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COLIFORMES FECAIS
Foram demarcados sete pontos estratégicos para coleta de água, para que então
posteriormente análise da Sema, desvende a verdadeira origem da contaminação

Contaminação das águas da
Peraputanga é alvo do MPE
Foto: Arquivo

O MPE de Cáceres, através da Promotora de Justiça Liane Amélia
Chaves, em parceria com Juvam, Unemat e Sema, iniciou um trabalho de
coleta para descobrir a causa da contaminação do córrego (cachoeira)
Peraputanga, um dos mais visitados pela população de Cáceres. Após a
análise do material, foram obtidos representativos valores de coliformes
totais e Escherichia Coli, mostrando que o local não poderia ser usado pela
população para o banho. Página 03

EX-PRESIDIÁRIO

Suspeito é baleado ao
tentar fugir da policia
Foto: PM-MT

Cachoeira da Peraputanga pode ser interditada para banhos

TODOS NA TRANCA

Quadrilha do tráfico aéreo
é desbaratada por policiais
Foto: Gilvan Melo

Depois da prisão
dos mulas bolivianos Fabio
Lobo e Carlo Dourado, num
avião Cessna com 480
quilos de cocaína pura, U$
2.500,00 dólares e 820
bolivianos, em uma pista de
pouso, clandestina, na
divisa com Reserva do
Cabaçal, a policia
desarticulou o resto da
quadrilha. Já estão na
tranca, os traficantes
Roberto Carlos Pereira,
Ricardo Campos Rosário,
Sindivan Barbosa da Cruz e
Hélio Fernando Teixeira
Marcondes. Página 04

Roberto, Ricardo, Sindivan e Hélio, decolaram pra cadeia

Ex-presidiário de Cáceres Fagner William Santana da Costa

Fagner William Santana da Costa (27) ex-presidiário de Cáceres,
que havia sido posto em liberdade a pouco mais de 60 dias, o mesmo
cumpria pena no cadeião do Nova Era, acabou baleado no tórax pela PM,
após tentar reagir a abordagem na rodoviária em Mirassol D'Oeste. O
suspeito estaria tentando embarcar em ônibus da Transjaó e esboçado sacar
uma arma. Página 04

SEM PISTAS

Saiu de VG pra vender moto
e sumiu em Mirassol D'Oeste
Foto: Reprodução

GUERRA A PIRATARIA

Campanha em Cáceres visa
combater o comercio ilegal
Foto: Zaki-News

O jovem Lucas Sena da Silva, 21, está desaparecido desde o último
sábado (14) depois que viajou de Várzea Grande, na região metropolitana
de Cuiabá, onde reside seus familiares, para a cidade de Mirassol D'Oeste,
na região de Cáceres, onde pretendia vender sua motocicleta moto Honda
160 cilindradas. A Polícia faz buscas na região, mas até ontem ele
continuava desaparecido. Página 05

Em reunião de trabalho para tratar do
combate à pirataria e contrabando em Cáceres, o
presidente da Fecomércio-MT, Hermes Martins
da Cunha, e o presidente do Sincovac, Sebastião
Mário Giraldelli, se reuniram com a viceprefeita, Eliene Liberato, vereadores, demais
autoridades e empresários do comércio da
região, para divulgar a cartilha, de combate ao
mercado ilegal movimenta R$ 89 bilhões/ano no
país.
Página 03
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Lucas Sena só queria vender sua Honda e desapareceu

Meta é combater a pirataria e o contrabando no comercio
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Um Trabalho Degradante
Em 13 de maio de 1888, a princesa
Isabel assinou a lei Áurea que aboliu a
escravidão no Brasil. Áurea quer dizer de
ouro e a expressão refere-se ao caráter
glorioso da lei que pôs fim a essa forma
desumana de exploração do trabalho.
Verdade? Há controvérsias e sem
exageros, provas robustas da escravidão
urbana e rural no reino tupiniquim, 129
anos passados.
Embora previsto como crime no
artigo 149 do Código Penal, condenações
transitadas, raros são os casos de infratores
atrás das grades, ou comprovando-se a
impunidade.
Caracterizado como atividade
forçada, com jornada exaustiva, condição
degradante e que restringe a liberdade do
trabalhador, a tipificação do trabalho
escravo rural, está ameaçada de ir pras
cucuias, com a nova portaria, de nº
1.129/2017 publicada pelo governo na
segunda-feira desta semana. Vejam os
disparates: a Lista suja, que era organizada
e divulgada pela Divisão de Fiscalização
para Erradicação do Trabalho Escravo,
será realizada por doravante, por
determinação expressa do ministro do
Trabalho; Para a comprovação da
condição análoga à escravidão o auditor
fiscal deveria apenas elaborar um
Relatório Circunstanciado de Ação Fiscal,
mas pela nova portaria, precisam anexar
um boletim de ocorrência policial ao
processo, para poder levar à inclusão do
empregador na lista suja; Fiscais usavam
conceitos da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e do Código Penal para
determinar o que é trabalho escravo, mas a
Portaria estabelece quatro pontos
específicos para definir trabalho escravo:
submissão sob ameaça de punição;
restrição de transporte para reter
trabalhador no local de trabalho; uso de
segurança armada para reter trabalhador e
retenção da documentação pessoal.

