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SEGURA PEÃO

Lançada a 52ª Exposição
Agropecuária de Cáceres
Foto: JCC/Divulgação

Em sua 52ª edição, a Exposição Agropecuária, Industrial e
Comercial de Cáceres, uma das maiores festas da cidade se
consolidou como um importante evento do agronegócio,
gastronomia e entretenimento da região. Isso tudo, foi destacado por
autoridades que fizeram uso da palavra durante o lançamento oficial
que aconteceu na manhã de sábado. Página 03

SAÚDE

Projetos apresentados na ALMT garantem
melhores condições para partos normais

Foto: Ilustrativa

Cerimônia de lançamento da ExpoCáceres 2018

Sala de parto humanizado

ENEM

Inscrições para SiSU começam hoje

As mães mato-grossenses passam a contar com mais duas
leis que regulamentam o parto normal ou humanizado nas unidades
de saúde do Estado. Página 06

Foto: Divulgação

A abertura das
inscrições do Sistema de
Seleção Unificada (SiSU)
começam nesta terça-feira,
23 de janeiro. A mudança
foi anunciada quinta-feira
pelo ministro da Educação,
Mendonça Filho. Página 03
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ESPORTES

Inscrições começam hoje e seguem até sexta-feira 26

FALTA DE SEGURANÇA

Ação do MPE busca garantir lotação
exclusiva de delegado em Porto Esperidião
Foto: Arquivo

Aproximadamente 300 boletins de
ocorrências estão pendentes de instauração e
apuração por falta de delegado na comarca de Porto
Esperidião, que também abrange o município de
Glória D´Oeste. Página 05
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Porto Esperidião sem delegado
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O Brasil nunca foi capitalista!
Marx sabia que qualquer
possibilidade concreta de se construir o
socialismo real dependeria do esgotamento do
sistema capitalista, ou seja, ele precisava ser
instalado e promovido até seu ponto máximo
de evolução das forças produtivas e da tomada
de consciência das forças vivas da sociedade
de que não seria mais possível avançar sem a
abolição da propriedade privada em larga
escala dos meios de produção, que nada tem a
ver com sua casa, sua loja ou escritório,
tampouco sua esposa e filhos.
Tratam-se daquelas propriedades que
de tão fora da realidade daquilo que 90% da
população mundial usufrui acaba por
engessar a economia, impedindo que ela
cumpra seus objetivos fundamentais de
garantir acesso para todos aos bens móveis e
imóveis de consumo, essenciais para uma
vida digna, mesmo que não haja uma
planificação radical, e uns possam ter mais do
que os outros, a depender do esforço e da
necessidade de cada um.
O que não pode haver é um quadro
onde alguns têm tanto capital que não sabem
sequer o que fazer, assim como não levarão
consigo para a eternidade, sem falar que
muitas vezes torna-se motivo de conflitos
homéricos entre os sucessores, famintos por
abocanhar a fatia mais recheada da fortuna
deixada; enquanto outros tenham tão pouco
que além de não ter o que deixar, igualmente
não têm o que dar no presente para os seus
filhos, que, sem expectativas de herança,
perdem até a expectativa de vida, por
desnutrição, doenças sanitárias, entre outras
"causa mortis" precoces, invertendo a ordem
natural da vida, levando os pais a enterrarem
os próprios filhos.
Lembrando que o capitalismo em
questão seria aquele que nutre a livre
iniciativa e concorrência leal, a proibição do
monopólio e do oligopólio, inclusive da terra,
e sabe que a miséria é muito mais cara para o
sistema, como raiz de convulsões sociais, do

JUIZ LEIGO/RECURSO
O juiz José Eduardo Mariano, diretor
substituto do Foro da Comarca de Cáceres,
tornou pública a relação de inscrições
deferidas do processo seletivo para
credenciamento de juiz leigo. A publicação
consta do Diário da Justiça Eletrônico
(DJE) desta sexta-feira (19 de janeiro). O
candidato que tiver a inscrição indeferida
poderá interpor recurso no prazo de dois
dias úteis, contados a partir da publicação
deste edital. O recurso contra o
indeferimento deverá ser enviado para o email: caceres.5vara@tjmt.jus.br. O recurso
também poderá ser levado pessoalmente às
dependências do Fórum (Diretoria). Serão
necessárias duas vias do documento, uma
para protocolo interno e a outra para
comprovante do candidato, com aviso de
recebimento por parte do órgão. O aviso de
recebimento somente poderá ser firmado
por membro da Comissão do Processo
Seletivo ou pessoa com autorização
expressa para esta finalidade.
FESTIVAL DE FLORES
Mais uma vez em Cáceres acontece o
Festival de Flores. Marcado para o período
de 2 a 10 de fevereiro, o festival tem como
objetivo angariar fundos para projetos
sociais. O evento acontecerá no espaço da
Lanchonete e Sorveteria Cor e Sabor, sito a
Rua Padre Cassemiro. Como acontece em
todos os festivais, será comercializado
flores e plantas de diversas espécies com
variados preços.
PRAZOS PROCESSUAIS
Os prazos processuais no Poder Judiciário
voltam a correr normalmente a partir desta
segunda-feira (22 de janeiro). Também
desde ontem o Poder Judiciário de Mato
Grosso retoma as audiências e sessões de
julgamento na sede do Tribunal de Justiça e
nas 79 comarcas. O Pleno do Tribunal de
Justiça realiza no dia 25 de janeiro (quintafeira), a primeira sessão extraordinária
administrativa, às 13h30, e em seguida, às
14h, a sessão ordinária judicial, ambas no
Plenário 1.
SOB NOVA DIREÇÃO
Assumiu oficialmente a direção do Detran
MT, Thiago França, que foi secretário de
trânsito na capital durante a gestão de
Mauro Mendes. Com ele assumiu também
o cargo de diretora de Habilitação Jakeline
Simi Espírito Santo.
MT EM DESTAQUE
A revista nacional de negócios Exame,
destacou a Secretaria de Estado de Gestão
pelo trabalho realizado com o Coach na
Gestão Pública. A reportagem aborda o
panorama da busca pela produtividade e
qualidade dos serviços no setor público do
País, e cita Mato Grosso pelo resultado
animador com a implantação do coaching
no serviço público. Em Mato Grosso o
programa de Liderança e Coaching para os
Gestores Públicos teve início em
novembro de 2015 com o objetivo de
transformar gestores públicos em líderes
coaches, e assim contribuir com
transformação da cultura do setor público.
Em sua 18ª edição, o programa já capacitou
mais de 400 líderes e atendeu mais de 20
secretarias do Estado.

