Chedid.
Ambos os jogos serão na terçafeira (5).
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*********************
Especial saudação ao Tenente Coronel
PM Danilo Segóvia Moreira, que
assumiu no final de semana o Comando
do 6º Batalhão da PM em Cáceres, após
cinco anos de trabalho à frente da
inteligência do Gefron, com certeza,
experiência que vai dinamizar ainda
mais o aguerrido 6º BPM. O JCC
continua de braços e páginas abertas,
para divulgar os atos e fatos da
corporação.

By Rosane Michels

*********************
Esotérico
Marte, seu regente, em Libra
recebe um tenso aspecto, em
graus exatos, de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia em que você estará mais
impulsivo e agressivo do
que nunca, portanto, procure manter ao
máximo a racionalidade e sensatez.
Procure respirar mil vezes antes de agir ou
reagir.

Marte em seu signo recebe um
tenso aspecto, em graus
exatos, de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de nervosismo e impaciência,
em que a necessidade de
tolerância se faz mais presente. Evite brigas
e discussões, que podem levar a
rompimentos. Você pode se arrepender em
poucos dias.

Marte em Libra recebe um
tenso aspecto, em graus
exatos, de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de enfrentamento de
mudanças em sua rotina,
especialmente na de trabalho. Você deve
tomar muito cuidado com discussões no
trabalho, pois pode resultar em sérias
consequências.

Marte em Libra recebe um
tenso aspecto, em graus
exatos, de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização e contato
com emoções profundas, que
passam por um momento de incertezas,
mudanças e certo desequilíbrio emocional.
Procure tirar o dia para cuidar de si mesmo.
Medite.

Marte em Libra recebe um
tenso aspecto, em graus
exatos, de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia em que você pode estar
impaciente e intolerante,
especialmente com os filhos ou com seu
amor. Evite brigas e discussões. Um
projeto criativo pode passar por algumas
mudanças importantes.

Marte em Libra recebe um
tenso aspecto, em graus
exatos, de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia em que você pode
envolver-se em algumas confusões
relacionadas a uma equipe de trabalho
ou dinheiro. Procure manter-se racional
e equilibrado diante de mudanças que
não são bem vindas.

Marte em Libra recebe um
tenso aspecto, em graus
exatos, de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de interiorização e
nervosismo, de enfrentamento de
problemas e mudanças na vida doméstica
e na relação com familiares, que devem
ser preservadas. Respire e não se envolva
em provocações.

Marte em Libra recebe um
tenso aspecto, em graus
exatos, de Plutão em seu
signo indicando um dia de
mudanças repentinas em
seus projetos profissionais e planos de
negócios, que podem ser abortados ou
adiados, trazendo alguma frustração.
Não se exponha e não se envolva em
brigas desnecessárias.

Marte em Libra recebe um
tenso aspecto, em graus
exatos, de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia em que a comunicação
pode se complicar, pois você
está impaciente e muito agressivo com as
palavras. Procure utilizar essa energia para
aprofundar pensamentos e promover
mudanças em si mesmo.

Marte em Libra recebe um
tenso aspecto, em graus
exatos, de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia em que você estará
decidido a criar e manter
uma disciplina espiritual, que trará
transformações importantes em si mesmo
e em seu caminho de vida. Um novo passo
pode ser dado na direção de sua evolução.

Marte em Libra recebe um
tenso aspecto, em graus
exatos, de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
em que você deve tomar todos
os cuidados possíveis para
não se envolver em um novo investimento,
pois há forte risco de perdas. Mantenha seu
dinheiro sob rígido controle e não dê
nenhum passo à frente neste momento.

Marte em Libra recebe um
tenso aspecto, em graus
exatos, de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de contato com profundas
emoções, que trarão
transformações importantes em si mesmo.
Pode ser um dia difícil, portanto, procure
meditar e cuidar de si mesmo. Não se
envolva em nenhum investimento nos
próximos dias.

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

Abraço ao empresário Marco Antônio Maciel Mendes, que
comemorou data nova cercado de carinho da esposa Anelisa,
das filhas , familiares e de amigos mais próximos. Parabéns e
felicidades da coluna.

Registramos trocando de idade o amigo Antônio de Oliveira
Fernandes (Totonho), que recebe os cumprimentos da família
rotária e amigos. Que esse novo ano seja pleno de alegrias e
muita saúde.

Click do dia a gatinha Emanuelle
Olivares Ramos da Silva, filha do casal
Adriane e Macario Diego, que encanta
com seu jeitinho meigo de ser. Que você
continue encantado com seu sorriso fácil
e crescendo com saúde. Beijinhos!!!

