Cáceres-MT, 27 e 28 de abril de 2019

06

DESEMPREGO/MARÇO
Cinco setores tiveram redução no número de empregos formais no estado, sendo o
agropecuário é o 1º da lista, que registrou uma queda de 3.789 de postos de serviço

Brasil fechou mais de 340 mil
empregos: em MT foram 4.589
G-1/MT c/ Redação
Foto: Exame-Abril

São mais de 13 milhões nesta situação atualmente no país

M

ato Grosso fechou 4.589
postos de trabalho no último
mês de março, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) divulgados na
quarta-feira (24) pelo Ministério da
Economia, sendo o primeiro mês do ano
em que se demitiu mais que se contratou
com carteira assinada. Cinco setores
tiveram redução no número de
empregos formais no estado, sendo o
agropecuário é o primeiro da lista:

agropecuária: 3.789; comércio: 1.115;
serviços Industriais de Utilidade
Pública: 73; indústria de Transformação
e 14;Administração pública: 13.
Entre os 22 municípios, com
mais de 30 mil habitantes, Sorriso,
município que fica na região Norte do
estado e é líder o ranking na produção de
soja no país, é o que mais demitiu no mês
de março.Foram contratados 1.425, mas
em contrapartida foram demitidos
1.823, ficando com um saldo negativo

de 13%, seguido de
Rondonópolis (-210), Primavera do
Leste (-200), Nova Mutum (-171), Alta
Floresta (-163), Aripuanã (-114) e Juara
(-109).
O mercado de trabalho formal
apresentou, em todo o país, saldo
negativo de 43.196 empregos com
carteira assinada em março. Segundo
dados divulgados em Brasília, pelo
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), da Secretaria
de Trabalho do Ministério da Economia,
foram registradas 1.216.177 admissões
e 1.304.373 demissões no período.
Esse foi o primeiro resultado
negativo em três meses. A última vez
que o Brasil havia registrado demissões
foi em dezembro do ano passado, com o
fechamento de 341.621 postos com
carteira assinada. O resultado
surpreendeu os analistas do mercado
financeiro, que estimavam nova
abertura de vagas no mês passado. Para
o subsecretário-substituto de Políticas
Públicas e Relações do Trabalho, Mário
Magalhães, os números do emprego
formal mostram que a economia não
decolou e continua em um ritmo lento,
em um certo compasso de espera em
alguns setores.
Tem a ver com a conjuntura,
com a reforma da Previdência. Há uma
expectativa do mercado que está em

LAVA-JATO

Delator confessa ter operado
mais de R$ 1 mi para Leitão
G.D c/ Redação

O

tucano ex-secretário de
Estado de Educação,
Permínio Pinto, admitiu ter
sido o operador financeiro do exdeputado federal e ex-presidente do
PSDB em Mato Grosso, Nilson
Leitão, durante o seu primeiro
mandato na Câmara Federal.
Permínio revela que teria operado
mais de R$ 1 milhão para pagamentos
e financiamento de campanha via
caixa 2.
Em sua delação premiada
homologada pelo Supremo Tribunal
Federal, Permínio afirma ter ido
algumas vezes em São Paulo, buscar
malas de dinheiro com Ubiratan
Queiroz, do Grupo Galvão, que
também está envolvida na Operação
Lava Jato. Em um dos trechos contido
no Termo 20 da colaboração, o delator
diz que se encontrou com o
empresário a pedido de Nilson Leitão
no hotel Blue Tree, quando Ubiritan
entregou ao declarante uma valise de
tecido de cor preta, contendo R$ 150
mil, em notas de R$ 100, diz trecho do
depoimento que A Gazeta teve acesso.
De acordo com o delator,
logo após receber a bolsa com
dinheiro, ele se dirigiu a uma agência
bancária, onde depositou em uma
conta específica a mando de Leitão.
Permínio explica ainda que essa
conta, da qual ele e Nilson Leitão
tinham a senha, era utilizada para
efetuar vários pagamentos a mando do
ex-deputado.

O ex-diretor da extinta CAB
Ambiental, Ítalo Joffily Neto, seria o
elo entre Nilson Leitão e o Grupo
Galvão, segundo o delator. Esta
ligação teria se iniciado entre 2009 e
2010, quando Leitão teria realizado
consultorias para as empresas do
Grupo Galvão que prestavam serviços
de água e esgoto no Estado.
Já em 2014, Permínio, que
trabalhava no gabinete de Nilson
Leitão em Brasília, teria retornado a
São Paulo para buscar uma valise de
tecido, com R$ 139 mil em dinheiro.
No mesmo ano, Permínio diz que se

encontrou com o ex-ministro
das Cidades, Bruno Araújo (PSDB),
que na época era deputado federal, no
aeroporto de Congonhas em São
Paulo. O delator diz ainda que o exministro teria lhe indicado um
escritório de advocacia em São Paulo
para que o mesmo fosse buscar dois
envelopes, contendo dinheiro. Um
com R$ 69 mil e outro com R$ 98 mil.
O montante teria sido depositado em
contas indica das por Leitão, onde o
ex-secretário operava, realizando
pagamentos e depósitos a mando de
Leitão.
Foto: Arquivo

