ANO 55 - Nº 10.158
CÁCERES-MT, QUARTA-FEIRA 04 DE OUTUBRO DE 2017

DA TELA AO BUSTO
Para o artista plástico Carlos Viana, uma grande coincidência achar o busto do
fundador de Cáceres, um dos primeiros desenhos que pintou em tela em 1986

Fundador de Cáceres volta
a sua base na praça central

Foto: Assessoria

Acostumado mais às imagens que cria na mente, busca na natureza
e transporta artisticamente para as telas, o artista plástico Carlos Viana
Costa, se surpreendeu na ultima semana com o encontro do busto do
fundador de Cáceres, Luís de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres,
abandonada um matagal na beira da MT 343. O encontro do busto que
havia sido furtado da Praça Major Carlos, volta assim ao seu lugar, na
semana dos 239 anos da cidade. Página 03

SESSÃO SOLENE

Legislativo outorga títulos
de cidadania em Cáceres
Foto: Wilson Kishi

Carlos Viana: encontro prova que a arte imita a vida

ASAS DA VENTURA

Cáceres voa na aposta azul
para decolar ZPE e turismo
A cidade de Cáceres
deve ser a próxima matogrossense a ganhar vôo
regular em seu aeroporto, já
que a Azul Linhas Aéreas
aguarda apenas as reformas
necessárias no aeródromo
para iniciar as viagens. O
prefeito do município,
Francis Maris, comemorou
os investimentos na região e
apontou o turismo e a Zona
de Processamento de
Exportação, como ótimos
atrativos para investidores.

Presidente Domingos dos Santos presidiu a cerimônia cívica

Dentro da programação do aniversário de 239 de anos de Cáceres,
a Câmara de Vereadores, realizou ontem às 20h, no Rotary Clube, a entrega
de títulos de cidadão cacerense e moções de aplauso. O evento foi realizado
fora do legislativo, porque a sede da Casa de Leis, encontra-se fechada
desde o início do ano, para reformas, estando provisoriamente em prédio
locado. Página 04

PREVENÇÃO

Campanha Outubro Rosa chega
amanhã na UBS do Vitória Régia
Foto: Ronivon Barros

Página 03
Convenio foi firmado para chegada da Azul Linhas Aéreas Foto: Divulgação

GÊMEAS DA FRONTEIRA

Projeto estuda classificar Cáceres
e San Mathias como cidades irmãs
Foto: Reprodução

O governador Pedro Taques
participou anteontem, (2) de uma entrevista
com pesquisadores do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), sobre a
possibilidade dos municípios de Cáceres e
San Matias, na Bolívia, serem classificadas
como cidades-gêmeas. O levantamento é
realizado em parceria com o Ministério da
Integração Nacional.

A Unidade Básica de Saúde do Bairro (UBS) do bairro Vitória
Régia realiza amanhã entre 7h30 às 17h00, com a participação dos
acadêmicos do curso de Enfermagem do 9º semestre da UNEMAT uma
ação da campanha “Outubro Rosa.” O evento visa auxiliar a meta em
atingir com ações de promoção de saúde ao Câncer de mama e Colo de
Útero. Página 04
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Mulheres de peito ampliando ações preventivas na saúde

