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PROJETO LOBO GUARÁ

IFMT Cáceres, Polícia Ambiental e Rotary Clube debatem
parceria para curso de Formação de Monitores Ambientais
Foto: Assessoria

A direção do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT
Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo recebeu, na última semana,
o comando da 4ª Companhia de Polícia Militar de Proteção
Ambiental e representantes do Rotary Clube Cáceres para debater a
oferta de curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) para
Monitores Ambientais do projeto Lobo Guará. Página 03

REPRESSÃO

Apreensão de drogas em Mato
Grosso ultrapassa 14 toneladas
Foto: Divulgação

Parceria visa formação de monitores ambientais

FORÇA TAREFA

Ação da Prefeitura, Câmara e Ministério
Público derruba boca de fumo em Cáceres
Foto: Assessoria

Uma ação conjunta da
Prefeitura, Câmara de vereadores e
Ministério Público atendeu a uma
antiga reivindicação de moradores
e derrubou, literalmente, uma boca
de fumo na esquina da Avenida
Getúlio Vargas com Rua das
Opalas, na Cohab Velha.

Os dados são da Coordenaria de Estatística e Análise Criminal da SESP

Mato Grosso registrou, em 2018, um aumento de 24% na
apreensão de drogas. De janeiro a dezembro, as forças de segurança
tiraram de circulação 14.454,987 toneladas de entorpecentes.
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PRIMEIRO ALERTA

Sintep/MT e demais servidores públicos
do estado param nesta terça-feira (12)

Força tarefa derruba boca de fumo
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ESTUPRO

Boliviano que abusava de enteadas
em Cáceres é preso pela Polícia Civil

AÇÃO JUDICIAL

Foto: Ilustrativa

Cooperativa de reciclagem é interditada e
diretoria responsabilizada criminalmente

A Polícia Judiciária Civil de
Cáceres, através da Delegacia
Especializada de Defesa da Mulher,
prendeu um boliviano, de 40 anos,
por estupro de vulnerável praticado
contra as enteadas de 13 e 14 anos.
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Boliviano foi preso e confessou o estupro
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A derrama do século XXI
Em 2019 iremos completar 230
anos da Inconfidência Mineira[1] –
ocorrida no ano de 1789, que deixou
como marco a execução de Joaquim
José da Silva Xavier – Tiradentes, dois
anos após a tentativa frustrada de
liberdade do povo brasileiro contra o
regime da DERRAMA imposto pela
Coroa Portuguesa.
Considerada conspiração a
Inconfidência Mineira foi um dos
primeiros movimentos em busca da
independência. O Brasil (colônia de
Portugal, à época) sofria com abusos
políticos e cobrança alta de taxas e
impostos.
Vi s a n d o o a u m e n t o d e
arrecadação a Coroa Portuguesa
aumentou os impostos que já eram
exorbitantes por meio da instituição do
quinto, que consistia na retenção de
20% do ouro de Minas Gerais.
Porém, ao longo de um ano
caso o quinto não correspondesse a
cem arrobas, valor mínimo para
arrecadação, a Coroa decretava a
'derrama'. Embora a Proclamação da
República tenha ocorrido em 15 de
novembro de 1889, há exatos 130
anos, não é difícil fazer analogia com a
realidade que o Brasil vive nos dias de
hoje.
Com uma das cargas tributárias
mais elevadas do mundo seguimos
repetindo os mesmos erros do passado,
com sistema tributário massacrante

CLUBE DE DESCONTO
Buscando inovar e gerar uma rede de
negócios, a nova Diretoria da ACEC está
estruturando para implantar ainda em
2019 o Projeto Clube de Descontos, onde
os associados à ACEC consumam
produtos e serviços dos próprios
associados, na busca do fortalecimento do
associativismo. A proposta é de que cada
empresa disponibilize um valor em
desconto que será ofertado aos
empresários e colaboradores,
oportunizando o crescimento nas vendas.
Excelente iniciativa.
PROFESSOR ARTICULADOR
Foi publicada no Diário Oficial do
Estado, a Portaria 073/19 que estabelece
critérios para a seleção e atribuição do
professor articulador de aprendizagem
para o ano letivo de 2019. De acordo com
a portaria só poderão ser designados
professores efetivos, e só terão direito as
unidades escolares urbanas de Ensino
Fundamental que ofertam turmas de 3º ao
6º ano, exceto escolas de período integral,
que atendam aos critérios estabelecidos.
Para assegurar o direito, é obrigatório que
a escola realize um diagnóstico dos
estudantes com defasagem no processo
de alfabetização em língua portuguesa e
matemática.
PROCESSO SELETIVO
A Secretaria Municipal de Educação da
Prefeitura de Cáceres divulgou na manhã
de sábado (09) o Resultado da Etapa II do
Seletivo da Educação do Processo
Seletivo Simplificado Nº 001/2019,
realizado no mês de janeiro, visando a
contratação de novos profissionais. O
Edital de anúncio do resultado pode ser
acessado através de link para ser baixado
no servidor Media Fire.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Será realizada hoje as 9 horas, no plenário
da Câmara Municipal de Cáceres,
audiência pública, para discussão sobre a
Revisão do Eleitorado pela Biometria,
com a participação do Executivo e
Legislativo, do Poder Judiciário do
Estado e Justiça Federal Eleitoral.
VAGA ESTÁGIO REMUNERADO
A Prefeitura Municipal de Araputanga
está com Processo Seletivo para
preenchimento de 08 vagas de Estágio
Remunerado a estudantes matriculados
no ano letivo de 2019 em cursos de
Administração, Educação Física, Direito,
Enfermagem e Psicologia. A seleção
acontece em duas etapas: a primeira com
envio dos currículos ao e-mail
atendimento@araputanga.mt.gov.br, até
as zero horas de domingo (17) e a segunda
etapa será constituída de uma entrevista
com todos os candidatos (as),
individualmente. Os estagiários
selecionados terão como campo de
estágio, áreas do poder executivo
municipal como administração, saúde e
assistência e desenvolvimento social e,
Poder Judiciário como a Defensoria
Pública de Araputanga. Os aprovados
terão direito a um contrato de um ano,
podendo ser prorrogado por mais um,
uma jornada de estagio contendo carga
horária de 30h semanais e uma
remuneração de R$ 550,00 (Bolsa +
Auxilio Transporte).

