
O Grupo Especial 
de Segurança na Fronteira 
( G e f r o n )  r e c e b e r á  
recursos na ordem de R$ 
2.281.829,99 para a  
aquisição de dez novos 
veículos que vão reforçar 
as atividades operacionais 
nas regiões fronteiriças de 
Mato Grosso. Página 05 

 Cáceres passa a contar com a mais nova e moderna estrutura de 
captação de energia solar, o SmartFlower. Com a presença de autoridades 
civis e militares, o prefeito Francis Maris inaugurou o equipamento de 
energia solar que proporciona a obtenção de energia limpa por meio de 
captação do sol, com um diferencial, os painéis se movem na direção da 
maior incidência de raios solares. Página 03              
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 A poucas semanas para 
encerrar o ano, que ficará 
marcado pelos acontecimentos 
históricos que impactaram a 
rotina escolar das crianças e 
jovens brasileiros, como a 
pandemia da Covid-19 e os 
incêndios que bateram recorde na 
maior área alagável do mundo, o 
Projeto Bichos do Pantanal lança 
de forma inédi ta  o  l ivro 
Pedagogia da Natureza. 

 Três pescadores profissionais foram 
detidos em flagrante  neste domingo (8) pela 
Polícia Ambiental em Cáceres. Os pescadores 
de 46, 50 e 51 foram abordados durante 
patrulhamento pelo  bairro Garcês, numa 
região de pousadas. 
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Foto: Corpo de Bombeiros

Em solenidade restrita, devido ao Covid-19, o comando da 
Agência Fluvial de Cáceres, realizou na manhã de sexta-feira, a Cerimônia 
de Imposição da Medalha “Amigo da Marinha”, em sua sede. O evento foi 
presidido pelo Comandante da Agência, Capitão Estanislau Geraldes 
Carvalho e reuniu os homenageados, tropa e imprensa. A cerimônia de 
entrega da honraria acontece há 41 anos e foi criada pelo então Ministro da 
Marinha, Almirante de Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, 
no ano de 1979. Página 06 
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HONRARIA

Imposição da Medalha Amigo da Marinha em Cáceres 
congrega a sociedade e amplia divulgação da instituição

Capitão Estanislau comandou a cerimônia   

Foto: Marcello Costa

PEDAGOGIA DA NATUREZA

Livro favorece a conexão 
com a natureza   

Foto: Divulgação

PIRACEMA

Ambiental detém pescadores em Cáceres 
 com cerca de 200 kg de pescado irregular 

Pescado estava numa construção  

Foto: PA

INOVAÇÃO

SmartFlower instalado no museu mostra  
que energia solar também pode ser bonita 

Sistema SmartFlower instalado no Museu  

CONVÊNIO

Convênio já está assinado e publicado  

Foto: Secom

Candidato à reeleição em 
Lambari tem residência 

alvejada por cinco disparos

DEU BO

TRÂNSITO

 Colisão entre carreta e 
carro deixa um ferido na 

BR 070 em Cáceres

AÇÃO RÁPIDA

PM detém homem por 
tentativa de estupro e porte ilegal 

de arma de fogo em Poconé
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R e p r e s e n t a n d o  a  
Sociedade dos Amigos da 
Marinha em o decano engenheiro 
cacerense Adilson Reis que é 
apontado como uma das maiores 
au tor idades  nos  assuntos  
hidroviários, Adilson Reis fez um 
b r e v e  p r o n u n c i a m e n t o  
destacando a importância da 
Marinha e particularmente aos 
agraciados.  

O capitão Estanislau 
Geraldo, aproveitou a ocasião 
para apresentar a sargento Sara 
Siqueira, recém embarcada na 
Centenária Agência Fluvial de 
Cáceres,  sendo umas das funções 
da militar, atuar como relações 
públicas junto aos veículos de 
comunicação de Cáceres.  

Detalhe em 102 anos de 
existência, Sara é a segunda do 
quadro feminino da MB a servir 
em Cáceres,  a primeira foi a 
capitã  Roseane Scaff Arruda, 

u m a  s o l e n i d a d e  Nreservada restrita aos 
agraciados, tropa e 

imprensa - face a Covid 19-  
Agência Fluvial de Cáceres, 
concedeu a Medalha de Amigo da 
Marinha, a três importantes 
autoridades são eles coronel PM 
José Nildo Oliveira,  tenente 
coronel Ricardo Vieira Coelho 
Júnior e ao membro do Ministério 
Publico Augusto Lopes dos 
Santos , a cerimônia realizada no 
último dia 06, foi presidida pelo 
capitão  Estanislau Geraldo 
Carvalho atual comandante da 
Organização Militar neste 
município . 

A medalha criada em 
1979, pelo então ministro  
Maxiamiano da Fonseca, visa 
aproximar a sociedade civil e os 
membros  de  i n s t i t u i ções  
p ú b l i c a s ,  a t r a v é s  s e u s  
representantes que cooperam 

com a Marinha do Brasil.  
O coronel PM José Nildo, 

enquanto atuou na região da 
fronteira prestou apoio a Armada 
Brasileira nas suas ações fluviais.   
Já o oficial Ricardo Vieira,  que 
comanda histórico Batalhão de 
Fronteira, que detém um dos 
maiores contingentes do Exército 
Brasileiro,  fora do eixo Rio, 
Brasília e Rio Grande do Sul,  tem 
ao longo desse seu comando,  
segundo o capitão Estanislau 
Geraldo,  um dos exponenciais 
parceiros da Agência Fluvial.  

Com igual distinção 
também foi outorgada a Medalha 
de Amigo da Marinha,  ao 
promotor de Justiça Augusto 
Lopes dos Santos,  que atua no 
município de Cáceres há mais de 
cinco anos, sempre atento às suas 
atribuições ministeriais,  e 
auxiliando a MB nas atividades 
em que lhe são solicitadas.  

Os  po l i c i a i s  f o r am 
informados pela vítima, também 
mulher, que o seu celular tinha 
sido furtado de dentro do 
banheiro de uma boate. 

E la  con tou  que  ao  
perceber que tinha esquecido o 
aparelho, voltou para pegar, mas 
encontrou a suspeita que negou 
prontamente ter pegado o celular. 

Os policiais conversavam 
com a mulher denunciada e 
pediram que ela entregasse sua 
bolsa, porém, ela apresentou a 
bolsa de uma colega, confirmado 
devido os documentos pessoais. 

Na sua bolsa, os policiais 
encontraram o celular que ela 
negava ter furtado. 

ma equipe da Força UTát ica  em Cáceres  
encaminhou à delegacia 

neste domingo (08), uma mulher 
por furto, na área central da 
cidade. 

atualmente prestando serviços no 
Ministério da Marinha em 

Brasília DF. 