que a garantir o mínimo existencial para cada
um subsistir às adversidades econômicosociais da vida na Terra.
Portanto, no Brasil, o que o
pensamento conservador, na verdade, o
retrógrado defende, não chega nem perto da
perspectiva clássica do liberalismo
econômico, ante-sala do capitalismo. Tem
muito mais afinidade com o feudalismo, o
coronelismo, patrimonialismo e a plutocracia.
Eles sequer sabem que os direitos
civis duramente atacados por eles daqueles
que não se adequam aos padrões sectários e
ortodoxos de uma sociedade que esconde e
tem vergonha da sua própria diversidade são
fundamentos básicos do Estado moderno,
constituído, a princípio, pelos liberais, que
escreveram a bico de pena a Declaração dos
Direitos dos Homens e do Cidadão de 1789,
na França, e deram o pontapé no iluminismo.
Programas de distribuição de renda
mínima e de quotas raciais foram gestados,
nada mais, nada menos, pelo Banco Mundial,
grande representante do neoliberalismo
contemporâneo.
A instituição de conselhos gestores
de políticas públicas e de direitos, a
democracia participativa e semidireta, longe
de serem conspirações bolivarianas, estão em
perfeita consonância com os mecanismos de
controle social existentes na Europa, talvez
até na China.
A valorização do trabalhador,
representada por direitos, garantias e
benefícios diversos, nos países com melhores
IDH do Mundo, como os países escandinavos
e o Canadá, por exemplo, são vistos como
investimento que aquece e dinamiza as
economias locais, não como gargalos que
bloqueiam o crescimento de qualquer país.
Exemplo bem claro e didático é o da
Alemanha, hodiernamente sendo a economia
mais pujante e líder disparada da União
Européia, tendo atropelado a Inglaterra, eis
que lá a hora trabalhada do empregado do

chão da fábrica é muito mais cara do que a
nossa, não impactando e/ou comprometendo
em nada sua altíssima competitividade nas
redes globais do comércio exterior, menos
ainda prejudicado seu mercado consumidor
interno.
Na verdade, no Brasil, vende-se
muitas falácias, compradas até de graça por
parte abundante da população, sobretudo da
classe média alienada e das nossas elites
atrasadas. E neste momento vivenciamos
umas das ondas mais avassaladoras de
alienação e retrocesso, mediante o
emburrecimento de muita gente, a
desindustrialização acelerada do nosso
parque produtivo e o acúmulo de capital como
não visto desde o período das capitanias
hereditárias.
O mais alarmante, porém, não é ver a
ganância e inescrupulosidade dos bandidos de
altíssimo escalão, no entanto, a passividade e
até concordância de uma parte expressiva da
população que aderiu ao engodo de que o país
seria reposto nos trilhos, que o mal maior seria
banido, que a política de "austeridade fiscal" e
as reformas promovidas pela quadrilha que
tomou de assalto Brasília, sem se submeter ao
processo democrático, por mais que ele possa
ser falho, porém, financiada pesadamente,
com o compromisso de dar a contrapartida,
pagar a fatura do impeachment e da
manutenção do governo Temer até aqui.
Todos estamos pagando com a
receção da economia, com o sumiço do
dinheiro da praça, com os juros extorsivos e
acachapantes dos bancos, com o preço da
gasolina, da luz e da compra do mercado.
E você ainda acha que não foi um
golpe? Sem falar de partidos contra partidos,
mas de crápulas travestidos de representantes
da vontade popular, contra o próprio povo que
alegam representar.
Renovação total em Brasília, já!
Paulo Lemos é advogado

A doce ilusão da solidão
As pessoas estão querendo viver da
individualização de uma parte do todo, mas
esquecem-se de que viver não é reunir todos
os conhecimentos em busca de um único
ideal.
Sair por ai em busca de um sonho que
se sonha sozinho, seria como individualizar
as escolhas, como se no mundo só existisse
uma pessoa, sendo possuído pelo vício de
apagar as possíveis possibilidades de união,
pois para quem foge de relacionamentos,
todo resume em um mundo mental que se
imagina existir.
Pior é que muitos se esquecem de
adquirir a capacidade de envolver-se pela
simplicidade de um sentimento que vem do
coração, onde a matemática não tem lógica,
pois um vira dois e dois se fundem em uma só
pessoa, o importante é não ser um renunciador
de relacionamentos, pois a solidão é a maior
forma de egoísmo.
Fugir da desorganização do trânsito e
dos transtornos das cidades grandes, desistir
da “modernidade do mundo” que pulsa e vive
na dependência dos relacionamentos, fugir
das rotinas e desistir dos problemas humanos
criados pelos humanos, fica a pergunta: para
onde ir? Por onde andar, para onde ir, não terá
a liberdade almejada, pois com o passar dos
dias entenderá que esse lugar que procura não
existe, e logo estará fazendo as malas e
voltando para casa.
Por onde andar irá levar consigo a

