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JUSTA HOMENAGEM

Refeitório do IFMT/Cáceres
eterniza a saudosa Anarlete
Foto: Assessoria

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso, Campus Cáceres - Prof. Olegário Baldo realizou na última sextafeira (17) sessão em homenagem, in memoriam, à servidora Anarlete da
Silva Loureiro, primeira nutricionista da instituição. que foi
reverenciada pela comunidade com a atribuição do seu nome ao
refeitório do campus. Página 03

TRÁFICO E ROUBO

Baculejo nas bocas grampeia
suspeitos em Pontes e Lacerda
Foto: 24H-Lacerda

Cerimônia presidida pelo reitor Willian de Paula foi marcada pela emoção

SONHO FUNDIÁRIO

Execução do Reurb será
lançado hoje em Cáceres
Foto: JCC

A prefeitura de Cáceres e direção da
Unemat realizam logo mais nesta quarta feira, 22,
às 10h00, na sede do paço municipal, o
lançamento oficial de execução do Programa de
Regularização Fundiária do Município- REURB,
com o slogan “Realizando o seu sonho”, tem por
meta expedir os títulos definitivos de posse para
cerca de 5 mil imóveis em um prazo de 18 meses.

Ladrões, receptadores e traficantes foram pro xilindró

Em diferentes ações no final da última semana, a Polícia Civil de
Pontes e Lacerda prendeu cinco pessoas envolvidas em crimes de roubo e
tráfico de drogas. Os trabalhos resultaram na apreensão de drogas, uma
arma de fogo, dinheiro e de duas motocicletas de origem ilícita.Os
envolvidos já estão chaveados atras das grades. Página 04

Meta é expedir os títulos definitivos
de posse para cerca de 5 mil imóveis

ACIDENTE NA BR174

Forrozeiro morre ao ser
arremessado no asfalto

Página 03

COMBATE AO RACISMO

Conselho destaca em Cáceres
efeméride do Assistente Social
Foto: Arquivo Ícone/Press

Foto: PRF/MT

O Conselho Regional de Serviço
Social 20ª Região (Cress/MT) em
continuidade ao mês de programação
especial em alusão ao Dia da/o Assistente
Social, (15 de maio) promoveu na tarde de
ontem no fórum local, proveitosa e
importante palestra, discorrendo sobre o
mote de 2019, combate ao racismo, com o
tema: “Se cortam direitos, quem é preta e
pobre sente primeiro”.
Ciclo foi aberto dia 16 deste mês
no auditório da instituição na UFMT

Página 03

Musico Rivelino sofreu fraturas na queda e veio a falecer

O musico da Banda Mega-Show do Forró de Porto Esperidião
Rivelino Ribas de Neira, morreu ao ter seu corpo arremessado da
carroceria de uma Fiorino na pista da BR 174. O utilitário fora colidido na
traseira por um Gol dirigido por um motorista bêbado e alguns passageiros
foram jogados no asfalto, dentre eles, o musico que não resistiu aos
ferimentos e foi a óbito. Página 05

Convite Missa 7º Dia
A Oração nos conforta e nos aproxima de Deus, por isso convidamos você e sua
família para que estejam conosco na Missa de 7º Dia de

Sandra Maria Silva
Agradecemos aos parentes, amigos e a todos que ao nosso lado permanecem
compartilhando da nossa dor e da nossa Saudade. Seus familiares.

Data: 22/05/2019 - Horário:18h - Local: Igreja Perpétuo Socorro, Av. 7 de Setembro
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Ficamos naquela Base!
Uma década após as promessas
iniciais de blindagem da fronteira
Bolívia/Brasil, zona nevrálgica e vulnerável
Cáceres/San Matias, coisa e tal de uma base
aérea da Força Aérea Brasileira, Ciopaer
(Centro Integrado de Operações Aéreas) e os
cambaus, eis que a ladainha volta a baila,
agora, com um tal Centro de Inteligência
Integrada, no modelo americano do Fusion
Center, para coleta, análise e disseminação
de informações ligado ao Departamento de
Segurança Interna (DHS), que atuariam no
combate à criminalidade unificando os
trabalhos de inteligência. Oxalá, as
promessas do Secretário Nacional de
Segurança Pública, General Guilherme Cals
Theophilo Gaspar de Oliveira, ilustre
visitante da sexta-feira última aqui na city,
10 anos depois de tanto blá-blá,blá se
concretizem, pois razão nos assiste para
duvidar depois de tantas falácias, senão
vejamos: no dia 13 de maio de 2009, o
Ministério da Defesa e a Força Aérea
Brasileira, anunciavam em festas, que seria
instalada uma base aérea aqui em Cáceres
para patrulhar fronteira com a Bolívia.
Na época, se falava num
investimento de R$ 3,5 mi da Sejusp para a
bagaça. Três anos e cinco meses depois, num
18 de outubro de 2012, uma quinta-feira, o
então vice-presidente da República, Michel
Temer destacava em evento festivo da
ACISO em Cáceres, a tal base, que seria o
foco social das operações do Ministério da
Defesa em região de fronteira.
Em coro com o ultimamente
malfadado Temeroso e o então Ministro da
Defesa Celso Amorim, o prefeito Túlio
Fontes, eufórico diante da comitiva
composta por 50 membros entre autoridades
civis e militares, destacava a importância
dos investimentos que os governos federal e
estadual se propunham a fazer na cidade,
com a instalação da sonhada Base Aérea,
aqui, claro, para reforçar o combate aos