O retorno às aulas presenciais para 
os alunos da rede pública estadual 
ocorrerá em fevereiro de 2021, 
seguindo todos os protocolos de 
biossegurança e distanciamento 
necessários para o enfrentamento 
da pandemia do novo coronavírus. 

A Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc-MT) vai  
trabalhar em um plano de ações 
para que os estudantes tenham um 
biênio, com ensino contínuo para 
complementar a carga horária do 
ano letivo. 

"Nosso primeiro passo foi 
tranquilizar todos os pais, 
professores e servidores da 
educação, de que as aulas não 
retornariam de forma presencial 
em 2020. Mas as ações que 
estamos planejando têm o objetivo 
de que o retorno das aulas ocorra 
em fevereiro, com segurança para 
toda a comunidade escolar", 
explica o secretário de Educação 
do Estado, Alan Porto. 

As aulas irão até 18 de 
dezembro de 2020 de forma não 
presencial. O ano será finalizado 
com 600 horas de aula e, no ano de 
2021, o retorno em fevereiro 
possibilitará um currículo de 1120 
horas, ou seja, com 320 horas a 
mais para complementar aquela 
carga horária que não foi dada no 
ano anterior. 

"Será um ano biênico com 
ensino contínuo. Vamos trabalhar 
em um grande processo de 
recuperação da aprendizagem dos 
nossos estudantes ,  sempre 
respeitando os protocolos de 
saúde, que não são da educação, 
são das autoridades sanitárias. Já 
publicamos um protocolo em 

conjunto com a Secretaria de 
Saúde que irá guiar a nossa 
campanha de informações sobre a 
volta às aulas", frisa Porto 

Por conta da continuidade 
do ano letivo, os alunos que 
tiveram o ensino à distância neste 
ano não serão retidos e terão mais 
um bimestre deste ano letivo para 
recuperar as notas, e ter acesso ao 
conteúdo que não foi disposto 
neste ano. 
Aprovação do retorno  - O 
retorno das atividades presenciais 
foi votado no Conselho Estadual 
de Educação (CEE-MT) e 
homologado pelo Ministério da 
Educação, que reiterou que o 
Estado possui esta prerrogativa de 
implantar o ano contínuo em 
situações excepcionais como esta. 

O secretário Alan Porto 
conta ainda que será realizada uma 
grande campanha educativa para 
estimular uma acolhida aos 
estudantes e fortalecer os 
protocolos de distanciamento.  

Haverá um termômetro 
para aferir a temperatura de todos, 
se o estudante aparecer sem 
máscara, ele receberá uma da 
equipe da escola, além da 
disponibilização de álcool em gel e 
reforço na higienização das salas 
de aula. 

Outro ponto importante é a 
previsão do revezamento para 
diminuir pela metade a lotação das 
salas de aula. "Em uma sala de 48 
m² cabem 35 alunos, quando 
retornar esta aula, teremos uma 
sala de 15 alunos. Vamos trabalhar 
com revezamento em um sistema 
híbrido de ensino à distância", 
explica o gestor. 

EDITAL DE LICENÇA 

Solare Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ Nº 
25.252.691/0001-41 toma público que requereu a SEMA, o pedido 
da Licença de Operação para o Condomínio Residencial Solare, 
sito à Rua dos Cariocas esquina com a Rua Pedro Alexandrino de 
Lacerda, no Bairro Santa Rosa, no Município de Cáceres-MT. 

HONRARIA

Imposição da Medalha Amigo da Marinha em Cáceres 
congrega a sociedade e amplia divulgação da instituição 

Todos os anos, a Marinha homenageia aqueles que se  distinguiram por ajudar a divulgar a mentalidade marítima 

Marcello Costa/JC 

Cerimônia acontece todos os anos   

Foto: Marcello Costa

CASO DE POLÍCIA

Em Cáceres, mulher nega furto de celular,  
aparelho é encontrado dentro da sua bolsa  
Assessoria 

Mulher tenta enganar a polícia, mas se dá mal   

Foto: PMMT

ENSINO CONTÍNUO

Seduc prepara retorno das atividades presenciais 
para fevereiro, com protocolos de biossegurança 

Assessoria 

Será trabalhado processo de recuperação da aprendizagem    

Foto: Secom
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By Rosane Michels

Lua fora de curso em Virgem, 
p e d e  c u i d a d o  c o m  m a l  
en tend idos  e  confusões ,  
especialmente no trabalho. Se 
puder, tire o período da manhã 
para descansar ou, pelo menos 
não comece nada novo e diminua 

o ritmo. Vênus em Libra e Marte em seu signo 
em graus exatos e em um tenso aspecto entre si, 
prometem deixar seus relacionamentos tensos e 
cheios de pressão. Evite brigas e discussões.

Lua fora de curso em Virgem, 
p e d e  c u i d a d o  c o m  m a l  
entendidos no relacionamento 
com os filhos e com seu amor. 
Não é um bom momento para 
começar um romance. Vênus 
em Libra e Marte em Áries em 

graus exatos e em um tenso aspecto entre si, 
prometem trazer intensidade e nervosismo em 
sua rotina, especialmente no trabalho. O período 
pede calma.

Lua fora de curso em Virgem, 
p e d e  c u i d a d o  c o m  m a l  
e n t e n d i d o s  e  c o n f u s õ e s  
domésticas e familiares. Não é 
um bom momento para DRs. Se 
puder tire algumas horas da 
manhã para apenas refletir. 

Vênus em Libra e Marte em Áries em graus 
exatos e em um tenso aspecto entre si, pedem 
cuidados redobrados com brigas e discussões no 
relacionamento romântico.

Lua fora de curso em Virgem, 
pede cuidados redobrados com a 
comunicação, que pode estar 
confusa provocando alguns mal 
entendidos. Não é um bom 
m o m e n t o  p a r a  a s s i n a r  

documentos importantes. Vênus em Libra e 
Marte em Áries em graus exatos e em um tenso 
aspecto entre si, pede mais equilíbrio na maneira 
que deposita sua energia, entre a vida pessoal e 
profissional. Evite discussões sem sentido.

Lua fora de curso em Virgem, pede 
cuidados redobrados com gastos 
desnecessários, pois você pode 
arrepender-se em seguida. Este é 
um tempo que deve envolver 
comedimento, economia. Vênus 
em Libra e Marte em Áries em 

graus exatos e em um tenso aspecto entre si, pedem 
cuidado com discussões desnecessárias, pois a 
ansiedade e a intolerância podem estar acima do 
normal. Mantenha a calma.

