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ATO INAUGURAL

Em solenidade militar 2º BFron foi transformado
em Comando de Fronteira JAURU/66º BIMtz
Foto: Wilson Kishi

Na noite de quinta-feira, o 2º Batalhão de Fronteira foi
transformado em Comando de Fronteira Jauru/66ºBatalhão de Infantaria
Motorizado – Batalhão General José Miguel Lanza, em cerimônia militar
que foi prestigiada pelo Comandante da 13ª Brigada de Infantaria
Motorizada, General-de-Brigada Reinaldo Salgado Beato, o atual
comandante da unidade, Tenente-Coronel de Infantaria Ricardo Vieira
Coelho Junior e demais autoridades. Página 03

MÃO ARMADA

Quadrilha invade sítio, amarra idoso e
rouba veículo na Zona Rural de Cáceres
Foto: Ilustrativa

Solenidade é um marco na história do 2º Bfron

REURB

Moradores dos bairros de Cáceres
requerem Regularização Fundiária

Idoso passou horas de terror

Na noite sábado, por volta das 19h, a senhora de iniciais G.A.S.
compareceu no batalhão da polícia militar informando que seu esposo
havia sido vítima de roubo a mão armada, fato este, acontecido em seu
sítio, localizado próximo ao assentamento laranjeira, zona rural de
Cáceres. Página 05

Foto: Assessoria

O maior programa de
Regularização Fundiária Urbana de
Cáceres (Reurb) já tem cerca de 2.500
pedidos de regularização protocolados
de praticamente todas as regiões do
município. Até o momento, o programa
já entregou 75 Certidões de
Regularização Fundiária.

LOGÍSTICA DE ATENDIMENTOS

Dep. Max Russi reforça cobranças por
hospitais regionais no Oeste e Araguaia
Foto: Arquivo

Fila de moradores
a procura do Reurb

Página 03

HOMICÍDIO

Foto: Reprodução

Homem é assassinado com vários
tiros na cabeça em Araputanga
Um homem de 35 anos, foi
brutalmente assassinado com quatro
tiros na cabeça na noite de sábado em
Araputanga, em plena Avenida São
Francisco de Almeida, próximo a
indústria de laticínios, no Bairro São
Sebastião.

Deputado Max Russi

O deputado Max Russi (PSB) reforçou as cobranças, ao Governo
do Estado, para a construção de hospitais regionais nas regiões Oeste e
Araguaia. Questionamentos foram feitos ao governador Mauro Mendes
durante a sessão do balanço das ações, do ano passado, do Executivo
Estadual na Assembleia Legislativa. Página 06

Vítima foi encontrada
já sem vida
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Artigo

Tributação sobre combustíveis

Há alguns dias circula na mídia um
intenso debate entre o Presidente da República e os
Governadores acerca dos impostos sobre os
combustíveis. Apesar de extremamente necessária
a discussão sobre o tema, entendo que o foco dado
à situação não vai ajudar na evolução da legislação
nem no debate. Isso porque, sabidamente, é
inviável tanto aos Estados quanto para União a
perda da receita proveniente dos tributos sobre os
combustíveis.
A União, conforme amplamente
divulgado, teve um déficit fiscal de
aproximadamente R$ 80 bilhões no ano de 2019 e,
diante disso, não poderá perder uma arrecadação
de R$ 24,6 bilhões de PIS/Cofins sobre
combustíveis e mais 2,7 bilhões advindos da Cide
(valores arrecadados em 2019).
Desta forma, sem um plano para
substituição para estas receitas, “zerar” a
arrecadação destes tributos teria um grande
impacto para as contas e para o risco de
adimplência do país, que tem seu nível de
confiança perante o mercado melhorando,
especialmente, após a Reforma da Previdência.
Diante desse cenário, se a União não
pode perder tal arrecadação, menos ainda podem
os Estados. A título de exemplo, mais de 20% de
todo o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do
Estado de Mato Grosso é originário do imposto
sobre os combustíveis. Ou seja, com a dificuldade
de honrar diversas despesas, principalmente a
folha de pagamento, como o Estado poderia abrir
mão de uma receita tão valiosa? A verdade é que
ninguém realmente pode e esse debate, sem uma
análise profunda, torna-se apenas um instrumento
conquistar “seguidores”.
De mais a mais, tal situação deveria
servir à reflexão. Será que é correto,
principalmente diante do Princípio da
Seletividade, haver arrecadação em cima de um
produto tal essencial aos contribuintes? Diante da
ausência de um transporte coletivo de qualidade e
outros modais logísticos, os combustíveis são
imprescindíveis tanto às pessoas em seus
automóveis quanto ao setor de produção, rural e
industrial. Assim, é imperioso que a discussão se
amplie e deságue em medidas objetivas para
adequação do referido imposto ao Princípio da
Seletividade, por meio da iminente Reforma
Tributária, a fim de se averiguar se é adequado
quase 50% do valor final de um produto ser apenas
de tributos ou se não seria o momento de se
procurar símbolos reais de riqueza para impor uma
maior arrecadação.
Outro debate que não entrou em pauta e