PROJETO LUZ
Na tarde da última sexta feira, na sede da
promotoria de Cáceres, aconteceu reunião
com parceiros do Projeto Luz, sob a
coordenação da promotora de Justiça
Taiana Castrillon Dionelo, buscando
assegurar a priorização e padronização do
atendimento de crianças e adolescentes
vítimas de abuso sexual. Dionelo destacou
os avanços que o projeto alcançou nestes
seis meses de atuação em Cáceres, além da
importância da participação dos que
participaram do curso de qualificação no
atendimento, que se tornaram verdadeiros
guerreiros contra esse terrível crime que
assola o país e em especial a na cidade.
ZOEIRA É CRIME
Denúncia de perturbação do sossego por
conta de som alto, acabou em apreensão de
seis carros e nove motos, em um posto de
combustível, na avenida Ulisses Pompeo
de Campos, em Várzea Grande. Os
infratores se enquadram na Lei de
Contravenções Penais - Decreto Lei nº
3.688, promulgada para proteger a
tranquilidade e o sossego a que todos têm
direito. Detalhe: excesso de poluição
sonora assume proporções intoleráveis
quando uma pessoa acaba invadindo o
sossego alheio, atrapalhando o descanso do
outro, não tem essa de horário, a qualquer
hora, é crime.
BICHOS BIODIVERSIDADE
O Projeto Bichos do Pantanal, parceira
oficial da Unemat, preparou uma
programação especial para o Dia Mundial
da Biodiversidade, celebrado neste 22 de
maio, com o tema Conhecendo a
Biodiversidade Pantaneira – I Mostra
Científica Itinerante da Coleção Zoológica
da Unemat. Para comemorar a data, as
atividades serão realizadas de 20 a 24 de
maio. O objetivo é fomentar o
conhecimento da biodiversidade regional,
através da observação das coleções
zoológicas de vertebrados do bioma
pantaneiro, estimulando conhecimento,
empatia e conservação da fauna regional.
MOSTRA DOS BICHOS
A mostra será realizada em 11 escolas das
redes públicas municipal e estadual. Em
cada escola a coleção ficará exposta por
cerca de duas horas, possibilitando aos
estudantes informações, curiosidades e a
observação dos exemplares da fauna do
Pantanal. Jussara, expertise midiática do
projeto afirma que
pesquisadores e
estudantes estarão à disposição para
conceder entrevistas durante toda a
programação.
DESEMPREGO CRESCE
O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulgou na quinta-feira
(16) os dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicilio Contínua (PNAD
Contínuo) do primeiro trimestre deste ano.
A pesquisa traz informações regionais
sobre o mercado de trabalho e revela que
atualmente 13,387 milhões de pessoas
estão desempregadas no país. Em Mato
Grosso existem 165 mil pessoas sem
emprego. Mulheres e negros são a minoria
no mercado de trabalho.
EDUCA$$ÃO ZERO
Canháem Xô-Mano, a Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia determinou
que a BK Construções paralise as obras da
Escola Técnica Estadual de Educação
Profissional e Tecnológica que está sendo
construída em Cáceres. A medida, segundo
o Governo do Estado, foi motivada pela
falta de repasse de recursos financeiros por
parte do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e toca a
banda.

crimes na fronteira com a Bolívia.
Houve até um abaixo assinado á época pelo
deputado Airton Português, para reforçar a
implantação da tal base, que ficou na pasta
das autoridades e amarelou na Berlinda.
Sorte para Sorriso, no norte do
Estado que desde 16 de fevereiro de 2018,
conta com
seu Centro Integrado de
Operações Aéreas (Ciopaer), enquanto a
gente fica aqui no compasso de espera
decana, com as mesmas promessas feitas em
23 de dezembro do ano passado ao povo de
Rondonópolis, sobre a tal base da Força
Aérea Brasileira. Pelas nossas bandas, antes
era a base, depois, o Ciopaer, agora o Centro
de Inteligencia e a gente fica a meditar com
os botões, lembrando da ZPE que de repente
seria Duty-Free, quiçá uma prima irmã das
Fusions Centers dos States?
O graduado general Cals diz que no

próximo semestre deve iniciar os
planejamentos do tal centro em Cáceres.
Anotou? Pois é, em 23 de dezembro do ano
passado,
o tenente-brigadeiro do Ar,
Nivaldo Luiz Rossato, comandante da
Aeronáutica, durante café da manhã com o
senador Wellington Fagundes relator
setorial do Orçamento Geral da União para
Justiça e Defesa, anunciava uma base aérea
para Rondonópolis; seria a 11ª da
aeronáutica, (a mais próxima de MT é a de
Porto Velho).
Assim como a ZPE de Cáceres
também já foi promessa em Roo, a tal base,
idem, (Sorriso, que você está sendo filmado)
e a gente fica aqui em parafuso, até quando
Mato Grosso vai continuar nesta onde de
fakes de zona e base? Oxalá o tal centro
quebre o pesadelo, senão, tem gente que vai
baixar noutro centro.