Perminio Pinto delatou caixa 2 de ex-deputado Nilson Leitão
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Hora da onça beber Água
É preciso perdoar
O Papa Francisco retomou seu ciclo de
catequeses sobre a oração do “Pai-Nosso”,
comentando a frase “assim como nós perdoamos a
quem nos tem ofendido”. Não existem na Igreja
"self made man" Não existe realmente espaço
para a presunção quando unimos as mãos para
rezar, disse o Papa.
“Não existem na Igreja 'self made man',
homens que se fizeram sozinhos. Somos
devedores de Deus e de tantas pessoas que nos
deram condições de vida favoráveis. A nossa
identidade se constrói a partir do bem recebido,
sendo a vida o primeiro deles.
"Quem reza, aprende a dizer 'obrigado' e
nós esquecemos disso, somos egoístas", disse o
Papa. Quem reza, prosseguiu, pede a Deus que
seja benévolo com ele. Por mais que nos
esforcemos, permanece sempre uma dívida diante
de Deus, que jamais poderemos restituir: Ele nos
ama infinitamente mais do que aquilo que nós
podemos amá-Lo.
E por mais que nos comprometamos a
viver segundo os ensinamentos cristãos, sempre
haverá algo para o qual pedir perdão. Quem
recebe, deve doar. Todo cristão sabe que existe
para ele o perdão dos pecados, nada no Evangelho
faz pensar o contrário. Todavia, a graça de Deus
assim tão abundante, é sempre empenhativa.
“Quem recebeu deve aprender a dar, e não prender
para si o que recebeu." No Evangelho de Mateus
se dá destaque justamente a esta frase do perdão
fraterno: Se perdoardes aos homens as suas
ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará
a vós; Se, porém, não perdoardes aos homens as
suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará
as vossas ofensas.
“Isso é forte. Ouvi algumas vezes pessoas
dizerem que jamais perdoariam. Mas se você não
perdoa, Deus não perdoará.” Francisco contou a
experiência de um sacerdote que foi ministrar o
último sacramento a uma idosa que não estava
disposta a perdoar. “Se você não perdoar, Deus
não perdoará”, repetiu o Papa. “Pensemos aqui se
somos capazes de perdoar. Se não conseguir, peça
ao Senhor que lhe dê a força.” Jesus insere nas
relações humanas a força do perdão.
Na vida, nem tudo se resolve com a
justiça. É preciso amar além do devido, pois o mal
conhece as suas vinganças e se não for
interrompido, corre o risco de se expandir
sufocando o mundo inteiro. Jesus substitui a lei de
talião pela lei do amor: Agora não é mais “o que
fizer a mim, eu restituo a você”, mas “o que Deus
fez a mim, eu faço a você”.
“Pensemos, se eu estou disposto a
perdoar e, se não me sinto capaz, pedir ao Senhor a
graça de perdoar. Perdoar é uma graça”, convidou
o Pontífice, que concluiu: “ Deus doa a cada
cristão a graça de escrever uma história de bem na
vida dos seus irmãos, especialmente daqueles que
realizaram coisas ruins. Com uma palavra, um
abraço e um sorriso podemos transmitir aos outros
aquilo que recebemos de mais precioso: o perdão.
***___vaticannews.va/pt/papa/news/2019.

Pois é, Mané, parece que ano que
vem, o bicho vai pegar, só se elege quem
tiver votos de puxar de rastelo, sem
aquela de coligação, de efeito Tiririca
que fatura saco de votos e puxa a reboque
a cambada ruim de conversa, promessa e
consequentemente de votos. Agora,
chegou a hora da onça beber água, o
trem vai ficar cosquento, ou tem voto ou
nem pra suplente de suplente, o fulano
fica. E não adianta espernear que nem
cachorro sarnento em grama de jardim,
que o troço é lei, tá vigorando e vai deixar
candidato a vereador sem sono.
O negócio, é desde já começar a
mexer os pauzinhos, decorar promessas,
listar eleitores, selecionar uns 10% que
muitos aprenderam a prometer também
com os políticos e retalham o único voto
por 10, 20 e na hora acabam votando nulo
ou branco.
Quem pensa que a gente tá
brincando, pode tirar a égua da sombra,
porque no legislativo, vai funcionar
assim agora, os mais votados do partido,
conforme o quociente de cadeiras, pega o
diploma, sem essa de coligações, que
acabou. Foi uma forma de evitar que
partidos sem ideologias semelhantes se
coliguem somente para o fim de
conseguir atingir o quociente eleitoral.
Outro fato que levou a aprovação
desta alteração se deu em razão de exigir
dos partidos que se estruturem, vez que
terão que estar mais preparados e contar
com filiados e candidatos que realmente
acreditem nos dogmas da agremiação. E
tem mais, além desta regra que passará a
vigorar a partir de 2020, já existe desde
2016 uma disposição que exige para
eleição dos candidatos desempenho
mínimo nas urnas, isto é, para se eleger, o
candidato deverá atingir 10% dos votos
do quociente eleitoral exigido para a
referida eleição.

Um exemplo: Se temos dez
cadeiras e 100 mil votos válidos, logo o
quociente partidário será de 10 mil. Isso
quer dizer que a cada 10 mil votos o
partido tem direito a uma cadeira,
(ratifique-se, o partido, coligação não
existe mais). Entretanto só poderão ser
eleitos os candidatos que atingirem 10%
do quociente eleitoral, que neste
exemplo é de no mínimo 1 mil votos para
ser eleito.
É
a chamada clausula de
barreira, que significa que cada que para
o vereador conseguir entrar, ele precisa
atingir ao menos 10% dos votos do
quociente. Esta medida, aprovada em
definitivo no Senado em outubro de
2017, faz parte do pacote da reforma
política em discussão no Congresso.
Entre as mudanças que já foram
aprovadas e postas em prática, estão, por
exemplo, a redução do período das
campanhas eleitorais, de 90 para 45 dias,
e a instituição da cláusula de barreira,
que dá direito ao fundo partidário e ao
tempo de propaganda a partir de 2019
apenas o partido que tiver recebido ao
menos 1,5% dos votos válidos nas
eleições para deputado federal em 2018.
O que pode acontecer é o êxodo
dos políticos de partidos nanicos para os
grandes, com uma eventual extinção das
siglas de aluguel, criadas por espertos
apenas para digerir migalhas dos
poderosos. Prá quem nunca teve
ideologia ou filosofia politico-partidária,
tanto faz.
Se por um lado, a mudança
favorece os grandes, por outro lado,
acaba com esta palhaçada de 35 partidos
políticos, a maioria mamando nas verbas
dos fundos partidários. Uma coisa é
certa, aplaudiremos a tal reforma
politica, quando ela acabar com as
reeleições infindas no poder legislativo.