Lua fora de curso em Virgem, 
pede adiamento de reuniões que 
envolvem acordos e negociações 
financeiras, que podem ou não 
envolver uma parceria. Não é um 
bom momento para um novo 
investimento. Vênus em Libra e 

Marte em Áries em graus exatos e em um tenso 
aspecto entre si, apontam para problemas mais 
sérios em projetos que envolvem publicações e 
pessoas estrangeiras.

Lua fora de curso em Virgem, 
pede distanciamento do barulho 
social e solitude. Tire, ao menos, 
o período da manhã para 
descansar e cuidar de si mesmo. 
Medite. Vênus em seu signo e 
Marte em Áries em graus exatos 

e em um tenso aspecto entre si, colocam em 
risco o equilíbrio de seus relacionamentos, 
pessoais e profissionais. Mantenha a calma e 
evite deixar-se levar por provocações.  

Lua fora de curso em Virgem, 
pede distanciamento da vida 
social e dos problemas de alguns 
amigos. Apenas distanciando-se, 
você terá uma visão clara da 
solução, caso possa ajudar. 
Vênus em Libra e Marte em Áries 

em graus exatos e em um tenso aspecto, pede 
cuidados redobrados com brigas e discussões, 
especialmente no trabalho. Procure meditar para 
retomar o equilíbrio emocional.

Lua fora de curso em Virgem, 
pede distanciamento dos 
problemas gerados por um 
projeto de publicação e internet. 
Espere algumas horas antes de 
retomá-los e buscar as soluções. 

Vênus em Libra e Marte em Áries em graus 
exatos e em um tenso aspecto, pede cuidados 
redobrados com brigas e discussões no trabalho. 
Você pode estar agressivo. Evite atropelar 
pessoas importantes ao seu crescimento.

Lua fora de curso em Virgem, 
pede cuidado com confusões e 
m a l  e n t e n d i d o s  n o s  
relacionamentos, pessoais e 
p r o f i s s i o n a i s .  A d i e  
compromissos com parceiros, 

apenas por algumas horas. Vênus em Libra e 
Marte em Áries em graus exatos e em um tenso 
aspecto entre si, pede cuidados redobrados com 
seus gastos. É hora de equilibrar entradas e saídas 
e evitar gastos desnecessários. 

Lua fora de curso em seu signo, 
pede distanciamento dos 
compromissos e descanso, ao 
menos no período da manhã. 
Tire algumas horas para cuidar 
de si mesmo. Vênus em Libra e 

Marte em Áries em graus exatos e em um tenso 
aspecto entre si, pedem cuidados redobrados 
com suas finanças. Não é um bom momento 
para envolver-se em novos investimentos ou 
financiamentos. Evite brigas por dinheiro.

Lua fora de curso em Virgem, 
pede distanciamento dos 
compromissos de trabalho e 
descanso, nem que seja apenas 
por algumas horas. Tire algumas 
responsabilidades de seus 

ombros. Vênus em Libra e Marte em Áries em 
graus exatos e em um tenso aspecto entre si, 
pedem cuidado com brigas e discussões 
relacionadas a um projeto em equipe. Adie 
novos contatos comerciais.

HORÓSCOPO********** **********

Flores multicoloridas são endereçadas a 
aniversariante Santilia Nobre de Sousa 
que celebrou data nova recebendo dos 
amigos e familiares as manifestações de 
carinho em suas redes sociais. Que Deus 
lhe presenteie com muita saúde, 
realizações e felicidades sempre. 
Parabéns! 

Fluidos positivos a 
c e r i m o n i a l i s t a  
Adilmira Reis que 
recebe as homenagens 
pela passagem de mais 
uma data natalícia. 
Amor, paz e felicidades 
para o novo ano é o 
que a família do JCC 
deseja a você nesta 
data.  

***********

***********

Flores multicoloridas são endereçadas a aniversariante 
Santilia Nobre de Sousa que celebrou data nova recebendo dos 
amigos e familiares as manifestações de carinho em suas redes 
sociais. Que Deus lhe presenteie com muita saúde, realizações 
e felicidades sempre. Parabéns! 

Parabéns Jocineide Macedo Karim, pela 
passagem de mais um ano de vida. Que 
essa data seja cheia de amor, paz, 
carinho e tudo de bom, pois você 
merece… Feliz aniversário! 

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

Destaque especial a família dos nossos leitores Antônio Dan e Paula, pessoas conectadas e que valorizam a 
união familiar. Grande abraço extensivo aos lindos filhos Vivan, Evelyn e Ítalo.  

Em festa a eficiente equipe do Escritório Simões Santos e 
Nascimento Sociedade de Advocacia que comemoram  mais 
um ano de vida da estagiária Marina Ciralli. Que sua vida seja 
uma soma de bençãos e de vitórias, são os votos desta coluna 

******************************************************
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quartas-feiras, 11 e 18.  
Confira os confrontos:  
Quartas de finais / Ida  
Nova Mutum x Sinop – 
Quarta-feira (11), às 15h30 / 
Estádio Waldir Wons  
Dom Bosco x Operário – 
Quarta-feira (11), às 16h / 
Estádio Dito Souza 
Poconé x União – Quarta-feira 
(18) / Local e horário à definir 
Luverdense x Cuiabá – Data e 
horário à definir / Estádio 
Passo das Emas  
Quartas de finais / Volta  
Sinop x Nova Mutum – 
Quarta-feira (18), às 15h / 
Estádio Gigante do Norte 
Operário x Dom Bosco – 
Quarta-feira (18), às 16h / 
Estádio Dito Souza 
União x Poconé – Quarta-feira 
(25), às 16h / Estádio Luthero 
Lopes 
Cuiabá x Luverdense – Data e 
horário à definir / Arena 
Pantanal 

 A tabela detalhada 
divulgada pela Federação 
Mato-grossense de Futebol, 
agenda dois confrontos para 
esta semana. Nova Mutum x 
Sinop reabrem a competição 
em Mutum, enquanto Dom 
Bosco x Operário fazem o 
clássico na retomada.  

Na próxima quarta-
feira, dia 18, será a vez do 
confronto entre Poconé x 
União pelo jogo de ida, com 
horário e local à definir. A volta 
s e r á  n o  d i a  2 5 ,  e m  
Rondonópolis. 

Fechando as quartas de 
finais do Mato-grossense 
2020, Luverdense x Cuiabá 
não teve as datas e horários 
confirmados pela FMF, devido 
a participação do Cuiabá nas 
quartas de finais da Copa do 
Brasil. 

