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RESGATE DE AVIÃO
Segundo a PF, a suspeita é que eles façam parte de uma organização criminosa do estado de São Paulo, que seria a responsável pelo transporte da droga

Sigilo total cerca prisão de bando
que invadiu aeroporto de Cáceres
Foto: Arquivo

Nas investigações para descobrir quem teria tentado roubar esta
semana um avião apreendido com 250 kg de cocaína, do hangar do
aeroporto de Cáceres, a policia chegou aos suspeitos e uma das pistas foi o
segurança do aeroporto Nelson Dantas, após verificar o histórico dele que
já teria se envolvido em uma situação semelhante (roubo de avião) no
aeroporto de Sinop. Página 03

LELÉ DA CUCA

Maluco andava no telhado
de casas e ameaçava voar
Foto: TVCO

Policia mantém sob sigilo as investigações sobre as prisões

CIÊNCIA E MATEMÁTICA

Reamec abre inscrições
de doutorado na Unemat

Com muita conversa, foi possível descê-lo com segurança

Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da cidade de Pontes e
Lacerda foram acionados no início da manhã de ontem, (2) para conter um
cidadão identificado como William, que aparentemente sob efeito de
drogas, andava sobre vários telhados, afirmando que alguém queria lhe
matar. Ele gritava por socorro e dizia que dois homens queriam matá-lo.
Antes que voasse dali, foi resgatado. Página 04

Foto: Ilustrativa

Os interessados em
concorrer a uma das vagas de
doutorado da Rede Amazônica de
Educação em Ciência e
Matemática (Reamec), do qual a
Unemat é associada e tem
Conceito Capes 5, tem até o dia
30 de agosto para fazer suas
inscrições. Concorrem a IES Pólo
Acadêmico UFMT, candidatos
dos estados de origem de Mato
Grosso, Rondônia e Tocantins.

LAVAGEM DE SANTO

Ritual festeiro no Rio Paraguai
marca tradição ritual pantaneira

Foto: Assessoria

Página 03

O Edital de Abertura 01/2019 oferece 60 vagas

TÁ EM CASA

STF manda patuá de Ezequiel
para tribunal de Mato Grosso
Fotos: Arquivo

Fiéis banham o santo ao som de cantos, rezas e orações

O Ministro do Supremo Tribunal
Federal e relator dos inquéritos e processos
oriundos da Ararath, Luiz Fux declinou de
competência para investigar o deputado
federal Ezequiel Fonseca (PP) por possível
utilização de notas fiscais falsas durante o
tempo em que exerceu a função de
deputado estadual. Agora o processo será
remetido ao Tribunal de Justiça de Mato
Grosso.

A Administração Municipal de Cáceres procura manter e
incentivar a cultura popular e uma das formas é através do apoio direto da
Secretaria de Assistência Social que promoveu para a melhor idade, a
tradicional “Lavagem do Santo”, uma festa mato-grossense que o
cacerense cultua há séculos, através dos mais velhos. Para a secretária
Eliane Batista, é a festa junina dos idosos. Página 03

Fux declina e Ezequiel Fonseca
fica agora com o TJ/MT

Página 05
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De 1997 à singular PEC-113
Vinte e um ano após a novela da
reeleição que custou aquela grana do
povo para a aprovação da proposta de
emenda constitucional permitindo que
prefeitos, governadores e presidente
pudessem disputar um segundo mandato
consecutivo, a gangorra do tempo
balança, lembrando que em 2015, com
nova derrota daqueles que haviam em
1997 brigado pela tal reeleição, voltaram
decididos a acabar com tudo.
Retroagir no tempo, viajar antes
da última década daquele século, quando
não havia reeleição para cargos eletivos
do poder executivo no patropi, foi o
passaporte de chegada na estação PEC113-A/2015, sem muito apito e o trem
(mais pra VLT de Cuia), ainda parado na
plataforma, sem um itinerário definitivo.
Pelo último registro, vimos que o fim da
reeleição para os tais cargos do poder
executivo, iria voltar a ser discutido pela
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, no ano passado.
Que o texto estava pronto para
votação em Plenário e chegou a ser
debatido pelos senadores em dezembro
de 2016, mas houve um impasse em
relação à duração dos mandatos. Muitos
parlamentares defendiam um mandato
de cinco anos para os cargos que não
teriam reeleição e diante da
controvérsia, o relator da matéria, havia
pedido o retorno do texto à CCJ e deve
ter parado pelai.
Neste contexto, os analistas
juramentados, discutem com
palavrórios sem nexo, a tal reforma
política, prós e contras da reeleição, mas
ninguém se refere ao fim da reeleição
para o poder legislativo, de câmaras
municipais ao congresso nacional. Se
um dos motivos alegados pelos ditos
ilustres parlamentares é o fim da
profissão de político, uma reeleição
singular (só para cargos executivos) é