CHIQUE NO ÚRTIMO
Deu na Veja de segunda feira, que o homem
de confiança de Michel Temer, Rodrigo
Rocha Loures, em manifestação ao
Supremo, disse estar de mudança da área de
alto padrão da capital, o Lago Sul, um bairro
residencial formado por casarões de todos os
gostos, para o setor de Mansões Dom Bosco,
cujo nome é auto-explicativo. A petição
enviada ao tribunal deixa claro que o exassessor da Corte continuará cumprindo as
medidas cautelares determinadas, quer
dizer, usando tornozeleira eletrônica, mas
chick no úrtimo.
TIROS ERÓTICOS
Um rapaz de 19 anos foi baleado em Sinop,
norte de MT, atingido com um tiro no pênis e
na região escrotal. Conforme os médicos
plantonistas, apesar do susto, o rapaz não
corre risco de morrer. Não há informações
sobre que tipo de seqüelas ele terá daqui para
frente. Este é o segundo caso no estado em
que uma pessoa é baleada no pênis em menos
de uma semana. Neste caso, conforme os
médicos que o atenderam, ele passou por
cirurgia e teve o testículos retirados. E tem o
caso da vitima de um ladrão que levou um
tiro no ânus, Égua, que o pessoal anda a fim
de acabar com os machos no matão!
SERVIÇOS EM QUEDA
O Volume do setor de serviços caiu 1,0% em
agosto frente a julho (na série com ajuste
sazonal). Foi o pior resultado para o mês
nesta base de comparação desde o início da
série histórica, em janeiro de 2012, informou
o IBGE na terça-feira (17) .
Foi também o segundo mês seguido de
retração do setor. Em julho, o volume de
serviços recuou 0,8%, na primeira queda
desde março e em relação a agosto de 2016,
na série sem ajuste sazonal, os serviços
caíram 2,4%, e mantiveram a seqüência
negativa iniciada em abril de 2015. Os
acumulados no ano (-3,8%) e em 12 meses (4,5%) continuam iguais, segundo o IBGE.
CALOTES EM ALTA
A regra que permite parcelar as dívidas do
cartão de crédito a juros menores não
impediu o aumento da taxa de
inadimplência. Desde o início da mudança
do chamado "rotativo" do cartão de crédito,
em abril, cresceu de 34,48% para quase 40%
o percentual dos que não pagaram o valor
mínimo da fatura ou atrasaram as parcelas
por mais de 90 dias, mostram dados até
agosto do Banco Central. Pela nova regra, o
consumidor só pode fazer o pagamento
mínimo de 15% da fatura do cartão uma vez
e rolar a dívida por até 30 dias. A expectativa
era de que, com a mudança, os juros do
cartão de crédito ficassem mais baixos, o que
ajudaria a reduzir a inadimplência, mas as
dívidas não pagas no rotativo cresceram.
E$CRAVIDÃO
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi,
expressou apoio à decisão do governo de
Michel Temer em mudar as regras do
combate ao trabalho escravo, um ato
condenado pelo Ministério Público do
Trabalho e pela Organização Internacional
do Trabalho por dificultar a fiscalização e
punição de empregadores criminosos. Em
nota pessoal, o titular da pasta aplaudiu a
portaria do Ministério do Trabalho que,
segundo ele, vem organizar um pouco a falta
de critério nas fiscalizações. Não poderia se
esperar uma postura diversa do latifundiário
ministro, uma vez que a nova portaria
dificulta a fiscalização e punição de
empregadores flagrados ao submeter
funcionários a condições degradantes e
análogas à escravidão.

Trocando em miúdos, quem vai
decidir se o trabalho é análogo a condição
de escravo, é o ministro do trabalho.
O fulano é escravizado no campo,
mas falta um jagunço com uma carabina
apontando para ele, não é mais trabalho
escravo, Santa Princesa Isabel! Se eram
raros os casos de exploradores da mão de
obra rural algozes processados, a nova
portaria vai sim, esvaziar a lista sujam cuja
relação de empresas e pessoas que usam
trabalho escravo, passará a depender de
uma determinação expressa do ministro do
Trabalho.
Concordamos com Maurício
Britto, procurador do trabalho e vicecoordenador nacional da área responsável
pelo combate ao trabalho escravo do
Ministério Público do Trabalho, ao afirmar
que a portaria 1.129/2017 consiste em
mais uma grande iniciativa do governo
federal para enfraquecer o combate ao

trabalho escravo em nosso país.
Oxalá a sua promessa de luta do
Ministério Público do Trabalho, que,
assegura, não ficará inerte, diante de mais
uma ilegalidade. Que está reunido junto
com outras entidades públicas e privadas,
para a adoção das medidas judiciais e
extrajudiciais em sua esfera de atuação, a
fim de coibir tal mudança.
Realmente, amigos, alguém tem
de parar com as decisões absurdas
ultimamente impostas, no caso da tal
portaria, alterando dentre outras assertivas
jurídicas vigentes, as regras para a inclusão
de nomes de pessoas e empresas na lista
suja de trabalho escravo e os conceitos
sobre o que é trabalho forçado, degradante
e trabalho em condição análoga à
escravidão.
Se vigir tal portaria, seria ela sim,
um trabalho degradante à sociedade
brasileira.