incansável busca de relacionamentos e logo,
logo estará falando sozinho, pois a solidão
traz para si, apenas o isolamento do mundo, e
com passar dos dias, resta o “choque de
realidade” , e a certeza a tentativa de fuga, é
apenas mais uma frustrada tentativa de fuga
de si mesmo.
Mas, para onde você for, levará
contigo, os problemas não resolvidos, a
possibilidade de reencontros e a força do
reiniciar; o desejo pela realização de novos
sonhos; ou engavetar os que não foram
realizados, tudo, mas tudo estará a lhe esperar
para mais uma tentativa, e se não desistir,
talvez um dia, aquela tal felicidade que
alguém lhe falou e que você procura, ainda
estará a lhe esperar, no resultado final é não
desistir de você mesmo.
As pessoas estão querendo viver da
individualização de uma parte do todo, mas
esquecem-se de que viver é reunir todos os
conhecimentos em busca de um único ideal.
Sair por ai em busca de um sonho que se sonha
sozinho,
seria como individualizar as
escolhas, como se no mundo só existisse uma
pessoa, sendo possuído pelo vício de apagar
as possíveis possibilidades de união, pois para
quem foge de relacionamentos, todo resume
em um mundo mental que se imagina existir.
Pior é que muitos se esquecem de
adquirir a capacidade de envolver-se pela
simplicidade de um sentimento que vem do
coração, onde a matemática não tem lógica,
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pois um vira dois e dois se fundem em uma só
pessoa, o importante é não ser um renunciador
de relacionamentos, pois a solidão é a maior
forma de egoísmo.
O importante, é entender que somos
seres sociáveis, o compartilhamento é chave
da existência e lembre-se que a felicidade vem
através do amor em todos os seus sentidos,
principalmente porque uma das motivações
em prolongar os nossos dias nesta existência,
é distribuir as nossas realizações e conquistas
com as pessoas que amamos.
A passagem pela vida resume em
saber participar de um mundo em que se
aprende jogar, ganhar e perder, pois são
através desses resultados que o nosso coração
nos ensinará a suportar as dores das derrotas e
as alegrias das vitórias.
Ao desfazer dos pactos sociais, temos
que estar preparados para suportar as dores da
solidão, pois andes de transformar em
andarilhos temos que saber para onde vamos e
começar a construir uma base espiritual, pois
nesse caminho em busca da individualidade,
sempre perdemos pessoas e coisas que
amamos, por isso, o melhor decisão é preparar
a alma para as possíveis perdas, pois ainda não
ouvi ninguém falar que a solidão é a melhor
companheira.
Economista Wilson Carlos Fuáh – É
Especialista em
Recursos Humanos e
Relações Sociais e Políticas. Fale com o
Autor: wilsonfua@gmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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SEGURA PEÃO

De acordo com a organização dos show o primeiro lote de passaporte para os quatro shows custa R$ 70,00 e pode ser dividido em 5 vezes no cartão

Lançada a 52ª Exposição
Agropecuária de Cáceres
Da Redação
Foto: JCC

A

cerimônia de abertura, no
auditório do Sindicato Rural de
Cáceres, no Parque de
Exposições e Eventos Dr. José
Rodrigues Fontes, contou com a
presença das entidades ligadas a
ExpoCáceres, produtores rurais,
imprensa, autoridades civis e militares e
lideranças políticas.
A ExpoCáceres que acontece
no período de 08 a 12 de Agosto traz uma
diversificada programação. Como já é
tradicional das festas, a atração fica por
conta dos rodeios, shows, feira
gastronômica, julgamento do cavalo
pantaneiro, exposições de animais,
prova de laço, leilões, Agrotec, doma
nacional, oficina de artesanatos e
workshop. O presidente do Sindicato
Rural, Jeremias Pereira Leite, em seu
discurso ressaltou o papel dos primeiros
agricultores da região para que o campo
tivesse a força que tem hoje.
“Se nesta manhã estamos
lançando a 52ª ExpoCáceres é porque lá
atrás um grupo de produtores uniu
forças e abriu a porteira da produção,
mostrando para todo o Brasil o
verdadeiro potencial do agronegócio da
nossa região. O presidente também
destacou a importância da exposição

retorno pra cidade se multiplica para dez
milhões, essa conta poucos fazem.
"Esse investimento é visto por
muitos como gasto indevido do
governo, mas na verdade esse
investimento aquece o comércio,
movimenta a economia da cidade, o que
gira em uma semana, levaria 4 meses, e
quem trabalha com o comércio sabe bem
disso, frisou.
Na solenidade de lançamento,
a empresa Pedro Correia Produções,
anunciou a grade de shows que vai
sacudir as cinco noites da ExpoCáceres.
Vão cantar no dia 8 Aviões, Wesley
Safadão (9), Paula Mattos (10), Anitta

FESTIVAL DE PESCA

Lançamento do 37º FIPe está
previsto para o mês de abril

Jeremias Pereira Leite - Presidente do Sindicato Rural de Cáceres

para integrar a população com o mundo
do agronegócio, uma das principais
bases da economia do país.
Igualmente a vice-prefeita
Eliene Liberatto Dias, enfatizou a
importância da ExpoCáceres, não só

Joner Campos

para o homem do campo, mas para o
desenvolvimento da cidade.
O Deputado Estadual Dr.
Leonardo, enfatizou que a parceria do
governo é fundamental, as vezes o
governo investe hum milhão, mas o