San-Matias fica a 70 km do centro de Cáceres
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Respeito aos Animais
PAGAR IPVA
Decisão da Primeira Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, atesta ser ilegítima a cobrança de
IPVA do ex-proprietário
de veículo,
independentemente da ausência de
comunicação da transferência ao órgão de
trânsito. Assim, deu provimento parcial a
um recurso de Apelação e determinou que o
imposto seja pago pelo novo proprietário.
De acordo com desembargadores, a
responsabilidade solidária do exproprietário, prevista no Código Brasileiro
de Trânsito, não abrange o IPVA incidente
sobre o veículo, no que se refere ao período
posterior à sua alienação.
MADEEEEEEIRA!
A Polícia Federal deflagrou anteontem,
(02), em conjunto com o IBAMA, a
'Operação Floresta Virtual', com o objetivo
de reprimir a atuação de empresários do
setor madeireiro e engenheiros florestais
que estão fraudando os sistemas de controle
e movimentação de produtos florestais. Ao
todo, os prejuízos ambientais estimados
ultrapassam R$ 1 bilhão. Os agentes
cumprem mandados de busca e apreensão
em Cuiabá, Itaúba, Nova Monte Verde,
Santa Carmem e Sinop. No nortão
testemunhamos os abusos e entendemos
que enquanto a justiça não expropriar
propriedades dos criminosos e leiloar tudo,
a novela vai continuar.
TURMA NÓ CEGO
Sob o risco de exclusão do Simples
Nacional, quase 11 mil microempresas e
empresas de pequeno porte de Mato
Grosso, optantes pelo regime tributário,
foram notificadas pela Secretária de Estado
de Fazenda por débitos de R$ 65 milhões.
As pendências, segundo a Pastas são dos
exercícios de 2013 a junho de 2017. Entre
os valores notificados constam débitos
omissos lançados no sistema de Conta
Corrente Fiscal, que não foram recolhidos
ou tiveram parcelamento cancelado. Em
Mato Grosso, 138.252 empresas são
optantes do Simples Nacional, sendo
47.324 Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e 90.928 Micro
empreendedores Individuais.
DESCARRILOU
O governo de Mato Grosso instaurou, em
portaria conjunta da Secretaria de Cidades,
Procuradoria Geral do Estado e
Controladoria-Geral do Estado, processo
administrativo com o objetivo de rescindir
unilateralmente o contrato do Veículo Leve
sobre Trilhos (VLT) com o consórcio. O
Executivo considerou os fatos apontados na
'Operação Descarrilho', que indica
pagamento de vantagens aos empresários.
O contrato era de R$ 1,447 bilhão, grana
braba, e o VLT- Vai Levar Tempo, ah, se
vai!
ELEIÇÃO SECRETA
As operações determinadas pela juíza
Selma Rosane Santos Arruda, que
prenderam empresários e políticos graúdos
do Estado nos últimos três anos, não foram
suficientes para sensibilizar os
desembargadores do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, que escolheram o juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior para fazer
parte do Tribunal Regional Eleitoral no dia
28 de setembro último. Selma Arruda, que
havia se candidatado à função, não recebeu
nenhum voto na eleição secreta. Qual teria
sido o motivo? Quem acertar ganha um
doce.

Por que é que Aristóteles disse
que o homem é um animal político? A
resposta é simples. Porque ele ainda não
conhecia a suja politicalha tupiniquim,
que ainda se admite chamar um político
corrupto ladrão de cachorro, sem
ofender o canino e ainda vigore o ditado:
preferível um cachorro amigo a um
amigo cachorro; Negativo, um cachorro
sempre será amigo nosso e um amigo
safado, jamais poderia ser comparar a
um cachorro, sob pena de calunia aos
fiéis e leais amiguinhos rabudos, que
sem receio, muitos chamam de filho.
A gente inclusive tem um casal
de vira-latas, Scooby e Lila, que valem
mais que muitas pessoas e assim é a
maioria dos animais domésticos, os
quais queremos homenagear neste 4 de
outubro, Dia dos Animais, sagrados e
não por acaso, comemorado pela Igreja
Católica.
Em muitas paróquias são rezadas
missas, onde os donos podem levar seu
animal para receberem uma bênção
especial do padroeiro São Francisco,
também glorificado nesta data, assim
como a nossa Santa-Mãe Natureza e ele,
o Cachorro.
Vejam só a importância do dia 4
de outubro, que não poderíamos deixar
passar em branco a data, que destaca o
valor que os animais têm na vida dos
seres humanos e do planeta Terra,
ressaltando o respeito e o compromisso
que todos os seres humanos devem ter
com o meio ambiente.
A homenagem surgiu para São
Francisco de Assis, na data de seu
falecimento, pois tinha grande apreço
pelos bichos, criava algumas espécies e
dava-lhes carinho e atenção, cuidando
de seus ferimentos e dando-lhes
alimentos e água. Sigamos no dia a dia,
as lições de São Francisco esforçando
para quiçá poder ser merecedor do amor
dos animais, muitos da nossa fauna, em
extinção, podendo ser totalmente

eliminados do planeta.
Isso pode inclusive afetar
a flora, haja vista, que algumas espécies
de plantas também dependem dos
animais para sua reprodução e se estes
estiverem extintos teremos também o
fim das espécies vegetais. É mais do que
merecido que os seres humanos se
conscientizem da importância dos
animais para a natureza e vice-versa, que
respeitem e preservem estes de forma a
melhorar as condições do planeta em que
vivemos.
Ingênuos em sua docilidade, os
animais são usados pelos malditos
políticos, como foi Cacareco em 1959,
usada como protesto eleitoral contra o
governo de Adhemar de Barros; o
macaco Tião em 1988, candidato a
prefeito do Rio de Janeiro em protesto
contra o governo ruim da cidade; o
Senhor Burro, candidato a prefeito na
cidade de Guayaquil no Equador, que
ganhou muitos simpatizantes, mas sua
candidatura foi negada; a cadela Brynn