Prazer à La Carte
Em matéria de voluptuosidade o
Brasil, a Inglaterra, a França e os Estados
Unidos mantém impressas as marcas
profundas do modelo repressivo comum aos
países das Américas latina e central,
recentemente abandonado pela Europa. A
história do orgasmo é, basicamente, a do
corpo coberto, a dos desejos proibidos, a da
carne prisioneira de tabus e moralidades de
um passado, tantas vezes petrificado em
imagens gastas.
Houve uma evolução na alocação de
mecanismos de controles das paixões
psíquicas e dos desejos íntimos dos
indivíduos, para colocá-los a serviço do
grupo e da coletividade, graças à
sublimação.
O lema permanece ainda: não gozo,
mas trabalho e consumo. Neste século,
grupos desenvolvem estratégias para impor
uma ética sexual baseada na recusa do prazer
que se estende a todas as camadas da
sociedade.
A urbanização crescente permitiu
controlar mais de perto as trocas sexuais,
antes disseminadas nas zonas rurais. Certas
fobias em relação à masturbação se

multiplicaram. Durante séculos, viveu-se
numa dialética fecunda entre vício e virtude,
atualmente perdida porque estamos
submetidos à tirania do orgasmo. Embora,
nos dias de hoje, a Igreja seja menos
obedecida, nem por isso as coisas são mais
simples.
O livre-arbítrio continua limitado,
agora, não mais por questões religiosas, mas
por pressões sociais e culturais.
“Radicalmente diferentes do passado –
porque permissivas e já não repressivas -,
tais pressões não deixam de orientar cada
passo dos cidadãos, na busca do prazer à la
carte numa época que consomem tudo,
inclusive a si próprios”, destaca Mary del
Priore, em favor de uma sexualidade
plástica, estética, solúvel, vazia e plural.
Por outro lado, Michael Foucault,
nos três volumes da História da
Sexualidade, traz uma análise do
pensamento humano e sua evolução, nos
chamando atenção sobre o quanto somos
influenciados pelos saberes da área jurídica,
médica, econômica e pedagógica. Ele
argumenta que tais saberes usam o discurso
como estratégia. São ótimos livros para

EXPEDIENTE

***___Rubens Shirassu Júnior, escritor,
poeta e pedagogo de Presidente Prudente,
São Paulo. Autor, entre outros, de Religar às
Origens (ensaios e artigos, 2011) e Sombras
da Teia (contos, 2016).
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desconstruir alguns padrões de pensamento
que trazemos internalizados sobre o sexo.
Foucault nos faz refletir, o quanto
ainda hoje, nos referimos ao sexo de
maneira pudica da mesma forma que era nos
séculos XVIII e XIV. Esse livro é uma
reconstrução da idéia de que sexo deve ser
mantido, de alguma forma, como algo
nojento, sujo e causador de doenças. Talvez,
para alguns, a leitura não seja muito fácil,
pois Foucault tem essa característica que
marca todas suas obras: a escrita técnica,
com raciocínio construtivo, onde ele nos dá
uma aula de história, nos remetendo ao
momento ruim do obscurantismo medieval,
que o sexo deixou de ser desejo e passou a
ser patologia.
Por isso, não é apenas uma tese, de
que o sexo foi oprimido, retido, punido, mas
também uma arqueologia da ciência e da
história relacionando o sexo e o poder.
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ÁGUA PERIGOSA

Um dos fatores que levou a Promotoria a investigar melhor a origem da contaminação da água foi o fato do antigo lixão instalado próximo a Peraputanga

MPE e parceiros investigam a
contaminação da Peraputanga
Assessoria

Foto: Show de Noticias

A

Promotoria de Justiça
Especializada da Bacia
Hidrográfica do Alto
Paraguai da Comarca de Cáceres,
em parceria com o Juizado Volante
Ambiental (Juvam), Universidade
do Estado de Mato Grosso
(Unemat) e Sema, iniciou um
trabalho de coleta para descobrir
qual a causa da contaminação do
córrego (cachoeira) Peraputanga,
um dos mais visitados pela
população de Cáceres.
A decisão acontece após
boletim de balneabilidade
divulgado pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente (Sema)
informando que referido córrego,
está com a água imprópria para o
banho.
Conforme a promotora de
Justiça Liane Amélia Chaves, o
resultado do boletim gerou grande
preocupação, tendo em vista que
existem vários balneários
instalados no entorno do referido
córrego.
Outro fator que levou a
Promotoria a investigar melhor a
origem da contaminação da água
foi o fato do antigo lixão da cidade
estar instalado próximo a cachoeira

fazer a verificação dos pontos de
coleta, com obtenção de fotos e
coordenadas geográficas dos locais
visitados.
A partir daí, a Promotoria,
junto com os parceiros, realizou
outra coleta, nos dias 18 e 19 de
abril de 2017, nos sete pontos
demarcados, com o objetivo de
saber o que está provocando a
contaminação do córrego.
Após a realização da
análise do material, foram obtidos
valores representativos de
coliformes totais e Escherichia
Coli, mostrando que o local não
poderia ser usado pela população
para o banho.

A terceira etapa foi
realizada nos dias 9, 10 e 11 de
outubro de 2017 e consistiu na
coleta do material no período da
seca, sendo este enviado para
Cuiabá para análise laboratorial.
“Com a realização das
últimas análises dos materiais
coletados a pesquisa se dará por
conclusa.
O objetivo é saber o que
está provocando a contaminação
para que assim possamos ter uma
atuação mais eficaz e precisa, com o
fim de sanar as irregularidades que
causaram a contaminação da
bacia”, destacou a promotora de
Justiça.