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para a diretora da Creche Madre Maria Estevão,
Liamara Rodrigues, que lançou o projeto Pais
Parceiros da Escola, com o objetivo de cumprir
metas do Plano de Ação daquela Unidade
Escolar. O projeto prevê que um grupo de pais,
representantes das famílias de alunos, sejam
parceiros em inúmeras situações que envolvam
a educação de seus filhos.
PRETAS

Para algumas ruas sem pavimentação do
Poupex, em lastimável estado de conservação,
na terra nua, poeira na seca e ainda com reflexo
das últimas chuvas, semi-intransitáveis com
panelas de barro que danificam os veículos e
causam transtornos aos pedestres, uma
vergonha.
BRANCAS

Para a empresária Keiciane Campos, que este
ano projetou uma campanha pelas redes sociais
conseguindo arrecadar ovos de páscoa para
crianças carentes de instituições em Cáceres. A
Campanha ganhou adesão de muita gente que
entregou suas doações no ponto de arrecadação,
possibilitando que a gurizada menos favorecida
tivesse seu chocolate na Páscoa, domingo
último.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

O trágico acidente registrado na
BR 174, proximidades do Posto sapé, em
Pontes e Lacerda, quando o motorista João
Maria de Proênio, sua namorada Luciete
Reis, a filha desta, Michelle e uma colega,
Taiane, morreram na colisão do Pálio onde
estavam com uma carreta na madrugada da
última terça feira. As vitimas seguiam para
Ji-Paraná emRondônia após passeio do
feriadão na casa de amigos em Cuiabá.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Para o péssimo serviço de arremate dos
funcionários responsáveis pela troca de rede de
água no centro de Cáceres, deixando as pedras
sextavadas literalmente jogadas em buracos,
quando o correto seria a recolocação normal
após os serviços da rede.
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DENÚNCIAS ICM/BIO

Conforme Lei n° 9.605/98 tipifica crime: matar, perseguir, caçar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos e ou rota migratória, sem permissão

Caçadores estariam matando
onças em reserva de Cáceres
Assessoria c/ Redação
Foto: Ilustrativa

U

ma arma que teria sido
usada para caçar e matar
onças-pintadas na região
do Pantanal, em Cáceres, foi
apreendida por analistas do
Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio). Nenhuma pessoa foi
presa.
A denúncia foi recebida
pelo instituto no dia 17 de abril e a
arma – uma espingarda calibre 24
– foi encontrada na última
segunda-feira (22). Um boletim
de ocorrência foi registrado na
Polícia Civil na terça-feira (23).
A situação ocorreu na
Estação Ecológica Taiamã, no
Rio Paraguai. A reserva é uma
Unidade de Conservação Federal,
procurada por turistas do Brasil e
do mundo que vão ao Pantanal
para observar a natureza e a
fauna.
Uma onça-pintada foi
encontrada morta no mês de
março perto do mesmo
acampamento. Segundo o

um amigo de um pescador
que atua no acampamento. A

JUSTIÇA SOCIAL

Multas processuais serão
revertidas às instituições
C.N c/ Redação

C

Apesar da repressão policial, caçadores estariam agindo na reserva

ICMBio, um passageiro
de uma embarcação navegava
pelo Rio Paraguai quando viu o
animal, em avançado estado de
decomposição, boiando no rio.
O chefe da estação
ecológica disse à polícia que foi
até o local com analistas e fiscais
do instituto depois que receberam

uma denúncia anônima. A
denúncia afirmava que nesse
local havia uma arma que era
utilizada para matar onçaspintadas na reserva.
N o l o c a l , u m
acampamento de pescadores
profissionais, a arma foi
encontrada. A espingarda seria de

PRAÇA DA FEIRA

Ladrão e comparsa são presos
ao matar vítima a golpe de faca
Da Redação

A

loísio Neves da Silva, que
residia no Jardim Monte
Verde em Cáceres, foi
assassinado a golpe de faca na
madrugada de anteontem, 27, na
Praça da Feira, centro da cidade e
os autores do crime Adriano Luiz
da Silva Sacramento, vulgo
Adrianinho, 18 e sua comparsa
Regiane Barros Penha, 23, foram
presos horas em diligencias
realizadas pela Polícia Militar da
Força Tática.
Conforme relato policial,
a viatura fora solicitada a
comparecer na Praça da Feira
onde estava acontecendo uma
briga e ali chegando foram
informados por testemunhas que
a vítima Aloísio Neves da Silva
(49) tinha sido golpeada no
pescoço por faca e que os
suspeitos haviam fugido.

levada para a Polícia Civil
de Cáceres, que apura a denúncia.