CASTIGO JUSTO
Esta semana o homicida Ricardo Pinto
Junior, provocou um incêndio na ala D,
cubículo 12 no CRC de Cuiabá. Nenhum
dos presos ficou ferido, porém, 34
custodiados, que estavam reclusos no
cubículo perderam todos os pertences nas
chamas. A motivação do incêndio se deu
devido a revolta de Ricardo por ter sido
transferido para a ala D, após ser flagrado
com 210 trouxinhas de substâncias
análogas a cocaína. Nossa opinião é a
seguinte: queimou colchão, dorme no chão
de cimento, deu prejuízo, paga por ele, é
assim que se aprende a ser gente.
CADASTRO ANUAL
A Secretaria de Estado de Gestão iniciou
no dia 1º de agosto e segue até 30 de
setembro a atualização cadastral anual de
2018 dos servidores efetivos,
comissionados e empregados públicos do
poder Executivo. Contratados,
aposentados, servidores que entraram em
exercício a partir de primeiro de julho e
que se aposentarem durante o período de
recadastramento estão dispensados do
procedimento. Como em 2017, o processo
este ano será realizado de modo 100%
online, sem impressão de papel, trazendo
mais agilidade, além da economia. Tá
certo tem mesmo que tentar moralizar a
coisa pública.
COMPENSATÓRIO
A justiça de MT condenou os empresários
Paulo César Leão, Paulo Pereira Lessa e
Ricardo Augusto Sguarezzi a 4 anos de
prisão, cada um, por conta de desvios de
R$ 1.268.321,04 na Secretaria Estadual de
Educação. Eles ainda terão que pagar 75
dias-multa, onde cada dia é
correspondente ao salário mínimo vigente
a época das fraudes. Se realmente houve o
estrago ao erário, a sentença comprova que
vale a pena ser desonesto, ainda mais que
ninguém foi e nem irá preso.
CHUVAS NA ROTA
Embora o nosso diagramador Marcelo
Costa, (web-designer) também conhecido
na redação como o Homem do tempo, por
ser responsável pela previsão de capa junto
ao Clima-Tempo nada ter adiantado, com
certeza por prevenção antes de previsão, a
próxima semana pode começar de Cuiabá
à Cáceres e região, com chuvas, segundo o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe). As probabilidades são de 80% com
temperaturas amenas neste final de
semana, mínimas chegando aos 19º em
atos preparatórios pros torós previstos para
os dias 6 e seguintes, com pancadas fortes e
vir acompanhadas de trovoadas a partir da
tarde.
TROTES IMPUNES
Entre as ligações realizadas para os
serviços de emergência do Centro
Integrado de Comando e Controle, da
Secretaria de Estado de Segurança
Pública, 12% são trotes. Somente no
primeiro semestre de 2018 das 355.481 mil
ligações, 42.772 mil foram trotes. O
percentual de chamadas falsas de 2018 foi
maior que o mesmo período de 2017, que
contabilizou 9.52% do total de ligações.
Palavrões e histórias inverídicas sobre
violência são os casos mais comuns de
trotes praticados por crianças e adultos. É o
fim da picada mesmo, comm certeza
devido as punições leves aos malditos
infratores.

café pequeno diante das inúmeras do
legislativo, uma vitaliciedade para os
tigrões saruês.
Veja o caso do deputado federal
Miro Teixeira com 11 mandatos,
Henrique Eduardo Alves, reeleito em
2014, para o 11º mandato consecutivo,
mesmo tempo de Ulysses Guimarães,
que se não tivesse morrido, seria o líder
da festança. Atualmente, dezenas
colecionam mais de 20 anos no cargo, e
claro, nunca vão aprovar uma reforma
eleitoral que extinga a reeleição deles na
mamata politiqueira.
Não por acaso, o levantamento
preliminar do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar,
apontou esta semana, que dos 513
deputados, mais de 90% tentarão a
recondução ao cargo, algo em torno de
410, no mínimo, e de 480, no máximo.
A necessidade de foro
privilegiado a parlamentares que
respondem a ações na Justiça, a base
consolidada nas regiões de atuação

política e a redução no tempo de
campanha, que passou de 90 para 45
dias, seriam motivos dos eternos
profissionais políticos, pretender
concorrer ao mesmo cargo.
E, claro, também as benesses
nababescas, a grana pública para os
saraus, viagens, mordomias dos
cambaus, enquanto o povo sobrevive as
duas penas sustentando com impostos a
cambada, cujo CPF (Comissão Por Fora)
engorda o salarião. Se em 1997,
denuncias da imprensa mostravam
cheques de R$ 200 mil pela aprovação
da reeleição presidencial de FHC,
imagine depois dos cala bocas recentes
para abafar denuncias da Casa Grande, a
teta está cada vez, mais gorda, insecável,
(registre este vocábulo) e sempre cabe
mais um, pois é.
Seu Mané, a gente só vai
acreditar numa reforma política, quando
ela for ampla, total e irrestrita, sabe
quando? Nunca, a depender da trupe
brasiliana.