MOCÓ NO TANQUE
Promotora de Justiça Liane Amélia Chaves

do Córrego Peraputanga, ponto
visitado com maior freqüência
pelos moradores.
Diante dos fatos, a
Promotoria de Justiça e parceiros
demarcaram sete pontos
estratégicos para coleta de água,
para que posteriormente fosse
analisada pela Sema, com o

objetivo de desvendar a verdadeira
origem de sua contaminação e
adotar as medidas pertinentes a
cada uma.
O trabalho foi realizado por
etapas, sendo que a primeira delas
aconteceu no dia 24/02/2017.
Uma equipe do MPE,
Unemat e Juvam foi a campo para

CARTILHA DE COMBATE

Cáceres fortalece campanha
anti pirataria e contrabando
Assessoria

E

m reunião de trabalho para
tratar do combate à pirataria
e contrabando em Cáceres,
o presidente da Fecomércio-MT,
Hermes Martins da Cunha, e o
presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Cáceres
(Sincovac), Sebastião Mário
Giraldelli, se reuniram com a viceprefeita, Eliene Liberato (PSDB),
vereadores e autoridades do
PROCON Municipal; Batalhão de
Fronteira; Sefaz-MT, Marinha e
empresários do comércio da região,
na sede do executivo municipal,
para divulgar a cartilha que leva o
nome da campanha idealizada pela
própria Federação do Comércio no
Estado.
N a o c a s i ã o , o
superintendente da Fecomércio,

Evaldo Silva, apresentou a pedido
do presidente Hermes, os valores
que mostram os prejuízos
provocados pela pirataria e
contrabando.
Em movimentação
financeira chega a ser superior ao
narcotráfico. Segundo a
Consultoria Legislativa da Câmara
dos Deputados, o mercado ilegal
movimenta R$ 89 bilhões,
enquanto que o narcotráfico R$
15,5 bilhões. Com a cartilha, a
entidade máxima do comércio
estadual pretende trabalhar em
conjunto com órgão fiscalizadores
e fomentar a conscientização do
comércio legal à população em
geral.
Para o capitão do 2º
Batalhão de Fronteira, Davi Souza,
Foto: Assessoria

o combate realizado é diário, com
ações de patrulhamento contra o
contrabando, tráfico de drogas e
descaminhos. “Muitas pessoas,
infelizmente, agem de maneira
displicente e acabam contribuindo
para gerar um capital que é utilizado
para a compra de armas, drogas e
outros males,”disse.
A vice-prefeita do
município explicou que a prefeitura
está à disposição para mobilizar os
órgãos da cidade no trabalho de
fiscalização e, assim, fortalecer o
comércio legal. Conforme ela, pelo
fato da região de Cáceres ser de
fronteira, existe esse desafio a mais,
por conta do contrabando.
Ainda na reunião, Hermes
Martins entregou aos vereadores
presentes, o ofício que pede a
criação da Frente Parlamentar de
Combate à Pirataria e Contrabando
no município.

Caminhoneiro preso pela
PRF com 72 kg de cocaína
PRF c/ Redação

O

motorista de um caminhão
boiadeiro M. BENZ, de
placas KBE 0443, (a
policia rodoviária federal não
liberou a imprensa seu nome, foto e
ou vulgo, apenas as iniciais D.B.N),
foi preso anteontem por transportar
72 kg de pasta base de cocaína.
Segundo a PRF, a droga estava
distribuída em diversos tabletes,
escondidos no veículo.
C o n f o r m e a P R F, a
abordagem ao caminhão do
motorista ocorreu na BR-070, em
Poconé, a 104 km de Cuiabá.
Ao ser inquirido pelos
policiais, o suspeito teria
demonstrado nervosismo e

comportamento anormal, o que
levou os patrulheiros a realizar uma
revista no veículo.
Em um fundo falso de uma
caixa de ferramentas do caminhão,
os policiais encontraram dezenas de
invólucros de pasta base.
O restante da droga foi
localizada no pneu de estepe do
caminhão. O motorista recebeu voz
de prisão e agora, deve responder
pelo crime de tráfico de drogas.
Encaminhado para a
Delegacia Especial de Fronteira
(Defron) de Cáceres, ele foi
autuado em flagrante delito e
recolhido no cadeião do Nova Era,
sob custódia judicial.
Foto: PRF-MT

Droga foi retirada e empilhada ao lado do caminhão

Reunião para o lançamento da campanha em Cáceres
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MADE IN BOLIVIA

Identiﬁcação dos suspeitos e a ligação com o tráﬁco no avião, foi possível, devido eles terem esquecido documentos no interior do veículo no qual tentaram fugir

Desbaratada quadrilha do
tráco de cocaína via aérea

Radio Pioneira c/ Redação

Fotos: Gilvan Melo

Roberto Pereira, Ricardo Rosário, Sindivan da Cruz e Hélio Marcondes

D

epois da prisão dos mulas
bolivianos Fabio Adem
Lima Lobo, 25 e Carlo
André Año Dourado, 24, num
avião Cessna com 480 quilos de
cocaína pura, U$ 2.500,00 dólares
e 820 bolivianos, em uma pista de
pouso, clandestina numa fazenda
cerca de 200 KM de Tangará da
Serra, na divisa com Reserva do
Cabaçal, a policia localizou o resto
da quadrilha.
A prisão dos quatro
restantes integrantes da quadrilha

do tráfico internacional aéreo, que
haviam se evadido numa mata
após o gol de cor branca com
placas QBO-0249, Cuiabá, onde
estavam bater contra uma árvore,
aconteceu na tarde da última terça
feira, dois dias após a prisão dos
hermanos.
Na tarde da terça feira, 18,
os policiais receberam
informações de que quatro homens
estranhos estariam na região do
Chapadão do Rio Verde, zona rural
de Tangará da Serra e de imediato,

uma guarnição se deslocou para lá,
onde foram presos Roberto Carlos
Pereira, 50, Ricardo Campos
Rosário, 45 e Sindivan Barbosa da
Cruz, 28. O Quarto elemento havia
pegado carona pouco antes com
um caminhoneiro.
A identificação dos
suspeitos e a ligação com o tráfico
dos 480 kg de cocaína no avião, foi
possível, devido os bandidos terem
esquecido os documentos no
interior do veículo no qual
tentaram fugir, explicou o Tenente
M árcio P ereira. S egundo o
policial, eles confessaram que
teriam participação na receptação
e distribuição da droga na região.
O quarto indivíduo,
identificado como Hélio Fernando
Teixeira Marcondes, 63, acabou
sendo preso pouco tempo depois,
na saída de Tangará da Serra para
Cuiabá. Questionados, os
suspeitos disseram que receberiam
R$ 10 mil cada um para receber a
droga e enterrá-la em meio a uma
região de mata.
Dois dos suspeitos presos
possuem mandados de prisão em
aberto. Por tratar-se de crime de
tráfico internacional, o B.O. foi
confeccionado em Tangará e os
presos foram conduzidos até a
Delegacia da Polícia Federal em
Cuiabá.