ENEM

Inscrições para SiSU começam hoje
Nataniel Zanferrari

A

abertura das inscrições do
Sistema de Seleção Unificada
(SiSU) começam nesta terçafeira, 23 de janeiro. A mudança foi
anunciada quinta-feira pelo ministro da
Educação, Mendonça Filho.
O prazo para que os
participantes do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) tentem uma vaga
na Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) será de terça (23) a
sexta-feira (26).
Inicialmente, o prazo para
registrar a nota no sistema do SiSU seria
de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. O
anúncio foi feito na entrevista coletiva
para divulgar as notas do Enem de 2017,
que foram liberadas às 12 horas (horário
de Brasília).
De terça-feira, 23 de janeiro, a
sexta-feira, 26 de janeiro, as inscrições
para a Unemat poderão ser feitas pelo
SiSU, diretamente no site do Sistema:
h t t p : / / s i s u . m e c . g o v. b r / . N ã o é
necessário pagar taxas.
Para ingresso no primeiro
semestre de 2018, a Unemat utiliza as
notas do Enem/SiSU. São oferecidas
2.420 vagas em 60 cursos de graduação
presenciais, desenvolvidos em 11
câmpus, em todas as regiões do Estado
de Mato Grosso.
Como proceder - Para participar, é

(11) e encerrando a festa no dia 12 se
apresentam Conrado e Aleksandro com
portões abertos.
Ainda foi apresentado pela
Pedro Correio Produções a realização do
Encontro de Violeiros, que acontece nos
dias 13 e 14 de Julho, e reunirá as
melhores músicas de raiz, um evento
para as famílias cacerenses.
De acordo com a organização
dos show o primeiro lote de passaporte
para os quatro shows custa R$ 70,00 e
pode ser dividido em 5 vezes no cartão.
Ainda concorrerão por noite a R$
5.000,00 em dinheiro, pra quem estiver
presente na hora do sorteio.

necessário ter tirado nota acima de zero
na redação do Enem 2017. Como nos
anos anteriores, cada candidato poderá
se inscrever em até duas vagas,
especificando a ordem de preferência e o
turno no qual pretende estudar. Também
é necessário definir qual a modalidade
no qual o aluno se encaixa: ampla
concorrência ou alguma relativa às
ações afirmativas (com critérios étnicos
ou sociais).
Cursos ofertados pela Unemat:
Administração: Diamantino, Juara,
Nova Mutum, Sinop e Tangará da Serra;
Agronomia: Alta Floresta, Cáceres,
Nova Mutum, Nova Xavantina e
Tangará da Serra; Arquitetura e
Urbanismo: Barra do Bugres; Ciências
Biológicas: Alta Floresta, Cáceres,
Nova Xavantina e Tangará da Serra;
Ciência da Computação: Alto Araguaia,
Barra do Bugres e Cáceres; Ciências
Contábeis: Cáceres, Nova Mutum,
Sinop e Tangará da Serra; Ciências
Econômicas: Sinop
Direito: Alta Floresta, Barra do Bugres,
Cáceres, Diamantino e Pontes e Lacerda
Educação Física: Cáceres e Diamantino;
Enfermagem: Cáceres, Diamantino e
Tangará da Serra; Engenharia Civil:
Nova Xavantina, Sinop e Tangará da
Serra; Engenharia de Alimentos: Barra
do Bugres; Engenharia de Produção

Agroindustrial: Barra do Bugres
Engenharia Elétrica: Sinop; Engenharia
Florestal: Alta Floresta; Geografia:
Cáceres e Sinop; História: Cáceres;
Jornalismo: Tangará da Serra; Letras:
Alto Araguaia, Cáceres, Pontes e
Lacerda, Sinop e Tangará da Serra;
Matemática: Barra do Bugres, Cáceres e
Sinop; Medicina: Cáceres; Pedagogia:
Cáceres, Juara e Sinop; Sistemas de
Informação: Sinop; Turismo: Nova
Xavantina; Zootecnia: Pontes e
Lacerda.
Ações afirmativas - Do total de vagas, a
Unemat reserva 25% para candidatos
que se autodeclaram pretos ou pardos,
5% para indígenas, 30% para candidatos
oriundos de escolas públicas e 40% para
ampla concorrência.
Resultados- Os resultados serão
publicados no dia 29 de janeiro.
Lista de espera- As vagas
eventualmente não ocupadas ao final da
chamada regular serão preenchidas
mediante utilização da lista de espera
disponibilizada pelo SiSU.
O candidato deverá
obrigatoriamente confirmar no SiSU o
interesse pela vaga, durante o período de
29 de janeiro a 7 de fevereiro,
especificado no Edital da Secretaria de
Educação Superior do Ministério da
Educação.

S

egundo o planejamento do
secretário de Indústria, Comércio,
Meio Ambiente e Turismo
(SICMATUR) de Cáceres, Junior Cesar
Trindade, a 37ª edição do Festival
Internacional de Pesca Esportiva deverá
ser lançada oficialmente no mês de abril,
porém ainda sem data prevista.
O maior evento de Cáceres e
região vai acontecer de 06 a 10 de junho,
e a licitação da empresa que vai explorar
os serviços de shows do evento
acontecerá nos próximos 45 dias.
“Minha maior preocupação é
com os torneios de pescas, e com as
premiações do evento. A intenção é
atrair novamente os competidores de
todas as regiões do Brasil, como era
antes, e para que isso ocorra os prêmios
devem ser o principal atrativo”, afirmou
Junior Trindade.
Ainda de acordo com o

secretário, o importante é que haja o
resgate do festival, e de suas principais
atrações que são os torneios de pesca,
como a de canoa e a motorizada.
“Este ano inovaremos, com a
pescaria para Portador de Necessidades
Especiais (PNE), e continuaremos com
as provas de pescaria nas categorias
infantil, adultos e os nosso idosos”,
destacou.
Em 2017 Cáceres recebeu o
título de Capital Nacional da Pesca
esportiva, título conferido pelo
RankBrasil.
A equipe da Secretaria de
Indústria, Comércio, Meio Ambiente e
Turismo (SICMATUR) de Cáceres
(Sicmatur), já esteve em diversos
eventos no ano passado pelo país
divulgando o Fipe 2018, no intuito de
fortalecer a marca do maior evento da
região sudoeste.
Foto: Divulgação