que se tornou a primeira prefeita Pitbull
de Rabbit Hash, no estado de Kentucky,
Estados Unidos.
Ela venceu por mais de 3 mil
votos e assim por diante. Com certeza
eles não concordariam em entrar neste
jogo sujo da politicalha dos ditos seres
racionais e não receberam sequer a
migalha do que faturaram em nome
deles nas negociatas. Na realidade, eles
pouco ou quase nada pedem prá gente,
além de atenção e respeito, aliás, um
dever cidadão consoante o capitulo VI
da Constituição Brasileira, de não causar
tratamento cruel aos animais,
designando o representante do parquet,
como porta-voz daqueles que não
podem se manifestar juridicamente.
De alguma forma esta
positivação tem contribuído, ainda que
tímida, com a preservação e bem-estar
animal. O cidadão consciente cuida bem
de seus animaizinhos e recebe as
bênçãos divinas pelo dever cumprido,
Bom Dia!

São Francisco de Assis
Monge teólogo italiano nascido
em Assis, cidade então integrada ao
território do ducado de Spoleto,
fundador da Ordem dos Frades Menores
(1209). Filho de um abastado
comerciante local, ali viveu até a sua
primeira juventude e foi prisioneiro de
guerra (1202-1293) durante a disputa
entre Assis e Perugia.
Depois de uma visão (1205), em
Spoleto, entregou-se a um severo
ascetismo e, diante do pai, renunciou a
seus bens e fez voto de pobreza absoluta.
Rejeitou o apego do clero aos
seus privilégios e passou a defender a
vida segundo os Evangelhos,
desprezando o fausto, sustentando-se do
próprio trabalho e pregando o amor a
natureza e a palavra de Deus.

Com um número crescente de
seguidores, foi a Roma com 11
companheiros para pedir ao papa
Inocêncio III que aprovasse sua regra de
vida (1210), no que foi atendido e
também autorizado a pregar a penitência
e a adotar a designação de irmãos
menores.
De volta a Assis, o grupo
instalou-se em Porciúncula, primeiro
convento da ordem franciscana, situado
fora dos limites da cidade.
A Ordem foi reconhecida
canonicamente no IV Concílio de Latrão
(1215) e a regra franciscana aprovada
(1223) pelo papa Honório III. Conta-se
que a partir de então aconteceu a
estigmatização de são Francisco:
apareceram-lhe nas mãos, pés e costas

chagas semelhantes às de Cristo na cruz,
marcas que ele tudo fez para esconder
até a morte, além de uma cegueira
progressiva provocada por uma doença
contraída durante suas pregações no
Oriente.
Ainda tentando melhorar a saúde
morou em Rieti e, depois, em Siena, mas
não obtendo melhoras voltou a Assis,
onde permaneceu até a morte. Sepultado
temporariamente na igreja de São Jorge,
seus restos foram trasladados (1230)
para a igreja inferior da basílica
edificada em sua memória na mesma
cidade. São Francisco foi canonizado
(1232), e é festejado a 4 de outubro.
***http://brasilescola.uol.com.br/biogr
afia/
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NUM MATAGAL

Milagre ou coincidência, busto de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, levado da Praça major Carlos foi localizado na semana dos 239 anos da cidade

Artista plástico encontra busto
de fundador furtado na praça
Assessoria

Foto: Assessoria

Achado surpreendeu até mesmo o faro de artista Carlinhos

A

costumado mais às
imagens que cria na
mente, busca na natureza
e transporta artisticamente para
as telas, o artista plástico Carlos
Viana Costa, se surpreendeu na
ultima semana com uma imagem
diferente, a do busto da estátua do
fundador de Cáceres, Luís de
Albuquerque de Melo Pereira e
Cáceres, que estava abandonada
um matagal na beira da rodovia