FUMO NA FRONTEIRA

Mulinhas de MT presas com
26 kg de xibaba no hoteleco
Mídia Max c/ Redação

D

uas mato-grossenses, de 18
e 20 anos de idade, foram
presas hoje (16) em
Dourados, a 233 km de Campo
Grande, com 26 quilos de maconha
em duas malas.
As chamadas “mulas do
tráfico” foram flagradas pela Polícia
Militar em um hoteleco rasgaroupas, aqueles treme-treme de
gentes suspeitas, na Avenida Hayel
Bon Faker e levariam a droga para
Mineiros (GO).
Kamilla Maria de Moura
Floriano, 20, e Danielle Ferreira dos
Anjos, 18, ambas moradoras em
moradora em Campo Verde (MT),
estavam sendo monitoradas pelo
serviço de inteligência da PM.
Na manhã de hoje, policiais
do Getam (Grupo Tático
Motorizado) foram até o hotel onde
as duas estavam hospedadas e no
apartamento encontraram 17 quilos
de maconha na bolsa de Kamilla.
Danielle estava com outra bagagem,
com mais 9 quilos da droga.
Elas contaram aos policiais
que vieram do Mato Grosso
contratadas por um homem
conhecido por Bruno, para pegar a
droga em Ponta Porã e levar até o
interior goiano, por R$ 2 mil cada
uma.

Segundo a Polícia Militar,
nos últimos dias aumentou o número
de prisões de “mulas do tráfico” –
pessoas flagradas com pequenas
quantidades de droga, geralmente
viajando de ônibus.
Neste ano, a Guarda
Municipal de Dourados apreendeu
pelo menos uma tonelada de droga, a
maioria em abordagens a ônibus que

chegavam da fronteira ao terminal
rodoviário da cidade.
Em situação idêntica, a PM
apreendeu pelo menos 10 toneladas
nos últimos meses. As “mulas” são
contratadas por telefone, pegam a
droga na fronteira e levam para
outros destinos, normalmente fora
do estado, com a promessa de
receber entre R$ 500 e R$ 2 mil.

SUSPEITO ARMADO

Ex-presidiário de Cáceres
é baleado ao fugir da PM

Redação c/ F.A

Foto: PM-MT

Fagner William Santana da Costa estava na rua há 60 dias

U

m homem de 27 anos,
acabou baleado pela Polícia
Militar após tentar reagir a
uma abordagem policial na tarde da
última segunda-feira (16), no
terminal rodoviário, em Mirassol
D'Oeste. Segundo a Policia Militar
os mesmos foram acionados por
populares dizendo que um suspeito,
vestindo jeans, camiseta preta e
boné, e que suspeitavam que o
mesmo estaria armado. O individuo,
estaria tentando embarcar em ônibus
da empresa Transjaó, no Terminal
Rodoviário.
Quando os policiais
chegaram até o local, o mesmo já se
encontrava no interior do ônibus, foi
solicitado que o mesmo descesse. Ao
descer os policiais notaram que o
mesmo estaria armado de fato, foi
solicitado que o mesmo colocasse as
mãos sobre a cabeça, o mesmo não
acatou e ainda saiu correndo.
O suspeito correu sempre
com umas das mãos na região da
cintura denotando que poderia sacar

a arma, e efetuar disparos contra os
policiais.
Ainda os PMS realizaram
dois disparos para o alto no intuito do
mesmo parasse e se entregasse,
porém o mesmo continuou a correr e
em determinado momento virando o
corpo, foi ai que um dos policiais
realizou um disparo que transfixou o
tórax do suspeito saindo na barriga.
Ainda no solo após o disparo
o mesmo tentou sacar a arma, porém
foi impedido por um dos policiais. O
homem foi identificado como
Fagner William Santana da Costa
(27) ex-presidiário que havia sido
posto em liberdade a pouco mais de
60 dias, o mesmo cumpria pena na
Cadeia Pública de Cáceres.
Com ele foi encontrado um
revolver Smith Wesson, calibre 38,
com 6 munições intactas, e mais 11
munições em uma meia, além de
uma porção de maconha. Diante do
ferimento o suspeito foi
encaminhado ao Hospital Regional
de Cáceres.

Foto: Adilson Domingos

Kamilla e Danielle, foram presas num hotel da fronteira
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CARGA PESADA

Dentre outras apreensões esta semana, estes 300 kg da farinha do capeta, foram localizados após uma revista, mocozados no tanque de combustível do caminhão

PF apreende mais 20 arrobas
de cocaína na BR 070/MT060
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria PF

com essas informações, os agentes
federais conseguiram identificar e
abordar o veículo nas proximidades
de Nossa Senhora do Livramento
por volta de 21h00.
Após uma revista, foi
descoberta a grande quantidade de

entorpecente no tanque de
combustível.
Diante da situação que
caracterizava o tráfico de
entorpecentes, o motorista e o
veículo foram encaminhados para a
sede da PF em Cuiabá, onde o tanque

de combustíveis veio a ser aberto e
ali, foram encontrados
aproximadamente 300 tabletes de
pasta base de cocaína, sendo o
condutor autuado em flagrante por
tráfico de entorpecentes e recolhido
ao xadrez à disposição da justiça.