O duelo  cont ra  o  
Grêmio está agendado pela 
CBF para as duas próximas 

A o s  7  m i n u t o s  d o  
primeiro tempo, os visitantes 
abriram o placar com gol do 
volante João Denoni. Em uma 
cobrança de lateral, Anderson 
Magrão desviou de cabeça e 
Edinho bateu cruzado. De 
carrinho, Daniel evitou a 
finalização de Vitinho, mas no 
rebote o volante chutou no 
contrapé do goleiro Elias. 

Com a derrota, o Operário 
segue com 9 pontos e fica na 
lanterna do grupo 5, já o Vitória 
chega a 10 pontos. Os dois times 
voltam a campo no final de 
semana.  O Vitória encara o União 
Rondonópolis, no Salvador 
Costa, na capital do Espírito 
Santo, na sexta-feira (13), já o 
Operário enfrenta o Real  
Noroeste, no José Olímpio da 
Rocha, em Águia Branca no 
sábado (14). 

pós mais de sete meses Ade paralisação devido 
a  p a n d e m i a  d o  

Coronavirus, o Campeonato 
Mato-grossense Martinello 
Sicredi 2020 está de volta! A 

bola volta a rolar a partir desta 
quarta-feira (11) pela 2ª fase do 
certame. 

 Operário de Várzea OGrande foi derrotado, na 
tarde de domingo (8), 

pelo Vitória do Espírito Santo, em 

jogo válido pela 11ª rodada da 
competição. A partida com placar 
de 1 a 0,  foi disputada no estádio 
Dito Souza, em Várzea Grande. 

QUARTAS DE FINAL

Bola volta a rolar pelo Campeonato  
Mato-grossense nesta quarta-feira 

Primeiro jogo das quartas de finais acontece amanhã (11) no Estádio Waldir Wons

Redação c/ Assessoria 

Sinop e Nova Mutum estreiam jogo de retomada do Mato-Grossense   

Foto: Arquivo

ÚLTIMO COLOCADO

Operário fica na lanterna na Série 
 D, após ser derrotado pelo Vitória 
Da Redação 

Operário perde e vira lanterna  

Foto: Assessoria
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unidade e viaturas caracterizadas 
para o policiamento operacional. 

Atualmente, o Gefron 
conta com um quadro de 140 
operadores que reforçam a 
segurança de mais de 750 
quilômetros de fronteira seca 
com a Bolívia. A aquisição foi 
comemorada pelo comandante da 
unidade, tenente-coronel PM 
Fábio Ricas. 

“Com a aquisição destes 

 Grupo Especial de OSegurança na Fronteira 
( G e f r o n )  r e c e b e r á  

recursos na ordem de R$ 
2.281.829,99 para a aquisição de 
dez novos veículos que vão 
r e f o r ç a r  a s  a t i v i d a d e s  
operac iona i s  nas  reg iões  
fronteiriças de Mato Grosso. 
 O repasse é fruto de um 
convênio celebrado entre o 
Fundo Nacional Antidrogas 

(Funad) e a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp-MT). 

Entre os veículos que 
serão adquiridos com os recursos 
provenientes das ações de 
combate ao tráfico de drogas 
estão vans e ônibus para o 
transporte da tropa, veículos 
apropriados para o transporte dos 
cães do Canilfron, viaturas 
descaracterizadas para o trabalho 
do setor de Inteligência da 

novos veículos o Gefron vai não 
só aumentar sua capacidade 
operacional, como também 
manter os excelentes indicadores 
de produtividade, principalmente 
n o  c o m b a t e  a o  t r á f i c o  
internacional  de drogas”,  
pontuou o comandante. 
Tráfico de drogas  - Somente 
entre janeiro e setembro deste 
ano, o Gefron já realizou a 
apreensão de mais de 11 mil 
toneladas de entorpecentes, mais 
que o dobro do mesmo período do 
ano passado, quando mais de 5 
mil toneladas de drogas foram 

apreendidas. 
Foi também neste ano que 

a unidade realizou a maior 
apreensão de entorpecentes em 
seus 18 anos de existência. O caso 
ocorreu no final de outubro, em 
uma operação conjunta com a 
Polícia Federal, Polícia Militar 
(PM-MT), Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopaer) e 
Serviço Aéreo do Estado de 
Goiás, realizada em Comodoro. 
Na ocasião, mais de uma tonelada 
de pasta base de cocaína foram 
apreendidas, totalizando R$ 25 
milhões de prejuízo ao crime. 

m todo o Estado, mais de E1.400 policiais militares 
vão atuar exclusivamente 

no pleito eleitoral do dia 15 de 
novembro. 
 O  p l a n e j a m e n t o  
operacional da Polícia Militar 
para as eleições foi definido em 
reunião entre o Comando Geral 
da PM e os 15 comandantes 
regionais,  em Cuiabá.  

O comandante-geral da 
PM, coronel Jonildo José de 
Assis, e o subchefe do Estado 
M a i o r,  c o r o n e l  Wa n c l e y  
Rodrigues promoveram uma 
reunião por videoconferência 
com o representante do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso, Lídio Modesto, que fez 
q u e s t ã o  d e  c o n h e c e r  o s  
comandantes regionais das 
unidades da PM que coordenam o 
p o l i c i a m e n t o  n a  r e g i ã o  
metropolitana e no interior do 
estado.  

O plano operacional das 
eleições é coordenado pelo 
subchefe de Estado Maior e 
diretor da PM, coronel Wancley 
Rodrigues, que explicou que o 
policiamento ordinário, aquele 
rotineiro das ruas se manterá e 
que o efetivo para eleições é mais 

um reforço extra para a população 
no domingo. 

“Queremos dizer que a 
sociedade vai poder ir às urnas 
com tranquilidade. Vamos estar 
a t u a n d o  c o m  o  n o s s o  
policiamento ostensivo e com 
esses mais 1.440 policiais que 
vão garantir a segurança de todo 
cidadão que for exercer seu 
direito de ir às urnas. 

Contem com a PM, nossas 
equipes estão preparadas para 
auxiliar a todos”, destaca coronel 
Rodrigues.  

C o r o n e l  W a n c l e y  
Rodrigues destaca ainda que a 
Polícia Militar está presente em 
todos os 141 municípios e que 
nestas eleições não será diferente.

As equipes da PM darão 
apoio na segurança em aldeias 
indígenas, assentamentos e nas 
localidades mais longínquas de 
Mato Grosso.  