O intolerável é só a intolerância
Nasci em uma nação formada por
três raças tristes às vezes, como agora; de
outras vezes, alegres. Amei negras e índias,
menos brancas; nenhuma asiática por falta
de oportunidade. O melhor amigo que tive,
a quem devo carinho de irmão, é judeu.
Estudei russo, embora tenha esquecido a
língua; também inglês, francês, espanhol,
latim, grego… Salivo com todas as
culinárias e culturas humanas, até as que
não conheço. Descendo da mais cruel das
gentes, as da Europa, aquela ponta
miserável da Eurásia de onde partiram os
assassinos de povos e devoradores de
civilizações. Que bom que ao menos uma
vovó indígena me restou na ancestralidade!
Mas não culpo europeu algum de hoje – ou
norte-americano, que é o europeu em casa
nova – porque não creio na herança das
culpas nem na responsabilidade das partes
no desempenho do todo.
Acredito que, se não houvesse
contenção social, a tendência heterossexual

seria dominante, mas não a única, nem na
sociedade nem na vida das pessoas –
porque ao sexo biológico, já em si
duvidoso, acrescenta-se a representação
simbólica na linguagem, que espelha vida e
tece estranhas relações entre intimidade e
afeto. Respeito as prostitutas, tanto as que
se enquadram no vitimismo do discurso
convencional quanto as vocacionadas e
animadas na carreira que partilham com o
mesmo estoicismo das meninas que, pelo
avesso, se guardam para um “bom partido”.
A vida é um jogo e fazem sua aposta.
A pornografia, ao contrário do que
pretendem os moralistas, existe para
adolescentes, os na idade própria e os que
prosseguem sendo. Os demais acham
apenas chato, se não for belo, e
desenvolvem seus próprios métodos.
Tenho pena dos miseráveis, mas também
dos muito ricos, que juntam fortunas de que
não precisam, esmagando para isso tanto
gente, perdem a noção do valor das coisas
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e, afinal, criam tolos armados de
privilégios, com que tive que competir
algumas vezes.
Desdenho desses farsantes que
usam o nome de Jesus para tomar dinheiro
do salário dos pobres e recorrem sempre ao
Antigo Testamento, que é a história de um
povo onde tudo acontece, porque não
encontram o apoio de que precisam nos
relatos do Cristo. Sequer odeio os
traficantes, porque sei que a droga, como
muitas vezes a fé, é instrumento de controle
social manipulado por interesses que não
habitam morros nem correm riscos. Sei que
a luta de classes é o motor da História, mas
não acredito que o ódio seja a melhor juízo
na condução das batalhas. É quando a raiva
passa que a razão impõe o justo. A única
coisa que não se pode tolerar, que impede a
solução dos conflitos, é a intolerância.
***___NILSON LAGE, jornalista,
mestre em Comunicação, doutor em
Lingüística e Filologia.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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AVIÃO DO PÓ

Investigações policiais a fim de desmontar a quadrilha, continuam sob maior sigilo, com omissão à imprensa dos nomes dos suspeitos detidos e demais pistas do caso

Segurança do aeroporto teria
facilitado tentativa de resgate
N
Unemat abre as inscrições
G1-MT c/ Redação

Foto: Reprodução

as investigações para
descobrir quem teria
tentado roubar um avião
apreendido com 250 kg de
cocaína, do hangar do aeroporto de
Cáceres, a policia chegou aos
suspeitos e uma das pistas foi o
segurança do aeroporto Nelson
Dantas, após verificar o histórico
dele que já teria se envolvido em
uma situação semelhante (roubo
de avião) no aeroporto de Sinop.
Preso com mais dois
comparsas, pelo suposto
envolvimento na tentativa de
resgate da aeronave no terminal de
Cáceres, o segurança negou ter
percebido qualquer movimentação
no aeroporto na noite da terça-feira
(31), quando o terminal foi
invadido pela quadrilha, mas seu
envolvimento anterior em Sinop,
amplia as suspeitas, não sendo
fornecida a sua identidade, nem de
seus cúmplices, devido as
investigações sobre o caso.
Segundo a PF, a suspeita é
que eles façam parte de uma
organização criminosa do estado
de São Paulo, que seria a

DOUTORADO

para ciência e matemática
Assessoria

O

Bando teria ligações com traficantes presos com 250 kg de coca

responsável pelo transporte da
droga. A aeronave que foi alvo da
tentativa de resgate transportava
cocaína da Bolívia e foi
interceptada por pilotos da FAB na
região da Serra Tapirapuã,
próximo a Tangará da Serra.
Os policiais federais já
investigavam o grupo e
descobriram que a organização
criminosa envolvida naquela
situação tentaria resgatar o avião
no aeroporto de Cáceres.

Para frustrar o plano, os
policiais alteraram a parte
mecânica do avião para que os
suspeitos não conseguissem
levantar vôo.
Eles conseguiram
manobrar a aeronave até a
cabeceira da pista, mas não
conseguiram decolar.
O grupo, então, decidiu
abandonar o avião e fugir do local
e horas depois, todos os três foram
presos pela policia.

RITUAL DIGORESTE

Idosos festejam lavagem
do Santo no Rio Paraguai
Assessoria

A

Administração Municipal de
Cáceres procura manter e
incentivar a cultura popular e
uma das formas é através do apoio
direto da Secretaria de Assistência
Social. Um destes grandes apoios e
incentivos é para com a tradicional
“Lavagem do Santo”, uma festa
mato-grossense que o cacerense
cultua há séculos, através dos mais
velhos.
A tradição conta com a
organização da Prefeitura, reunindo
idosos e demais participantes em
torno da comemoração, uma festa
das tradições que os “festeiros”,
como são chamados, levam a
imagem de São João em desfile pelas
margens do Rio Paraguai, até
chegarem num determinado ponto,
onde literalmente banham o santo
nas águas, ao som de cantos, rezas e
orações.