A vitima que estava caída
agonizante na frente de um ponto
de taxi e mototaxi, foi socorrida
pela guarnição do Corpo de
Bombeiros até o Hospital
Regional, mas não resistiu a
perfuração no gogó e morreu
antes de ser medicada.
Quanto aos assassinos,
uma testemunha que havia
seguido a dupla forneceu aos
policiais o rumo da fuga de ambos
e no rastro do casal, os PMs
avistaram o suspeito Adriano, que
jogou a faca no mato, onde a arma
foi encontrada ainda suja de
sangue. O detido estava com os
pés também sujo de sangue da
vitima.
Junto com o assassino,
estava sua cúmplice Regiane, que
teria incitado o amigo a cometer o
homicídio. A Polícia Judiciária
Fotos: PM/MT

Civil investiga o caso, já
sabendo que o morto tinha
registro de condenação por
envolvimento em drogas no ano
de 2015. Condenado a 1 ano, 10
meses de prisão e 234 dias/multa,
no artigo 33, caput c/c artigo 40,
inciso V, ambos da Lei nº
11.343/2006 em regime aberto.
Quando aos ao assassino e
sua cúmplice, conforme o
boletim de ocorrência nº:
(2019.97214) de 31 de março
último, haviam sido presos por
furto de plantas em um viveiro,
rés-furtiva sob encomenda de
uma senhora idosa que pagava
apenas R$ 17,00 por mudas, fato
que deixou o casal irritado,
alcaguetando a receptadora em
cuja casa foram apreendidas 11
mudas de plantas, que
reconhecidas pela vítima como
pertencentes ao seu viveiro.

onforme nota divulgada pela
Juíza de Direito Hanae
Yamamura, titular da 5ª Vara
do Fórum da Comarca de Cáceres, as
mutas recolhidas ao poder judiciário
serão destinadas a projetos de nove
entidades do município, a saber:
Associação Civil de Senhoras de
Rotarianos – casa da Amizade;
APAE, com o Projeto Escola
Especial “Frei Gumaru;” Cáceres
Mama – Associação de
Trabalhadores Voluntários contra o
Câncer de Mama em Cáceres;
Remanso Fraterno João Gabriel,
projeto Envelhecer com dignidade;
Observatório Social de Cáceres,
com o Projeto Semeando e
Dinamizando a Cidadania; Rotary
Clube de Cáceres, Judô do Pantanal;
Associação Ajuda aos animais Visita
cão carinho; ao lar das servas de
Maria” Lions Clube de Cáceres,
Associação Internacional de Lions
Club, Léo Club de Cáceres e Escola
Estadual Dr. José Rodrigues Fontes,
com o Projeto Óleo Educado.
As entidades devem receber
o valor total recebido (não
divulgado) em penas pecuniárias até
o dia 13 de Março deste ano. Para a
presidente da AAAC, Patrícia Maria,
o recurso chega em bom momento.
“Já estamos há algum tempo

tentando nos habilitar junto
ao fórum pra receber essa destinação
e neste ano enfim conseguimos, com
ajuda de advogadas que também são
protetoras de animais e amigas da
associação.
É de grande valia porque nós
vivemos de doações e temos muitas
despesas médicas, com remédios,
local pra abrigar os animais e se isso
vai nos dar um respiro pra continuar
com esse trabalho de ajuda aos
animais”, afirma Patrícia.
A utilização de verbas
pecuniárias foi sistematizada e
regulamentada por uma resolução de
número 154 do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) no ano de 2012.
Antes disto magistrados por todo o
país destinavam os recursos de
maneira aleatória.
A resolução estabelece que
os recursos sejam acumulados em
conta única da comarca e depois
destinados a projetos e instituições
sociais.
Os projetos beneficiados
com o recurso devem prestar contas
das despesas à justiça dentro de um
prazo de quatro meses. Durante este
mesmo tempo as entidades serão
acompanhadas por uma equipe
multidisciplinar que fiscalizará a
execução dos serviços sociais.
Foto: JCC

Decisão é da 5ª Vara do fórum da comarca de Cáceres

Adrianinho e Regiane, acusados assassinato na Praça da Feira
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Em março de 2018, o dono da boca de fumo da cidade do Pé de Cedro vazou para
o pantanal, mas como estava premiado, acabou trombado pela policia em Cáceres

Traficante Sem-Pescoço foge
de Coxim e roda em Cáceres

Da Redação

Foto: C.G-News

No local, no bairro
Poupex I, foi avistado três
homens na sombra de uma
árvore, um deles aparentando ser
o procurado e que ao avistar a
viatura, empreendeu fuga em
meio à mata, transpondo um
córrego.
Diante do ocorrido foi
feito campana nas adjacências e
algumas horas visualizado o
suspeito retornando a casa
monitorada.
O suspeito que outro não
era senão, o premiado Rodrigo
Lucas da Silva, foi contido pelos
investigadores, não sem antes,
arremessar um objeto que estava
em seu bolso, e que localizado,
verificou-se se tratar de um
pacote contendo doze porções de
maconha, daí, sua autuação por

Conforme apurou a
reportagem do Correio
Cacerense, Rodrigo, o Sem
Pescoço, havia sido flagrado em
28 de março do ano passado numa
boca de fumo no bairro Vila Bela
em Coxim, após ter vendido
droga para uma usuária.
Naquela ocasião, foram
apreendidos na boca do Rodrigo,
uma quantia de pasta base, vários
objetos provavelmente furtados e
trocados por droga.
Na ocasião, foi presa
apenas, sua mulher Valdelice
Sobral Silva Mattos, que
confessou o tráfico do marido,
tendo Rodrigo se evadido,
mudado de cidade e estado,
passando a ser procurado até ser
preso em Cáceres, onde retomara
seu oficio criminoso.