seguimos matando nossas
empresas.
Segundo Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação, no ano de
2018 o brasileiro trabalhou até 2 de
junho para pagar tributos. No estudo
constatou-se que “o brasileiro trabalha
29 (vinte e nove) dias do ano em 2018,
só para pagar os rombos causados pela
corrupção no país.”
O aumento desenfreado com os
gastos públicos, a má gestão e a
corrupção fazem renascer o regime da
derrama.
Ainda que o inciso LIV, do
artigo 5ª da Magna Carta tenha intuito
de assegurar que “ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal”, que quer
dizer que sem ordem judicial não
podem mais entrar em nossas casas e
nos tirem tudo que possuímos de valor
como fazia a Coroa Portuguesa, mas
infelizmente hoje fazem pior.
Mesmo que o contribuinte
brasileiro esteja em dia com o
recolhimento dos impostos, em
percentuais absurdos, o atual sistema
governamental, contrariando a
Constituição Federal, nos rouba a
dignidade, a segurança, a liberdade.
Não podemos mais ser
condenados à execução, mas vemos
milhares de iguais executados todos os
dias. A sociedade que deveria ser
constituída de iguais se vê frágil e

a cada vez mais se utiliza de
meios espúrios como forma de
aumento da arrecadação. A
arrecadação do tributo que é conhecida
desde que vivemos em sociedade,
instituída com único intuito de custear
a manutenção do Estado, hoje perde
sua finalidade.
Estamos sobretaxados e
supertributados já que temos que
custear a abarrotada folha de salários,
a ganância dos governantes e a
corrupção institucionalizada.
Ano após ano o Fisco busca novas
brechas para aumentar a arrecadação,
num verdadeiro estrangulamento
social e empresarial, sem antes cortar
seus luxos e supérfluos.
Assim como antigamente, os
contribuintes que buscam a liberdade
do massacre tributário recebem o
rótulo de “conluio” e “sonegadores”,
quando em verdade estão apenas
lutando para ver valer a nossa
Constituição e tentando sobreviver em
meio ao caos financeiro instaurado.
Até quando nosso povo
continuará sangrando sem o socorro
que lhe é constitucionalmente
assegurado?
Infelizmente vamos completar 230
anos de uma triste história que se
repete, diariamente.
LORENA GARGAGLIONE é

Medo constante do assédio
Andar nas ruas normalmente,
frequentar festas, universidades, e
outros tantos logradouros, conforme
dados, deixou de ser seguro para as
mulheres. O Brasil lidera o ranking de
jovens que convivem diariamente com
temor do assédio. Pesquisa ActionAid
mostra o quanto meninas e mulheres
sentem-se aterrorizadas.
A liderança brasileira com 53%
de temor passa a ser assustador,
revelando que mais da metade das
jovens entre 14 a 21 anos levam a vida
com fobia diária do assédio. O mesmo
estudo em países conhecidos como
patriarcais, não demonstrou tamanho
horror. O índice do Quênia (24%), Índia
(16%), e Reino Unido (14%), nos deixa
em posição de alarme.
No Brasil o estudo aconteceu no
mês de dezembro do ano de 2018,
ouvindo 500 jovens, metade do gênero
masculino, e a outra do gênero feminino.
A amostra incluiu participantes de todos
os níveis de escolaridade, e, ainda, em
todas as regiões do país. As mulheres
escutadas informaram, 78%, que haviam
sido assediadas nos últimos 6 meses.
As adolescentes entre 14 e 16
anos são afetadas em 41%. Entre as

idades de 17 a 19 anos, existe o
aumento do risco em 56%. Dentre as
idades de 20 a 21 anos, os dados ficam
extremos, chegando a 61%.
Quando o questionamento paira
sobre a forma de assédio, elas relataram
que o verbal lidera com 41%. Assovios
ficam com 39%, e, comentários
negativos sobre a aparência em público
com 22%. Nas redes sociais os
comentários negativos que configuram
assédio ficam em 15%.
Também aparecem em 15% os
pedidos de envio de mensagens com teor
sexual, com piadas que envolvem tal
conteúdo em 12% quando realizadas em
público. Nas redes sociais as piadas com
preceito sexual ficam em 8%. Beijos
forçados são na percentagem de 8%, e
apalpadas em 5%. Absurdamente, as
fotografias tiradas por baixo das saias
das vítimas ficam em 4%. Fotos íntimas
nas redes sociais são em 2%.
O mais proveitoso do estudo é o
conhecimento de que elas, em sua
maioria, optaram por não se calar, 77%
de meninas entre 14 e 16 anos. Ainda que
muitas não possuam o desejo de lavrar
boletim de ocorrências para a punição do
agressor, narram os fatos para familiares