A vice-prefeita Eliene
Liberato, também secretária da
Educação, representou o prefeito
Francis Maris Cruz no evento,
quando participou do almoço com os
presentes, distribuindo premiações e
destacando a importância da
comemoração.
A secretária de Assistência
Social, Eliane Batista, contou que a
comemoração é a festa junina dos
idosos que a Secretaria faz questão
de manter e respeitar dentro de suas
tradições. “Esse é um grande
momento de os idosos se reunirem,
conversarem e fortalecerem os
vínculos de amizade, familiares e
culturais, trocando experiências. É
um momento ímpar para eles”,
contou Eliane.
Priscila Alves de Moraes,
coordenadora do Centro de
Convivência do idoso, explica que,
Foto: Assessoria

no dia da Lavagem do Santo, os
idosos se reúnem no CMU “Centro
de Múltiplo Uso), para orações e em
seguida seguem para o rio, em
ônibus oferecidos pela Prefeitura.
“Depois da Lavagem, voltamos ao
CMU para um café reforçado e
caloroso, fazem mais orações e
dançam antes do almoço. Na parte da
tarde é realizada a dança de
quadrilha. Enfim, um dia inteiro
muito gostoso para os idosos”,
destaca a coordenadora.
A idosa Francisca Gracinda
Agripino, coordenou as homenagens
ao santo, as rezas, cantos e os rituais
que culminaram com o banho na
imagem de São João, nas águas do
Rio Paraguai, na Praia do Daveron.
“Participo desta festa há mais de 30
anos, é muito bonita. É a nossa fé.
Agradeço muito a equipe da
Assistência Social pelo apoio que dá
a essa tradição maravilhosa”,
destaca Francisca.

s interessados em concorrer
a uma das vagas de
doutorado da Rede
Amazônica de Educação em Ciência
e Matemática (Reamec), do qual a
Unemat é associada e tem Conceito
Capes 5, tem até o dia 30 de agosto
para fazer suas inscrições. O Edital
de Abertura 01/2019 oferece 60
vagas que serão distribuídas pelas
três Instituições de Ensino Superior
(IES) Pólo Acadêmico da Rede.
O programa oferece duas
linhas de pesquisa, sendo uma em
Formação de Professores para
Educação em Ciências e Matemática
e outra em Fundamentos e
Metodologias para Educação em
Ciências e Matemática. Podem
concorrer professores efetivos das
IES parceiras da Rede portadores de
título de mestre na área ou em áreas
relacionadas ao Programa obtidos no
país ou no exterior desde que
reconhecidos no Brasil. As
inscrições serão feitas pessoalmente,
por procuração ou via Correios
(Sedex). A taxa de inscrição é de R$
183,70.
Entre os requisitos exigidos
aos candidatos também está o
diploma de graduação de
licenciatura nas áreas de Biologia,
Ciências Naturais, Química, Física,
Matemática e Pedagogia. Ainda

serão aceitos diplomas de graduação
em bacharelado nas mesmas áreas,
exceto Ciências Naturais, quando
acrescidos de comprovação de
experiência docente em
Licenciaturas da área ou de
produção acadêmica na área de
Educação em Ciências ou Educação
Matemática. As inscrições serão
homologadas pela Comissão de
Seleção do PPGECEM/Reamec e o
resultado divulgado nos quadros de
avisos e no site da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT) até
o dia 10 de setembro.
Concorrem a IES Pólo
Acadêmico UFMT, candidatos dos
estados de origem de Mato Grosso,
Rondônia e Tocantins. O processo de
seleção compreende duas fases, a
prova escrita no dia 26 de setembro e
a análise e defesa do projeto de
pesquisa para os que forem
aprovados na primeira fase em data a
ser divulgada. O resultado final será
conhecido no dia 28 de novembro.
Aos professores da Unemat
que concorrerão ao processo
seletivo mais informações com o
professor Josimar de Sousa,
professor representante da Unemat
junto ao Reamec, pelo email
jsousa.mt@unemat.br ou pelos
telefones (65) 3223.4182 pela
manhã e (65)99693.5799.
Foto: Arquivo

Seleção compreende a prova escrita e a análise e defesa do projeto

Tradição pantaneira das famílias se mantém com a fé

Cáceres-MT, sexta-feira 03 de agosto de 2018

04
NOVO COMANDO

Para o prefeito municipal Euclides Paixão, a troca na Secretaria de Educação não afetará a política de desenvolvimento da Educação Municipal de Mirassol D'Oeste

Empossado novo secretário de
educação em Mirassol D'Oeste
Assessoria

Foto: Assessoria

O

novo secretário
municipal de
Educação, Márcio
Luiz Pereira, tomou posse na
manhã da última quarta-feira
(1º), no gabinete do prefeito
municipal, onde secretários e
servidores municipais se
fizeram presentes na
solenidade. Com a proposta de
dar continuidade ao plano
municipal de educação e as
metas traçadas pela atual
gestão, ele assume a pasta no
lugar de Cleide Maria da Silva
Batista, que ocupava
interinamente desde o dia 28
de fevereiro.
“Sabemos que algumas
mudanças são impopulares,
mas daremos continuidade ao
trabalho, seguindo as
propostas e metas da
administração municipal,
sempre dentro do amparo
legal”, disse Márcio Luiz.
Para o prefeito
municipal, a troca na
Secretaria de Educação não
afetará a política de
desenvolvimento da Educação
Municipal de Mirassol
D'Oeste. “O projeto é o
mesmo, e as metas também.
Tenho certeza de que o Márcio