O FIPe acontece no período de 06 a 10 de junho

Foto: Arquivo

Unemat oferece 2.420 vagas em 60 cursos de graduação presencial
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Corpo de mulher é encontrado Adolescente leva tiro na cabeça
sem vida no Bairro São Luis após briga por causa de pipa

N

este sábado, por volta do
meio dia, via CIOSP a
PM foi acionada com
informações de uma mulher em
óbito na Rua Filinto Muller, no
Bairro São Luis. Chegando no
local, os policiais constataram a
veracidade dos fatos. A vítima
que se encontrava nua, deitada de
bruços foi identificada como
sendo Silvani Maria de Souza
Menacho de 35 anos. O corpo
estava próximo de uma moto
Titan, placa NVT 5193com a
CRLV. Isolado a área, a guarnição
solicitou a presença da Polícia
Civil e Politec para realizarem os
trabalhos de praxes. O caso segue
sob investigação da Civil.
(Redação - Foto: Reprodução)

A

dolescente de 17 anos
levou um tiro na cabeça e
o irmão dele, de 20,
escapou por pouco de também ser
alvejado após uma discussão por
causa de pipa com outros jovens.
A ocorrência foi
registrada pela Polícia Militar no
início da noite deste domingo
(21), por volta 20h, em Cuiabá,
no bairro Nova Esperança. Os
irmãos R.S.R., 20, e D.S.R., 17,
tinham passado a tarde soltando
pipa na praça multiuso do bairro.
Foi quando tiveram um
desentendimento com outros
jovens e resolveram ir embora
para casa de bicicleta. No
caminho, foram acuados por dois
veículos VW Gol, sendo um preto
e um branco. Do carro preto,

desceu um rapaz armado que
atirou contra o adolescente. O
irmão dele saiu correndo e
conseguiu escapar. Os carros
saíram do local em disparada.
Robson voltou para
socorrer o irmão, que ainda
estava inconsciente. Chegou a
dizer que sabe quem atirou, mas
logo desmaiou. A PM chegou ao
local e chamou o Samu, que
transportou o jovem inconsciente
e em estado grave para o ProntoSocorro Municipal de Cuiabá
(PSMC). O caso foi registrado
pela PM na Cental de Flagrantes.
A Delegacia de Homicídios e
Proteção à Pessoa (DHPP) vai
apurar a tentativa de homicídio.
(Fonte:Keka Werneck e Foto:
Gazeta Digital)

Acidente entre moto e caminhão
termina em morte na BR 070

A

cidente na Serra do
Mangaval ceifa a vida de
mais um motoqueiro que
colidiu com caminhão na BR 070.
O fato aconteceu na tarde de
sexta-feira, por volta das 15h.
Damião Pereira Pires, de 52 anos,
condutor do caminhão, placas
DTD 5202 de São Paulo, relatou a
Polícia Civil que no momento do
acidente ele seguia
Cuiabá/Cáceres e o motoqueiro
no sentido contrário,
quando
trafegava pela Serra do
Mangaval, chovia muito, vindo o
motoqueiro perder o controle e
bater de frente com seu
caminhão, sendo arremessado
por cima da guard rail, caindo na
ribanceira. Com a batida a moto
ficou totalmente destruída
vitimando Cleucio Pereira da
Silva de 41 anos, morador do

Distrito da Sadia. O motorista do
caminhão ainda informou que o
acidente aconteceu numa curva,
mas foi orientado por outros
motoristas que tirasse o caminhão
do local para evitar outro

acidente. Diante dos fatos o
condutor do caminhão foi
encaminhado a delegacia para
providências e o corpo da vítima
ao IML. (Redação - Foto:
Reprodução)

Homem que descaracterizou
veículo é detido pela polícia

P

elas informações, o homem teria um carro
Gol, modelo G3, mas estava batido e
comprou outro veículo de mesma marca e
modelo. A parte de peças, incluindo chassi, foi
deixado e o restante foi substituído pelo carro
comprado. De acordo com a Polícia, a alteração
de característica de veículo sem autorização do
Detran foi identificada após uma denúncia
anônima. Em vistoria no veículo, a Polícia
identificou as irregularidades e comprovou que
as partes haviam sido modificadas, inclusive os
vidros que compreendem uma numeração de
identificação. A identidade do homem não foi
divulgada.
(Fonte to: TVCO - Foto: Ilustrativa)
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FALTA DE SEGURANÇA

O MPE afirma que os municípios estão sem delegado há mais de um ano

Ação do MPE busca garantir lotação
exclusiva de delegado em Porto Esperidião
Assessoria

Foto: MPE

MPE deu prazo de 30 dias para Estado lotar um delegado de polícia para Porto Esperidião

I

nquéritos policiais não estão
sendo instaurados devido à
ausência da autoridade policial
para coordenar e direcionar as
investigações. A situação, segundo o
Ministério Público, é preocupante e
motivou a propositura de ação civil
pública contra o Estado.
O MPE afirma que os
municípios estão sem delegado há
mais de um ano.
Atualmente, é o delegado de
Polícia do município Mirassol
D'Oeste/MT quem responde pela
Delegacia de Porto Esperidião e

Glória D'Oeste. A distância entre as
cidades é de 70 Km.
“Embora seu esforço seja
reconhecido pela população, não há
dúvidas de que a distância entre as
Comarcas, bem como o próprio
acúmulo de serviço das Delegacias
dos quatro municípios (Porto
Esperidião, Glória D'Oeste,
Mirassol D'Oeste e Curvelândia),
não permite ao delegado
desenvolver as atividades da forma
que a população necessita”, afirmou
o promotor de Justiça Alexandre
Balas.