A s  u n i d a d e s  
especializadas da PM (Bope, 
Batalhão Rotam, Ambiental, 
Cavalaria e Batalhão de Trânsito) 
continuarão nas ruas com o 
policiamento ostensivo pela 
Operação Centurião, bem como 
todos os batalhões seguirão com a 
Operação Ostensividade Total. 

CONVÊNIO

Dinheiro proveniente do tráfico de drogas  
será revertido em viaturas para Gefron 

Novos veículos vão reforçar as atividades operacionais nas regiões de fronteira 

Assessoria 

Convênio assinado garantirá aquisição de 10 novos veículos   

Foto: Secom

MATO GROSSO

PM define efetivo com mais de 1.440  
policiais para atuar no pleito eleitoral   
Assessoria 

Bope, Batalhão Rotam, Ambiental, Cavalaria e Batalhão de Trânsito farão policiamento ostensivo   

Foto: Secom

Antes, durante e depois das 
campanhas eleitorais é comum que o 
debate público enfoque as diferenças 
entre os múltiplos pontos de vista e 
p r o p o s t a s  a p r e s e n t a d a s  p e l o s  
postulantes. Sobre determinada questão, 
um grupo pensa de uma forma e os 
adversários de modo radicalmente 
distinto. E assim o cidadão vai formando 
a sua opinião, de acordo com a 
proximidade entre aquilo que considera 
mais relevante e o que está sendo 
exposto nos diversos programas e 
plataformas. 

Para a vitalidade democrática, é 
importante que as diferenças sejam 
evidenciadas e as escolhas sejam feitas 
de modo consciente e bem informado. 
Além da consistência dos programas de 
governo, é preciso ponderar a 
capacidade de gestão para que possam 
ser implementados com êxito. 

Todavia, há um outro aspecto 
que seria útil considerar. Refiro-me à 
possibilidade de construir consensos. 
Acredito que existem alguns temas e 
algumas causas cuja relevância e 
prioridade são de tão grande dimensão 
que ultrapassam as tr incheiras 
partidárias e ideológicas. Seria muito 
bom se o país, o estado e as cidades 

identificassem causas que pudessem ser 
objeto de consenso entre todos os 
cidadãos, especialmente os gestores 
públicos e legisladores, quaisquer que 
sejam as suas origens e convicções. 

Creio que o primeiro e mais 
importante desses temas é a educação. 
Nas últimas décadas o país evoluiu 
b a s t a n t e  n o  q u e  c o n c e r n e  à  
universalização do ensino fundamental.

Todavia, a qualidade do ensino 
ministrado ainda é muito insuficiente. 
Os resultados alcançados pelos 
estudantes brasileiros nas avaliações 
internacionais de aprendizagem expõem 
um quadro de grande carência. Crianças 
e jovens frequentam mais as escolas, 
mas aprendem bem menos que o 
necessário.  

O  d é f i c i t  n a  q u a l i d a d e  
educacional é a grande ameaça à 
segurança nacional, pois compromete o 
futuro em várias dimensões. Não haverá 
competitividade econômica ou inovação 
se os trabalhadores/empreendedores não 
estiverem capacitados em nível 
semelhante ao dos países concorrentes. 
O  própr io  func ionamento  das  
instituições democráticas é prejudicado 
quando os cidadãos, mesmo tendo 
acesso a informações, não dispõem de 
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Brasil amarga a 194ª colocação 
no ranking da Organização das Nações 
Unidas (ONU) sobre os países mais 
atrativos para investimentos com 
relação à legislação tributária. A 
complexidade do sistema brasileiro e a 
chamada injustiça tributária acabam 
atravancando o desenvolvimento do 
país, atingindo todas as camadas 
econômicas. Na administração pública, 
equilíbrio entre arrecadação e custo é 
essencial para dar ao Estado o poder de 
investimento. Uma máquina pública 
onerosa cria castas sociais e vácuos 
estruturais. 

Mas focando na reforma 
tributária, por que ela é tão importante 
para o Brasil? Muitas expectativas são 
criadas quando se fala em reformas, que 
nada mais são do que a revisão e 
atualização da legislação vigente sobre 
determinados assuntos. E as chamadas 
reformas administrativas e tributárias 
volta em meia estão em pauta no país, 
mas até hoje não saíram dos projetos, 
sejam de iniciativas parlamentares ou do 
executivo. 

O que se espera da modernização 
da legislação tributária é o surgimento de 
um ambiente mais atrativo do ponto de 
vista do investidor, mais confiável para o 
setor empresarial e mais justo sob o 
aspecto dos contribuintes. Simplificar o 
modelo em vigência deverá, inclusive, 

corrigir distorções. 
Atualmente, cinco propostas 

estão entre as mais cotadas, entre elas a 
PEC 45, que é de iniciativa do Congresso 
e deverá unificar cinco impostos das 
esferas estadual, municipal e federal e 
instituir o chamado Imposto sobre Bens 
e Serviços. Com a proposta, ICMS, ISS, 
PIS, Cofins e IPI seriam reunidos em 
uma única alíquota com vigências em 
todos os países. A suposta simplificação 
deste modelo, entretanto, provoca 
divergências,  sobretudo porque 
extinguiria com os chamados benefícios 
fiscais que buscam corrigir distorções 
entre os diferentes setores econômicos. 
Em Mato Grosso, por exemplo, esta 
proposta poderia causar grande impacto 
negativo para o agronegócio, visto que 
as exportações são desoneradas. Esses 
prejuízos teriam reflexos em todas as 
demais atividades econômicas, como 
comércio, serviços, indústrias e até 
mesmo na arrecadação pública. 

Outras propostas em discussão já 
consideram essas especificidades, como 
o é caso do Simplifica Já, que manteria 
os tributos já instituídos, mas com a 
nacionalização da legislação do ISS e do 
ICMS, unificação de PIS e Cofins, entre 
outras alterações. 

Ainda não sabemos qual será o 
texto aprovado, o que temos que garantir 
é a aprovação de uma reforma que 
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EDITORIA

ELEIÇÃO VOTAÇÃO
Em Mato Grosso, 2.317.102 eleitores estão 
com a situação regular perante a Justiça 
Eleitoral e, portanto, estão aptos a votar nas 
Eleições Municipais e na Eleição 
Suplementar para um cargo de Senador (a) 
que acontece neste domingo (15). O eleitor 
deve votar primeiro para vereador, em 
seguida prefeito e por fim, senador. Para 
quem tem dificuldade de decorar o número 
de identificação dos candidatos, a Justiça 
Eleitoral orienta a levar a colinha. 