CALENDÁRIO
Hoje 11 de fevereiro de 2020, uma terçafeira; Dia do Zelador e Dia Mundial do
Enfermo; Santo do Dia, Nossa Senhora de
Lourdes; Anjo do dia: ANIEL, da hierarquia
angelical das POTÊNCIAS. São os
guardiões dos animais. Eles protegem a
procriação e a perpetuação das mais
diferentes espécies vivas do Universo; Fase
da Lua: Cheia; Clima: Possibilidade de
chuvas (68%) com 8mm; Temperatura, com
mínima variando entre 21 e 23ºC, e a
máxima, entre 34 e 37ºC.
IMUNIZAÇÃO
Iniciou ontem a vacinação contra o
sarampo, a vacina conhecida como tríplice
viral, imuniza também contra a caxumba e a
rubéola. A primeira etapa da Campanha
segue até o dia 13 de março. A fase inicial da
ação de imunização tem como público-alvo
a faixa etária de cinco a 19 anos de idade. O
Dia D de mobilização nacional será neste
sábado dia 15 de fevereiro em todos os
municípios.
OPORTUNIDADE DE EMPREGO
Estão abertas vagas para atuação no Sesi de
Cáceres. As vagas são para Assistente
Comercial e Menor Aprendiz na faixa etária
de 16 a 23 anos. As inscrições são gratuitas e
devem ser realizadas somente via internet:
www.fiemt.ind.br/institucional/trabalheconosco.
AGRICULTURA FAMILIAR
A Prefeitura Municipal de Cáceres, através
da Secretaria Municipal de Administração,
realiza a CHAMADA PÚBLICA, para
aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, destinado ao atendimento
do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE, durante o ano letivo de
2020, com finalidade de apresentar Projeto
de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação
Escolar e Habilitação dos Fornecedores. Os
interessados deverão apresentar
documentação para Habilitação e Projeto de
venda até o dia 26 de fevereiro, das 8h às
10h30 das 14h as 16h30 na Sede da
Prefeitura de Cáceres - Secretaria de
Administração – Setor de Licitação.
DIVERGÊNCIAS
Em entrevista ao programa Passando a
Limpo, da TV Cidade Verde, o vicegovernador de Mato Grosso e pré-candidato
ao Senado, Otaviano Pivetta, negou deixar
o PDT, afirmando que tem sim algumas
divergências ideológicas com o partido,
mas que não são motivos para trocar de
sigla.
LOTE RESIDUAL IR
A Receita Federal abriu ontem, a consulta
ao lote residual de restituição
multiexercício do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física (IRPF), referente aos
exercícios de 2008 a 2019. O crédito
bancário para 116.188 contribuintes será
feito no dia 17 de fevereiro, somando mais
de R$ 297 milhões. Desse total, R$ 133,467
milhões serão liberados para os
contribuintes com preferência no
recebimento: 2.851 idosos acima de 80
anos, 14.541 entre 60 e 79 anos, 1.838 com
alguma deficiência física, mental ou doença
grave e 6.052 contribuintes cuja maior fonte
de renda seja o magistério. Para saber se
teve a declaração liberada, o contribuinte
deverá acessar a página da Receita na
internet, ou ligar para o Receitafone 146.

que é ainda mais urgente é o momento da
tributação. Toda a discussão entre os Estados e a
União se dá porque o preço dos combustíveis
diminuiu nas refinarias, no entanto os Estados não
reduziram a base de cálculo do tributo, que é fixado
por meio de uma pauta e cobrado no início da
cadeia, e, por consequência, o preço dos
combustíveis permanece inalterado nas bombas.
Na prática, os Estados fazem uma
previsão do valor de venda desse produto na
bomba e estimam o valor do imposto. Verifica-se
que há um verdadeiro jogo de futurologia, o qual,
obviamente, chega perto do valor real de venda,
tendo em vista que aproximadamente 50% do
valor é de tributo e o preço do produto no começo
da cadeia é tabelado.
Agora, é uma previsão que pode ou não
ser efetivamente consolidada, pois existem
diversos fatores que podem alterar essa conta,
como a alteração no preço de origem, que ocorre
dia após dia, segundo a nova política de preços da
Petrobras, a qual não definiu a periodicidade de
mudança. Diferentemente ocorre com a pauta de
preços dos combustíveis que é alterada, em regra, a
cada 15 dias.
Assim, surge uma questão, por que não se
passa a discutir a possibilidade constitucional de
pagar o ICMS e demais impostos com base no
valor de cada operação? A sugestão é mais simples,
transparente, de fácil entendimento pelos
contribuintes e ajudaria os empresários que não

precisariam adiantar o pagamento do
tributo antes da real operação ocorrer.
E ainda, se antes havia o temor da
sonegação ante a dificuldade de fiscalização, hoje,
com todos os instrumentos tecnológicos que estão
à disposição (nota fiscal eletrônica, cruzamento de
dados entre as Receitas Estadual e Federal), o risco
é cada vez menor, bastando ao Estado cumprir o
seu dever de fiscalizar.
O movimento de trazer o tributo baseado
no fato gerador real permitiria maior competição
entre os empresários, propiciando, diante da
concorrência, a redução nos preços para o
consumidor/contribuinte.
Além disso, seria reduzida uma série de
processos judiciais e administrativos que busca a
recuperação de créditos de ICMS e PIS/Cofins
quando a operação se dá por valor menor do que
aquele fixado no início da cadeia. Assim, haveria
mais segurança jurídica e menos processos para os
Tribunais julgarem, ganhando todos.
Por fim, o debate sobre tributação deve
sempre ocorrer, pois é um dos instrumentos que
pode trazer alternativas para maior racionalidade e
transparência ao sistema tributário, contudo são
necessários debates com fundamentação e com
objetivos reais de mudança e não debates “cassa
seguidores”.
___***GUSTAVO GUILHERME ARRAIS é
advogado mestre em Direito Tributário pela
PUC/SP