EXPEDIENTE

e amigos.
Ana Paula Ferreira,
coordenadora de Direito das Mulheres
da ActionAid, afirmou: “O que algumas
pessoas podem achar engraçado, ou
mesmo um elogio, faz com que muitas
meninas alterem suas rotinas, se
desmotivem nas escolas, criem
estratégias para transitar pelas ruas, ou
mesmo gastem mais dinheiro para evitar
se expor nos locais públicos. São jovens
e adolescentes iniciando a vida adulta, e
isso impacta seu desenvolvimento
pessoal, econômico e social.”
O esboço enfatizou que 88% das
pessoas foram testemunhas desses
assédios, não tolerando a prática. Os
amigos (39%) e a família (34%) ainda se
perfazem no maior número de
agressores.
Qualquer forma de aceitar,
tolerar, ou ser conivente, coloca em
d ú v i d a a p a l a v r a d a m u l h e r,
desmerecendo e enfraquecendo aquelas
que por anos se mantiveram caladas.
Ajudar a livrá-las de situações
humilhantes e constrangedoras é tarefa
diária de todas e todos.
ROSANA LEITE ANTUNES DE
BARROS é defensora pública.
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PROJETO LOBO GUARÁ

O diretor-geral do IFMT Cáceres, Professor Salmo César da Silva parabenizou aos membros do projeto e as instituições
envolvidas e destacou a abertura do campus para atender às demandas da comunidade, com planejamento e responsabilidade

IFMT Cáceres, Polícia Ambiental e Rotary Clube debatem
parceria para curso de Formação de Monitores Ambientais
Foto: Assessoria

Assessoria

A

proposta é que as instituições
realizem um termo de cooperação
para a oferta do curso no âmbito do
IFMT com a promoção de capacitação
ambiental de adolescentes e jovens da rede
de educação de Cáceres e municípios
vizinhos.
"O projeto Lobo Guará é um
projeto social que visa formar cidadãos para
atuar na realidade socioambiental, com
trabalho para sociedade, para ajudar o
próximo. Mais do que a necessidade de
formação profissional e técnica, temos aqui o
objetivo de despertar os nossos jovens e
adolescentes para ver o mundo de outra
maneira por meio do uso sustentável dos
recursos naturais.
É pensar adiante, é colaboração
com a vida", explica o idealizador do projeto
Sargento Silva ao reforçar a necessidade de
institucionalizar a oferta da formação pelo
IFMT. De acordo com Silva, essa parceria já
vem sendo gestada há alguns por meio da
participação de servidores do campus em
atividades educativas do projeto.
As instituições demandantes
representadas pelo comandante da Polícia
Militar de Proteção Ambiental de Cáceres,
capitão da PM Roosevelt Marcos Barros da
Silva Júnior e pelo presidente do Rotary
Clube de Cáceres, Jorge Antonio Rodrigues
destacaram a relevância da parceria com o
IFMT e a perspectiva dos encaminhamentos
para a consolidação do projeto ainda esse
ano.
O diretor-geral do IFMT Cáceres,
Professor Salmo César da Silva parabenizou

entre as instituições nós podemos
projetar a oferta de outros cursos de
Formação Inicial e Continuada e, com o
trabalho em conjunto, ampliar o atendimento
a essa demanda", destaca Tinasi.
Participaram da agenda, mediada
pelo professor Reginaldo Medeiros,
coordenador do curso de Engenharia
Florestal, além das direções das instituições,
membros da equipe envolvida no projeto
como o coordenador da Fundação Rotária do
Rotary Clube de Cáceres, Gilmar Marostega,
docente aposentado do IFMT Cáceres; o
sargento Waldir e o cabo Bedin da Polícia
Ambiental; a equipe pedagógica do IFMT

FORÇA TAREFA

Ação da Prefeitura, Câmara e Ministério
Público derruba boca de fumo em Cáceres
Reunião alinhava parceria
aos membros do projeto e as
assegurada a sustentabilidade das
instituições envolvidas e destacou a abertura ações conjuntas e a participação desses
do campus para atender às demandas da alunos que estarão sobre a nossa
c o m u n i d a d e , c o m p l a n e j a m e n t o e responsabilidade", afirmou Salmo.
responsabilidade.
A diretora de ensino do campus,
"É uma honra para o IFMT professora Juçara Tinasi contextualizou os
Cáceres participar desse projeto. Nós encaminhamentos para oferta de curso FIC e
agradecemos a presença de vocês aqui e abriu o diálogo para a possibilidade de oferta
vamos fazer todos os esforços necessários de outros cursos com o aprofundamento das
para que essa proposta se realize, desde que a temáticas sugeridas pelo projeto.
gente obedeça todo o rito, todo o trâmite do
«A partir do Termo de Cooperação

AÇÃO JUDICIAL

Coomdec é interditada e diretoria responsabilizada
criminalmente por descumprir determinação legal
Assessoria MP

O

Ministério Público do Estado de
Mato Grosso, por meio da 2ª
Promotoria de Justiça Cível de
Cáceres, requereu ao Poder Judiciário que
determine a doação dos materiais
apreendidos na Cooperativa Mista do
Desenvolvimento de Cáceres (Coomdec) ao
Centro de Triagem do Município para
posterior seleção e comercialização. O
MPMT defende que o dinheiro arrecadado
com a venda dos materiais recicláveis seja
dividido entre os trabalhadores que atuam no
local.
Requer ainda a liberação dos
materiais que encontram-se na posse da
Cooperativa de forma ilegal. Conforme
apurado pelo Ministério Público, mesmo
com decisão judicial determinando o
embargo do empreendimento, a diretoria
retirou do local materiais recicláveis
prensados.
No requerimento enviado ao Poder
Judiciário, o MPMT solicita que seja
determinada a venda dos materiais prensados
e que o dinheiro arrecadado seja dividido em