Segundo ele, no primeiro
semestre do ano passado constavam
na Delegacia de Polícia Civil de
Porto Esperidião 202 inquéritos
policiais, muitos deles instaurados
ainda no primeiro semestre de 2016,
e 27 termos circunstanciados de
ocorrência. “Nos últimos anos, a
atividade da Delegacia consistiu em
dar andamento nos inquéritos de
réus presos e em alguns de grande
repercussão social, através do
hercúleo trabalho dos poucos
servidores lotados na Delegacia, sob
a "supervisão" da autoridade policial
que permanece em torno de 70 km de
distância”, acrescentou.
O promotor de Justiça
destaca que, devido à proximidade
da área de fronteira, os municípios
localizados na região de Porto
Esperidião sofrem com o tráfico de
entorpecentes.
Na ação, o MPE requer a
concessão de medida liminar para
que o Estado seja compelido a lotar,
no prazo de 30 dias, um delegado de
Polícia em Porto Esperidião com
dedicação exclusiva na comarca.
DADOS: O Município de Porto
Esperidião/MT compreende
aproximadamente 5.815 mil km² de
território, segundo divulgado pelo
IBGE, e a população estimada para
2016 foi de mais de 10.950 mil

habitantes, dividida entre a zona
urbana e a rural.
A zona rural do município é
composta por 21 localidades rurais.
Já o município de Glória
D'Oeste/MT possui extensão
territorial de 835 km² e uma

população de mais de três mil
habitantes. Os dois municípios estão
localizados próximos a Pontes e
Lacerda, Figueirópolis D´Oeste,
Mirassol D´Oeste e Cáceres, na
região de fronteira com a Bolívia.

MOTIVAÇÃO FÚTIL

Polícia Civil prende jovens por homicídio
fútil em Nossa Senhora do Livramento

Assessoria

D

ois jovens acusados de um
homicídio foram presos
pela Delegacia de Polícia de
Poconé, nesta sexta-feira (19),
durante operação de cumprimento
de mandados de busca e apreensão
domiciliar. Os suspeitos Higor Silva
Santos, 19, e Kenys Francisco
Pereira, 24, foram presos no bairro
João Godofredo.
Os dois estavam com
mandado de prisão preventiva, da
Comarca de Várzea Grande, pelo
assassinato de Manoel dos Santos
Bastos, 55 anos, ocorrido no dia 21
de maio de 2017, na comunidade de
Lavrinhas, na Fazenda Cabeceira
do Brinquinho.
O crime teve motivação
fútil. Segundo testemunhas ouvidas

no local, por volta das 20 horas,
daquele dia, a vítima que trabalhava
na propriedade, juntamente com os
dois suspeitos, ocasião que ingeriam
bebida alcoólica e a vítima pediu aos
suspeitos para irem ao bar buscar
mais bebidas e cigarro. Os dois
investigados retornaram apenas com
a bebida e alegaram que perderam o
cigarro na estrada. A vítima não teria
gostado e diante disso entrou na casa
e pegou uma faca, saindo correndo
atrás dos suspeitos pela mata.
No outro dia, o corpo da
vítima foi encontrado, cerca de 2
quilômetros da fazenda, caído a
beira da estrada. Os suspeitos
também tinham sumido da fazenda.
Os dois presos estão à disposição da
Justiça na Cadeia de Poconé.
Foto: Ilustrativa

Suspeitos foram presos pela Delegacia de Polícia de Poconé

AÇÃO SOCIAL

Idosos e deficientes que recebem benefício da
Previdência Social devem realizar cadastro único

Assessoria

A

prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria
Municipal de Assistência
Social, informa a todos os idosos
acima de 65 anos e deficientes (que
recebem benefício da previdência
social) e que não receberam o 13º
salário, da necessidade de realização
do CADASTRO ÚNICO.
O cadastramento pode ser
feito na CECAD - Central do
Cadastro Único, situada a Rua
Comandante Balduino n 685 –
Centro de Cáceres no antigo prédio
do SEBRAE.
Caso o beneficiário tenha
alguma dificuldade de
deslocamento, a inscrição pode ser
feita pelo responsável familiar. Basta
apresentar o CPF de todas as pessoas

que moram na residência com o
beneficiário.
A não realização do cadastro
pode implicar em sanções como:
bloqueio ou cancelamento do
benefício (Benefício de Prestação
Continuada –BPC).
O Cadastro Único – porta de
entrada para mais de 20 programas
sociais – é um instrumento que
identifica as famílias de baixa renda,
permitindo que o governo conheça
melhor a realidade socioeconômica
de cada uma delas. Nele, são
registradas as características da
residência, a identificação de cada
pessoa, a escolaridade, a situação de
trabalho e renda, entre outras
informações. Mais Informações
através do fone (65) 98464 0045.
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SAÚDE

A proposta dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os hospitais e maternidades, públicos e privados, terem sala adequada para a realização de parto natural ou humanizado

Projetos apresentados na ALMT garantem
melhores condições para partos normais
Assessoria
Foto: Arquivo