A hegemonia do etanol
A indústria sucroalcooleira vive um
momento único, de infinitas oportunidades, com
cenário positivo para investimento, demanda global
crescente e aumento significativo do consumo interno.
Soma-se a esse cenário o RenovaBio, política nacional
de incentivo específica para o mercado de
biocombustíveis. Com ele, os produtores que
adotarem as boas práticas receberão uma espécie de
pagamento pelos serviços ambientais.
O consumo interno de etanol continua
crescendo, mesmo com a alta nos preços registrada
neste início de ano. Abastecer com etanol continua
vantajoso perante a gasolina e, de forma cada vez mais
rápida, o brasileiro escolhe o produto, porque além de
suas vantagens econômicas está considerando os
impactos ambientais positivos do biocombustível. O
consumo de etanol foi se fortalecendo e consolidando
ao longo do último ano atingindo um volume de venda
recorde em 2019.
No mercado o externo, o interesse e a
procura pelo etanol também só cresce a cada dia com a
tendência mundial por fontes renováveis de
combustíveis. Os países precisam encontrar meios de
reduzir suas emissões de carbono, diminuindo os
impactos da emissão de gases do efeito estufa, e o
Brasil é considerado o exemplo a ser seguido neste
quesito. Países como Estados Unidos, Índia e China
atuam para aumentar a quantidade de etanol na

gasolina.
A Índia, por exemplo, quer aumentar para
10% a quantidade de etanol em sua gasolina até 2022.
Hoje, a mistura não chega a 7% e o país de 1,3 bilhão
de habitantes quer aproveitar o conhecimento
brasileiro para cumprir a missão. Nos Estados Unidos
a mistura é de 10%, mesmo percentual que a China
pretende chegar também nos próximos dois anos. Já o
Brasil é exemplo de que é possível ter uma gasolina
mais limpa e eficiente, o país possui o maior
percentual de mistura registrado no mundo, com 27%
de etanol adicionados a gasolina desde o ano de 2015.
Esta mistura não afetou o desempenho nem mesmo
dos carros importados.
O Brasil é o segundo maior produtor de
etanol do mundo, atrás apenas dos americanos. As
projeções são de que o país deve produzir 30,4 bilhões
de litros de etanol, neste ano, e chegar a 37,2 bilhões
em 2028. O uso do etanol como combustível em larga
escala, no entanto, ainda ocorre basicamente nesses
dois países.
Mas, o governo federal está trabalhando
para mudar este cenário e transformar o etanol em uma
commodity mundial. Para isso, missões
diplomáticas/comerciais estão sendo empreendidas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento por vários países. Atualmente, o
Ministério contabiliza cerca de 60 países que possuem

EXPEDIENTE

ou estudam algum programa para
incorporar o etanol em sua matriz energética.
Para Mato Grosso, o cenário não poderia ser
melhor. Somos o segundo maior produtor de etanol no
Brasil. Impulsionado pelo etanol de milho, a projeção
é que, em dois anos, o estado chegue à produção de 5
bilhões de litros do biocombustível por ano. Este
crescimento faz o setor acreditar que poderemos nos
tornar a maior região produtora do bicombustível no
mundo.
Atualmente, o Estado conta com 12
unidades produtoras de etanol, sendo sete
exclusivamente de cana, três flex (cana e milho) e duas
de milho. Até o próximo ano, serão mais quatro
unidades produtoras do biocombustível através do
milho. O setor gera 10 mil empregos diretos,
empregos estes considerados de alta qualidade e com
excelentes remunerações.
Com o cenário de aumento da produção, do
consumo e dos investimentos, a hegemonia do etanol é
indiscutível. Desde o final da década de 1970, quando
o Proálcool foi lançado, nunca houve uma referência
que indicasse a direção da produção de
biocombustíveis do Brasil, mas agora, com tantos
fatores positivos, já temos o caminho a seguir.
___***MARINO FRANZ é sócio fundador da FS
Bioenergia e Presidente de Fundação de Pesquisa Rio
Verde
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REURB

O Reurb é realizado por meio de convênio entre a Prefeitura de Cáceres a Universidade do Estado de Mato Grosso

Moradores dos bairros de Cáceres
requerem Regularização Fundiária
Assessoria
Foto: Arquivo

O

maior programa de
Regularização Fundiária
Urbana de Cáceres
(Reurb) já tem cerca de 2.500
pedidos de regularização
protocolados de praticamente
todas as regiões do município. O
programa já entregou 75 Certidões
de Regularização Fundiária para
moradores do Jardim Imperial que
deve receber as escrituras
definitivas dos seus imóveis nos
próximos dias. O segundo lote de
pedidos de CRFs a serem
entregues deve contemplar outros
100 moradores da mesma região,
cujo decreto de loteamento
informal já foi publicado. Mas o
número de Certidões de
Regularização Fundiária deve
aumentar significativamente nos
próximos dias, isso porque os
decretos que estabeleceram os
núcleos informais do Jardim das
Oliveiras I e II já foi publicado, o
que permite que 1.500 lotes sejam
regularizados.
O Reurb é realizado por
meio de convênio entre a
Prefeitura de Cáceres a
Universidade do Estado de Mato
Grosso que beneficia diretamente
a população mais carente, que a
partir do mesmo poderá ter o

município que poderá
manter o programa de forma
permanente, sem contar os
benefícios para os moradores que
recebem a documentação.
Para o prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, o projeto de
Regularização Fundiária é um
sonho antigo da cidade e que está
sendo realizado. "Em Cáceres
cerca de 50% dos imóveis não tem
documentação, então esse é um
projeto de suma importância,
porque permite às pessoas,
principalmente os mais carentes,