Cáceres representada pelo
coordenador-geral de Ensino do campus,
professor Marcos Pereira, o coordenador do
curso Técnico em Agropecuária, professor
Juberto Babilônia; a bióloga e educadora
ambiental, professora Iris Viana e a
pedagoga do campus Suely Nobre.
Como encaminhamento da
agenda, ficou definido para o próximo está
quarta-feira, 13, o protocolo da carta de
intenção ao IFMT pelas instituições
demandantes, seguida da deliberação de
agendas e encaminhamentos administrativos
e pedagógicas para definição de ementas
curriculares e programação do curso.

parte iguais aos cooperados. “A
Promotoria de Justiça já está tomando as
providências quanto a conduta criminosa
perpetrada pela representante”, adiantou a
promotora Liane Amélia Chaves.
Segundo ela, a Cooperativa foi
interditada na semana passada. A promotora
de Justiça explica que m 2013 o Ministério
Público ingressou com ação judicial
requerendo a suspensão das atividades da
Coomdec. Desde àquela época, o
empreendimento já apresentava uma série de
irregularidades.
Relatório de inspeção sanitária
realizada no local concluiu que o
empreendimento estava funcionando em
área residencial em desacordo com o Código
de Obras e Posturas do Município. Além
disso, não possuía sistema de coleta de águas
residuais e de controle de vetores e também
apresentava irregularidades de cunho
higiênico sanitário, sujeito a ocorrência de
acidente de trabalho e danos à saúde dos
funcionários e moradores residentes no
local.
Foto: Divulgação

A promotora de Justiça informa
que durante o trâmite da ação, o Ministério
Público firmou acordo judicial com a
diretora-presidente da cooperativa
estabelecendo uma série de obrigações para
evitar o fechamento da unidade.
Entre as medidas previstas
estavam a apresentação do Alvará da
Vigilância Sanitária, da Licença de
Funcionamento do Corpo de Bombeiros, do
licenciamento ambiental e realização de
palestras sobre educação ambiental nas
escolas do município.
A omissão da Cooperativa em
cumprir com as obrigações assumidas levou
o Ministério Público a requerer o embargo do
empreendimento, inclusive com a colocação
de lacres em seus portões. O pedido foi
prontamente acatado pela juízo da Quinta
Vara de Cáceres.
OUTRA OPÇÃO: No requerimento
apresentado ao Poder Judiciário para a
doação do material apreendido na Coomdec,
o Ministério Público apresenta uma segunda
opção, caso a juíza entenda não ser possível a
doação, que seria o encaminhamento dos
materiais apreendidos a uma das olarias
existentes para incineração, uma vez que não
podem ficar armazenados em local
descoberto.

Assessoria
vizinhança das proximidades da
boca de fumo, esperava a medida há
muitos anos, pois o local servia de
ponto de encontro e convivência de
marginais na venda e uso de drogas, além de
esconderijo de criminalidade.
Um terreno de aproximadamente
mil metros quadrados cercado por muros de
tijolos mantinha dois barracos, também de
alvenaria, onde a marginalidade se abrigava.
Foi uma total demolição de muros e barracos,
com os tratores da Prefeitura, a fim de acabar
com o ponto marginal que já foi palco de
assassinatos, sem contar as inúmeras
ocorrências de brigas entre marginais.
O início partiu de um abaixoassinado dos moradores do bairro,
endereçado aos vereadores, que a Câmara
Municipal enviou ao Ministério Público,
que, por sua vez, solicitou que a Prefeitura
envidasse medidas práticas para resolver o
problema.
Após essa determinação, as
secretarias de Fazenda e de Infraestrutura
fizeram um levantamento no terreno e
constaram se tratar de local insalubre, pois,

A

além de conter amontoados de lixo
que serviam de procriação ao mosquito da
dengue, outros insetos e animais
peçonhentos, toda a extensão murada corria
risco de desmoronar, segundo relato da
secretária municipal Nelci Longhi, que
comandou a operação.
Após os laudos, a Prefeitura entrou
em contato com a proprietária do terreno,
que entendendo a situação, solicitou
formalmente para que o município tomasse
as providências de limpeza do local,
incluindo as demolições.
Com o apoio da Polícia Militar, do
Departamento Municipal de Trânsito e de
fiscais de Postura do município, a Prefeitura
demoliu e limpou o terreno, sob olhares e
aplausos da vizinhança.
A reportagem conversou com
alguns moradores e constatou a satisfação
deles em ver a boca de fumo literalmente no
chão. “Deus abençoe esse trabalho. A gente
já não aguentava mais ser ameaçado o tempo
todo, dia e noite pelos frequentadores desse
lugar”, afirmou uma moradora, que preferiu
não ser identificada.
Foto: Assessoria

Boca de fumo funcionava há anos no local

Para o MP o material reciclado deve ser vendido e dividido entre os trabalhadores
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A mãe das vítimas tinha conhecimento dos abusos e também será indiciada em inquérito policial por estupro de vulnerável

Boliviano que abusava de enteadas
em Cáceres é preso pela Polícia Civil
Foto: Ilustrativa

Assessoria PJC

localizar o suspeito no
início da manhã em outra região
da cidade, onde teve a ordem de
prisão cumprida.
Segundo a delegada, o
suspeito confessou os abusos
praticados contra as enteadas e
disse que a mãe das menores tinha
conhecimento da situação. “Ele
disse que a companheira ficava
brava com os abusos, mas não o
impedia de abusar das filhas”,
pontuou.