VILA BELA

Sindicato Rural e SENAR levam
empreendedorismo para mulheres
Assessoria c/ Redação

A

Márcio Luiz Pereira, assume pasta no lugar de Cleide Batista

dará continuidade com muita
competência ao trabalho
realizado até aqui, mesmo
porque ele é professor,
formado em geografia com
pós-graduação”, menciona
Euclides.
“A educação no
município tem sido um
trabalho ousado, através de
toda equipe, e acredito que o
novo Secretário irá contribuir
muito com o município através
de seu trabalho, regularizando

as falhas e corrigindo aquilo
que não esta em
conformidade”, finalizou o
prefeito.
Márcio Luiz Pereira é
formado em Geografia pela
Unemat, Campus Cáceres,
estando concursado na
Prefeitura desde 2009, já
exercido as funções de
Coordenador Assistencial,
Secretário de Administração, e
por último neste ano, diretor do
Hospital Samuel Greve.

1ª Feirinha da
comunidade Morrinhos,
na zona rural de Vila
Bela, aconteceu na última semana
de julho, por meio do programa
Mulheres em Campo, do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural
de Mato Grosso (SENAR-MT) e
superou as expectativas, com a
colocação de diversos produtos á
venda pela comunidade.
Alguns frutos da terra
como a banana, mandioca e o
milho verde.
Outros de fabricação
caseira, oriundos da agricultura
familiar como o queijo,
requeijão, farinha, bolo de queijo,
curau e outros produtos.
A 1ª Feirinha tem
incentivos do Sindicato Rural de
Vila Bela, juntamente com os
parceiros Paulo Sérgio
(Capacete), Amanda e da

Instrutora Credenciada do
SENAR/MT.
De acordo com o
presidente do Sindicato Rural,
José Teixeira, o Zé da Guará
como é conhecido, o programa
Mulheres em Campo está sendo
um sucesso e restam apenas dois
módulos para a conclusão do
mesmo.
O programa Mulheres em
Campo é um treinamento que
trabalha com o objetivo de
desenvolver em mulheres
c o m p e t ê n c i a
d e
empreendedorismo e gestão,
visando o desenvolvimento
pessoal e da propriedade rural. A
o final do curso, as alunas
tiveram noções sobre diagnóstico
e empreendedorismo,
planejamento, custos de
produção, indicadores de
viabilidade e comercialização.
Foto: Leandro Régis

ÍCARO MALUCO

Ação de bombeiros e PM evitou
que drogado voasse do telhado
P.L c/ Redação

A

Polícia Militar e o Corpo
de Bombeiros da cidade
de Pontes e Lacerda
foram acionados no início da
manhã de ontem, (2) para conter
um cidadão que aparentemente
estava sob efeito de drogas, no

bairro Jardim Morada da Serra.
O homem teria andando
em cima de vários telhados,
afirmando que alguém queria lhe
matar.
Ao chegar no local, a
equipe do Corpo de Bombeiros
Foto: TVCO

William estava alucinado dizendo fugir de perseguidores

deparou-se com uma situação
arriscada de salvamento, já que o
homem encontrava-se na parte
mais alta de uma das residências,
próximo a uma caixa d'água. Ele
gritava por socorro e dizia que
dois homens queriam matá-lo.
De acordo com
informações, o homem foi
identificado como Willian. Por
mais de uma hora a equipe e
policiais militares tentaram
convencer o indivíduo de descer
do telhado, usando assim técnicas
para aproximar-se e imobilizá-lo.
Depois de muita conversa, foi
possível descê-lo com segurança
de cima da casa.
A PM e o Corpo de
Bombeiros acreditam que
“Willian” estava sob o efeito do
uso de entorpecentes e por isso
via alucinações de pessoas que
queriam pegá-lo. Ele foi
encaminhado para o Hospital
para tratar de pequenas
escoriações.
Posteriormente, seriam
tomadas as medidas necessárias.

Cáceres-MT, sexta-feira 03 de agosto de 2018

Feirinha é uma atração da cidade e orgulho da mulherada

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

BOTE DO GAECO
Segundo Presidente da AL-MT, houve depoimento de uma pessoa, que disse ter fornecido uma nota fria feita no computador e entregue para prestação de contas

Botelho confirma investigação
sobre notas frias e que colabora

M.N c/ Redação

Foto: Alan Cosme

Policiais deram apoio aos cumprimentos de mandados do GAECO

O

presidente da Assembléia
Legislativo, deputado
estadual, Eduardo Botelho
(DEM) confirmou que a operação
“Déjá Vu”, deflagrada ontem, (2)
por Agentes do Núcleo de Ações
de Competência Originária (Naco)
e do Gaeco, foi para buscar
documentos que subsidiam uma
investigação sobre fraudes em
notas fiscais para verba de
suprimentos de fundos e verba
indenizatória (VI).