PÉ NA FAIXA

Câmara aprova indicação de campanha
para pedestres e motoristas no trânsito

Prefeito Francis Maris

documento definitivo do
seu imóvel . "Esse projeto é
extremamente relevante para a
sociedade, pois garante mais
dignidade para os moradores, é
uma segurança de que o imóvel é
seu, que ninguém mais tomar, e
pode ficar como patrimônio da sua
família", explica o coordenador do
programa, professor Weily Toro
Machado.
Ele destaca que essa
parceria com a prefeitura tem sido
muito positiva, principalmente
para a cidade. Do lado da Unemat,

ela pode devolver para a
população o investimento que é
feito na instituição, em seus
profissionais, que colocam o seu
conhecimento a serviço da
sociedade e ao mesmo tempo
permite que os acadêmicos atuem
de forma integrada com o ensino,
pesquisa e extensão.
De outro, lado para o Poder
Executivo é vantajoso porque pode
contar com um serviço de
excelência a um custo reduzido, já
que a universidade não visa lucro,
e ainda deve repassar todo o

ATO INAUGURAL

Em solenidade militar 2º BFron foi transformado
em Comando de Fronteira JAURU/66º BIMtz
Da Redação

N

a noite de quinta-feira, o
2º Batalhão de Fronteira
foi transformado em
Comando de Fronteira
Jauru/66ºBatalhão de Infantaria
Motorizado – Batalhão General
José Miguel Lanza, em cerimônia
militar que foi prestigiada pelo
Comandante da 13ª Brigada de
Infantaria Motorizada, Generalde-Brigada Reinaldo Salgado
Beato, o atual comandante da
unidade, Tenente-Coronel de
Infantaria Ricardo Vieira Coelho
Junior, Prefeito Francis Maris
Cruz, primeira dama Maria
Menezes, Presidente da Câmara,
Rubens Macedo, representantes

de terem o documento sem
ter que pagar nada por isso", disse.
O Reurb começou a ser
desenvolvido em maio de 2019 e
está sendo realizado por ciclos, até
o momento três ciclos de
atendimento estão em andamento e
outros dois serão iniciados a partir
de março.
As pessoas que desejam
ingressar com o pedido de
regularização fundiária dos seus
imóveis podem procurar o setor de
atendimento na Prefeitura
Municipal, no horário comercial.

das polícias, fórum, entre outras
autoridades.
Ao longo de sua história,
essa é a terceira alteração, em 1939
ano da sua criação recebeu o nome
de 2º Bfron, em 1978, deixou de
ser Batalhão de Fronteira e passou
a chamar 66º Batalhão de
Infantaria Motorizado até o ano de
1994, quando voltou a ser 2º Bfron
e agora elevado a categoria de
Comando de Fronteira Jauru/66º
BIMtz. A cerimônia contou com a
apresentação da tropa pelo Ten Cel
Queiros acompanhado pela Banda
de Música do Batalhão.
Em seu discurso o
Comandante Militar do Oeste,
Foto: Wilson Kishi

General de Exército,
Lourival Carvalho Silva, enfatizou
que a mudança na estrutura
permitirá mais eficiência,
possibilitando melhor controle,
facilitando o aporte de meios de
apoio logísticos bem como apoio
ao combate, implicando assim
maior eficácia no cumprimento da
missão de vigilância e presença do
Estado na fronteira.
Destacou que serão
inseridas turmas especializadas
em logísticas e suprimentos,
comunicações, saúde, serviços
gerais e manutenções, o que
possibilita o não deslocamento de
militares da sede para os pelotões
de fronteiras.

Assessoria

F

oi aprovada por
unanimidade na Câmara
Municipal de Cáceres,
indicação endereçada ao
Executivo sugerindo a criação da
campanha “Pé na Faixa, respeito à
vida” no município.
A indicação, de autoria do
vereador Claudio Henrique
Donatoni, tem como objetivo a
instauração de uma campanha
educativa de conscientização a
respeito da importância da faixa de
pedestres, tanto para motoristas
quanto para transeuntes.
“Consideramos que a
campanha educativa tem como
foco diminuir as estatísticas de
acidentes no trânsito na nossa
cidade, alertando as pessoas sobre
a importância do respeito à
sinalização”, justifica o texto da

proposição, ressaltando a
importância de os pedestres
atravessarem as vias sempre na
faixa. Com a campanha, seriam
instauradas placas de sinalização
com a frase “Pé na faixa”; caso o
pedestre se depare com uma destas
placas, deve sinalizar com a mão a
sua intenção de atravessar,
atentando para o uso da faixa e
esperando ser notado pelo
motorista.
A campanha ainda enfatiza
que, para evitar colisões traseiras,
é importante que o motorista, ao
parar na faixa, sinalize aos
motoristas que vêm atrás,
acionando o pisca-alerta e
acenando com o braço esquerdo
para fora do veículo com
movimentos para cima e para
baixo.
Foto: Assessoria

Vereador Donatoni autor da indicação

Solenidade Militar de inauguração
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FLAGRANTE

O suspeito foi encaminhado a 1ª Delegacia de Polícia, onde foi interrogado e autuado por tráfico de drogas

Reincidente no tráfico é preso
pela Polícia Civil em Cáceres
Da Redação
Foto: PJC-MT

E

m ação a Polícia
Judiciária Civil
prendeu em flagrante

um jovem de 22 anos
envolvido no comércio de
entorpecentes em Cáceres.