A mãe das menores
também será indiciada por
estupro de vulnerável como
coautora, uma vez que consentia
com os abusos, sendo requerida a
sua prisão em inquérito policial,
que deve ser concluído dentro de
10 dias. “A adolescente de 14
anos também foi ouvida
confirmando que também era
abusada pelo suspeito e que sua
mãe tinha conhecimento da ação
do padrasto”, disse a delegada.

REINCIDENTE

Homem é preso por contrabando
de cigarro em Mirassol D'Oeste
Assessoria

E

Mãe sabia dos abusos contra as filhas

A

Polícia Judiciária Civil de
Cáceres, através da
Delegacia Especializada
de Defesa da Mulher, prendeu um
boliviano, de 40 anos, por estupro
de vulnerável praticado contra as
enteadas de 13 e 14 anos. A mãe
das vítimas tinha conhecimento
dos abusos e também será
indiciada em inquérito policial
por estupro de vulnerável.
As investigações
iniciaram quando uma das
vítimas procurou a delegacia para
denunciar os abusos. A menor de
13 anos fugiu de casa e procurou a

ajuda da ex-patroa da
mãe, que encorajou a menina
denunciar o padrasto. Na
delegacia, a adolescente relatou
os abusos iniciaram há cerca de
dois anos quando a família ainda
estava na Bolívia.
“A vítima relatou que o
último abuso ocorreu há cerca de
três semanas, mas que ela e a irmã
eram abusadas desde que ela
tinha 11 anos. A irmã mais velha,
de 14 anos, tem um filho de um
ano, possivelmente fruto das
relações com o padrasto”, disse a
delegada Judá Maali Marcondes,

que coordena as
investigações.
Diante das informações, a
delegada representou pela prisão
preventiva do suspeito que foi
prontamente deferida pela
Justiça. Com mandado em mãos,
a equipe de investigadores da
Delegacia da Mulher diligenciou
até a propriedade do suspeito, no
distrito do Caramujo, zona rural
de Cáceres onde a família não foi
mais encontrada.
Em continuidade as
diligências, os policiais
realizaram buscas por toda

m Mirassol D'Oeste,
policiais da 1ª
Companhia de Polícia
Militar prenderam um homem
por contrabando e desobediência.
Com ele, J.L.O., de 54
anos, foram apreendidos 32
maços de cigarro (320 carteiras),
além de R$ 1,3 mil em dinheiro e
quase R$ 4 mil cheques.
Essa é segunda vez que o
suspeito é preso pelo mesmo
delito.
Desta vez, ele relatou aos
policiais que havia adquirido o
cigarro em Cuiabá para vender
em estabelecimentos comerciais
de Mirassol e região.

A prisão aconteceu na
noite de sexta-feira (08), por volta
das 23h, em uma via da área
central.
O suspeito não respeitou a
ordem de parada emitida pelos
policiais com sinais sonoro e de
luz. Tentou fugir pilotando em
alta velocidade a motocicleta na
qual transportava a mercadoria
apreendida.
A guarnição da PM teve
de acompanha-lo por cinco ruas
até que foi possível abordá-lo e
fazer a detenção.
Ele e os produtos
apreendidos foram entregues na
Delegacia de Polícia Civil.
Foto:1ª Cia de Mirassol/PMMT

FLAGRA

PM resgata animais silvestres
e apreende armas e drogas
Assessoria PMMT

P

oliciais Militares da 2ª Cia
de Araputanga
resgataram, no sábado, um
filhote de macaco prego, duas
cobras jiboias e oito jabutis,
apreenderem armas e munições
em uma residência no bairro São
Sebastião. Na ação, foi preso o

casal C.C.D.M.F. (25) e A.V.L.
(19).
Os policias cumpriram
um mandado de busca e
apreensão domiciliar quando
encontraram os animais, além de
uma espingarda cartucheira,
calibre 24 de dois canos, 25
Foto: PMMT

Duas jiboias, um macaco prego e oito jabutis, estavam na residência do casal

munições intactas, um
rifle calibre 22, três cartuchos
calibres 24, 45 espoletas, um pote
com pólvora e uma porção de
pasta base de cocaína.
Os animais foram
encaminhados ao Batalhão
Ambiental de Cáceres para
receberem os devidos cuidados e
posteriormente serem reinseridos
na natureza.
O casal foi entregue na
delegacia de Araputanga para as
devidas providências.
Em Lambari D'Oeste,
também no sábado, policiais em
patrulha na MT-170 abordaram
um veículo Saveiro Cross
dirigido por E.J. (38).
Durante a abordagem foi
encontrado um rifle calibre 22,
um carregador, duas munições
intactas e um pedaço de carne de
javali.
O homem não portava
habilitação, documentos do
veículo e registro da arma. Ele e o
material apreendido foram
encaminhados à delegacia.
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320 carteiras de cigarro apreendidas
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Não basta dizer que vai melhorar, o povo quer saber como iria melhorar.” Afirma o vereador Pastorello

Vereador insiste que saída do Consórcio
de Saúde é prejudicial para o município
Foto: Assessoria

Assessoria

milhões, duzentos e
cinquenta mil reais) que vieram para
o Consórcio do Fundo Nacional de
Saúde, via emenda de bancada. Com
a saída do Município,
Cáceres pode ter que

devolver esse recurso que já
está na conta.
Nesta terça-feira, dia 12,
haverá uma audiência pública na
Câmara Municipal, às 19h, para
tratar da saída do Município.