MT 343. Carlinhos disse que na
hora reconheceu a imagem e
comentou com a esposa que era o
monumento desaparecido.
A escultura apresentava
uma rachadura, estava
vandalizada com tintas, enrolada
com panos e um óculos escuro. O
artista plástico fez a limpeza da
peça e guardou.
Para ele, uma grande
coincidência achar o busto do

fundador de Cáceres, um dos
primeiros desenhos que pintou
em tela em 1986, a Praça Major
Carlos e o busto, isso em 1986.
Informações davam conta
de que em 2014, desconhecidos
tinham furtado o busto de Luís de
Albuquerque na Praça Major
Carlos e não haviam pistas do
paradeiro da obra, alvo do
vandalismo, apesar do trabalho
da policia.
Com o aniversário da
cidade se aproximando,
Carlinhos entrou em contato com
o Secretário de Governo, Wilson
Kishi, para que o busto voltasse
para a praça reintegrando-se ao
suporte da estátua.
Com extrema felicidade,
Kishi buscou pessoalmente a
obra de arte e já está
providenciando a reinstalação
dela no local de origem, na praça
Major João Carlos.
"Queremos fazer a
reinstalação da peça o quanto
antes na praça, para que nas
comemorações do aniversário a
população já possa visitar o
monumento.
É uma satisfação poder

BRANCAS NUVENS

Na mira de vôos, Cáceres aposta
em turismo, ZPE e investidores

recolocá-la em seu lugar de
origem." Festejou o secretário

Kishi.

FRONTEIRIÇAS

Governo é favorável a junção
Cáceres e San Mathias irmãs

Assessoria

O

governador Pedro
Ta q u e s p a r t i c i p o u
anteontem, (2) de uma
entrevista com pesquisadores do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), sobre a
possibilidade dos municípios de
Cáceres e San Matias, na Bolívia,
serem classificadas como
cidades-gêmeas.
O levantamento é
realizado em parceria com o
Ministério da Integração
Nacional.
O reconhecimento das
cidades como gêmeas contribui
no fortalecimento das relações
socioeconômicas e na
formulação de políticas públicas
conjuntas, que tratem de
problemas e de oportunidades
comuns aos dois lados da
fronteira.
Taques se manifestou
favorável à proposta e respondeu
perguntas sobre as dificuldades
vivenciadas na região de
fronteira, elencando
potencialidades turísticas entre as
duas cidades, relação de Mato

Grosso com o Governo Federal,
Polícia Boliviana e Itamaraty.
“É uma vantagem
importante que elas se tornem
irmãs, desde que saiamos dos
sonhos e os concretizemos.
Um dos maiores
problemas que temos na fronteira
é o tráfico de drogas. Esta é uma
situação que não se resolve
apenas com a polícia, mas com
desenvolvimento”, disse o
governador.
De acordo com o
pesquisador do IPEA, Bolívar
Pêgo, a irmandade pode
contribuir também no acesso a
melhores financiamentos,
negociações e estreitamento de
relação entre as cidades.
Em Mato Grosso,
também estão sendo ouvidos
representantes de instituições
como o Gefron,o Indea, a Sedec,
e a Unemat.
A próxima etapa da
pesquisa de campo será ouvir os
prefeitos de Cáceres e San
Matias.
Foto: Panoramio

Assessoria c/ Redação

A

cidade de Cáceres deve
ser a próxima matogrossense a ganhar vôo
regular em seu aeroporto, já que a
Azul Linhas Aéreas aguarda
apenas as reformas necessárias
no aeródromo para iniciar as
viagens.
O prefeito do município,
Francis Maris, comemorou os
investimentos na região e
apontou o turismo e a Zona de
Processamento de Exportação,
como ótimos atrativos para
investidores.
“Cáceres precisa muito de
vôos regulares. Nossa região tem

mais de 300 mil pessoas e temos
um forte apelo turístico. Temos o
pantanal que é um grande atrativo
mundial. Além disto, a ZPE, que
atrai os empresários.
Eles precisam de vôos
para que possam visitar a cidade,
conhecer e instalar as suas
empresas”, comentou o prefeito,
durante o 1º Workshop de
Aeroportos e Aeródromos
Regionais de Mato Grosso, que
aconteceu na última sexta-feira
(29), no Palácio Paiaguás.
Um convênio foi assinado
entre a prefeitura e a Secretaria de
Estado de Infraestrutura e
Foto: Arquivo

Logística (Sinfra). Com isto, o
Executivo estadual entrará com
os recursos financeiros
necessários, enquanto que o
municipal cuidará da mão de
obra.
“Esperamos que em breve
a gente receba o montante para as
reformas. Acredito que dentro de
90 dias poderemos inaugurar esta
nova rota”.
“Cáceres e Tangará são os
dois aeroportos regionais que
temos meta de iniciar vôos
regulares da Azul. No primeiro,
temos investimento de R$ 5
milhões.
Como em Cáceres não
envolve desapropriações, está
mais avançado, explicou o

Centro comercial de San-Matias na fronteira da Bolívia/Brasil

Expectativas por vôos regulares da Azul Linhas Aéreas
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CRIME FEDERAL