O democrata alegou que
todos os setores da Assembléia
foram colocados a disposição para
os agentes recolherem
documentos. Segundo ele, a
expedição de mandados teria sido
desnecessária. “Pode vim que está
liberado.
Aqui não tem nada que tem
que esta sendo escondido. Uma
nota fria, essa nota não existe aqui
dentro, eles tem dúvidas, podem
vir aqui ver. O interesse da

Assembléia e o Ministério Público
são os mesmos resguardar o
patrimônio público”, declarou.
O presidente do legislativo
explicou que não tem detalhes do
caso, já que a investigação corre
em segredo de Justiça. “Segundo a
informação que eu tenho, é que
existe um depoimento de uma
pessoa, que disse ter fornecido
uma nota fria, que ele fez no
computador e entregou para
prestação de contas. Eles (Gaeco)
pediram solicitação e nós
informamos que essa nota não
existe”, disse o parlamentar.
Questionado sobre qual
deputado seria citado nesta
investigação, ele comentou que
existem vários nomes. Ele citou
que as investigações são referentes
ao período de 2012 a 2015.
O parlamentar enxerga a
operação com naturalidade, apesar
de reconhecer que pode causar
danos a imagem do poder
legislativo.
Segundo o Gaeco, são
investigados na “Operação Déjá
Vu ” d e p u t a d o s e s t a d u a i s ,
empresários e servidores do
legislativo. A decisão para busca e
apreensão na AL foi expedida pelo
desembargador João Ferreira
Filho, do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso.

SEM PRIVILÉGIOS

Supremo despacha ação contra
deputado Ezequiel para TJ/MT
G.D c/ Redação

O

Ministro do Supremo
Tribunal Federal e relator
dos inquéritos e processos
oriundos da Ararath, Luiz Fux
declinou de competência para
investigar o deputado federal
Ezequiel Fonseca (PP) por
possível utilização de notas fiscais
falsas durante o tempo em que
exerceu a função de deputado
estadual (2011 a 2014). Agora o
processo será remetido ao Tribunal
de Justiça de Mato Grosso
(TJMT). O suposto crime teria o
objetivo de fraude em verbas
indenizatórias.
Fux acatou o pedido de
remessa do caso feito pela
procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, devido a decisão
que limitou o foro privilegiado. As
investigações apontam que
Ezequiel apresentou na
Assembléia Legislativa, para fins
de ressarcimento, nota fiscal
emitida pela empresa G.B. de
Oliveira Comércio ME, em
fevereiro de 2014, no valor de R$
5,2 mil, documento que, segundo o

Ministério Público e próprio
empresário, é falso.
Luiz Fux, que era
responsável pelo inquérito, já
havia desmembrado investigação
dos casos envolvendo os
deputados estaduais Zeca Viana
(PDT), Eduardo Botelho (PSB),
Ondanir Bortolini, o Nininho
(PSD), e Wancley Carvalho (PV).
Eles o e o prefeito de
Cuiabá, Emanuel Pinheiro
(MDB), são investigados pelo
Núcleo de Ações de Competências
Originárias (Naco) do Ministério
Público Estadual (MP).
As investigações contra
Ezequiel tiveram início após o
empresário Hilton Carlos da Costa
Campos procurar, em setembro de
2015, o Grupo de Atuação
Especial Contra o Crime
Organizado (Gaeco) 'relatando um
esquema de desvio de recursos da
Assembléia Legislativa', diz o
pedido da PGR.
O empresário confessou
que foram emitidas centenas de
notas falsas para o Legislativo.
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CAPACITAÇÕES

Sistema elenca alguns princípios e consiste em não revolver o solo, utilizar a rotação de culturas e o uso delas para a cobertura e formação de palhada

SENAR oferece curso sobre
técnicas para plantio direto
Assessoria

Foto: Arquivo

Sistema caracteriza-se pela cobertura e formação de palhada

D

ecidir se vai optar pelo
plantio direto ou não
exige pesquisa,
conhecimento e estudo da área
utilizada.
O produtor rural precisa
avaliar várias situações para
verificar se é viável ou não
implantar este sistema em sua
propriedade.
Diante deste panorama, o
Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural de Mato
Grosso (SENAR-MT) passa a
oferecer capacitações para
orientar o produtor e o
trabalhador rural a implantar este
sistema. Um dos treinamentos é o
'Plantio Direto'.
Com carga horária de 40
horas, este treinamento tem como
objetivo mostrar ao participante
os detalhes de implantação do
sistema conforme técnicas de
conservação de solo.
O conteúdo inclui ainda
assuntos como as diferenças entre
o plantio direto e o convencional,
rotação e sucessão de culturas,
adequação das tecnologias de
agricultura de precisão,
preparação e adubação do solo.
Os interessados em saber
mais sobre o conteúdo deste
treinamento devem acessar o
www.senarmt.org.br ou procurar
o Sindicato rural de seu
município para saber se há turmas
previstas e se há vagas.
Os resultados das

avaliações sobre a utilização de
um novo sistema na propriedade
levam à reflexão sobre a
expansão ou redução de culturas,
contratação de pessoal, compra
de insumos e também de novos
investimentos no setor de
máquinas e implementos. Sem
dúvida, dar importância à tomada
de decisões é primordial para a
administração moderna.
Na agricultura não é
diferente, sendo uma atividade de
risco, é totalmente dependente do
sucesso, e os agricultores lutam
para serem produtivos e, acima de
tudo, competitivos. Tomar
decisões corretas representa
eficiência e competitividade.
E quando se fala de
plantio direto deve-se elencar os
princípios deste sistema que
consiste em não revolver o solo,
utilizar a rotação de culturas e o
uso delas para a cobertura e
formação de palhada.
Embora, alguns
produtores, adeptos desse tipo de
sistema fazem também o manejo
integrado de pragas, doenças e
plantas daninhas.
Vale dizer que a rotação
de cultura se mostra importante,
pois a combinação de plantas com
características distintas tem a
capacidade de tornar o sistema
mais eficiente, além de
proporcionar o melhor controle
de pragas e doenças.
Vale lembrar ainda que