Solução ou Desastre?
Um amigo, importante empresário
do comércio do calçado e proprietário de
várias lojas, em recente conversa informal,
demonstrou sua preocupação com a
instalação das chamadas Lojas Francas em
'cidades gêmeas', que nada mais são do que
as cidades brasileiras que têm fronteira com
cidades de países vizinhos, nas quais
poderão se instalar lojas com isenção de
vários impostos, exatamente como ocorre
com as Duty free.
Totalmente desconhecedor da
matéria, fui pesquisar o assunto, troquei
umas palavras com outros lojistas e descobri
que muito mais gente, além de mim,
desconhecia o tema, inclusive alguns
disseram enfaticamente: “nunca ouvi falar
disso!”
Para minha surpresa, essa
“novidade” foi criada exatamente em
9/10/2012, através da Lei Federal n.º
12.723, portanto, há quase sete anos!
Infelizmente nosso país mantém a liderança
mundial em burocracia, criando,
incessantemente, complicadas leis, normas,
instruções, decretos e portarias, e isso está
ocorrendo com a criação das lojas francas
em cidades gêmeas.
Qual o objetivo da criação das Lojas

Francas em cidades fronteiriças? –
Acabar com o movimento, sem fim, de entra
e sai que ocorre com uma única pessoa
fazendo o trajeto dezenas de vezes num
único dia, trazendo para nosso país todo tipo
de produto adquirido em condições
vantajosas na cidade do país vizinho. – A
tese de se permitir que as Lojas Francas
passem a existir em cidades brasileiras é a de
que esse movimento “perderá o sentido, não
haverá mais fugas de empresários para o
outro lado da fronteira, incluindo a geração
de empregos, que passará a ser feita aqui e
não no país vizinho”.
A intenção é ótima, mas há outras
consequências. O que é melhor? –
Oficialmente existem 32 cidades gêmeas, ou
cidades com fronteiras com países vizinhos.
Numa rápida análise, foi possível constatar
que essas 32 cidades fazem fronteira com
mais ou menos outras 115 cidades
brasileiras, ou seja, cidades próximas,
coladas, às cidades gêmeas. Se
considerarmos cidades localizadas distantes
em torno de 30 km das cidades gêmeas,
podemos projetar que haverá
aproximadamente 270 cidades que poderão
ter suas lojas afetadas pela concorrência das
lojas francas instaladas nas cidades gêmeas

EXPEDIENTE

ou mais de 500 cidades, se
ampliarmos essa distância para 50/80 km!
Diante dessa inusitada situação,
cabe perguntar se não estaríamos
extinguindo o vai vem entre nossa cidade
gêmea e a do país vizinho, mas criando o vai
vem entre a cidade gêmea brasileira com as
cidades brasileiras próximas, estaríamos
cobrindo a cabeça e descobrindo os pés ou
os lojistas das cidades próximas não devem
temer nenhum impacto em seus negócios e
eu estaria exagerando em minhas
conclusões? Um elemento importante e
agravante nessa situação é que as Lojas
Francas só poderão ser abertas por empresas
com patrimônio líquido de R$ 2 milhões, ou
seja, fora do alcance dos pequenos e médios
lojistas, que formam de longe a grande
maioria do varejo brasileiro.
Diante de possíveis dúvidas e de
tanto desconhecimento sobre assunto,
pergunto se esse projeto foi devidamente
analisado e debatido pelos interessados e
envolvidos e pelas associações setoriais
representativas do comércio?
***___Airton Manoel Dias - Consultor e
palestrante.
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HOMENAGEM PÓSTUMA

Servidor aposentado do IFMT, Gilmar Batista Marostega destacou as impressões, sentimentos e saudades marcadas pelos anos de convivência com a nutricionista

IFMT/Cáceres nomina refeitório
com servidora Anarlete da Silva
Assessoria

Foto: Divulgação

O Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso, Campus Cáceres - Prof.
Olegário Baldo realizou na última
sexta-feira (17) sessão em
homenagem, in memoriam, à
servidora Anarlete da Silva Loureiro
que foi reverenciada pela
comunidade com a atribuição do seu
nome ao refeitório do campus.
A cerimônia presidida pelo
reitor do IFMT, professor Willian
Silva de Paula foi marcada pela
emoção no registro institucional e
histórico de reconhecimento ao
serviço prestado à educação
profissional e tecnológica pela
primeira nutricionista da instituição.
Em comunhão com
familiares, amigas e amigos de
Anarlete, a equipe gestora, docentes,
técnico-administrativos e discentes
do IFMT Campus Cáceres-Prof.
Olegário Baldo celebraram a
memória da servidora, como
exemplo de cuidado, solidariedade e
dedicação com as pessoas, em
espaços de registros de imagens,
tribuna de homenagens e de ato
formal de institucionalização do
nome do Refeitório Anarlete da
Silva Loureiro.
Com 19 anos de serviços

instituição do nome do
Refeitório, o reitor do IFMT e o
diretor-geral do Campus Cáceres
entregaram à mãe da servidora,
Maíses da Silva Loureiro, placa de
homenagem, in memoriam, como
registro histórico do

PALESTRAS ALUSIVAS

Evento no fórum destaca
o Dia do Assistente Social

Assessoria c/ Redação

O

Homenagens registraram o legado de saudosa Anarlete ao instituto

prestados à Educação
Profissional e Tecnológica, Anarlete
faleceu em 2014, aos 48 anos, vítima
de Acidente Cardiovascular. A
solenidade de institucionalização do
seu nome ao refeitório do campus se
deu por ocasião da reforma da
estrutura física da cozinha e
refeitório entregue à comunidade
este ano. Para de Paula, reitor do
IFMT, falar de Anarlete é reavivar a
memória de trabalhos
desenvolvidos, o que desperta para a

necessidade constante das
instituições difundirem o
reconhecimento do papel e da
dedicação das servidoras e
servidores à educação.
Representando a família de
Anarlete o tio da servidora, Luiz
Ponce fez uso da tribuna de
homenagens para agradecer o
reconhecimento da comunidade do
IFMT à dedicação da nutricionista à
escola. Após o ato formal de
assinatura do dispositivo de