PRAÇA SUJEIRA

Mula da erva vaza de Pontes
e cai em Rondônia com truta
Redação c/ C-190

A

Droga estava acondicionada no tanque de combustível

N

o começo desta semana, um
motorista foi preso com 300
kg de pasta base de cocaína
ao ser abordado no entroncamento
da BR-070 com a MT-060, região de
Nossa Senhora do Livramento, a 42
km de Cuiabá e como de praxe, a PF
não liberou o nome, ou foto do preso
à imprensa.
A apreensão ocorreu na
noite de domingo (15) e foi
divulgada pela Polícia Federal na
noite da segunda-feira (16) pela
Polícia Federal, informando que os
pacotes de droga estavam

Foto: C-190

escondidos no tanque de
combustível do caminhão que o
suspeito dirigia.
Segundo a PF, os agentes
federais receberam informações
sobre a chegada de uma grande
quantidade de droga que veio da
Bolívia para o Brasil por meio de
aeronaves que arremessariam a
carga na região do pantanal matogrossense.
Investigações apontavam
que o transportador seria uma pessoa
que já havia sido presa no ano de
2009, também por tráfico de drogas e

pós denúncia anônima, agentes do Denarc em
Porto Velho, prenderam dois traficantes com
quase 10 quilos de maconha, droga procedente da
cidade de Pontes e Lacerda, na região de Cáceres, de
propriedade de Juvenal Lima de Góis que estava sendo
guardada em uma casa na Avenida Rio de Janeiro, no
Bairro Mato Grosso por Josiano Amaral de Oliveira.
As investigações começaram após o Denarc
receber informações sobre o grande movimento na
residência. Os agentes realizaram campana e
confirmaram a denúncia. Em certo momento Juvenal
chegou e rapidamente se preparava para sair com uma
Juvenal de P. Lacerda confiou xibaba ao parça Josiano
mochila quando foi abordado.
Em seguida, os policiais detiveram Josiano e dentro da mochila foram encontrados 4 tabletes de cor
esverdeada e parecendo maconha. No interior da casa outros 10 tabletes foram localizados.
Juvenal confessou que a droga era dele e Josiano apenas estava guardando em sua casa. O traficante
disse ainda que estava em Porto Velho há 8 dias e que reside em Pontes e Lacerda, de onde trouxe a droga para ser
comercializada na capital de Rondônia. Os dois foram presos e autuados em flagrante pelo crime de tráfico de
entorpecentes, sendo recolhidos no cadeião à disposição da justiça.

MISTÉRIOS

Jovem sai de Várzea para vender
moto em Mirassol D'Oeste e some
G1 c/ Redação

O

jovem Lucas Sena da Silva, 21,
está desaparecido desde o último
sábado (14) depois que viajou de
Várzea Grande, na região metropolitana
de Cuiabá, onde reside seus familiares,
para a cidade de Mirassol D'Oeste, na
região de Cáceres, onde pretendia vender
sua motocicleta moto Honda 160
cilindradas. Lucas chegou a ver parentes
em Mirassol, encontrou com amigos e
depois não foi mais visto.
A família dele registrou boletim
de ocorrência na Polícia Civil, ainda no
sábado. Lucas foi visto pela última vez
depois de ver dois amigos, por volta de
23h00. Segundo a família, o jovem veio de
Várzea Grande na moto que ele queria
vender, ficando na casa da avó, saindo
para procurar um comprador na cidade.
“Ele chegou no sábado e quando foi a
noite, foi visto pela última vez. Ele viu
alguns amigos, um na frente da casa da
avó e outro na rua. Depois não foi mais

visto e a moto sumiu junto”, explicou a tia
de Lucas, Luciana Francisca de Sena.
“Ele queria vender a moto
porque estava desempregado. Ainda não
tinha comprador certo para o veículo. Ele
veio para Mirassol justamente procurar”,
conta a tia. Segundo ainda Luciana, Lucas
é muito popular, e não tem histórico de
envolvimento com crimes ou consumo e
tráfico de drogas. “Ele é até muito
popular, mas é calmo. A família nunca
ficou sabendo que ele tenha rixa de algo
do tipo”, afirma a tia.
A Polícia Civil informou que
investiga o desaparecimento e faz buscas
na região para tentar localizar o rapaz. A
própria família e os amigos também
fazem buscas por Lucas.
Até a manhã de ontem, (18) ele
continuava desaparecido, não sabendo
informar sua família se ele havia
encontrado alguma pessoa interessada em
comprar a moto.
Foto: Reprodução

Lucas Sena da Silva, mistério em seu desaparecimento

Cáceres-MT, quinta-feira 19 de outubro de 2017

GERAL

06

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE
CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE
PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERESMT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO
RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE
CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA
INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU
DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE,

CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#190484 DEVEDOR: JOSE AGNALDO RIBEIRO - CPF.: 594.248.931-91
- DOS MADEVAL 8 Q 7,COHAB NOVA -CACERES -MT - Titulo: Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: EDER DE OLIVEIRA
CABRAL - ME - Favorecido: EDER DE OLIVEIRA CABRAL - ME Valor
do titul Item B da tabela D de custas
#190447 DEVEDOR:
NEUSA DE JESUS MACEDO
- CPF.:
13.361.311/0001-28- RUA MARECHAL DEODORO, 228-CENTRO CACERES -MT - Titulo: - Apres: ITAU UNIBANCO SA - Sacador: J C P
SOUZA & CIA LTDA EPP - Favorecido: J C P SOUZA & CIA LTDA EPP
Valor do titul Item G da tabela D de custas
#190450 DEVEDOR: ROBERTO DE JESUS DA SILVA - CPF.:
806.247.072-53 - RUA. B , FINAL RUA. VILA IRENE -CACERES -MT
- Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: COSTA ALVES &