PROTOCOLO VOTAÇÃO
No dia da eleição, o eleitor deve cumprir 
rigorosamente o protocolo sanitário 
definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
O uso de máscara é obrigatório, bem como 
higienizar as mãos antes e depois de votar e 
manter o distanciamento social. A Justiça 
Eleitoral orienta ainda, que se possível o 
eleitor leve a caneta para assinar o caderno 
de votação. Outra orientação é que 
eleitores e mesários que tiveram Covid-19 
nos 14 dias anteriores à eleição não devem 
comparecer às seções eleitorais. 

HORÁRIO DE VOTAÇÃO
Em decorrência da pandemia, o horário da 
votação foi estendido em uma hora e será 
das 7h às 17h. Ainda de acordo com as 
orientações do TSE o horário das 7h às 10h 
será preferencial aos maiores de 60 anos, 
porém,  t r a ta - se  de  a tend imento  
preferencial e não exclusivo, portando os 
demais eleitores poderão comparecer as 
urnas nesse período.  

DOCUMENTOS VOTAÇÃO
Para votar o eleitor deve apresentar um 
documento oficial com foto e não é preciso 
apresentar o título impresso. O eleitor que 
fez o cadastro biométrico pode apresentar o 
e-Título como documento de identificação. 
O documento de identificação não deve ser 
entregue ao mesário, mas apenas, mostrado 
a uma distância segura. 

BIOMETRIA
Neste pleito não será realizado o 
reconhecimento biométrico do eleitor, isso 
não significa que quem não fez a biometria 
poderá votar. Os eleitores dos municípios 
de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, 
Sinop, Primavera do Leste, Pontes e 
Lacerda, Poconé, Nova Mutum, Lucas do 
Rio Verde, Jaciara, Rosário Oeste, Santo 
Antônio do Leverger, Campo Verde, 
Nobres, Nossa Senhora do Livramento, 
Barão de Melgaço, Chapada dos 
Guimarães, Jangada, Nortelândia, Nova 
Santa  Helena ,  Coca l inho ,  Nova  
Brasilândia, Campos de Júlio, Acorizal, 
Araguaiana, Torixoréu, Indiavaí, Luciara, 
Ribeirãozinho, Planalto da Serra, Vale de 
São Domingos, Serra Nova Dourada, 
Araguainha e Ponte Branca, que não 
fizeram o cadastramento biométrico estão 
com o título cancelado, portanto, não 
poderão votar. Nos demais municípios 
todos os eleitores que estiverem regulares 
com a Justiça Eleitoral poderão votar, 
mesmo que não tenham feito à biometria. 

permita uma recuperação econômica 
mais rápida e abrangente, fomentando a 
geração de emprego e renda no país. 

As reformas e os pacotes 
econômicos se tornaram fatores 
essenciais para que a economia volte a 
crescer. Nem mesmo a demanda dos 
produtos primários aquecida blindou o 
agronegócio, que também sentiu os 
efeitos dessa pandemia. O setor ainda 
segue “segurando as pontas”, mas essa 
condição pode ser limitada por 
mudanças na política internacional, 
retomada da produção agropecuária da 
China e até por condições climáticas que 
podem interferir na produtividade. 

Ou seja, nem mesmo a nossa 
galinha dos ovos de ouro está a salvo da 
crise mundial econômica e o Brasil 
precisa criar condições para que suas 
empresas sobrevivam, cresçam e se 
tornem competitiva. Uma política 
tributária justa e uma administração 
pública equilibrada permitem o 
desenvolvimento dos negócios e 
garantem poder de compra para a 
população sem que o Estado deixe de 
arrecadar para arcar com os direitos 
básicos dos cidadãos. 
___***Itallo Leite é advogado, 
especialista em Direito Público pela 
UVA/RJ, com ênfase em constitucional, 
administrativo e tributário, MBA 
executivo de direito em gestão e B 

conhecimentos básicos para o exercício 
da cidadania. 

Penso que todos os brasileiros, 
principalmente os que aspiram exercer 
funções de liderança política, deveriam 
buscar viabilizar um grande consenso 
nacional para eleger a melhoria da 
qualidade educacional como objetivo 
máximo de todos os governos, quaisquer 
que sejam as cores partidárias. Uma 
oportunidade para isso pode ser o debate 
sobre a urgente regulamentação do novo 
FUNDEB, aprovado pela Emenda 
Constitucional 108. 

Iden t i f ico  também como 
merecedores desse esforço para edificar 
consensos a questão ambiental e a 
universalização do saneamento básico, 
temas cuja relevância para a economia e 
a saúde serão abordados com mais 
detalhes em outro artigo. 
Sem dúvida, demarcar diferenças, 
oferecer alternativas e conquistar apoio 
majoritário constitui parte da essência da 
atividade política. No entanto, a 
capacidade de construir amplos 
consensos  é  demons t ração  de  
maturidade, sabedoria, grandeza e 
espírito público. ___***Luiz Henrique 
Lima é Conselheiro Substituto do TCE-
MT. 

Artigo

Construir consensos 

Uma política tributária justa e uma  administração pública equilibrada 
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 poucas semanas para encerrar o Aano, que ficará marcado pelos 
acontecimentos históricos que 

impactaram a rotina escolar das crianças 
e jovens brasileiros, como a pandemia 
da Covid-19 e os incêndios que bateram 
recorde na maior área alagável do 
mundo, o Projeto Bichos do Pantanal 
lança de forma inédita o livro Pedagogia 
da Natureza. 

Os autores são Mahal Massavi, 
profº biólogo e coordenador de 
Educação Ambiental do Projeto que é 
realizado pelo Instituto Sustentar com 
patrocínio Petrobras, por meio do 
Programa Socioambiental Petrobras, e 
Yana Marull, jornalista, escritora e 
ilustradora de livros de educação 
infantil. O tema - voltado a educadores, 
professores e pais -  aborda a 
metodologia de conexão com a natureza 
como forma das escolas trazer o meio 
natural à sala de aula e ao mesmo tempo 
levar a sala de aula para a natureza, 
fomentando uma prática pedagógica de 
educação ambiental. 

" A  n a t u r e z a  -  c o m o  
coprofessora - nos ensina, por meio de 
uma pedagogia de sensações, ciclos, 
transformações e vivências, um 
caminho possível de conservação da 
biodiversidade", comenta Massavi. 
"Para o dia a dia, o livro proporciona 
atividades como passeios em trilhas na 
mata, observação de aves e mamíferos 
nas  margens do r io  Paraguai ,  
brincadeiras nos jardins das escolas, 
plantio e cultivo de hortas, entre outras 
em contato direto com o mundo natural", 
explica. Todas essas ações, pensadas 
pelo Projeto, focam na vivência da 
criança na natureza. "Nosso objetivo é 
resgatar e estimular a sensação de 
p e r t e n c i m e n t o ,  i d e n t i d a d e  e  

Projeto. Por meio deste livro, o Projeto 
Bichos do Pantanal, almeja ampliar o 
acesso do Método de Conexão com a 
Natureza para favorecer uma educação 
vinculada com o meio natural e, 
consequentemente, à preservação da 
natureza. "Quem conhece, ama. 