TÍTULOS DE POSSE

Parceria Prefeitura/Unemat
lança hoje programa Reurb
Assessoria c/ Redação

A

prefeitura de Cáceres e
direção da Unemat realizam
logo mais nesta quarta feira,
22, às 10h00, na sede do paço
municipal, sito à Avenida Brasil,
119, COC, Bairro Jardim Celeste, o
lançamento oficial de execução do
Programa de Regularização
Fundiária do Município- REURB,
com o slogan “Realizando o seu
sonho”, fruto de uma parceria entre a
municipalidade e a instituição
estadual de ensino superior.
Trata-se do início da fase de
atendimento e cadastramento dos
interessados, uma vez que o
Programa Reurb tem por meta
expedir os títulos definitivos de
posse para cerca de 5 mil imóveis em

serviços de Anarlete da
Silva Loureiro prestados à
comunidade.
A solenidade foi encerrada
com o descerramento da placa de
identificação do Refeitório Anarlete
da Silva Loureiro, fixada na entrada

um prazo de 18 meses. O
atendimento aos moradores
acontecerá em cinco ciclos já
definidos que compreenderão
bairros específicos a fim de facilitar
o trabalho da equipe técnica, uma
vez que são necessárias medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e
sociais.
É importante lembrar que
para se enquadrar no Reurb, os
imóveis a serem regulamentados
devem estar em loteamentos
informais que foram constituídos até
dezembro de 2016. Para o prefeito
municipal de Cáceres, Francis Maris
da Cruz, esse programa será um
legado para o município e para as
famílias, já que muitos imóveis não
Foto: JCC

possuem documento e isso
gera uma insegurança muito grande.
Os primeiros bairros a serem
contemplados são: Centro, Distrito
Industrial, Garcês, Jardim das
Oliveiras, Jardim Imperial, Jardim
Paraíso, Jardim São Luiz da Ponte,
Rodeio, Santa Cruz, São Miguel e
Vila Mariana. Estes 11 bairros
compreendem as zonas 3 e 6 de
Cáceres. Ao todo serão cinco ciclos
de atendimento a fim de abranger
toda a cidade.
Nesta primeira etapa, os
moradores que não possuem o
documento de seus imóveis devem
procurar o setor de atendimento do
Reurb na Prefeitura Municipal para
se informar sobre a documentação
necessária para realizar o
cadastramento e assim dar início ao
processo.

Conselho Regional de
Serviço Social 20ª Região
( C r e s s / M T ) e m
continuidade ao mês de
programação especial em alusão ao
Dia da/o Assistente Social, (15 de
maio) promoveu na tarde de ontem
no fórum local, a partir das 13h00,
proveitosa e importante palestra com
entrada franca aos interessados,
discorrendo sobre o mote de 2019,
combate ao racismo, com o tema:
“Se cortam direitos, quem é preta e
pobre sente primeiro”.
A facilitadora e agente fiscal
do Cress/MT, Ana Paula Fonseca,
comandou a mesa “Estratégias de
fortalecimento e organização de
Assistentes Sociais da região,” e a
presidente do Conselho, Andréia
Amorim, debateu o tema: “Se
cortam direitos, quem é preta e pobre
sente primeiro. A gente enfrenta o
racismo no cotidiano”.
Conforme ela, a discussão é
oportuna, em um momento em que
os direitos dos trabalhadores/as têm

sido extremamente
impactados pelo desmonte do
Estado com as reformas trabalhista e
da previdência.
“Sabemos que pela origem
escravocrata e colonial do nosso país
os negros acabam sendo os mais
prejudicados com esses desmontes.
Por isso queremos
incentivar a promoção de ações de
combate ao racismo no cotidiano
profissional de assistentes sociais,
ampliando a percepção sobre as
diversas expressões do racismo”,
afirmou.
De acordo com a porta voz
da Comissão de Organização do Dia
do/a Assistente Social, Tatiana
Refosco, os eventos do Dia do/a
Assistente Social tem o objetivo de
reafirmar o compromisso da
categoria no combate ao racismo,
assim como propicia um momento
de reflexão e debate sobre a atual
conjuntura de retirada e ameaça aos
direitos sociais.
Foto: Icone-Press

Evento em Cáceres precedeu reunião do dia 16 na UFMT em Cuiabá

Programa busca regularizar imóveis urbanos em Cáceres
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INDETERMINADA

Presidente do Sindicato, Valdir Pereira, esclarece que os servidores não irão aceitar a pauta de retiradas de direitos, tanto em nível estadual quanto federal

Greve geral na educação
de MT explode no dia 27
Sintep/MT c/ Redação
Foto: Arquivo/Adunemat

esclarece que os
servidores não irão aceitar a
“pauta de retiradas de direitos”,
tanto em nível estadual quanto
federal. “Não aceitaremos a
retirada de direitos enquanto essa
for a pauta dos Governos tanto do
Estado de Mato Grosso quanto
Federal”, disse ele. Na
assembleia geral de anteontem,
uma das servidoras que tomaram
a palavra no encontro foi a
Coordenadora do Fórum Sindical
e dirigente da Seção Sindical dos
Docentes da Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Adunemat), Edna Sampaio. Na
mesma linha do presidente do
Sintep-MT, ela também destacou
que há um “projeto” em Mato
Grosso, e também no Brasil, para