Rodrigo Silva, o Sem-Pescoço, já está no pote do Nova Era

O

traficante Rodrigo Lucas
da Silva, 33, vulgo “SemPescoço”, foragido da
justiça do vizinho estado de Mato
Grosso do Sul, com mandado de
prisão preventiva decretada pela
comarca de Campo Grande, MS,
e que ultimamente estava

promovendo o comercio ilícito de
drogas em Cáceres, foi preso
pela Polícia Judiciária Civil, por
meio da Delegacia Regional
local, na tarde de anteontem
(25.04).
Além do cumprimento
do mandado, o marginal também

foi autuado em flagrante pelo de
tráfico e recolhido ao xadrez do
Cadeião do Nova Era.
Conforme relato da PJC
de Cáceres, com o mandado de
prisão do individuo em mãos, os
policiais civis levantaram o
possível endereço do suspeito.

SADISMO NO MOTEL

Encanado pela PM no Limão
ladrão que abusou de vítima

POLO CÁCERES
(65) 3224-2220
(65) 99602-4261
RUA TIRADENTES, 653 - CENTRO

Redação c/ H.N

U

m indivíduo identificado
pela policia à imprensa
apenas pelas iniciais
J.C.C., 28, vulgo Zóio, que teria
roubado um motel e abusado
sexualmente de uma cliente que
se encontrava num motel com o
namorado em Cáceres, foi preso
na quinta-feira (25), por policiais
civis do município.
Segundo consta as
informações locais, o acusado de
iniciais J.C.C., teve o mandado de
prisão cumprido contra ele, pelo
delegado Wilson Souza Santos, o
qual informou que o ladrão
estuprador, foi localizado em uma
fazenda na região do Limão, na
zona rural do município.
Ao ser encaminhado para
a delegacia, e prestar depoimento
ao delegado, o criminoso assumiu
os atos, e disse estar arrependido
e que no dia do crime, estava sob
efeito de álcool e droga. Durante
o interrogatório, o detido relatou
que depois de beber e usar droga,
foi ao motel para praticar o roubo,
e ao entrar em um dos quartos, viu

o casal e acabou abusando
da jovem de 19 anos. O criminoso
permanece preso e segue a
disposição da justiça para serem
tomadas as medidas cabíveis.
Conforme noticiado, no
dia 7 de abril, a polícia foi
acionada para comparecer a um
motel no bairro do Junco, onde
teria sido alvo de roubo e uma
jovem abusada sexualmente. No
local, a vítima relatou que estava
em um bar com o namorado

quando decidiram ir ao
motel, e no momento que
estavam no quarto, o acusado
invadiu o local e armado com
uma faca anunciou o roubo.
O ladrão trancou o
namorado da vítima no banheiro
e pediu que a jovem ficasse de
quatro e passou a introduzir os
dedos em sua vagina, o que
causou ferimentos.
Depois de roubar e
abusar da vítima o ladrão fugiu.

Clínica Especializada em Ortodontia e Deformidades da Face
Dr. Edson Minoru Yamate - Ortodontia e Implantodontia
Dr. Thiago Yudd Rocha Yamate - Clínico Geral e Cirurgia
Rua Antônio João, 351 - Fone (65) 3223-2125/3965 - Cáceres
Rua Miguel B. de Carvalho, 3280 - (65)3241-2360 - Mirassol D'Oeste

Foto: Reprodução

Materiais para Construção

Fone: (65)
3223-3473/3223-4512

Fone: 65 3903-1001

Rua General Osório, 1241

Bandido Zóio estava sendo procurado pela polícia desde o crime
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DOPADA NO HOTEL

Criminoso prometeu comprar presentes para a vítima, num passeio no shopping e depois foi para um hotel com ela, onde a teria dopado, praticando o estupro

Preso em Sampa tarado que
estuprou menina de 12 anos
PM/MT c/ Redação

Foto: PJC-MT

hotel em Várzea Grande.
A menina disse que só se lembra
de ter tomado o suco que Sidnei
preparou, adormecendo em
seguida.
C o n f o r m e
a
investigadora, após acordar por
volta das 21h a menina passou a
vomitar e não conseguia ficar em
pé. O acusado então a colocou em
um táxi que levou a garota de
volta para Poconé onde foi

deixada na calçada, em
frente à casa do avô. Assim que a
vítima foi encontrada pela irmã, a
Polícia Militar de Poconé foi
acionada. Depois, levaram a
menina para o prontoatendimento da Cidade, onde um
médico plantonista constatou os
abusos sexual.
Na sequência, ela foi
encaminhada para Cuiabá onde
ficou internada.

PREMIAÇÃO

Direito da Unemat recebe selo
de qualidade OAB/Recomenda
Assessoria c/ Redação

A

Estuprador Sidnei Soares da Silva, foi preso em Taubaté, SP

A

Policia Militar do Estado
de São Paulo com apoio
de investigadores da
Policia Civil em Poconé
capturaram na manhã da última
quarta-feira (24), Sidnei Soares
da Silva, 42, acusado de ter
dopado e depois estuprado uma
menina de 12 anos moradora de
Poconé. O tarado foi localizado
trabalhando na construção de
uma obra na Rodovia Presidente
Dutra, próximo ao KM 106, no
município de Taubaté, Sp.