Quem ama,  cuida",  diz  
Douglas Trent, ecólogo americano e 
diretor de pesquisas científicas do 
Projeto. "Se desde a primeira infância a 
criança cria vínculos com a natureza, 
q u a n d o  s e  t o r n a  a d u l t a ,  s e u  
relacionamento com o meio ambiente 
es tará  consol idado.  Assim,  os  
pequeninos de hoje serão os futuros 
protagonistas de conservação da 
natureza", explica o americano. 

Es t a r  na  na tu reza  t r az  
benefícios para o desenvolvimento 

responsabilidade de crianças e jovens 
com meio ambiente", finaliza. 

Esse  pon to  de  v i s t a  é  
compartilhado pela coautora, Yana 
Marull. "Há um consenso na sociedade, 
de que natureza e meio ambiente 
precisam ser parte da escola. Mas, para 
isso se transformar em realidade, 
precisamos ajudar escolas a abordarem 
esses temas, e precisamos estar do lado 
do professor", comenta Marull. "Foi 
com essa motivação que nasceu o livro 
Pedagogia da Natureza, com um lado 
muito prático pensado para ser uma 
ferramenta que ajuda o professor a 
incluir a natureza no dia a dia da escola", 
conclui.

Desde 2013, mais de 130 mil 
crianças do Alto Pantanal participaram 
de ações de educação ambiental do 

dela para o mês de dezembro. 
O engenheiro Eletricista da 

Prefeitura,  Bruno Renostro, fez uma 
apresentação técnica do smartflower  e 
da  us ina  geradora  de  energia  
fotovoltaica, aprovando a nova 
tecnologia, que coloca Cáceres como 
uma referência no Brasil por utilizar 
energia renovável.  “A administração 
municipal confirma sua preocupação 
com o meio ambiente ao construir uma 
usina de energia fotovoltaica na sede da 
prefeitura, e que vai gerar de 2.335 kWp 
para atender todos os órgãos municipais. 
A estimativa é uma economia de R$ 500 
mil mensais aos cofres públicos e um 
alento ao meio ambiente, pois vai captar 
uma energia limpa, sem impactos e 
renovável”, finalizou Bruno. 

áceres passa a contar com a mais Cnova e moderna estrutura de 
captação de energia solar, o 

SmartFlower. Com a presença de 
autoridades civis e militares, o prefeito 
Francis Maris inaugurou o equipamento 
de energia solar que proporciona a 
obtenção de energia limpa por meio de 
captação do sol, com um diferencial, os 
painéis se movem na direção da maior 
incidência de raios solares. O aparelho 
instalado no museu de Cáceres é o 
primeiro na região centro-oeste e o único 
em órgãos públicos no Brasil e vai 
abastecer os 740 metros quadrados, 
podendo o excesso ser transferido para 
qualquer prédio público.  A grande 
estrutura móvel de painéis solares 
chama a atenção de quem passa pelo 
local.   De acordo com o fabricante o 

aparelho é 40% mais eficiente na 
captação de energia solar uma vez que 
rastreia o sol durante todo o dia, 
maximizando o rendimento energético.  
O prefeito salientou que a sua 
administração se preocupa com 
sustentabilidade, aquecimento global e 
preservação do meio ambiente. 
“Estamos construindo a maior usina 
fotovoltaica em prédios públicos do 
Brasil colaborando para a geração de 
energia limpa e renovável. Esta  flor 
inteligente que inauguramos, faz parte 
dela e se torna mais um atrativo turístico 
de visitação”, destacou Francis. 

A cerimônia foi prestigiada 
pelos proprietários da empresa Isofen, 
responsável pela usina fotovoltaica, 
Weslei Silva Mendonça e Leonardo 
Sami, que previram o funcionamento 

equipe da Polícia Ambiental, encontrou 
várias espécies de peixes, sendo 11 
Cachara, 12 Pintado, 9 Pacu, 1 Dourado 
e 1 Palmito, todos provenientes  de 
pesca irregular em período de Piracema.  

A i n d a  n a  a ç ã o  f o r a m  
apreendidos apetrechos de pesca 
predatória, além de uma sacola plástica 
contendo 03 pacotes de fumo, 01 
repelente, 01 isqueiro, remédios, e ainda 
uma bolsa de cor preta contendo roupas, 
chinelos, balança digital, garrafa 
térmica e facas. 

Após, o trio foi encaminhado 
para o Centro Integrado de Segurança e 
cidadania, onde foram autuados por 
crime ambiental. 

Os materiais apreendidos 
foram entregues a 4ª Cia de Proteção 
Ambiental e o pescado  doado a famílias 
de baixa renda da cidade.  

rês pescadores profissionais Tforam detidos em flagrante  neste 
domingo (8) pela Polícia 

Ambiental em Cáceres. 
 Os pescadores de 46, 50 e 51 
foram abordados durante patrulhamento 
pelo  bairro Garcês, numa região de 
pousadas. 
 Segundo informações da 
Polícia Ambiental, um dos pescadores 
foi visto saindo de uma das pousadas e 
ao ser abordado apresentou bastante 
nervosismo, além do  fato de exalar forte 
odor de peixe. 

Durante a averiguação, os 
policiais encontraram uma canoa com 
motor rabeta e perceberam que ao se 
aproximarem de uma construção, duas 
pessoas empreenderam fuga, sendo 
capturados em seguida. 

Escondidos na construção, a 

s u s t e n t a b i l i d a d e  n o s  p a r e c e  
fundamental, comenta Jussara Utsch, 
presidente do Instituto Sustentar, que 
realiza o Projeto. "Este é um projeto 
pedagógico não só aplicável ao 
Pantanal, mas também em outras regiões 
e biomas", completa. 