CADÁVER NO ASFALTO

Mobilização decide pela paralisação em todo o estado a partir de 2ª feira

O

s professores e servidores
da Secretaria de Estado
de Educação (SeducMT) aprovaram a greve geral da
categoria numa assembleia geral
realizada em Cuiabá na segundafeira (20) e a paralisação está
prevista para começar na próxima
segunda-feira, dia 27 de maio.
Os servidores exigem que
o governador Mauro Mendes
deixe de promover as medidas
que vem adotando para
recuperação das contas públicas

do Estado, dentre elas, o
“congelamento” da Revisão
Geral Anual (RGA) – um reajuste
constitucional, previsto nos
vencimentos dos servidores, que
repõe nos salários os índices da
inflação do ano anterior.
Também consta da pauta
dos servidores o cumprimento da
chamada “Lei da Dobra do Poder
de Compra” (nº 510/2013), que
equipara os vencimentos dos
servidores da educação aos dos
demais profissionais de mesmo

d i r e i t o s d o s
trabalhadores, bem como
recursos da Educação, sob uma
alegada “crise” de falta de
recursos. “A Educação é a mola
propulsora da nossa sociedade.
Ela move os desejos das
pessoas. Neste momento em que
há um Governo Federal e um
Governo Estadual alinhados a um
projeto de destruição de exclusão
ainda maior dos direitos da classe
trabalhadora, não é a toa que é a
justamente a área da educação
que se ergue contra esse projeto”,
ressaltou ela.
Esta deve ser a primeira
greve de uma categoria específica
da gestão do governador Mauro
Mendes, que chegou ao comando
do Poder Executivo de Mato
Grosso em janeiro deste ano.

nível que atuam no Poder
Executivo de Mato Grosso.
Após a definição pela
greve, os servidores ligados ao
Sintep-MT realizaram um ato
público em Cuiabá, saindo em
caminhada da escola estadual
Presidente Médici, onde ocorreu
a assembleia, até a Praça
Alencastro, na Capital.
Em vídeos que vem sendo
postados na página do Facebook
do Sintep-MT, o presidente do
Sindicato, Valdir Pereira,

Músico morre ao ser jogado de
Fiorino em acidente na BR 174
Da Redação

U

m homem que viajava na
carroceria de um carro
morreu após o veículo
ser atingido na traseira na BR174 em Porto Esperidião na noite
de domingo último (19). A vítima
Rivelino Ribas de Neira, 41, foi
arremessada da carroceria após o
veículo Volkswagen Gol colidir
na traseira do carro que ele
estava.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), o
acidente aconteceu por volta das
21h00 no quilômetro 180 da
rodovia, no sentido CáceresPorto Esperidião. A vítima
Rivelino não resistiu aos
ferimentos, falecendo antes
mesmo de ser socorrida. O morto
era músico, integrante da banda
Mega Show do Forró de Porto
Esperidião.
S e g u n d o u m a
testemunha, o condutor do
veículo Volkswagen Gol placas
QBU 6222 de Várzea Grande
(MT) seguia pela via em alta
velocidade, e não conseguiu
desviar do veículo Fiat Fiorino

placas LVL 6953 de
Brasnorte (MT) vindo a colidir na
traseira do veículo que carregava
passageiros na carroceria e que
foram arremessados.
Conforme as informações
da Polícia Rodoviária Federal
(PRF), o condutor do veículo Gol
portava CNH suspensa e ainda
estava com vestígios de
embriaguez, se negando a passar
pelo teste de etilômetro. Os
policiais conduziram os
envolvidos até a Delegacia de
Polícia Civil de Porto Esperidião,
informando a autoridade de
plantão, que o condutor do
veículo Fiat Fiorino não era
habilitado e transportava pessoas
na carroceria, fato expressamente
proibido em rodovias.
Uma segunda vítima que
estava no veículo Fiat Fiorino,
sofreu escoriações e foi socorrido
até a unidade médica do
município de Porto Esperidião e
liberada. O condutor do Gol
placas QBU 6222, responderá
pelo crime de Homicídio
Culposo.
Foto: Reprodução

Vitima fatal Rivelino Ribas foi arremessado da carroceria na colisão
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INDETERMINADA

Presidente do Sindicato, Valdir Pereira, esclarece que os servidores não irão aceitar a pauta de retiradas de direitos, tanto em nível estadual quanto federal

Greve geral na educação
de MT explode no dia 27
Sintep/MT c/ Redação
Foto: Arquivo/Adunemat

esclarece que os
servidores não irão aceitar a
“pauta de retiradas de direitos”,
tanto em nível estadual quanto
federal. “Não aceitaremos a
retirada de direitos enquanto essa
for a pauta dos Governos tanto do
Estado de Mato Grosso quanto
Federal”, disse ele. Na
assembleia geral de anteontem,
uma das servidoras que tomaram
a palavra no encontro foi a
Coordenadora do Fórum Sindical
e dirigente da Seção Sindical dos
Docentes da Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Adunemat), Edna Sampaio. Na
mesma linha do presidente do
Sintep-MT, ela também destacou
que há um “projeto” em Mato
Grosso, e também no Brasil, para