Segundo os militares,
após informações da Delegacia
de Poconé sobre a localização do
indivíduo, os policiais
deslocaram até uma obra na
Rodovia Presidente Dutra onde
lograram êxito em localizar o
suspeito e encaminhar para
Delegacia de Polícia de TaubatéSP.
Sidinei praticou o crime
num hotel em Várzea Grande em
2017, local onde o acusado levou
a vítima, de família bem humilde,

com promessas de que a
levaria para passeios em
shoppings e depois compraria
presentes para ela.
Exames médicos
confirmaram que o estupro foi
consumado, ou seja, que o
suspeito manteve relações
sexuais com a garota quando ela
estava desacordada. A
investigadora relatou que antes
do crime, o acusado levou a
vítima para um passeio num
shopping e depois foram para um

Universidade do Estado
de Mato Grosso Carlos
Aberto Reyes Maldonado
(Unemat) e a Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT)
únicas Instituições de Ensino
Superior em Mato Grosso,
contempladas com o Selo
Recomenda da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) em
2019, receberam a premiação dia
23 último, durante o Fórum
Estadual de Educação Jurídica,
no Plenário da OAB Mato
Grosso, em Cuiabá.
O presidente da OAB
Mato Grosso, Leonardo Pio da
Silva Campos, entregou o Selo de
Qualidade para a coordenadora
do Curso de Direito da Unemat
em Cáceres, Evely Bocardi de
Miranda e para o diretor da
Faculdade de Direito da UFMT,
Saul Duarte Tibaldi. De acordo
com Evely Bocardi o curso de
Direito da Unemat desenvolve o
tripé ensino, pesquisa e extensão.
"O foco da primeira
edição do Fórum Estadual de
Educação Jurídica da OAB Mato
Grosso é a pesquisa e a extensão o
que vem ao encontro do trabalho
desenvolvido no curso de Direito
da Unemat e que faz toda a
diferença" reforçou a
coordenadora.

Evely Bocardi ainda
mencionou que o curso já abarca
as disciplinas recentemente
recomendadas aos cursos de
Direito pelo Ministério da
Educação (MEC) como
Mediação e Arbitragem, Direito
Eleitoral e Direito Ambiental.
"Essas disciplinas já fazem parte
do Plano Político Pedagógico do
curso há mais de cinco anos",
finalizou.
O presidente Leonardo
Campos defendeu o Exame de
Ordem a que são submetidos os
bacharéis em Direito e falou da
luta contra aqueles que pregam
sua extinção além de frisar a
importância de discutir o Ensino
Jurídico em Mato Grosso e no
país. "Precisamos cobrar
qualidade do corpo docente e o
Exame de Ordem credencia as
Instituições de Ensino Superior.
Nós precisamos levar a
ordem para dentro das
universidades e trazer as
universidades e faculdades para
dentro da OAB". Em 30 de
janeiro de 2019, em Brasília, o
presidente da Ordem, Claudio
Lamachia, entregou o Selo de
Qualidade para os representantes
presentes das 161 instituições de
ensino superior contempladas em
todo o país.
Foto: Moisés Bandeira

Selo de qualidade foi entregue no Plenário da OAB-MT, em Cuiabá
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DESEMPREGO/MARÇO
Cinco setores tiveram redução no número de empregos formais no estado, sendo o
agropecuário é o 1º da lista, que registrou uma queda de 3.789 de postos de serviço

Brasil fechou mais de 340 mil
empregos: em MT foram 4.589
G-1/MT c/ Redação
Foto: Exame-Abril

São mais de 13 milhões nesta situação atualmente no país

M

ato Grosso fechou 4.589
postos de trabalho no último
mês de março, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) divulgados na
quarta-feira (24) pelo Ministério da
Economia, sendo o primeiro mês do ano
em que se demitiu mais que se contratou
com carteira assinada. Cinco setores
tiveram redução no número de
empregos formais no estado, sendo o
agropecuário é o primeiro da lista:

agropecuária: 3.789; comércio: 1.115;
serviços Industriais de Utilidade
Pública: 73; indústria de Transformação
e 14;Administração pública: 13.
Entre os 22 municípios, com
mais de 30 mil habitantes, Sorriso,
município que fica na região Norte do
estado e é líder o ranking na produção de
soja no país, é o que mais demitiu no mês
de março.Foram contratados 1.425, mas
em contrapartida foram demitidos
1.823, ficando com um saldo negativo

de 13%, seguido de
Rondonópolis (-210), Primavera do
Leste (-200), Nova Mutum (-171), Alta
Floresta (-163), Aripuanã (-114) e Juara
(-109).
O mercado de trabalho formal
apresentou, em todo o país, saldo
negativo de 43.196 empregos com
carteira assinada em março. Segundo
dados divulgados em Brasília, pelo
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), da Secretaria
de Trabalho do Ministério da Economia,
foram registradas 1.216.177 admissões
e 1.304.373 demissões no período.
Esse foi o primeiro resultado
negativo em três meses. A última vez
que o Brasil havia registrado demissões
foi em dezembro do ano passado, com o
fechamento de 341.621 postos com
carteira assinada. O resultado
surpreendeu os analistas do mercado
financeiro, que estimavam nova
abertura de vagas no mês passado. Para
o subsecretário-substituto de Políticas
Públicas e Relações do Trabalho, Mário
Magalhães, os números do emprego
formal mostram que a economia não
decolou e continua em um ritmo lento,
em um certo compasso de espera em
alguns setores.
Tem a ver com a conjuntura,
com a reforma da Previdência. Há uma
expectativa do mercado que está em