ALVES LTDA ME - Favorecido: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME
Valor do titul Item C da tabela D de custas
#190475 DEVEDOR: ROBSON DIONE LEAO DA SILVA - CPF.:
884.754.921-34 - RUA. BABASU , 03 ESP. SANTO -CACERES -MT Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: COSTA ALVES &
ALVES LTDA ME - Favorecido: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME
Valor do titul Item G da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTROCACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM
DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO
HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS.
Cáceres-MT, 18 de outubro de 2017.

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE
CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE
PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERESMT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO
RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE
CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA
INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU

DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER
A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO
APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#189484
DEVEDOR: ANESIO RIBEIRO DA SILVA - CPF.:
241.707.391-91 - RUA DOS PAESANOS, 0 -JUNCO -CACERES -MT Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J da
tabela D de custas
#190286 DEVEDOR: JAIME MACEDO FRANCA
- CPF.:

010.009.901-76 - AV PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, -VILA
IRENE -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul
Item I da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTROCACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A
FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO
HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 18 de outubro de 2017.

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE
CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE
PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERESMT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO
RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE
CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA
INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA
LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU

DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE,
CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#188824 DEVEDOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUR- CPF.: 60.746.948/0650-87- RUA BARAO DE MELGACO N.
3445 -CUIABA -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
FUNAJURIS
- Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
FUNAJURIS Valor do titul Item E da tabela D de custas
#188823 DEVEDOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE

SEGUR- CPF.: 60.746.948/0650-87- RUA BARAO DE MELGACO N.
3445 -CUIABA -MT - Titulo: - Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
FUNAJURIS - Favorecido: FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
FUNAJURIS Valor do titul Item B da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTROCACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM
DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO
HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 18 de outubro de 2017.
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VACILO NO PASSO

Verdão de Lucas tentou de todas as maneiras, com cruzamentos, chutes de longa distância e tabelas na entrada da área, não conseguiu a virada e amarga a zona

Empate com Paysandu em casa
mantém o Luverdense na zona

Istoé c/ Redação

L

uverdense e Paysandu
ficaram no empate por 1 a
1 no Passo das Emas, na
noite de anteontem, em Lucas do
Rio Verde, pela 30.ª rodada da
Série B do Campeonato
Brasileiro.
Apesar da pressão do time
da casa, especialmente no
segundo tempo, os visitantes
seguraram o resultado que não foi
bom para ninguém.
O Luverdense, com 35
pontos, permanece na zona do
rebaixamento empatado com o
Guarani, primeiro time fora da
degola.
O time paulista fica na

16.ª colocação porque têm nove
vitórias, uma a mais do que o rival
do Mato Grosso, em 17.º. O
Paysandu, com 38 pontos, é o 12.º
colocado, mas também não
conseguiu se afastar da briga
contra o rebaixamento, já que
permanece apenas três pontos
acima do adversário desta noite.
Mesmo jogando fora de
casa, o Paysandu começou
melhor e abriu o placar logo aos
11 minutos em jogada individual
de Bergson.
O atacante recebeu na
entrada da área, avançou e bateu
com violência para colocar os
visitantes na frente.

Foto: Globo Esporte

Aos poucos, o time da
casa equilibrou as ações e passou
a criar uma série de chances para
empatar.
De tanto insistir, no
último minuto da primeira etapa,
Paulinho cruzou e o baixinho
Marcos Aurélio completou de
cabeça para deixar tudo igual. No
segundo tempo, a equipe do
Paysandu caiu de rendimento e
passou a ser pressionada.
Mostrando cansaço, os jogadores
do time paraense se limitaram a
marcar e se fechar para proteger a
área da pressão do Luverdense.
O time da casa tentou de
todas as maneiras, com

COPINHA FMF

Birigui acredita que Cacerense
pode brigar por vaga na 2ª fase
S.N c/ Redação

O

Cacerense voltou a
aspirar chances de
classificação à fase
semifinal da Copa FMF. Após
derrotar o até então líder União de
Rondonópolis por 2 a 0 no último
final de semana, a equipe treinada
por Marcos Birigui entrou na
briga por uma das quatro vagas à
segunda fase do torneio seletivo à
Copa do Brasil do próximo ano.
Com o resultado positivo,
o time de Cáceres passou a somar
quatro pontos na tabela de
classificação, ocupando a quinta
colocação, mesma pontuação de
Cuiabá, Dom Bosco, União e
Sinop, também com quatro
pontos ganhos cada e se a
primeira fase encerrasse hoje,
todos eles estariam classificados
à penúltima etapa da competição.
Mixto com três e Luverdense com
apenas um ponto, ocupam sexta e
sétima colocação,
respectivamente.
Depois de conquistar o
primeiro resultado positivo no
torneio, o técnico Marcos Birigui
já fala em ser um dos quatro
semifinalistas e segundo ele, a
vitória sobre o Colorado mudou o

ambiente no elenco. “Estamos
mais confiantes, acreditando que
dá para chegar na semifinal. Há
muita confiança, não é que não
estávamos acreditando na
classificação, mas agora é real a
possibilidade de garantirmos uma
vaga na semifinal”, disse o
treinador.
O que deixa o Cacerense
mais confiante é o fato do time ter

jogos a menos em relação aos
adversários direto pela
classificação. Como a maioria
está chegando no seu quinto
compromisso, a equipe
pantaneira só disputou três jogos
apenas. Na próxima rodada da
Copinha o time irá encarar o
Sinop, um dos líderes do torneio,
jogo marcado para domingo, às
18h, no estádio Gigante do Norte.