A audiência pública foi
requerida pela Comissão de Saúde
da Câmara, que têm como membros
os vereadores Valdeníria Dutra
(PSDB), Jerônimo Gonçalves (PSB)
e Rosinei Neves (PV).

PRIMEIRO ALERTA

Sintep/MT e demais servidores públicos
do Estado param nesta terça-feira (12)
Assessoria

O

Vereadores Cézare e Valdeníria

E

m requerimento endereçado
ao prefeito Municipal,
aprovado no dia 04.02, o
vereador Cézare Pastorello (SD)
busca informações detalhadas sobre
a iniciativa do prefeito Francis Maris
Cruz (PSDB) em sair do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste de
MT (CISOMT).
“Cáceres é o polo regional
de saúde, estando no Consórcio ou
não. Porém, estando no consórcio,
recebemos 50% a mais dos recursos
que destinamos ao Consórcio, que é
o PAICI, em torno de meio milhão de
reais por ano.
Fora do Consórcio, não
teremos como administrar
procedimentos cirúrgicos, consultas
e exames especializados, que só pelo
consórcio são feitos. Ou seja, algo
está errado com essa saída. Não
basta dizer que vai melhorar, o povo

quer saber como iria
melhorar.” Afirma o vereador.
Na visão do vereador, o
Consórcio promove uma economia
em escala, ao juntar 14 municípios
para contratar consultas e exames,
além de consolidar a prestação dos
serviços de saúde em Cáceres.
Segundo ele, essa decisão deveria ter
sido discutida pela sociedade e
aprovada pelo Conselho Municipal
de Saúde. Nada disso foi feito.
“Eu não quero acreditar que o
prefeito quer sair do Consórcio só
porque perdeu a eleição para ser o
presidente. Saúde é uma coisa muito
séria, e se o Consórcio era tão bom
que ele queria ser presidente, tem
que explicar porque agora não nos
serve mais”, explica o vereador.
No requerimento, Pastorello
ainda cobra a destinação de um
recurso de R$ 2.250.000 (dois

Sindicato dos
Trabalhadores no Ensino
Público de Mato Grosso
(Sintep-MT) realiza hoje, a partir das
14 horas, Ato Público Unificado, em
frente ao Tribunal Regional Eleitoral
( T RT ) n o C e n t r o P o l í t i c o
Administrativo (CPA), em Cuiabá
A mobilização é o primeiro
alerta das categorias ao governo
Mauro Mendes, que iniciou aA
gestão promovendo ataques aos
direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras do serviço público,
regredindo a condição dos
servidores às práticas da década de
90.
O governo atrasou e
parcelou o 13º dos servidores que
receberiam em novembro e
dezembro; parcelou salários; e
argumentando crise, no 4º estado
que mais arrecada no pais, instituiu
um decreto de calamidade, que
suspende o direito as leis de carreira
e a correção da inflação nos salários
(RGA). Somada a essas medidas

editou o pacote da
maldades, com leis que engessam as
carreiras impactando na qualidade
dos serviços públicos.
“Não vamos aceitar o ataque
aos servidores e aos serviços
públicos, bem como o desmonte de

direitos, com argumentos
e c o n o m i c i s t a s . Ta m p o u c o
aceitaremos corte de gastos quando
se mantém privilégios dos setores do
agronegócio e poderes Legislativo e
Judiciário”, conclui o presidente do
Sintep/MT, Valdeir Pereira.Foto: Divulgação

A mobilização é o primeiro alerta das categorias ao governo Mauro Mendes

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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A maconha é a droga mais comercializada no Estado e foi a que teve maior apreensão nos últimos três anos

Apreensão de drogas em Mato
Grosso ultrapassa 14 toneladas
Foto: Divulgação

Assessoria Sesp/MT

M

ato Grosso
registrou, em 2018,
um aumento de
24% na apreensão de drogas.
De janeiro a dezembro, as
forças de segurança tiraram de
circulação 14.454,987
toneladas de entorpecentes. No
mesmo período de 2017, foram
11.694,654 toneladas.
O total de apreensão,
em 2018, é o maior dos últimos
três anos.
Nos doze meses de
2016, foram apreendidas
14.069,782 toneladas, seguido
de 11.694,654, em 2017. Nos
três anos, a maconha superou o
percentual de apreensões
ultrapassando 22 toneladas.
Os dados são da
Coordenaria de Estatística e
Análise Criminal (Ceac), da
Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp).
O secretário da Sesp,
Alexandre Bustamante dos
Santos, atribuiu o aumento das
apreensões às ações conjuntas
das forças policiais do Estado,
Federal e de fronteira.
“Houve um incremento
no número de drogas
apreendidas e isso é o trabalho

da segurança pública,
especialmente nos grupos de
fronteira e do entrosamento
que existe com a Polícia
Federal (PF), Polícia
Rodoviária Federal (PRF),
Grupo Especial de Fronteira
(Gefron), Polícia Judiciária
Civil (PJC) e Polícia Militar
(PM), que consegue com
compartilhamento de
informações e de tarefas,
aumentar bastante o número de
drogas apreendidas”,
ressaltou.
Apreensão de armas - O
levantamento da Ceac também
apontou que houve uma
redução de 13% no número de
armas apreendidas em 2018.
Ao todo, foram retiradas de
circulação 2.339 armas de
fogo. No mesmo período de
2017, foram 2.682 armas.
Estes dados são obtidos com
base no Sistema de Registro de
Ocorrências Policiais (SROP).
Na contabilização de
armas apreendidas não
constam os simulacros (armas
falsas que imitam verdadeiras)
e artesanais. “A polícia tem
trabalhado para tirar essas
armas irregulares de