CADÁVER NO ASFALTO

Mobilização decide pela paralisação em todo o estado a partir de 2ª feira

O

s professores e servidores
da Secretaria de Estado
de Educação (SeducMT) aprovaram a greve geral da
categoria numa assembleia geral
realizada em Cuiabá na segundafeira (20) e a paralisação está
prevista para começar na próxima
segunda-feira, dia 27 de maio.
Os servidores exigem que
o governador Mauro Mendes
deixe de promover as medidas
que vem adotando para
recuperação das contas públicas

do Estado, dentre elas, o
“congelamento” da Revisão
Geral Anual (RGA) – um reajuste
constitucional, previsto nos
vencimentos dos servidores, que
repõe nos salários os índices da
inflação do ano anterior.
Também consta da pauta
dos servidores o cumprimento da
chamada “Lei da Dobra do Poder
de Compra” (nº 510/2013), que
equipara os vencimentos dos
servidores da educação aos dos
demais profissionais de mesmo

d i r e i t o s d o s
trabalhadores, bem como
recursos da Educação, sob uma
alegada “crise” de falta de
recursos. “A Educação é a mola
propulsora da nossa sociedade.
Ela move os desejos das
pessoas. Neste momento em que
há um Governo Federal e um
Governo Estadual alinhados a um
projeto de destruição de exclusão
ainda maior dos direitos da classe
trabalhadora, não é a toa que é a
justamente a área da educação
que se ergue contra esse projeto”,
ressaltou ela.
Esta deve ser a primeira
greve de uma categoria específica
da gestão do governador Mauro
Mendes, que chegou ao comando
do Poder Executivo de Mato
Grosso em janeiro deste ano.
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Vitima fatal Rivelino Ribas foi arremessado da carroceria na colisão
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NA CANETADA

Nova lei dá autonomia às legendas partidárias para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos internos permanentes ou provisórios

Sancionada lei que anistia as
multas dos partidos políticos
Ag. Estado c/ Redação
Foto: Arquivo

Com nova lei, TSE perde força contra os partidos em igualdade de gênero

O

Diário Oficial da União
publicou, na edição de
anteontem, (20), a Lei nº
13.831, que altera regras de
funcionamento dos partidos
políticos e anistia multas
daqueles que não aplicaram o
mínimo legal em projetos que

incentivam a participação de
mulheres na política. A estimativa
é que esse perdão possa chegar a
70 milhões de reais. O texto foi
sancionado pelo presidente Jair
Bolsonaro com um veto. No
sábado, o presidente disse que
não daria aval à anistia.

O projeto foi sancionado
pelo presidente Jair Bolsonaro na
última sexta-feira (17). A Lei dos
Partidos Políticos, de 1995, prevê
que as legendas devem investir
pelo menos 5% de recursos do
Fundo Partidário na promoção da
participação feminina na política,
que incluem gastos com eventos e
propagandas que estimulem e
igualdade de gênero na política.
O partido que não cumpria a regra
estava sujeito a multa. Com a lei
sancionada pelo presidente
Bolsonaro, os partidos ficam
livres dessa multa caso tenham
financiado candidaturas
femininas nas eleições do ano
passado.
Além da anistia, a nova lei
dá autonomia às legendas
partidárias para definir o prazo de
duração dos mandatos dos
membros dos seus órgãos
internos permanentes ou
provisórios. O texto também traz
outras mudanças nas regras de

organização partidária,
como a desobrigação de
diretórios municipais de prestar
contas à Justiça Eleitoral caso
eles não tenham registrado
movimentação financeira durante
o respectivo exercício.O único
veto presidencial ao projeto que
veio do Congresso Nacional trata
de um trecho que dava anistia em
caso de doações de servidores
públicos que ocupam cargos
comissionados.
O trecho vetado previa
anistia das devoluções, cobranças
ou as transferências ao Tesouro
Nacional "que tenham como
causa as doações ou
contribuições feitas em anos
anteriores por servidores

públicos que exerçam
função ou cargo público de livre
nomeação e exoneração, desde
que filiados a partido político".
Para vetar o trecho, o
governo argumentou limitação
fiscal. "A anistia é inoportuna no
atual quadro fiscal em virtude da
renúncia de receita dela
decorrente", diz trecho da
Mensagem Presidencial que
justifica a decisão. No sábado 17,
Bolsonaro, ao receber estudantes
na porta do Palácio da Alvorada,
negou que tivesse sancionado a
anistia.

A CANOA VIROU

Pescador morre afogado
nas águas do Rio Jauru
24H.PL c/ Redação

Foto: 24HP.L

LATRÔ EM ROO

Presa dupla que matou
vendedor de espetinhos
A Tribuna- MT

J

osé Roberto Barbosa
Rodrigues, 26, e Sirlei
Bonfim da Silva, 27, foram
presos na noite de anteontem,
(20) por investigadores da
Delegacia Especializada de
Roubos e Furtos, em
Rondonópolis.
A dupla é acusada do
crime de latrocínio (roubo
seguido de morte) que tirou a vida
do vendedor de espetinhos
Nelson Ferreira, 48. Os suspeitos
acreditavam que a vítima tinha
cerca de R$ 29 mil reais

guardados em casa.
De acordo com
informações da Derf, Sirlei
Bonfim teria morado na casa da
vítima em 2015 e era considerado
“amigo” de Nelson. Ainda
conforme a investigação, o crime
foi planejado há quase cinco
meses ao pensar que a vítima
tinha mais de R$ 20 mil reais em
casa. José Roberto frequentava o
local onde a vítima vendia
espetinhos em frente a um grande
supermercado na Avenida
Bandeirantes, em Rondonópolis.
Foto: Derf-Roo