LAVA-JATO

Delator confessa ter operado
mais de R$ 1 mi para Leitão
G.D c/ Redação

O

tucano ex-secretário de
Estado de Educação,
Permínio Pinto, admitiu ter
sido o operador financeiro do exdeputado federal e ex-presidente do
PSDB em Mato Grosso, Nilson
Leitão, durante o seu primeiro
mandato na Câmara Federal.
Permínio revela que teria operado
mais de R$ 1 milhão para pagamentos
e financiamento de campanha via
caixa 2.
Em sua delação premiada
homologada pelo Supremo Tribunal
Federal, Permínio afirma ter ido
algumas vezes em São Paulo, buscar
malas de dinheiro com Ubiratan
Queiroz, do Grupo Galvão, que
também está envolvida na Operação
Lava Jato. Em um dos trechos contido
no Termo 20 da colaboração, o delator
diz que se encontrou com o
empresário a pedido de Nilson Leitão
no hotel Blue Tree, quando Ubiritan
entregou ao declarante uma valise de
tecido de cor preta, contendo R$ 150
mil, em notas de R$ 100, diz trecho do
depoimento que A Gazeta teve acesso.
De acordo com o delator,
logo após receber a bolsa com
dinheiro, ele se dirigiu a uma agência
bancária, onde depositou em uma
conta específica a mando de Leitão.
Permínio explica ainda que essa
conta, da qual ele e Nilson Leitão
tinham a senha, era utilizada para
efetuar vários pagamentos a mando do
ex-deputado.

O ex-diretor da extinta CAB
Ambiental, Ítalo Joffily Neto, seria o
elo entre Nilson Leitão e o Grupo
Galvão, segundo o delator. Esta
ligação teria se iniciado entre 2009 e
2010, quando Leitão teria realizado
consultorias para as empresas do
Grupo Galvão que prestavam serviços
de água e esgoto no Estado.
Já em 2014, Permínio, que
trabalhava no gabinete de Nilson
Leitão em Brasília, teria retornado a
São Paulo para buscar uma valise de
tecido, com R$ 139 mil em dinheiro.
No mesmo ano, Permínio diz que se

encontrou com o ex-ministro
das Cidades, Bruno Araújo (PSDB),
que na época era deputado federal, no
aeroporto de Congonhas em São
Paulo. O delator diz ainda que o exministro teria lhe indicado um
escritório de advocacia em São Paulo
para que o mesmo fosse buscar dois
envelopes, contendo dinheiro. Um
com R$ 69 mil e outro com R$ 98 mil.
O montante teria sido depositado em
contas indica das por Leitão, onde o
ex-secretário operava, realizando
pagamentos e depósitos a mando de
Leitão.
Foto: Arquivo

Perminio Pinto delatou caixa 2 de ex-deputado Nilson Leitão

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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AFIANDO AS CHUTEIRAS

Com o Cuiabá na série B e o Luverdense na C, Sinop e União vão pelas beiradas da série D, na busca de acesso e encostar nos dois grandes do futebol de MT

Colorado e Galo se reforçam
para o Brasileirão da série D
O.E c/ Redação
Foto: Arquivo

A diretoria do União Esporte
Clube segue reforçando o seu
elenco para a disputa da Série D
do Campeonato Brasileiro 2019.
Após o término do Campeonato
Mato-grossense, o União
apresentou o zagueiro Argentino
Oscar, ex-Itumbiara e o meiaatacante Adnil, que estava no
Araguaia, além do técnico Caé
Cunha.
Nesta semana, o Colorado
anunciou mais um reforço, o meia
Léo Gonçalves, de 30 anos,
revelado nas categorias de base
do São Paulo e com passagens por
Botafogo(SP), Marília(SP),
M u r i c i ( A L ) , To l e d o ( P R ) ,
Portuguesa Santista e
Noroeste(SP), onde estava na
disputa da Série A3 do
Campeonato Paulista de 2019.
Léo foi o terceiro reforço

confirmado pela diretoria,
que está praticamente fechada
com outro atleta que disputou o
estadual mato-grossense, o
volante Arthur, destaque do
Mixto que integrou a seleção da
competição regional.
"Estamos próximos de
contratar o volante Arthur (exMixto), falta apenas alinhar
alguns detalhes para ele chegar
durante a semana", disse o
Gerente de Futebol, Pedro
Henrique. Até o momento, se
confirmar a chegada de Arthur,
esses serão os jogadores
contratados para a estreia na Série
D, porém, outros atletas seguem
no banco de dados do Colorado,
que estreia no Brasileiro em casa,
contra o Anapolina(GO), na
segunda-feira, dia 6 de maio, a
partir das 20h10 (de MT), no

estádio Luthero Lopes. O
segundo jogo será contra o
Operário de Mato Grosso do Sul,
no dia 12, às 16 horas, no estádio
Morenão, em Campo Grande.
Outro que embarca na
série D do Brasileirão, o Sinop
Futebol Clube iniciou as
contratações para o certame,
tendo a
nova diretoria,
comandada pelo presidente
Agnaldo Turra, repatriado dois
jogadores conhecidos da torcida
do Galo do Norte, que jogaram
pelo clube em temporadas
passadas.
Os jogadores que
retornam são, o zagueiro Matheus
Lima, que atuou pelo Sinop em
2016 e o lateral-esquerdo
Maycon, que jogou nas
temporadas 2016 e 2017. Ambos
foram vice-campeões estaduais.

BOLA CHEIA

Dourado forma grupo de peso
pra encarar vice-elite nacional
O.E c/ Redação

O

Cuiabá Esporte Clube
segue se reforçando para
a Série B do Campeonato
Brasileiro, competição inédita no
currículo do clube da capital
mato-grossense. O Dourado já
oficializou sete reforços para a
competição nacional, além do
retorno do zagueiro Ednei.