A maconha superou o percentual de apreensões

circulação. É um
trabalho contínuo das forças de
segurança”, argumentou o
secretário de segurança
Pública. O revólver foi a arma
curta mais apreendida em
2018, com 820 unidades.
Seguido de pistola (250) e
garrucha (59). Já a espingarda
está no topo das apreensões de
armas longas, com 519

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

unidades, depois vem a
carabina (107), o rifle (45) e o
fuzil (02).
São unidades das forças
de segurança do Estado:
Polícia Militar (PM), Polícia

Judiciária Civil (PJC),
Corpo de Bombeiros Militar
(CBM), Perícia Oficial e
Identificação Técnica (Politec)
e Departamento Estadual de
Trânsito (Detran).

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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O próximo desafio do time de Rondonópolis é segunda-feira (18), às 20h15 contra o Operário Futebol Clube, no Luthero Lopes

União vence Luverdense e garante
vice-liderança do Mato-grossense
Só Notícias

Foto: Só Notícias

O

União de Rondonópolis
conquistou sua segunda
vitória sobre o
Luverdense, por 3 a 2, em
confronto valido pela 4ª rodada
do Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello.
Com o placar o Colorado
foi a 8 pontos, e ocupa,
atualmente, a vice-liderança da
tabela de classificação. Já o

Verdão do Norte caiu para a
quinta colocação com 6 pontos.
O próximo desafio do
time de Rondonópolis é segundafeira (18), às 20h15 contra o
Operário Futebol Clube, no
Luthero Lopes.
Já o time de Lucas do Rio
Verde, entra em campo contra o
Dom Bosco, domingo (17), às 16,
na Arena Pantanal.

O time do treinador Júnior
Rocha começou o jogo muito
apagado, com oito minutos do
primeiro tempo já estava 2 a 0,
para o Colorado, obrigando o
comandante a mexer no time já
que a zaga estava falhando.
Helder entrou no Lugar de
Caique.
Com a mudança o time

MATOGROSSENSE

Com placar magro, Cuiabá vence o
Mixto pela 4ª rodada do Estadual
Só Notícias

D

iferente do confronto
contra o CSA, de
Alagoas, onde eliminou
o time de Série A, da Copa do
Brasil, o Mixto não conseguiu
vencer o Cuiabá, mesmo jogando
de igual para igual e foi derrotado,
por 1 a 0, na Arena Pantanal, pela
4ª rodada do Campeonato Matogrossense Eletromóveis
Martinello. O único gol da partida
saiu aos 15 minutos, do primeiro
tempo. Alê, pelo lado esquerdo,
não perdoou e abriu o marcador.
O próximo confronto do
Dourado é quarta-feira (13) contra
o Ypiranga-AP, às 21h30, no
estádio Zerão, pela estreia na
Copa do Brasil. Já pelo Estadual
pega o Araguaia, no estádio Zeca
Costa, em Barra do Garças,
domingo (17). O Tigre pega o
Juara, sábado (16), na Arena

Pantanal, às 18h.
Logo nos dois primeiros
minutos de jogo Weriton carregou
pela direita, ganhou na dividida e
colocou na cabeça de Alê , em
cruzamento, mas a bola pegou
pelo lado de fora da rede,
perdendo a chance de abrir o
marcador. O Dourado começou o
confronto com maior domínio de
bola e o Alvinegro trabalhava a
bola de um lado para o outro. Alê,
pelo lado esquerdo, ajeitou para
João Henrique, na meia lua e não
perdoou e abriu o placar pelo lado
direito, aos 15 minutos.
O ataque do Cuiabá lançou
em cima de Caio Dantas, que
meteu bomba em cima do goleiro
Vinícius, que bem posicionado
tirou de soco. No contra-ataque no
bate rebate, Caio, novamente com
facilidade chegou para bater,
mas
Foto: Assessoria

Cuiabá vence Mixto na 4ª Rodada
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foi impedido pela zaga do
Mixto.
Weriton levantou, passou
por todo mundo e Amendoim do
Alvinegro chegou para parar a
jogada e fez falta em cima do
Jailson do Dourado. João
Marques partiu na velocidade,
chamou a responsabilidade e foi
parado por Escobar impedir o
empate do Tigre.
João Henrique, em
cobrança de escanteio levantou na
área, Caio Dantas tentou ampliar
de bicicleta, mas a bola explodiu
na defesa do Mixto. O Cuiabá
estava jogando nas duas alas
abrindo totalmente o meio campo.
Fim de primeiro tempo na Arena
Pantanal. Na etapa complementar,
o Mixto voltou colocando mais
pressão, em cima do atual
campeão estadual e estava mais
acordado no jogo, saiu de trás e foi
para o ataque. Iago na direita
tocou para Ailton que mandou de
rasteira, mas sem perigo para o
goleiro Victor Souza, do Dourado.
Todinho tentou
lançamento na área, mas a bola
saiu pelo fundo. Em cobrança de
falta, o Mixto, na presa para virar o
resultado tentou direto para o gol e
colocou nas mãos do goleiro do
Dourado. Pelo lado direito, Caio
Dantas, tentou subir de cabeça,
mas não alcançou a bola.
Eduardo Ramos chegou
na cara do gol teve todo o canto
para escolher e bateu no esquerdo,
do goleiro do Tigre, que vivo na
jogada saiu para fazer defesa. Fim
de jogo na Arena Pantanal: 1 a 0,