De acordo com os
policiais, o fato aconteceu na
manhã de sexta-feira, quando

HOMICÍDIO

Homem é assassinado com vários
tiros na cabeça em Araputanga
Da Redação

U

m homem de 35 anos,
conhecido como
C a m i l o , f o i
brutalmente assassinado com
quatro tiros na cabeça na noite
de sábado em Araputanga, em
plena Avenida São Francisco
de Almeida, próximo a
indústria de laticínios, no

Bairro São Sebastião.
De acordo com os
policias, a PM foi acionada por
populares que ouviram os
disparos de arma de foco e
quando chegaram ao local se
depararam com a vítima
estendida ao solo toda
ensanguentada e com várias
Foto: Reprodução

Vítima é executada com vários tiros na cabeça

perfurações de arma de
fogo na região da cabeça.
O local do crime foi
isolado para que a perícia
técnica fizesse o trabalho de
praxe, após o Samu constatar a
morte da vítima. No trabalho
os peritos constataram que a
vítima foi atingida por disparos
de arma de fogo na cabeça.
De acordo com
informações de populares,
após ouvirem os disparos de
arma de fogo, ouviram
também o barulho de uma
moto saindo em disparada do
local.
Ainda no decorrer dos
trabalhos da polícia técnica,
uma mulher se apresentou
como sendo sobrinha da vítima
e fez o reconhecimento.
O caso segue em
investigação da Polícia Civil e
pelas características leva a crer
ser um crime de execução.

Dinheiro e drogas apreendidas

realizavam diligências para
apurar crimes de roubos e
furtos no bairro Residencial
Grande Paraíso, onde se
depararam com uma
aglomeração de rapazes em
atitudes suspeitas.
Diante das evidências,
foi realizada a aproximação e
abordagem aos indivíduos,

onde foram localizados
na bermuda de um dos
suspeitos, porções de cocaína e
maconha, além de uma
pequena quantia em dinheiro.
O suspeito foi
encaminhado a 1ª Delegacia de
Polícia, onde foi interrogado e
autuado por tráfico de drogas.

DIREÇÃO PERIGOSA

Homem alcoolizado é detido pela PM após
capotar veículo na cidade de Rio Branco
Da Redação

Motorista negou estar alcoolizado quando tombou veículo

U

m homem foi preso
pela Polícia Militar,
autuado por direção
perigosa e consumo de álcool
ao volante. O fato aconteceu na
noite de sábado (8), quando a
polícia foi informada de um
acidente na MT 170, entre as
cidades de Rio Branco e
Lambari D'Oeste.
De acordo com o

boletim de ocorrência,
os policiais encontraram o
veículo GM Astra preto,
tombado a margem da estrada e
o motorista ainda estava no
local. O condutor do veículo
relatou aos policiais que
passou direto na curva,
batendo em uma barreira de
tijolos na entrada de uma
fazenda, vindo a capotar.

Quando questionado se
havia ingerido bebida
alcoólica, negou. Mas de
acordo com os policiais era
forte o odor etílico no hálito do
condutor.
Ao ser encaminhado a
delegacia para registro da
ocorrência, os policiais
receberam a informação que
uma mulher estaria com ele
durante o acidente, sendo que a
mesma se feriu e foi
encaminhada para
atendimento no Hospital de
Rio Branco, com fratura em
uma das pernas. No momento
da abordagem ao motorista ele
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MÃO ARMADA

A vítima confirmou a polícia que foi largada amarrada próximo a serra do Mangaval

Quadrilha invade sítio, amarra idoso e
rouba veículo na Zona Rural de Cáceres
Pedro Miguel
Foto: Ilustrativa

conversa com a vítima, de
iniciais J.N.S. de 69 anos, o
mesmo relatou que no momento
do acontecido estava em seu sítio
assistindo TV, quando de repente
foi abordado por um indivíduo
encapuzado e armado com uma
espingarda, aparentando uma Cal
12, que pela janela, que se
encontrava aberta, anunciou o
roubo, em seguida, mais 04
indivíduos encapuzados
arrombaram a porta dos fundos e
entrou na casa, depois amarraram
seus pés e mãos, além de colocar
panos em sua boca, evitando com
isso que o mesmo gritasse, depois
efetuaram o roubo, levando seus
pertences, que os ladrões
permaneceram na casa até as 22h,
depois saíram com ele (vítima),
que tinha outro veículo dando

apoio, porém, não sabe
dizer o modelo.
A vítima disse ainda que
próximo a serra do Mangaval
pararam o veículo, desceram e lhe
amarraram, sendo cuidado por 02
suspeitos e o veículo que deu
apoio na ação criminosa seguiu
sentido a Cuiabá, e que por volta
das 02h da madrugada o veículo
que deu apoio voltou e levou os
02 suspeitos que ficou lhe
cuidando, mas antes de ir,
desamarraram seus pés, depois
seguiram sentido a cidade de
Cuiabá.
Após o fato, ele (vítima)
pediu socorro a um sítio próximo
e de lá comunicou com sua esposa
e relatou o fato.
A divisão de roubos e
furtos da 1DP investiga o caso.