Os reforços confirmados
pela assessoria são, Alef
(zagueiro), Jonas (lateraldireito), Alex Ruan (lateralesquerdo), Jean Patrick (volante),
Escudero (meia), Felipe Marques
(atacante), Rodolfo (atacante). O
zagueiro Ednei será apresentado
nesta semana.
Foto: Divulgação

Dourado já oficializou sete reforços e a volta do zagueiro Ednei
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A l é m d e s s a s
contratações, outro conhecido do
futebol mato-grossense deve
chegar ao Cuiabá, trata-se do
atacante Hugo Cabral, com
passagem marcante pelo
Luverdense na Série B, que está
de saída da Ponte Preta e, pode
chegar ao Dourado para a disputa
nacional.
Se confirmar a
contratação, o atacante será o
nono reforço do Cuiabá para a
Série B do Campeonato
Brasileiro, que começa para o
Dourado no neste sábado (27),
diante do Criciúma (SC), no
estádio Heriberto Hulse, em
Santa Catarina.
Hugo tem passagens por
vários clubes brasileiros, como
Náutico (PE), Bahia (BA),
Joinville (SC), Volta Redonda
(RJ), Avaí (SC), Criciúma (SC),
Luverdense (MT), Santo André
(SP) e Ponta Preta (SP). No ano
passado, ele foi um dos destaques
do CSA (AL) no acesso para a
Série A do Campeonato
Brasileiro.

Marcos Birigui assume o Galo do Norte que embarca na série D

O zagueiro Matheus Lima
estava na disputa da Série A2 do
Campeonato Paulista, pelo
Penapolense(SP). Já o lateralesquerdo Maycon, estava no
futebol rondoniense, onde jogou
no ano passado pelo Real
Ariquemes e no Porto Velho em
2019.
As contratações

demonstram o início do
trabalho do gerente de futebol
Marcos Birigui e do presidente
Agnaldo Turra, que reassumiram
o Galo do Norte após o término do
Campeonato Mato-grossense.
Sinop e União esperam fazer boa
temporada na série D do nacional,
inclusive buscar acesso à série C
em 2020.
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Capricórnio,
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de aumento de
responsabilidades em
projetos profissionais e
planos de negócios. O
momento pode estar relacionado com uma
promoção que o obrigará a ter maior
dedicação e comprometimento.

A Lua em Capricórnio,
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de se distanciar
da vida social e estar mais
perto de quem ama. Você pode estar mais
carente e pessimista, mas não deve se
deixar levar pela negatividade do
momento.

A Lua em Capricórnio,
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de preocupações com
projetos de médio prazo,
especialmente se estiver
relacionado com uma viagem. O momento
pode envolver a decisão de se mudar de
cidade ou país. Momento de dúvidas
relacionadas à sua fé.

A Lua em Capricórnio
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia em que você estará
mais calado e reflexivo. O
peso da responsabilidade
pode ser o maior motivo. Um projeto ou
uma reunião importante pode não terminar
como esperava. Espere alguns dias para
retoma-lo.

A Lua em Capricórnio,
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de dificuldades em
acordos e negociações, que
podem se tornar cada vez
mais difíceis. O momento pode estar
relacionado com um empréstimo ou um
novo investimento. Procure deixar decisões
definitivas para depois.

A Lua em Capricórnio
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia em que as
preocupações com dinheiro
podem aumentar. Você sente que precisa
de mais sustentação em sua vida
material e financeira. O momento requer
uma organização financeira mais
consistente.

A Lua em Capricórnio,
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de enfrentamento de
dificuldades em
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Você está mais fechado e
introspectivo e vai preferir se distanciar
da vida social e de amizades vazias.

A Lua em seu signo
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de aumento de
responsabilidades e
necessidade de se comprometer com
mais austeridade com seus projetos,
pessoais e profissionais. O momento
pode estar relacionado com um
relacionamento ou contrato.

A Lua em Capricórnio,
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia intenso e exigente,
especialmente no trabalho. O
momento pode estar
relacionado com o aumento de
responsabilidades e a necessidade de se
comprometer com um novo projeto. Cuide
de sua saúde.

A Lua em Capricórnio
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de solitude.
Vo c ê v a i p r e f e r i r s e
distanciar da vida social e se aproximar de
quem ama. O momento pode estar
relacionado com questões do passado, que
devem ser deixadas para trás.

A Lua em Capricórnio,
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de enfrentamento de
problemas, que podem estar
relacionados com os filhos
ou mesmo um romance, que decepciona.
O momento pode envolver aumento de
responsabilidades e necessidade de
mudanças.

A Lua em Capricórnio
caminha na direção de
Saturno e Plutão, indicando
um dia de aumento de
responsabilidades
relacionadas a um projeto em equipe.
Você pode ser convidado a gerenciar
uma nova equipe de trabalho. O
momento pode envolver a concretização
de um novo contrato.

**************
Um dia de muita felicidade é o que
desejamos a Alexandre Dalbém, que
comemora mais um ano de vida.
Parabéns e que não faltem motivos para
sorrir. Feliz Aniversário. Na foto com a
esposa Marina.

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

Felicidades mil ao empresário Moacyr
Barbosa pela passagem do seu
natalício. Saúde, paz e muita alegria é
tudo que desejo para seu novo ano.

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

No rol dos aniversariantes Eliane Campos, que recebeu os calorosos
abraços dos amigos e familiares. Que Deus abençoe você a cada ano,
e que essa nova idade lhe traga muitas chances para vencer, pois você
merece. Muitos anos de vida, e um feliz aniversário!