União com a vitória ocupa a vice-liderança

melhorou e conseguiu
buscar o empate. Fez dois gols,
ainda no primeiro tempo. Na
segunda etapa, esperava-se um
jogo melhor do Luverdense, que
cometesse menos erros, mas aos
18 minutos, o próprio Helder fez
gol contra.
Tabela de Classificação
1º Cuiabá 10 pontos
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Esotérico
A Lua entra em Touro e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando um dia de
interiorização e maior
envolvimento com emoções
profundas, que passam por um momento
de equilíbrio. O dia é ótimo também para
acordos e negociações envolvendo uma
grande soma de dinheiro.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando um dia de maior
envolvimento com suas
emoções, que passam por um
momento de equilíbrio. Você estará mais
aberto e receptivo. Uma viagem
internacional pode ser marcada ou
realizada.

A Lua entra em Touro e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento em seus
relacionamentos, pessoais e
profissionais. A vida social ganha força e
bons e importantes contatos podem ser
realizados. Dia de ótima comunicação.
Bom para reuniões de negócios.

A Lua entra em Touro e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando um dia de reflexão
e maior contato com suas
emoções, que passam por
um momento de equilíbrio. O dia pode ser
bastante agradável, se priorizar sua
intimidade e o convívio com os seus.

A Lua entra em Touro e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando um dia
agradável, que pode
envolver algumas atividades de prazer.
O dia é ótimo para cuidar de si mesmo,
quem sabe um dia de spa, com direito a
massagem e banhos energéticos? Saúde
em boa forma.

A Lua entra em Touro e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento agradável na
vida social e aproximação de amigos
próximos. O momento pode envolver
bons contatos, pessoais e profissionais.
Dia ótimo para sair e divertir-se com seu
amor.

A Lua entra em Touro e
recebe um ótimo aspecto
de Vênus em seu signo,
indicando um dia de
movimento positivo para o
seu coração. Um romance, que vem
sendo desenhado pelo Universo dá um
passo à frente. O momento é ótimo para
sair e se divertir com seu amor e/ou seus
filhos.

A Lua entra em Touro e recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Capricórnio, indicando
um dia de movimento na vida
profissional, de boas
novidades e passos à frente
em sua carreira. Uma promoção pode ser
negociada ou um projeto ser aprovado. Sua
imagem social e pública melhora
consideravelmente.

A Lua entra em Touro e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando um dia de maior
envolvimento com sua vida
doméstica e familiar. Você
estará mais afetivo e acolhedor, mais
próximo dos seus. O dia é ótimo para ficar
em casa, para boas leituras e convívio com
quem se ama.

A Lua entra em Touro e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando um dia de maior
contato com o Sagrado,
dentro e fora de você. O
momento pode envolver o prazer da
descoberta de uma nova filosofia de vida
ou caminho espiritual. Dia ótimo para
práticas espirituais.

A Lua entra em Touro e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando um dia de boa
comunicação e contato com
pessoas agradáveis e
importantes em sua vida. O dia é ótimo
também para fazer contatos comerciais
importantes. Um novo projeto ou contrato
pode ser firmado.

SOCIAL
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Apagando velinhas a princesinha Cecília
Tavares Bodoni, nosso destaque especial
de hoje. Que você possa sempre manter
essa alegria e esse sorriso em seu rosto.
Que Papai do Céu possa continuar
iluminando sua vida, mostrando os
melhores caminhos e realizando todos os
seus sonhos. Desejamos a você um feliz
aniversário cheio de diversão.

By Rosane Michels

A Lua entra em Touro e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Capricórnio,
indicando um dia bastante
positivo para suas finanças.
Um projeto ou contrato,
envolvendo o aumento de
seus rendimentos, pode ser aprovado. O dia
é ótimo para novos investimentos, inclusive
os que envolvem riscos.

2º União 8
3º Operário VG 8
4º Sinop 7
5º Luverdense 6
6º Araguaia 5
7º Dom Bosco 4
8º Mixto 4
9º Juara 1
10º Operário FC 0

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

Nosso bom dia a bonita Karol
Fioravante, proprietária da Live Style,
ela que está sempre com um sorriso no
rosto atendendo a todos com simpatia e
com precinhos irresistíveis. Grande
abraço e uma excelente semana.

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

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

Registramos a passagem de mais um
ano da nossa querida amiga Creuza
Maciel Mendes, que festejou a data ao
lado dos filhos, esposo, netos e
familiares. Que este novo ciclo traga
ainda mais luz para sua vida e tudo de
mais lindo que existe neste mundo para
enfeitar os caminhos que você
percorrer. Proteção, saúde e felicidades
é o que lhes desejamos.

Comemorou mais uma primavera a querida Edileuza da Silva
Oliveira, que recebeu ontem os abraços carinhosos dos
familiares e amigos. Amor, prosperidade e muitos anos de vida.
Feliz Niver!!!

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