FURTO

Policiais recuperam caminhão
furtado na região de fronteira
Da Redação

Idoso teve mãos e pés amarrados

N

a noite sábado, por volta
das 19h, a senhora de
iniciais G.A.S.
compareceu no batalhão da
polícia militar informando que
seu esposo havia sido vítima de
roubo a mão armada, fato este,
acontecido em seu sítio,
localizado próximo ao
assentamento laranjeira, zona

rural de Cáceres, que de lá os
ladrões levaram um veículo Fiat
Toro, de cor branco, placa QAH
3680, 02 carregadores de
espingarda Cal 22, com 70
munições, 01 motosserra, 01 sela
para montaria, 01 bomba
motorizada para passar veneno,
01 carteira de cor preta, contendo
documentos pessoais, registro da

espingarda, CNH, cartões de
banco, 12 folhas de cheques (em
branco), 120 reais em dinheiro,
entre outros.
Após ouvir o relato da
comunicante, a guarnição
policial, juntamente com a
mesma, se deslocaram até onde a
vítima teria sido deixada pelos
criminosos, chegando lá, em

D

urante rondas na estrada
do Laranjal, policiares
militares das cidades de
São José dos Quatro Marcos e
Porto Esperidião, recuperaram
um caminhão da marca VW 8160
placa OBJ 9801.
O veículo foi encontrado
abandonado próximo a ponte do
Aguapeí, sem a chave na ignição.
Durante a vistoria, foi constado
que o caminhão foi abandonado
porque estava atolado.
Ao realizarem checagem
via Ciosp não foi encontrado
nenhum registro de roubo ou
furto, assim a equipe policial

entrou em contato com o
proprietário que relatou que o
veículo estava com seus
colaboradores e que até aquele
momento não foi noticiado de
nenhuma ocorrência. Porém
diante da informação, o
proprietário entrou em contato
com o funcionário que informou
que o caminhão havia sido
furtado.
Os policiais diante da
constatação, solicitaram ajuda e
rebocaram o caminhão até a
delegacia de polícia de Porto
Esperidião para lavrar o Boletim
de Ocorrência.
Foto: PM-MT

Caminhão foi encontrado atolado
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LOGÍSTICA DE ATENDIMENTOS

Governador Mauro Mendes garante estudo técnico para reorganização da Rede de Saúde

Dep. Max Russi reforça cobranças por
hospitais regionais no Oeste e Araguaia
Assessoria

Foto: JL. Junqueira

O

deputado Max Russi
(PSB) reforçou as
cobranças, ao Governo
do Estado, para a construção de
hospitais regionais nas regiões
Oeste e Araguaia.
Questionamentos foram feitos ao
governador Mauro Mendes
durante a sessão do balanço das
ações, do ano passado, do
Executivo Estadual na
Assembleia Legislativa.
Primeiro-secretário da
Casa de Leis, o parlamentar
reconheceu os avanços da atual
gestão na área da Saúde,
principalmente quanto às
melhorias alcançadas na capital e
região metropolitana, seja através
de investimentos ou reformas. No
entanto, fortaleceu suas
propostas de medidas mais
estratégicas.“Essas duas regiões,
não sei se é hospital ou qual é a
alternativa. Quero saber se o
senhor tem algum planejamento.
O que o senhor pensa nesse
sentido?”, questionou Russi.
Em resposta ao deputado,
o governador admitiu um
“desequilíbrio” entre as regiões,
entretanto garantiu a priorização
de uma reorganização de toda a

Deputado e primeiro secretário da AL, Max Russi

rede de Saúde, assim como a
busca por avanços,
principalmente nas áreas de
infraestrutura e qualificação.
“Nós determinamos e
nesse momento está sendo feito
um estudo na Secretaria Estadual
de Saúde para corrigir esse
desequilíbrio entre a Saúde de
média e alta complexidade, que é
mais a responsabilidade do
Estado. A região do Araguaia está
sob um estudo, nesse momento,
para uma implantação do tão
sonhado, prometido Hospital

Regional. Deputado, hoje
nós temos um estudo para a
implantação na região Oeste,
Noroeste e na região do
Araguaia.”, assegurou. A
implantação de hospitais
regionais, em regiões que
apresentam deficiências quanto a
atendimentos, é parte das
recomendações do pacote de
propostas do deputado Max
Russi.
Seguindo uma cronologia
de ações, no ano passado Max
apresentou a necessidade da

CADASTRO RESERVA

Prazo de validade do concurso para o Sistema
Penitenciário é prorrogada por mais dois anos
Assessoria

O

prazo de validade do
concurso público para
preenchimento de
cadastro de reserva nos cargos de
Agente Penitenciário do Sistema
Penitenciário e Profissionais de
Nível Superior do Sistema
Penitenciário foi prorrogado por
mais dois anos. A informação
consta no Diário Oficial desta
segunda-feira (10).

Contudo, a prorrogação
não significa que haverá
nomeações imediatas de novos
servidores. O Governo de Mato
Grosso extrapolou o limite
prudencial da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) e
só poderá convocar, assim que
gastar menos de 49% das receitas
com folha de pagamento.
No cadastro de reserva há
Foto: Nara Assis

Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May

1.129 candidatos, entre
pessoas do sexo feminino e
masculinos, incluindo Pessoas
Com Deficiência (PCD).
Realizado em 2017, o concurso
foi homologado em fevereiro de
2018 e resultou na nomeação de
199 novos servidores, sendo 185
para a função de agente
penitenciário e 14 profissionais
de nível superior. Com a nova
medida, o concurso ficará vigente
até 21 de fevereiro de 2022.
Do total de servidores
chamados para nível superior
foram contempladas as carreiras
de assistente social, enfermeiros,
psicólogos, além de nomeações
para o público de Pessoas com
Deficiência (PCD).
As unidades penais,
masculinas e femininas, que
receberam novos servidores
foram: Lucas do Rio Verde,
Várzea Grande, Cuiabá,
Aripuanã, Colniza, Porto dos
Gaúchos, São Félix do Araguaia,
Vila Rica e Juína.
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BALCÃO240DENEGÓCIOS