esse sistema demanda certo
conhecimento do produtor rural
em relação a todas as suas fases.
Por isso, os produtores
que desejam empregá-lo em suas
propriedades devem dispensar
mais atenção ao controle de
pragas e doenças e também ao
manejo de fertilizantes.
Além disso, a mão de obra
envolvida na implantação desse
sistema deve ser capacitada com
treinamentos específico para
operar as semeadoras,
pulverizadoras e colheitadeiras.
Tomados estes cuidados,
o produtor está pronto para
introduzir o sistema de plantio
direto em sua propriedade,
dispondo assim de uma técnica
que contribui para a formação de
um sistema mais saudável,
beneficiando a agricultura e a
sociedade.
A técnica do plantio direto
é uma atividade saudável, pois
disponibiliza um número maior
de matéria orgânica e de
diversidade de plantas. Com isso,
tem-se uma produção de custo
menor, pois esse sistema busca a
saúde do solo e da planta.
Sendo assim, em vez de
um sistema convencional com
aração, gradagem e enxada
rotativa, usa-se o preparo
biológico com plantas de
cobertura que serão manejadas
por roçada ou por dessecação.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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BOLA MURCHA

Presidente do alvinegro diz que está buscando patrocinadores fortes que invistam no clube, pois hoje, com R$ 100 mil o clube deslancharia na Copa Federação

Mixto corre atrás de padrinhos
para disputar Copa Federação
O

S.N c/ Redação

Foto: David Murba

Mixto Esporte Clube
está esbarrando na
questão financeira e
ainda não montou a equipe que
disputará a Copa FMF prevista
para começar no dia 22 de
setembro. Segundo o
presidente, Walter Hudson
Fernandes, a falta de patrocínio
está impossibilitando boas
contratações.
“Escolher bons
jogadores e onde procurar tudo
isso eu sei. Só não tenho
dinheiro para boas

contratações.
Estamos vendo as
melhores possibilidades para
não fazermos escolhas erradas
e depois não cumprir com a
folha de pagamento. Estamos
buscando patrocinadores
fortes que invistam no clube.
Hoje, com R$ 100 mil
deslancharíamos na Copa
FMF”, expôs o presidente.
Uma das alternativas
para montar o Alvinegro e
entrar na briga da Copa
Federação é buscar jogadores

da baixada cuiabana ou firmar
parcerias com times de São
Paulo, Goiás ou Minas Gerais.
Entretanto, todos este
pontos e possíveis soluções
serão debatidos em uma
assembléia entre diretores e
conselheiros marcada para o
dia 9 do próximo mês.
P e n s a n d o
financeiramente, a contratação
do treinador muito
provavelmente também será
local, porém, o presidente não
cogitou nomes, esperando uma

RETA FINAL

Cuia joga pela amanhã
na Arena vice liderança

S.N c/ Redação

O

técnico do Cuiabá
Esporte Clube, Itamar
Schulle, poderá contar
com o trio destaque do time,
Marino, Eduardo Ramos e
Bruno Sávio, para enfrentar o
Tombense, neste sábado, às
18h00, na Arena Pantanal. Os
atletas estavam suspensos pelo
terceiro cartão amarelo, não

participaram do último
confronto contra o Ypiranga,
do qual o Dourado acabou
derrotado por 3 a 0, perdendo a
chance de retomar a viceliderança do grupo.
Ontem de manhã, os
jogadores participaram de
treino técnico e tático e,
amanhã de manhã, o treinador
Foto: Assessoria

Cuiabá precisa vencer o Tombense e torcer contra o Fogão
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faz um recreativo e treino com
bola parada, antes de definir o
time que entrará em campo na
busca pela vice-liderança.
Com retorno do trio e sem
jogadores lesionados o técnico
tem toda a equipe à disposição.
Já classificado para as
quartas de final, o time da
capital mato-grossense quer a
melhor posição dentro do
grupo para decidir a fase de
mata-mata em casa.
Na terceira posição do
Grupo B, com 29 pontos, o
Dourado tem que vencer na
Arena Pantanal e torcer pelo
tropeço do Botafogo, vice com
31 pontos diante do Ypiranga,
no estádio Santa Cruz para
pegar a vice-liderança amanhã.
O Cuiabá conta com o
apoio da torcida e iniciou a
venda de ingressos para
garantir um bom público e a
diretoria está vendendo as
entradas antecipadas por R$
10, com meia entrada R$ 5.
Mulheres e crianças não
pagam. No dia do jogo a
entrada custará R$ 20.