A

s duas leis foram
sancionadas pelo
governador Pedro
Taques (PSDB) e publicadas no
Diário Oficial da última quartafeira (17), as Lei nº 10.675 e Lei
nº 10.676 dispõem sobre a
presença de doulas na hora do
parto e sobre as instalações para
a realização dos partos normais
o u h u m a n i z a d o s ,
respectivamente.
A Lei nº 10.675 é
oriunda do Projeto de Lei
198/2016, de autoria do
deputado Wancley Carvalho
(PV), que buscou regulamentar

a presença de doulas durante o
parto. No texto apresentado
pelo parlamentar e sancionado
pelo governador, as
maternidades, da rede pública e
privada, ficam obrigados a
permitir a presença de doulas
durante todo o período de
trabalho de parto, parto e pósparto imediato, sempre que
solicitadas pela parturiente, sem
ônus e sem vínculos
empregatícios com os
estabelecimentos acima
especificados.
Alguns itens da proposta
do deputado foram vetados por

vício de constitucionalidade,
mas não alteram a essência do
projeto de garantir a presença da
profissional na hora do parto
sem excluir o direito da
parturiente a ter um
acompanhante, fora a doula.
O outro projeto
sancionado, Lei nº 10.676,
decorre da proposta do
deputado e presidente da
Assembleia Legislativa,
Eduardo Botelho (PSB), o PL
248/2016. A proposta dispõe
sobre a obrigatoriedade de
todos os hospitais e
maternidades, públicos e

Taques sancionou as duas leis que regulamentam o parto
normal ou humanizado nas unidades de saúde do Estado

privados, terem sala adequada
para a realização de parto
natural ou humanizado.
De acordo com o
parlamentar, ao oferecer
ambientes adequados à
realização desses
procedimentos, criam-se
condições adequadas às
mulheres que desejam parir
seus filhos de forma natural, em
um ambiente hospitalar,
propiciando comodidade e
segurança para qualquer tipo de
intercorrências que puder
existir.
A l e i 1 0 . 6 7 6
regulamenta que as
maternidades e hospitais
públicos tenham pelo menos
uma sala adequada para a
realização dos partos normais
ou naturais, com iluminação
ambiente, caixas de som,
banheira descartável, cama
adequada para parto, cavalinho
e tantos outros métodos não
farmacológicos para alívio da

dor.
A gestante Patrícia
Sanches, está com 15ª semana
de gravidez e ainda não decidiu
como será o parto de seu
primeiro filho ou filha. Mas
para ela, o mais importante é ter
informações sobre todas as
possibilidades e o direito de
decidir. “O parto normal ainda é
visto de forma anormal e isso eu
acho errado.
A mulher precisa ter
assistência, estrutura e para
poder decidir. Mas também é
preciso ter ciência que, muitas
vezes, a decisão final depende
da saúde do bebê e dela”, afirma
Patrícia.
Sobre as leis, Patrícia
acredita que sejam mais um
passo para garantir o acesso a
um parto mais seguro e
confortável.
“Faz muita diferença o
apoio dos profissionais e a
infraestrutura do local”, resume
Patrícia.
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PERERECA

Heverton Santos de Oliveira, conhecido como Heverton Perereca, foi preso na quinta-feira (18), no intervalo de jogo na Arena Pantanal

Goleiro continua preso por não pagar
pensão alimentícia aos filhos em Cuiabá
Globo.com

Foto: Lucas Ninno/Secom-MT

O

goleiro Heverton Santos
de Oliveira, de 39 anos,
conhecido como
Heverton Perereca, continua
preso, no Centro de Custódia de
Cuiabá, por não pagar pensão
alimentícia aos filhos, segundo a
Secretaria de Justiça e Direitos
Humanos de Mato Grosso
(Sejudh). Ele está preso desde
quinta-feira (18).
O goleiro foi preso no
intervalo do jogo pelo
Campeonato Mato-Grossense
2018 entre o Operário VárzeaGrandense, time no qual ele atua,
e o Luverdense, na Arena
Pantanal.

O valor acumulado da dívida
seria em torno de R$ 20 mil, mas a
informação não pode ser
confirmada, pois, segundo a
Justiça, o processo tramita em
segredo de Justiça. Esse valor, no
entanto, estaria sendo negociado
com a mãe das crianças.
O G1 entrou em contato
com o irmão de Heverton, que
estaria autorizado por ele para dar
informações sobre o caso, mas o
irmão alegou que, como o
processo está em sigilo, não pode
comentar e também se recusou a
fornecer o nome do advogado. A
reportagem ainda não localizou a
defesa do goleiro.

O clube informou que não
irá se manifestar sobre a prisão,
porque é assunto pessoal do
jogador.
A prisão de Heverton
Perereca foi decretada pelo juiz
Alberto Pampado Neto, da
Terceira Vara Especializada de
Família e Sucessões de Cuiabá.
Depois da prisão, ele foi
substituído pelo goleiro Matheus
Vinícius, que entrou em campo no
segundo tempo.
O goleiro foi conduzido,
sem o uso de algemas, por
policiais da Rondas Ostensivas
Tático Móvel (Rotam).
Heverton Perereca ficou

DEU MAL...

Frase de volante do Coxa, “Piauí. Lá na PQP”
, gera indignação em rival: “Tristeza”
Globo.com

A

declaração de Júlio
Rusch, volante do
Coritiba, ironizando o
destino do clube na Copa do
Brasil, gerou desconforto e
repulsa do Parnahyba, adversário
do Coxa na primeira fase do

torneio nacional, dia 7 de
fevereiro. Durante entrevista
coletiva, o atleta, ao falar sobre as
viagens e o calendário do clube
paranaense, soltou: "Piauí. Lá na
PQP". A frase não foi bem vista
pelos dirigentes do time
Foto: Fernando Freire