Assaltantes homicidas José Roberto e Sirlei Bonfim da Silva

O corpo do vendedor de
espetinhos Nelson Ferreira foi
encontrado na manhã do último
domingo (19), na residência onde
ele morava de aluguel há mais de
10 anos no bairro Jardim das
Oliveiras. Vizinhos desconfiaram
da falta de movimentação na casa
e chamaram um policial civil que
também mora no bairro. O
mesmo pulou o muro da
residência e encontrou o homem
morto.
Nelson teria sido
assassinado por asfixia mecânica.
Os suspeitos usaram a própria
camiseta da vítima para mata-lá.
Conforme o chefe de
investigação da Derf, no último
sábado (18), José Roberto e a
vítima saíram juntos. Nesse
intervalo, Sirlei entrou na
residência e ficou à espera deles.
Na residência, os
suspeitos encontraram apenas R$
2 mil reais em dinheiro. Na fuga,
eles ainda levaram o celular e os
documentos pessoais da vítima.
O aparelho foi localizado na casa
de Sirlei.
Na delegacia, eles
confessaram o crime e devem
responder pelo crime de
latrocínio.
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BALCÃO240DENEGÓCIOS

Buscas continuam pelo corpo do afogado no Rio Jauru

A

Polícia Civil de
Araputanga foi procurada
por um morador de
Figueirópolis D'Oeste,
registrando o Boletim de
Ocorrência nº: 2019.150952 ,
referente ao desaparecimento de
seu irmão, com as iniciais D.MS.
27, solteiro, no Rio Jauru, fato
este, ocorrido por volta de 13h00
de anteontem, (20).
De acordo com o registro
policial, o comunicante e o
afogado, estavam em pescaria em
um rancho, no Rio Jauru, tendo
entrado num barco para descer o
rio e, após percorrer cerca de
trinta metros, a embarcação
balançou, fazendo água, levando
ambos a pular no rio em busca de
socorros.
Um deles nadou na frente
e, ao voltar seu olhar para trás, viu

o irmão distante cerca de
quatro metros, se afogando e,
voltou imediatamente, mas, ao
chegar próximo de onde o mano
estava, este afundou, não sendo
localizado.
Após o fato, o
sobrevivente saiu do Rio e
acionou seu sogro, que foi à
Indiavaí informar o fato à Polícia
e, posteriormente ambos
voltaram ao Rio Jauru para
continuar as buscas. Policiais
civis também estiveram no local
indicado, porém, a vítima ainda
não foi encontrada.
Foi acionado o Corpo de
Bombeiros de Pontes e Lacerda,
que imediatamente mandou
mergulhadores para o local, mas
o afogado ainda não havia sido
resgatado até o fechamento desta
edição.
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ÚLTIMO LANCE

Vermelhinho de Rondonópolis começou bem, parecia que a torcida assistiria uma goleada mas mineiros reagiram e desempate só saiu ao apagar das luzes

Colorado vence o rival
mineiro aos 90 minutos
O
S.N c/ Redação

Foto: Assessoria

União Esporte Clube
passou um sufoco,
mas conseguiu
derrotar seu adversário, a
Patrocinense de Minas Gerais
por 3 a 2, na noite de
anteontem, no Estádio Luthero
Lopes em Rondonópolis, pela
terceira rodada da primeira
fase do Campeonato Brasileiro
da Série D.
Tudo parecia ser fácil,
pois logo aos 4 minutos, o
Colorado Rondonopolitano
saiu saiu na frente, num lance
de Goteira, que aproveitou
lançamento na área, dominou e
bateu cruzado.
E parecia mesmo que

seria uma goleada em
casa, já que aos 14, o
Vermelinho de Roo ampliou,
com Léo Goteira.
O camisa 10 invadiu a
área, driblou os marcadores e
bateu forte, mas aos 27,
Tallyson tentou sair jogando,
mas acabou perdendo a bola na
intermediária.
Natan disparou e
chegou à linha de fundo. Em
seguida, cruzou na medida
para Rafael Tanque, dentro da
pequena área, diminuir para os
mineiros.
A Patrocinense chegou
ao empate logo no início do
segundo tempo. Os visitantes

iniciaram a jogada pelo
lado direito e, na sequência, a
bola foi cruzada rasteira na
área.
O zagueiro Oscar tentou
cortar e acabou marcando
contra. O União foi para o tudo
ou nada no final do segundo
tempo e conseguiu boas
chances nos minutos finais.
Porém, foi somente aos
44 que os mato-grossenses
fizeram o terceiro. A equipe
cobrou falta frontal da
intermediária na área da
Patrocinense. A bola chegou
limpa para Jefinho escorar de
cabeça e decretar a vitória.
Com o resultado, o União

OLHO NA LIDERANÇA

Após folga Dourado vai ao sul
encarar o Coritiba no sábado
S.N c/ Redação

O

treinador do Cuiabá,
Itamar Schülle, que
até o jogo do próximo
sábado diante do Coritiba, no
Paraná, terá quase duas
semanas de folga para entrosar

o elenco renovado com dez
novos jogadores recémchegados para o Campeonato
Brasileiro da Série B, mantém
o equilíbrio na programação de
treinos para não sobrecarregar
Foto: Arquivo-CEC