A distribuição dos exemplares 
é gratuita para todos os professores da 
rede pública dos municípios de Cáceres 
e Porto Estrela, onde o Projeto Bichos do 
Pantanal atua. Outros, serão distribuídos 
em evento sobre Educação Ambiental 
promovido após a pandemia do 
coronavírus. E enfim, a versão online 
está disponível para download gratuito 
n o  s i t e  
https://www.bichosdopantanal.org/wp-
content/uploads/2020/11/Livreto-
Pedagogia-da-Natureza.pdf 

sensorial, cognitivo e psíquico da 
criança, melhora seu desempenho 
escolar, reduz os níveis de estresse e 
ansiedade e favorece a saúde física e 
emocional, ajudando a uma convivência 
harmoniosa entre os jovens. Quem 
explica isso é de Richard Louv - 
renomado jornalista, em sua famosa 
obra Last Child in the Woods (A Última 
Criança na Natureza), Salvando Nossos 
Filhos do Transtorno de Déficit de 
Natureza. Douglas Trent - seu 
conterrâneo e colega de faculdade - 
introduziu o Método Conexão com 
Natureza de Louv, no Brasil, há mais de 
uma década. 

Hoje, quando a tecnologia 
digital absorve o tempo de tantas 
crianças, investir em uma educação 
conectada com a natureza e atrelada à 

PEDAGOGIA NA NATUREZA

Bichos do Pantanal lança livro  
inédito de Educação Ambiental 

Obra adota a metodologia Conexão com a Natureza  para introduzir o meio ambiente nas escolas  

Assessoria 

Mahal Massavi – um dos autores do livro    

Foto: JCC

INOVAÇÃO

SmartFlower instalado no museu mostra  
que energia solar também pode ser bonita 
Da Redação 

Cerimônia de inauguração do sistema Smartflower    

Foto: Reprodução

PIRACEMA
Ambiental detém pescadores em Cáceres 
 com cerca de 200 kg de pescado irregular 
Da Redação 

Pescado foi apreendido e detidos encaminhados ao CISC    

Foto: PA

Cáceres-MT, 10 e 11 de novembro de 202004

surpreendido com os disparos, 
segundo consta foram 5 ao todo.

Ele ainda narrou que em 
seguida se levantou e viu pelo 
vidro da porta,  que dois 
indivíduos saíram em uma 
motocicleta Honda Titan, de cor 
aparentemente  pre ta ,  não 
conseguindo identificar as 
características dos suspeitos.  

De acordo com ele, a 
motivação pode ser pelo discurso 
que proferiu na reunião política 
horas antes, onde se defendeu de 
ataques vindos de integrantes das 
coligações dos candidatos 

opositores. 
D a n d a n ,  c o m o  é  

conhecido na região, ainda fez 
constar no BO que há dias vem se 
sen t indo  ameaçado  pe las  
circunstâncias do momento 
eleitoral, considerando que o 
município tem histórico de 
atentados contra líderes políticos 
em período eleitoral. 

Para os apoiadores de 
Dandan, a ação criminosa 
caracteriza um ato intimidatório, 
o que não pode ser permitido, tem 
que ser investigado e os infratores 
punidos com os rigores da Lei. 

á uma semana para as Heleições candidato a 
r e e l e i ç ã o  p e l o  

município de Lambari D'Oeste 
tem residência alvejada por 
vários disparos de arma de fogo.   
O prefeito e candidato à reeleição 
p e l a  c o l i g a ç ã o  “ U n i ã o ,  
Credibilidade e Respeito por uma 
Lambari Melhor”, Josivan 

De acordo com o BO, 
Josivan informou que na data 
anterior estava juntamente com 
sua equipe em uma reunião 
política no Distrito de São José do 
Pingador e que por volta das 23h 
30 chegou a sua residência. E que 
por volta das 3h 15 da manhã 
perdeu o sono e foi para a sala, e 
u m  t e m p o  d e p o i s  f o i  

Medeiros da Silva, registrou no 
domingo Boletim de Ocorrência 
sob o nº 2020.270758, para 
manter a sua segurança e dos 
parceiros. No BO Josivan relatou 
que por volta das 3h 30min estava 
deitado no sofá da sala e foi 
surpreendido com vários disparos 
de arma de fogo na frente de sua 
residência. 

Santana  invadiu a outra pista, 
vindo colidir com a carreta, 
rodando e saindo na lateral. 

A ocorrência foi atendida 
por uma equipe do Corpo de 
bombeiros que conseguiu retirar 
o motorista do GM Santana que 
estava preso nas ferragens. Na 
ação foi necessário o uso dos 
equipamentos desencarcerador e 
tesoura hidráulica.  

A vítima de 49 anos, foi 
identificada como sendo Joelson 
Silva Ortega, militar da reserva 
do exército, que foi socorrido e 
encaminhado ao Hospi ta l  
Regional para atendimento. O 
condutor da carreta não sofreu 
nenhum ferimento.  

A Perícia Técnica esteve 
no local e o caso segue sob 
investigação para detectar as 
possíveis causas do acidente.  

ais um acidente foi Mregistrado em Cáceres, 
desta vez na BR 070 

envolvendo uma carreta e um 
veículo de passeio.  

D e  a c o r d o  c o m  
informações de populares, o 
acidente foi registrado no 
perímetro urbano na Avenida São 
Luiz, quando o veículo GM 

oliciais militares da 6ª PCompanhia de Poconé 
prenderam neste domingo 

(08), um homem por tentativa de 
estupro e porte ilegal de arma de 
fogo. 

Os  po l i c i a i s  f o r am 
informados pelas vítimas, duas 
adolescentes de 13 e 17 anos, que 
tinham sido contratadas para 
realizar serviço de limpeza em 
uma pousada localizada na área 
rural da cidade. 

Durante o serviço, elas 

foram coagidas pelo suspeito que 
é funcionário do estabelecimento 
comercial. Ele queria manter 
relações sexuais com ambas. Elas 
reagiram e fugiram do local 
pedindo ajuda em outra pousada 
que acionou a PM. 

O suspeito foi detido logo 
em seguida e apreendido uma 
espingarda calibre 22, com sete 
munições intactas. Conselheiros 
tutelares acompanharam as 
adolescentes durante o registro da 
ocorrência. 

DEU B.O

Candidato à reeleição em Lambari tem 
 residência alvejada por cinco disparos 

Para resguardar sua integridade, Dandan Medeiros  acionou a Polícia e  registou o boletim de ocorrência 

Da Redação 

Candidato a reeleição Josivan Medeiros da Silva    

Foto: Reprodução

TRÂNSITO

Colisão entre carreta e carro deixa 
 um ferido na BR 070 em Cáceres 

Da Redação 

Santana envolvido no acidente teve a frente destruída    

Foto: Reprodução 

AÇÃO RÁPIDA

PM detém homem por tentativa de estupro 
 e porte ilegal de arma de fogo em Poconé 

Assessoria 

Arma apreendida com suspeito  

 Foto: PMMT
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