Presidente Walter Fernandes reclama a falta de patrocínio

reviravolta na situação
econômica e boas contrações
de fora do Estado.
Buscando uma vaga
na Copa do Brasil do próximo
ano, o Mixto enfrentará o
União de Rondonópolis, atual
campeão, Cuiabá, Poconé,

Operário Várzea-grandense,
Araguaia e Dom Bosco.
Luverdense, Sinop e Ação
decidiram não participar.
Cuiabá e Sinop já estão
garantidos na Copa do Brasil
por terem sido campeão e vice
do Mato-grossense desse ano.
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Esotérico
A Lua continua em seu signo
e agora, em tenso aspecto
com Plutão, indica um dia
intenso, em que você estará
mais profundo e com uma
forte necessidade de
mudanças. O momento pode envolver um
passo à frente em um dos setores de sua
vida pessoal. Procure não se deixar levar
pelo nervosismo.

A Lua continua em Áries e
agora, em tenso aspecto com
Plutão, indica um dia de
maior envolvimento nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento
pode envolver uma discussão, que acabará
por solucionar um problema mais
profundo. O dia é bom para estar mais perto
de quem se ama.

A Lua continua em Áries e
agora, em tenso aspecto com
Plutão, indica um dia em que
a necessidade de mudanças
emocionais fica mais
intensa. O melhor que você
tem a fazer por você hoje é dar-se
momentos de interiorização e meditação. E
deixe para trás sentimentos que já não
fazem sentido em sua vida.

A Lua continua em Áries e
agora, em tenso aspecto com
Plutão, indica um dia de
mudanças de caminhos já
e s t a b e l e c i d o s ,
especialmente no trabalho.
O momento pode envolver uma
dificuldade com um colega ou um projeto.
Vo c ê p o d e c o n s c i e n t i z a r- s e d a
necessidade de mudar sua rotina.

A Lua continua em Áries e
agora, em tenso aspecto com
Plutão, indica um dia de
envolvimento mais profundo
com uma amigo, que pode
estar passando por um
momento mais difícil. Sua participação
nesse processo será fundamental. Procure
organizar um projeto em equipe, pois ele
fará parte de um processo de transformação.

A Lua continua em Áries e
agora, em tenso aspecto
com Plutão, indica um dia
de maior envolvimento e
aprofundamento de um
romance, que pode dar um passo à frente,
depois de um tempo de resistência. O
momento pode envolver maior
necessidade emocional e intimidade.
Sua energia vital começa a se recuperar.

A Lua continua em Áries e
agora, em tenso aspecto com
Plutão, indica um dia de
mudanças importantes em
seus planos de negócios ou
em um projeto já em andamento. O
momento pode envolver tensão, no
entanto, essa energia sendo passageira,
você deve resolver um problema de cada
vez, com calma.

A Lua continua em Áries e
agora, em tenso aspecto
com Plutão, indica um dia
em que a necessidade de
estar mais perto dos seus
fica mais aflorada. Você questiona um
relacionamento familiar e começa a tornálo mais intenso. O momento é bom para
reorganizar energias que fazem parte de
seu passado.

A Lua continua em Áries e
agora, em tenso aspecto com
Plutão, indica um dia de
interiorização e necessidade
de transformar um estado de
espírito negativo. O
momento é ótimo para meditar e entrar em
contato mais profundo com o Sagrado,
dentro e/ou fora de si mesmo. Dia bom
para estudar.

A Lua continua em Áries e
agora, em tenso aspecto com
Plutão, indica um dia de
intensidade, especialmente
em sua maneira de
comunicar-se. O momento
pode envolver uma forte necessidade de
aquisição de conhecimento e de
relacionamento. Um amigo especial pode
aproximar-se ainda mais.

A Lua continua em Áries e
agora, em tenso aspecto
com Plutão, indica um dia
de interiorização e
aprofundamento de suas
emoções ou de um relacionamento. Você
estará mais intenso e sensual e vai
priorizar a intimidade à qualquer
atividade social. O momento é bom para
estar junto dos seus.

A Lua continua em Áries e
agora, em tenso aspecto com
Plutão, indica um dia de
organização financeira e
necessidade de estar mais
atento a ganhos e gastos. O
momento é bom para começar um
planejamento financeiro, preparar-se para
um novo investimento, que trará,
certamente, mudanças à sua vida.

By Rosane Michels

Estreando New-Age ontem, a simpática
Dra. Hérica Prado, medica veterinária,
MBA em gestão empresarial de negócios
pela FGV e coordenadora técnica da
Nelore Grendene de Cáceres, recebendo
sempre em tempo os parabéns desta coluna
pelo níver.

O brinde especial de hoje vai para o competente Tonny Mendes,
pessoa maravilhosa que merece todo nosso respeito. Ele que neste
dia troca de idade e recebe o carinho dos colegas da prefeitura,
dos familiares e rol de amigos. Receba os nossos sinceros
parabéns com votos de muitos anos de vida e felicidades.

Nosso abraço especial ao médico oftalmologista Dr. Odenilson
Silva, leitor assíduo que acompanha há muitos anos nosso
trabalho. Agradecemos a amizade e a preferência, desejando uma
excelente sexta-feira a todos da equipe COC.

Família em festa pelo aniversário da querida
Renata Cristina de Lacerda Cintra que também
recebe os calorosos abraços dos amigos e
colegas. Que Deus em sua infinita bondade lhe
presenteie com um ano repleto de vitórias e
saúde. Feliz Niver!!!