Júlio Rusch

piauiense, classificando como
desrespeito a postura do volante.
Irritado, considerando o
xingamento do jogador, o
presidente do Tubarão, Batista
Filho, revelou que há um protesto
sendo organizado pela cidade de
Parnaíba, litoral do Piauí, para a
chegada do Coritiba. Batista
lamentou a frase do volante.
- A cidade inteira está
indignada com essa declaração.
Eles vão fazer uma manifestação
na chegada do Coritiba e estão se
mobilizando através das redes
sociais. O clube recebeu com
imensa tristeza e eu acho que cabe
uma retratação do Coritiba, não
só ao Parnahyba, mas ao estado
do Piauí – declarou o presidente
azulino, em tom de tristeza.
O confronto entre
Parnahyba e Coritiba está
marcado para o dia 7 de fevereiro,
pela primeira fase da Copa do
Brasil. Com a vantagem do
empate, por ser melhor
ranqueado, o Coxa pode avançar
de etapa com qualquer placar
igual. Para o Tubarão, que ainda
não definiu seu campo de jogo, só
interessa a vitória.
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Goleiro Heverton Santos de Oliveira foi preso no intervalo do jogo, na Arena Pantanal, em Cuiabá

dois anos afastado do futebol
profissional e voltou a jogar em
2017. Em Mato Grosso, o jogador
teve passagens por Mixto,

Operário VG, Luverdense e
Cuiabá, e estava atuando no
futebol amador nesse período
afastado do profissional.
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By Rosane Michels

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

Em ritmo de festa celebrou 70 anos de vida, muito bem vividos, a nossa querida amiga Alzira que ao lado do esposo
Ibraim e filhos receberam o rol dos amigos para o tradicional Parabéns. Que Deus lhe conceda muitos anos
recheados de saúde, amor e realizações. Felicidades mil!!! Na foto com o marido e os amigos Adilson Michelis e
Eva Macedo.
Comemorando
vinda de Antonella
o casal Diego Vaz e
G r a s i e l e
Constantino, que já
sonham com o
mundo rosa. Que
Deus ilumine essa
gestação e que
Antonella veia
cheia de saúde.
Parabéns aos
futuros papais de
menina.

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

********
********
Festejou data
n o v a n o
domingo o
q u e r i d o
Jefferson
Geraldes. Que a
felicidade seja
constante em
sua vida e a
vitória uma
certeza! Deus te
abençoe!
Parabéns!

Com ligeiro atraso, mas em tempo de Feliz Aniversário a
encantadora Maritza Maldonado, que comemorou mais uma
primavera. Que sua vida seja uma soma de bênçãos e de
vitórias. Que a felicidade te persiga para sempre. Grande
beijo!

***********************
Áries

A Lua começa a caminhar através de
seu signo e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando um
dia de pressão e necessidade de
distanciamento da vida social. É
possível que você dê um mergulho em
suas emoções e decida pelo
isolamento. Cuide apenas do mau
humor.

Leão

A Lua começa a caminhar através de
Áries e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando um
dia de pressão relacionada a um projeto
de médio prazo, que pode envolver
publicações e contato com pessoas
estrangeiras. Uma viagem
internacional pode ser adiada. O dia
pede meditação e reflexão.

A Lua começa a caminhar através de
Áries e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando um
dia de pressão, em que a necessidade
de distanciamento de tudo e de todos
aumenta. O momento pode exigir
emocionalmente mais do que você
pode dar. Procure relaxar, se for
possível.

Virgem

A Lua começa a caminhar através de
Áries e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando um
dia de interiorização e necessidade de
distanciamento emocional. O momento
pode envolver a conscientização de
suas verdadeiras necessidades
emocionais. Procure manter o
equilíbrio, pois a energia é passageira.

A Lua começa a caminhar através de
Capricórnio
Sagitário Áries
e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando
um dia de interiorização e
distanciamento da vida social.
Alguns problemas podem ser
enfrentados com um filho ou em um
romance. Procure manter a calma e
reflita, pois essa energia é passageira.

A Lua começa a caminhar através de
Áries e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando um
dia de interiorização e necessidade de
estar mais perto dos seus. O momento
pode envolver a necessidade de maior
contato com a vida doméstica e
enfrentamento de problemas com
familiares. Procure manter a calma.

Gêmeos

A Lua começa a caminhar através de
Áries e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando um
dia de pressão relacionada a um
trabalho em equipe. Uma equipe de
trabalho pode trazer problemas e
precisar de reavaliação. Procure evitar
os compromissos sociais. Priorize as
amizades mais próximas.

A Lua começa a caminhar através de
Áries e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando
um dia de enfrentamento de
problemas e dificuldades nos
relacionamentos. Procure manter a
calma diante de obstáculos ou de
provocações, que podem surgir. Evite
chateações, pois essa energia é passageira.

Libra

A Lua começa a caminhar através de
Aquário Áries
e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando um
dia de reflexão e distanciamento. O
momento pode envolver o adiamento
de uma reunião importante, que
envolve um projeto ou novo contrato.
Vo c ê e s t a r á m a i s c a l a d o e
introspectivo.

Felicidades para você Karla Cristina, por
este dia tão especial que é o seu aniversário.
Parabéns! Que você possa ter muitos anos de
vida, abençoados, felizes, e que estes dias
futuros sejam todos de harmonia, paz e
desejos realizados. Que seu coração, esteja
sempre em festa, porque você é um ser de luz e
especial para muitas pessoas. Feliz
aniversário!

***********************
Câncer

A Lua começa a caminhar através de
Áries e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando um
dia de enfrentamento de problemas no
trabalho. Uma promoção ou aprovação
de um projeto pode ser adiada. Procure
manter a calma, o foco e a
determinação em solucionar alguns problemas.

A Lua começa a caminhar através de
Escorpião Áries
e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando um
dia de pressão, especialmente no
trabalho. O momento pode envolver uma
má notícia, que provoca uma mudança
de planos, relacionadas a seus projetos
de trabalho. No entanto, procure manterse calmo, pois a energia é passageira.

Peixes

A Lua começa a caminhar através de
Áries e recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio indicando um
dia de enfrentamento de problemas e
dificuldades materiais e/ou
financeiras. Um pagamento pode
atrasar, no entanto, procure manter a
calma, pois essa energia é passageira.