Dourado de Cuia, aproveitou folga na tabela para reforçar os treinos

os atletas.
Esta semana, por
exemplo, o cronograma prevê
apenas quatro treinos para os
atletas relacionados.
O Cuiabá teve treino em
dois períodos na segunda-feira
(20) e outros dois ontem e nesta
quarta-feira, apenas pela
manhã. À tarde, a previsão é de
descanso programado. O
Dourado viaja amanhã e até o
sábado apenas os jogadores
não relacionados para a partida
farão treinos em Mato Grosso.
O jogo contra o Coritiba
é no sábado às 10h00 (horário
de Mato Grosso) e será
decisivo para o Cuiabá se
manter na parte de cima da
tabela.
O Dourado está invicto,
soma 8 pontos em quatro
partidas e ocupa a terceira
posição no campeonato.
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União apostou no mando de campo, jogou folgado e quase empata em casa

A11, com 6 pontos. Já a
Patrocinense, que era a líder do
grupo, caiu para a segunda
colocação, com 4 pontos.
A Anapolina é a
terceira, com 4 pontos. O
Operário-MS está na lanterna
da chave, com 3.
Na próxima rodada, a

equipe de Rondonópolis volta
a enfrentar os mineiros. Desta
v ez, o man d o s er á d a
Patrocinense e a partida,
marcada para o próximo
domingo (26), será disputada
no estádio Pedro Alves do
Nascimento, em Patrocínio
(MG).
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1º Aninho Erze Jr
O casal Erze Souza e Ryvia Sodré receberam no fim de semana no Buffet Vivere, amigos e familiares para a
comemoração do primeiro aniversário do herdeiro Juninho, que teve sua festa regada de presentes,
decoração de super-heróis, doces, pula-pula, muita alegria, celebração e emoção no tradicional Parabéns
entoado pelos convidados. Que toda a felicidade do mundo esteja com você, que tenhas sempre muita paz,
muita saúde e amor e que possas durante toda tua vida aprender o que de bom teus pais têm para lhe ensinar.
Parabéns por seu primeiro aninho de vida! Confira alguns
momentos...

By Rosane Michels

Esotérico
Sol e Mercúrio deixam
To u r o e c o m e ç a m a
caminhar através de
Gêmeos, marcando o início
de um período de
movimento intenso na vida
social e aproximação de amigos. Novas
amizades podem ser feitas e as antigas
renovadas nesse período. Um projeto ou
contrato comercial pode ser negociado.

Sol e Mercúrio deixam
To u r o e c o m e ç a m a
caminhar através de
Gêmeos, marcando o início
de um período de bons
acordos e negociações
envolvendo o aumento de seus
rendimentos. O dinheiro chega com mais
facilidade nas próximas semanas. Um
novo contrato pode ser firmado.

Sol e Mercúrio deixam Touro e
começam a caminhar através
de seu signo, marcando o
início de um período de
movimento intenso na vida
social e encontros agradáveis
com os amigos. Você estará ainda mais
sociável e comunicativo, agitado e ansioso.
O momento pode estar relacionado com a
assinatura de um contrato.

Sol e Mercúrio deixam
To u r o e c o m e ç a m a
caminhar através de
Gêmeos, marcando o início
de um período de
interiorização e necessidade de estar
mais perto dos seus. Você vai preferir a
intimidade com quem ama a qualquer
compromisso social. Dias ótimos para
cuidar de si e da saúde.

Sol e Mercúrio deixam Touro e
começam a caminhar através
de Gêmeos, marcando o início
de um período de movimento
na vida social e nos projetos
em equipe. Um bom contato
comercial pode ser feito nas próximas
semanas, resultando rapidamente em um
novo projeto. Uma nova equipe de trabalho
pode ser criada.

Sol e Mercúrio deixam
To u r o e c o m e ç a m a
caminhar através de
Gêmeos, marcando o início
de um período em que os
aplausos farão parte de sua rotina. O
sucesso chega unido ao reconhecimento.
O período, que dura em torno de quatro
semanas, aponta para a melhora de sua
imagem profissional.

Sol e Mercúrio deixam Touro e
começam a caminhar através
de Gêmeos, marcando o início
de um período de movimento
em projetos de médio prazo,
relacionados à viagens e publicações.
Uma viagem pode ser marcada ou
realizada nesta fase. Seu otimismo e fé
serão renovados.

Sol e Mercúrio deixam Touro e
começam a caminhar através
de Gêmeos, marcando o início
de um período de bons acordos
e negociações envolvendo
suas finanças. Processos de divórcios e
inventários trazem benefícios à você e
sua vida. Uma nova parceria financeira
pode ser firmada.

Sol e Mercúrio deixam Touro e
começam a caminhar através
de Gêmeos, marcando o início
de um período de movimento
na vida social e nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O período, que
envolve algumas semanas, traz
benefícios a sociedades e parcerias
comerciais. Um namoro ou amizade
pode começar a qualquer momento.

Sol e Mercúrio deixam Touro e
começam a caminhar através
de Gêmeos, marcando o início
de um período de rotina
movimentada, especialmente no
trabalho. O período envolve bons
negócios e novos contratos. A saúde
passa também por um momento de
equilíbrio e tranquilidade.

Sol e Mercúrio deixam Touro e
começam a caminhar através
de Gêmeos, marcando o início
de um período de movimento
intenso e agradável na vida
social e aproximação de pessoas
interessantes e inteligentes. O momento
pode estar relacionado com um romance,
que começa a qualquer momento.

Sol e Mercúrio deixam Touro e
começam a caminhar através
de Gêmeos, marcando o início
de um período de movimento
intenso e agradável na vida doméstica e
nos relacionamentos familiares. O
período pode estar relacionado com a
compra ou venda de um imóvel de
família.