viabilização de um novo
veículo de urgência para o
Hospital Regional de Cáceres Doutor Antônio Fontes,
referência para 24 municípios da
região Oeste.
Ainda em 2019, cobrou
um aparelho de mamografia para
a Regional de Saúde Centro
Norte, unidade que fica em
Diamantino e é responsável por
levar atendimento a mais de 100
mil pessoas daquela região.
Em uma síntese de sua
atuação pelo Araguaia, Max
Russi participou da 10° edição da
Dinâmica de Empreendimentos e
Empreendedores, que aconteceu
em Porto Alegre do Norte. Na
oportunidade, o parlamentar
defendeu a injeção de recursos
para os hospitais de São Félix do
Araguaia e de Confresa,
municípios considerados polos

Em março passado, Max
se reuniu com os prefeitos de
Barra do Garças e São Félix do
Araguaia, Roberto Farias e
Janailza Tavares.
Junto aos
gestores, apresentou as demandas
a Secretaria de Estado de Saúde
(SES-MT). Como resultado, o
Governo regularizou os repasses
de recursos ao Hospital e Pronto
Socorro - Milton Pessoa Morbeck
e ao Hospital Municipal - João
Abreu Luz, que teve a sua
reforma inaugurada há poucos
meses. “Tenho andado pelos
municípios e creio que essa
reorganização possa gerar
resultados concretos, que
atendam boa parte da demanda
dessas e de outras regiões.
Estou confiante, no
entanto vou continuar cobrando
essas políticas públicas”,
assegurou o deputado Max Russi.

SOB INVESTIGAÇÃO

Mãe aciona PM ao encontrar o filho
morto em cima da cama em Indiavaí
Redação c/ Assessoria

N

a tarde de domingo (9),
no Centro de Indiavaí,
Marcelo Rodrigues de 34
anos, foi encontrado morto dentro
de sua casa, deitado sobre a cama.
A mãe de Marcelo foi quem
encontrou o corpo e acionou a
Polícia Militar.
Diante do fato, a Polícia
Militar, acionou a Politec de
Cáceres para proceder os
trabalhos. Conforme os peritos, o
homem estaria morto a cerca de
15 horas. De acordo com o relato
da mãe, o filho sofria de ataques
epiléticos e tomava remédio

controlados.Contou ainda
a polícia que sentiu falto do filho,
que naquele dia não apareceu em
sua casa como de costume, então
foi até a casa de Marcelo para ver
o que tinha acontecido. Chegando
lá, chamou e ninguém saiu, a
porta estava trancada, foi quando
olhou pela janela do quarto que
estava aberta e viu o filho deitado,
chamando novamente, mas ele
estava imóvel. Diante da situação
chamou a polícia.
O caso segue com
investigação da Polícia Civil de
Araputanga.
Foto: Reprodução

Polícia Técnica foi acionada
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5ª RODADA

Com a vitória, a equipe dombosquina chega a 7 pontos e fica em 4º na tabela

Meio campo do Nova Mutum não funciona e
Dom Bosco vence o jogo pelo Mato-grossense
Só Notícias c/ Redação

O

Dom Bosco dominou o jogo Foto: Assessoria

ESTADUAL

União vence o Araguaia e
Poconé goleia o Luverdense
Redação c/ SN

F

echando os jogos da
quinta rodada do
Campeonato Matogrossense, o União de
Rondonópolis conseguiu se
recuperar da derrota da Copa da
Brasil no meio da semana e
venceu o Araguaia por 1 a 0.
Com a vitória, o time

reassumiu a liderança da
competição com 12 pontos. O gol
da vitória do Colorado saiu no
segundo tempo com Edu
Amparo. Já o Galo da Serra
continua na lanterna da
competição sem nenhum ponto
conquistado. Ao lado do
Luverdense, os times têm as
Foto: Assessoria

Jogos encerram a 5ª rodada do Mato-grossense
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piores campanhas do
certame e devem buscar
recuperação para não ir à Série B.
O Operário Várzeagrandense conseguiu boa vitória,
por 4 a 0, diante do Mixto. Os gols
da vitória do Chicote foram
anotados por João Guilherme (2),
Picachu e Kaio Felipe.
O Poconé também goleou
o Luverdense, por 4 a 0. O
Confronto, no estádio Neco
Falcão foi dominado pelo Cavalo
Pantaneiro, que não sofreu com a
equipe de Lucas do Rio Verde.
Jean Douglas, Valdinei, Erickson
e Maycon marcaram para o
Cavalo Pantaneiro e Isac
descontou para o LEC.
No sábado, em casa o
Dom Bosco venceu o Nova
Mutum, por 2 a 0. O Azulão da
Massa apresentou desempenho
bem abaixo dos outros jogos da
competição e o meio campo não
funcionou.
Alex Soldado e Marcos
Vinícius marcaram os gols.