Samir confessou autoria do crime e que serrou a base da torre por seu descontentamento com o ﬁm das atividades do garimpo ilegal do Caldeirão

MPF de Cáceres denuncia
garimpeiro de P. Lacerda
MPF-MT c/ Redação

Foto: Arquivo PJC-MT

O

Ministério Público
Federal em Mato Grosso,
por meio da sua unidade
em Cáceres, denunciou Samir
Oscarino de Souza por atentado
contra o serviço de energia,
garimpagem e crime ambiental.
Ele foi acusado de atentar,
em janeiro de 2017 em Pontes e
Lacerda, contra a segurança e o
funcionamento do serviço de luz
ao serrar três das quatro bases que
sustentam a torre de transmissão
de energia elétrica nº 1786,
componente da linha de
transmissão coletora Porto
Velho/RO – Araraquara/SP
operada, sob o regime de
concessão, pela empresa
Interligação Elétrica do Madeira
S/A.
Samir confessou a autoria
do crime quando ouvido pela
autoridade policial, contando que
serrou a base da torre por conta do
seu descontentamento com a
proibição e o fim das atividades
do garimpo ilegal da Serra do
Caldeirão. Inclusive circulou nas
redes sociais e em grupos de
aplicativos de mensagens
instantâneas, vídeo em que
afirmava que em caso de
fechamento do garimpo ilegal da
Serra da Borda/Serra do
Caldeirão, destruiria as torres de

TÍTULOS E MOCÕES

Em noite de gala legislativo de
Cáceres homenageia cidadãos

Assessoria c/ Redação

D

Denunciou Samir Oscarino de Souza, alvo do MPF

transmissão. Posteriormente
circulou um novo vídeo com a
ameaça concretizada.
Na denúncia, o MPF/MT
afirma que: “no vídeo, além de
ofender a honra de particulares,
Samir Oscarino de Souza declara,
por diversas vezes, que os danos
causados à estrutura da torre eram
um ato de retaliação ao
fechamento do garimpo ilegal de
Pontes e Lacerda; bem como às
constantes atuações das forças
policiais no local objetivando
impedir a exploração ilegal da
área aurífera, e que se em poucos

dias o Estado de Mato Grosso não
adotasse providências no sentido
de autorizar a exploração do
garimpo pelo 'povo', diversas
outras torres seriam derrubadas".
A l é m d i s s o , o
denunciado, entre 2015 e 2017,
na região da Serra da Borda,
explorou e comercializou
matéria-prima (ouro) pertencente
à União, sem autorização legal,
requerendo o MPF além da
autuação do acusado, que seja
fixado o valor mínimo para
reparação dos danos causados
pelas infrações penais.

entro da programação do
aniversário de 239 de
anos de Cáceres, a
Câmara de Vereadores, realizou
ontem, 3, às 20h, no Rotary
Clube, a entrega de títulos de
cidadão cacerense e moções de
aplauso.
O evento foi realizado
fora do legislativo, porque a sede
da Casa de Leis, encontra-se
fechada desde o início do ano,
para reformas, estando
provisoriamente em prédio
locado.
Na solenidade foram
outorgados o titulo de cidadania à
André Luiz do Couto Souza;
Dameao Almeida do
Nascimento; Ricardo Kleber
Lopes Coelho; Eduardo Marques
Lima; Walter Saes; Bispo Jose
Vieira de Lima; Adão Vieira;
Carlos Eduardo Pinheiro da

Silva; Gerson Ladeira; Jose
Eduardo Barbosa Barros; Jose de
Souza Brandão; Waldez Moura
Tapajós e Luiz Catelan; Wilson
Souza Santos; Cinthia Gomes da
Rocha Cupido; Delwilson
Sebastiao Maia da Cruz e
Cristinei Rodrigues Melo.
Na ocasião, foram
contemplados com moção de
aplausos, os militares Cb. PM
Roni Van P. de Oliveira; Cb. PM
Jose Lima dos Santos; Sd. PM
Jose Rangel Ângelo Paes; PRF.
Ney Pedroso de Barros; PRF.
Andrea Correa da Silva e os civis
Aline Castanha Fontes (Miss
MT), Hittalo Alan Alvares Cintra,
(Líder Regional dos
Desbravadores), Felicia Massa,
(Servidora aposentada da CMC)
e o Grupo Flor Ribeirinha,
Campeã Mundial de Folclore na
Turquia.
Foto: Wilson Kishi