Bicho Papão beliscou pontinho do Verdão em Lucas

cruzamentos, chutes de longa
distância e tabelas na entrada da
área, mas não conseguiu a virada
e permaneceu na zona do
rebaixamento.
Os dois times voltam a
campo no próximo sábado, pela

31.ª rodada da Série B. o
Paysandu visita o Londrina, no
Estádio do Café, enquanto o
Luverdense recebe o Goiás em
mais uma partida no Passo das
Emas.

Foto: Beatriz Garcia Marques

Cacerense respira aliviado após vencer União em casa
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Homenagem Especial!!
Sempre em tempo porque todos os dias são deles que cuidam da nossa saúde, as sinceras homenagens aos discípulos
de Hipócrates pela efeméride registrada no dia de ontem. Que Deus abençoe tuas mãos, que amenizam a dor e curam as
feridas. Que Deus abençoe tua vida e que continue a guiar tuas mãos e a
encher de amor teu coração, para que sejas sempre o caminho da bondade
e da esperança, para aqueles que depositam suas vidas em tuas mãos. Pela
dedicação, amor e carinho nosso reconhecimento a todos os médicos.

By Rosane Michels

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

Catarina e José Dalbém
Olga e José Roberto Alvares

Odenilson Silva

Rafael Mendonça Vilela

Áries

Leão

O Sol, nos últimos graus de Libra, se
aproxima de Júpiter indicando dias de
abundância e prosperidade,
especialmente com relação aos seus
projetos de trabalho. Um novo projeto
pode ser aprovado possibilitando a
abertura de novas portas e chegada de
oportunidades em sua vida. A saúde
passa por um momento de equilíbrio.

O Sol, nos últimos graus de Libra, se
aproxima de Júpiter indicando dias de
abundância e prosperidade,
especialmente nos relacionamentos
pessoais e profissionais. Você estará
mais aberto, comunicativo e otimista.
Os negócios caminham de maneira
equilibrada e prometem ótimos
resultados.
O Sol, nos últimos graus de Libra, se
aproxima de Júpiter indicando dias de
abundância e prosperidade, além de
boas novidades relacionadas a acordos
e negociações. Um projeto pode ser
aprovado e firmado em poucos dias. O
momento é ótimo para viagens rápidas
e para começar um novo curso de

Virgem

O Sol, nos últimos graus de Libra, se
aproxima de Júpiter indicando dias de
abundância e prosperidade material e
financeira. O momento pode envolver a
chegada de um novo projeto ou contrato
que envolva o aumento de seus
rendimentos e lucros. O dinheiro chega
com mais facilidade nos próximos dias.

Gêmeos

Libra

O Sol, nos últimos graus de Libra, se
aproxima de Júpiter indicando dias de
abertura e boa comunicação,
aproximação dos amigos e vida social
intensa. O momento é ótimo para
planejar e realizar projetos criativos.
Um novo amor pode começar a ser
desenhado pelo Universo nos
próximos dias.

O Sol, nos últimos graus de seu signo,
se aproxima de Júpiter indicando dias
de abundância e prosperidade,
abertura e boa comunicação.
Aproveite estes dias para organizar
sua rotina, documentos e projetos, que
devem ser apresentados em poucos
dias. Prepare-se para uma boa fase

Câncer

O Sol, nos últimos graus de Libra, se
aproxima de Júpiter indicando dias de
bons momentos na vida doméstica e
junto dos familiares. Se estiver
envolvido com a compra ou venda de
imóveis, pode esperar por boas
notícias nos próximos dias. Aproveite este bom
momento para reunir pessoas que ama em sua casa.

O Sol, nos últimos graus de Libra, se
Escorpião aproxima
de Júpiter indicando dias de
resoluções relacionadas às suas
emoções, que passam por um momento
de equilíbrio. A prosperidade começa a
bater em sua porta, depois de alguns
anos de dificuldades. O período, que
dura poucos dias, pode marcar a
abertura de um novo ciclo.

financeira.

especialização.
Sol, nos últimos graus de Libra, se
Capricórnio
Sagitário Oaproxima
de Júpiter indicando dias de
abundância e prosperidade, de
contatos importantes, que podem
levar à concretização de um novo
contrato de trabalho com uma grande
empresa, clube ou instituição. Os
trabalhos em equipe ganham força e
movimento.

Renato Rostey

Márcia e Jones Bisinella

O Sol, nos últimos graus de Libra, se
aproxima de Júpiter indicando dias de
abundância e prosperidade em sua
carreira. Uma promoção ou um novo
projeto pode ser aprovado. O
momento pode envolver a finalização
de negociações e a assinatura de um
novo contrato de trabalho.

O Sol, nos últimos graus de Libra, se
Aquário aproxima
de Júpiter indicando dias de
abundância e prosperidade, de
otimismo e fé renovada. O momento
envolve projetos de médio prazo,
especialmente os que estiverem
relacionados com viagens,
intercâmbios, mudança de país e
pessoas estrangeiras.

Peixes

O Sol, nos últimos graus de Libra, se
aproxima de Júpiter indicando dias de
maior envolvimento com seu mundo
emocional. Pode envolver a finalização
de uma importante negociação ou
acordo de sociedade ou parceria
financeira. O momento é ótimo para
conseguir um empréstimo de uma
grande instituição.