Dom Bosco venceu, por
2 a 0, o Nova Mutum em
jogo válido pela quinta
rodada do Campeonato Matogrossense, na Arena Pantanal. O
Leão da Colina foi mais eficiente
e resolveu a partida no primeiro
tempo, se aproveitando das falhas
do adversário.
O Azulão da Massa
apresentou desempenho bem
abaixo dos outros jogos da
competição e o meio campo não
funcionou. Alex Soldado e
Marcos Vinícius marcaram os
gols.
Com a vitória, a equipe
dombosquina chega a 7 pontos e
fica em 4º na tabela. Já o time
mutuense permanece na 3ª
colocação e segue com 7 pontos, a
frente do adversário por conta do
saldo de gols maior.
Os primeiros minutos da
etapa inicial foram equilibrados,
o Nova Mutum até tentou ditar o
ritmo, mas a partir dos 10, o Dom
Bosco passou a dominar a
partida, já que o adversário ficou
“apagado” e não conseguiu
oferecer perigo real. A etapa foi
marcada pelos gols

dombosquinos e também
pelos passes errados do Azulão da
Massa, que não conseguiu acertar
o meio campo e sofreu sem
oferecer perigo ao adversário.
Já o segundo tempo foi
dominado pelo Azulão da Massa,
que criou várias chances
perigosas, mas pecou no último
toque, não conseguindo recuperar
o prejuízo e ainda errando passes
importantes. O Leão da Colina
voltou fechado, chegou a ser
sufocado e sofrer certa pressão,
mas conseguiu administrar o
placar construído.
Agora, o próximo
compromisso do Dom Bosco é
um clássico e será fora de casa no
estádio Dito Souza, diante do
Operário Várzea-grandense, no
próximo dia 15, às 17h. Já o
Nova Mutum entra em campo no
dia 16, às 15h30, quando poderá
contar com o apoio de sua
torcida, contra o Poconé.
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********************
Um click super fofo a aniversariante
Cecilia Tavares Bodoni que comemorou
a data em grande estilo com uma linda
festinha na escola. Que Papai do Céu lhe
abençoe com muita saúde e muitos
aninhos de vida. Felicidades gatinha!!!

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

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

O Sol em Aquário recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Sagitário indicando um dia
de movimento bastante
positivo em projetos que
envolvem uma equipe de
trabalho, que você faz parte ou gerencia.
Sua liderança ganha força. Dia ótimo
também para fazer novos contatos
comerciais.

O Sol em Aquário recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Sagitário indicando um dia
dinâmico e movimentado,
especialmente no trabalho.
Se estiver pensando em
buscar uma nova colocação no mercado,
comece agora todo processo. O período é
ótimo para começar novos projetos de
trabalho.

O Sol em Aquário recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Sagitário indicando um dia
em que o sucesso pode estar
bem perto de você. O dia é
ótimo para apresentar um
novo projeto ou palestra. Uma promoção ou
aumento de salário pode estar a caminho.
Sua imagem profissional melhora
consideravelmente.

O Sol em Aquário recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Sagitário indicando um dia de
maior envolvimento com a
vida doméstica e familiar. O
dia é ótimo para organizar sua
casa ou para um home office. Se estiver
pensando em comprar ou vender um imóvel
de família, este é o melhor momento para as
negociações.

O Sol em Aquário recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Sagitário indicando um dia
de boa imaginação e ideias,
que podem beneficiar um
projeto de médio prazo. O
período, que dura poucos dias, pede para
estar atento a novas oportunidades de
viagens. O contato com pessoas
estrangeiras torna-se mais dinâmico.

O Sol em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Marte
em seu signo indicando um
dia de movimento
dinâmico, especialmente
em seus processos mentais. O período é
ótimo para fazer novos contatos,
pessoais e comerciais. Um novo projeto
ou contrato pode estar a caminho.

O Sol em Aquário recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Sagitário indicando um dia
de interiorização e reflexão,
voltadas para os grandes
ganhos e negócios. O período envolve
maior assertividade e determinação em
atingir as metas estabelecidas por você
mesmo. Bom para novos investimentos.

O Sol em Aquário recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Sagitário indicando um dia de
movimento na vida
financeira. O período é ótimo
para alcançar suas metas,
planejar e fazer novos investimentos. As
transações financeiras em geral, são
beneficiadas. Tome cuidado apenas com
gastos excessivos.

O Sol em Aquário recebe
um ótimo aspecto de Marte
em Sagitário indicando um
dia de movimento na vida
social e bons fluidos aos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O período pode estar
relacionado com a negociação de uma
nova parceria comercial. Dia ótimo para
organizar visitas a novos clientes.

O Sol em seu signo recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Sagitário indicando um dia
dinâmico e muito
movimentado, em que você
deve cuidar do excesso de
ansiedade e impulsividade. O período pode
estar relacionado com o início de um novo
projeto, pessoal ou profissional. Dias ótimos
para começar um programa de exercícios.

O Sol em Aquário recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Sagitário indicando um dia
dinâmico e movimentado,
especialmente no trabalho.
Se estiver pensando em
buscar uma nova colocação no mercado,
comece agora todo processo. O período é
ótimo para começar novos projetos de
trabalho.

O Sol em Aquário recebe um
ótimo aspecto de Marte em
Sagitário indicando um dia
de interiorização e
necessidade de organizar
seus processos emocionais.
O período pode estar relacionado com a
finalização do planejamento de um novo
projeto profissional, que será colocado em
prática em algumas semanas.

Em tempo parabenizamos Sanzio Sardinha pela passagem de
mais uma data natalícia, festejada com os amigos e familiares.
Que venham muitos anos recheados de saúde e prosperidades,
são os nossos votos.

Um alô mais que especial a Marilda
Batista que trocou de idade ontem e
recebeu o carinho dos familiares e rol de
amigos. Desejamos um novo ano pleno
de alegrias e realizações.
Uma terça-feira regada de muita paz e felicidades ao querido
amigo José Carlos Teixeira que com sua simpatia encanta a
todos os frequentadores do Kikiô Hostel e Drinks. Sucessos
sempre!