MULHERES DE PEITO

UBS do Vitória Régia realiza
amanhã a ação Outubro Rosa
Assessoria c/ Redação

A

Unidade Básica de Saúde
do Bairro (UBS) do bairro
Vitória Régia realiza
amanhã uma ação da campanha
“Outubro Rosa”, que visa auxiliar
a meta do município em atingir a
cobertura de atenção à saúde da
mulher com ações de promoção de
saúde ao Câncer de mama e Colo
de Útero.
A Ação será realizada entre
7h30 às 17h00, com a participação

dos acadêmicos do curso de
Enfermagem do 9º semestre da
UNEMAT. Na ocasião, serão
realizadas orientações de
prevenção contra câncer de colo de
útero e exame clinico das mamas,
como forma de prevenir o câncer
de mama.
Além das situações acima,
será realizado também uma roda
de converso por acadêmicos do
curso de Medicina da UNEMAT
Foto: Ronivon Barros

Na raça, na garra e no peito, elas lutam pela prevenção

sobre o tema “Prevenção e
cuidados voltados à Saúde da
Mulher”. As ações do Outubro
Rosa começaram no dia 30/09 em
Cáceres, o primeiro evento foi
realizado pelo Cáceres mama,
contou com a presença de diversas
pessoas ligadas a área da saúde e
principalmente de pessoas que
entendem a real necessidade de
que seja feito a prevenção com
relação ao câncer de mama.
A Vice-Prefeita Eliene
Liberato Dias parabenizou a
organização do evento e reafirmou
o compromisso da Prefeitura de
Cáceres com a causa “Ações como
essa são muito importantes, a
Secretaria de Saúde de Cáceres
também terá uma agenda voltada a
conscientização com relação a
prevenção do câncer de mama.”
A ação “Outubro Rosa”
será realizada na UBS do bairro
Vitória, com a supervisão da
Docente Enfª. Mariana Rosa
Soares e Enfª Vanessa Mággio de
Oliveira e da Coordenadora da
Unidade de saúde do Vitória Régia
Enfª Robenilza Rodrigues
Baleeiro.
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A Polícia Militar (Bope, Gefron e Rotan tem feito rondas pela região para evitar o retorno de garimpeiros, e identificar os líderes, que seriam criminosos armados

Força integrada sobe a serra
para liberar área de garimpo
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

Invasores fugiram após a chegada das forças de segurança

P

oliciais das forças de
segurança de Mato Grosso
subiram até a Serra da
Borda, em Pontes e Lacerda, para
a retirada dos invasores do local.
Nenhuma pessoa foi presa.
Os invasores fugiram após
a chegada das forças de
segurança, formada por policiais
do Batalhão de Operações

Especiais (Bope), Grupo Especial
de Fronteira (Gefron), Ronda
Ostensiva Tático Móvel (Rotam),
Centro Integrado de Operações
Aéreas (Ciopaer), e militares de
Pontes e Lacerda.
De acordo com o
comandante regional da Polícia
Militar, tenente-coronel José
Antônio Gomes Chaves,

aproximadamente 20 pessoas
invadiram o local pela quarta vez,
em menos de um mês, dando tiros
para afastar a segurança particular
da mineradora, responsável pela
exploração de minérios no local.
Os seguranças revidaram aos
disparos e depois deixaram a
Serra. No domingo pela manhã,
um carro policial foi recebido a

tiros na área.
Foi pedido reforço ao
Comando Geral da PM, que, por
sua vez, solicitou ajuda da
Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp). A Pasta, por meio
do secretário adjunto de
Integração Operacional, coronel
Jonildo Assis, atendeu ao pedido e
enviou mais policiais à região, que
chegaram ao local de conflito na
noite de domingo.
Na última segunda-feira
pela manhã, por volta das 9h, os
militares foram até a serra. “O
drone avistou cinco deles ainda e
eles fugiram assim que nos
aproximamos. Fugiram por outro
lado. Eles ainda não foram
localizados.
Os invasores atearam fogo
em um veículo na tentativa de
impedir a passagem dos policiais.
"Eles colocaram fogo no carro e
até os seguranças saíram do local
porque estavam com pouca
comunicação", contou.
“A imagem de cerca de 20
pessoas que invadiram o local será
encaminhada ao sistema de
inteligência (Polícia Federal,
Polícia Civil, Polícia Militar, entre
outros) para identificação e prisão

dessas pessoas”, destacou o
tenente-coronel Chaves,
responsável pelo Comando
Regional 12, que reúne 10
municípios da região Oeste.
Chaves ainda frisou que a
Polícia Militar tem feito rondas
pela região para evitar o retorno de
centenas de garimpeiros.
“Eles sempre tentam
voltar em um grupo pequeno,
tentam afugentar a segurança
privada e se a polícia demora a
agir, eles voltam em número de
100 a 200 pessoas.
Temos feito o nosso
trabalho e esperamos agora
identificar os líderes, pois não se
trata de garimpeiros, mas de
criminosos armados”.
Para o secretário adjunto
de Integração Operacional,
coronel Jonildo Assis, a Polícia
Militar emitiu resposta rápida à
ação criminosa. “Nós demos
apoio com o Ciopaer e o Gefron. A
operação transcorreu na
normalidade e foi muito bem
conduzida pelo comandante
regional.
A Secretaria de Segurança
Pública não medirá esforços para
garantir a paz social na região.

GROSSO CALIBRE

Defron de Cáceres recebe
carabinas Imbel MD 97

PJC c/ Redação

Foto: Brasil em Defesa

A

Polícia Judiciária Civil
recebeu no mês de
setembro 20 carabinas e
dois drones destinados ao
trabalho operacional e
investigativo das delegacias de
polícia. As armas foram doações
da Secretaria Nacional de
Segurança Pública (Senasp), do
Ministério da Justiça, assim como
os drones doados pela Secretaria
de Estado de Fazenda (SefazMT).
Os equipamentos foram
cedidos pelas instituições, após
solicitação a Coordenadoria de
Desenvolvimento Institucional,
da Diretoria de Execução
Estratégica. Além das armas e dos
drones foram recebidos
binóculos, mochilas táticas,
colchonetes, luvas, tonfas e
outros materiais que beneficiam o

trabalho policial.
O armamento, Carabina
Imbel MD 97, calibre 5.56, foi
distribuído para diferentes
unidades da Polícia Civil, sendo
10 para Gerência de Operações
Especiais (GOE), 4 para a
Delegacia Especializada de
Fronteira (Defron), em Cáceres,
uma para Pontes e Lacerda, uma
para Delegacia de Nova Mutum,
uma para Rondonópolis e uma
para Juína.
Outras duas carabinas
serão entregues para as
Delegacias de Confresa e Sinop.
Os dois drones, doados pela
Sefaz-MT, serão utilizados para
fazer levantamento de áreas e
possibilitar uma visão maior do
campo alvo da investigação.
Os equipamentos foram
destinados a Defron e a Delegacia

Repressão a Entorpecentes
(DRE).
Segundo o diretor de
Execução Estratégica, Mario
Demerval Aravechia de Resende,
os equipamentos recebidos visam
proporcionar maior segurança
dos policiais e investigação mais
sofisticada e qualificada. “Com
os drones, todos novos e de
altíssima qualidade e resolução,
os policiais poderão ter acesso a
locais antes impossíveis de
v i s u a l i z a r, a m p l i a n d o a s
possibilidades da investigação.
“O armamento garante
mais segurança para os policiais
trabalharem, em especial, na
região de fronteira do Brasil com
a Bolívia, além de renovar as
armas do GOE que atua em
diversas ações em todo Estado”,
destacou o delegado.

Armamento garante mais segurança para os policiais trabalharem
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WRIGHT INEPTO

Conselheiro afastado exigia que eventual sentença a seu favor fosse estendida aos seus pares, apontados nos depoimentos de delação premiada de Silval Barbosa

Supremo indefere HC e mantém
Sergio Ricardo fora do TCE-MT
F.M c/ Redação
Foto: Arquivo

Sérgio Ricardo exigia decisão estendida aos seus pares afastados

O

ministro do Supremo
Tribunal Federal Dias
Toffoli, negou o habeas
corpus interposto pelo
conselheiro afastado do Tribunal
Contas do Estado (TCE-MT),
Sérgio Ricardo, que tentava
derrubar a decisão de outro
ministro da Corte, Luiz Fux, que
no âmbito da operação
“Malebolge” (12ª fase da
“Ararath”) afastou cinco

Conselheiros Titulares do TCEMT no dia 14 de setembro de
2017.
Toffoli afirmou que uma
eventual decisão em favor de
Sérgio Ricardo iria contrariar a
jurisprudência - decisões de
instâncias superiores da justiça
que podem embasar outras ações,
do próprio STF.
A defesa de
Sérgio Ricardo alegou no habeas
corpus que o STF não era a

instância judicial onde deveria
tramitar um eventual pedido de
afastamento, numa suposta
afronta ao “princípio do juiz
natural”. Segundo o pedido, o
foro adequado para julgar casos
relacionados a conselheiros do
Tribunal de Contas seria o
Superior Tribunal de Justiça.
Sérgio Ricardo também
exigia que uma eventual sentença
a seu favor fosse estendida aos
seus pares, os Conselheiros Valter
Albano, Valdir Teis, José Carlos
Novelli, além do presidente
afastado do TCE-MT, Antônio
Joaquim. Todos eles foram
apontados nos depoimentos de
colaboração premiada do exgovernador Silval Barbosa à
Procuradoria-Geral da
República, que embasou a
operação "Malebolge", de terem
recebido uma propina de R$ 53
milhões para aprovarem as contas
de gestão do ex-chefe do Poder
Executivo.
O ministro Dias Toffoli,
no entanto, afirmou que o
posicionamento do STF
(jurisprudência) é de que habeas
corpus que tentem alterar a

decisão monocrática (não
colegiada, feita por um único
magistrado da Corte) não devem
ser deferidos. “Sucede que o
Plenário da Corte, ao julgar, em
17/2/16, o HC nº 105.959/DF,
Relator para o Acórdão o
Ministro Edson Fachin, em sua
maioria, reafirmou o antigo
posicionamento do Supremo
Tribunal Federal pelo não
cabimento de habeas corpus
contra decisão monocrática de

membro da Corte. Portanto, forte
no princípio da colegialidade
concluo que esta impetração
revela-se manifestamente
incabível”, disse o Ministro.
Mesmo que tivesse uma
decisão favorável do Ministro
Dias Toffoli, outra decisão, do
juiz do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, Luis Aparecido
Bortolussi, de janeiro de 2017, já
tinha afastado Sérgio Ricardo do
órgão.

MAIS UM NA LISTA

Coronel preso é exonerado por
Taques e delegado assume vaga
O.D c/ Redação

O

governador Pedro
Ta q u e s e x o n e r o u o
coronel Airton Siqueira
do cargo de secretário de Justiça e
Direitos Humanos (Sejudh).
Em seu lugar entra o
delegado Fausto Freitas, que
estava comandando o Gabinete
de Transparência e Combate à
Corrupção. Os atos foram
publicados no Diário Oficial do
Estado, que circulou ontem, (03).
A exoneração do coronel
Airton Siqueira foi a pedido,
segundo a publicação. Em seu
lugar entra o delegado Fausto
Freitas, que deixa o comando do
Gabinete de Transparência e
Combate à Corrupção, que terá
Carlos Corrêa Ribeiro Neto à
frente. Antes, Fausto estava
respondendo interinamente pelas
duas pastas.
O Diário Oficial do
Estado (DOE) ainda traz a
publicação da exoneração do
agora ex-secretário da Casa Civil,
José Adolpho e a nomeação de
Max Russi à frente da pasta.

A expectativa é que novas
mudanças possam acontecer nos
próximos dias, o que está sendo
discutido pelo governador Pedro
Taques junto a seus aliados.
Airton Siqueira Júnior foi
preso na Operação Esdras, por
determinação do desembargador
Orlando de Almeida Perri, do
Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, responsável pelo
inquérito que investiga a suposta
existência de escutas telefônicas
ilegais, operacionalizadas no
quartel do Comando Geral da
Polícia Militar. Alem de Siqueira
Júnior, outros sete suspeitos
também foram presos, por ordem
de Almeida Perri.
A 'Operação Esdras'
também prendeu o ex-secretário a
Casa Militar, coronel PM
Evandro Alexandre Ferraz Lesco;
sargento PM João Ricardo Soler e
o major da PM Michel Ferronato.
Outro que teve a prisão
preventiva decretada foi o
secretário de Segurança Pública
(Sesp) e delegado, Rogers Jarbas.
Foto: Arquivo

Canetada de Taques risca Coronel Airton Siqueira, da Sejudh
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CAMPOS MINADOS

No próximo sábado, o Dutrinha já está cedido para uma partida de futebol americano, enquanto que a Arena Pantanal estará ocupada com jogos amadores

Falta de estádios ameaça
jogos da Copinha em MT
O.E c/ Redação
Foto: Cuiabá Arsenal

M

esmo com estádio
Dutrinha e Arena
Pantanal à disposição,
a Federação Mato-grossense de
Futebol corre sério risco de
cancelar a rodada do próximo fim
de semana pelo simples fato de
não ter um campo para a
realização de dois jogos dos times
da capital pela Copa Federação.
Se antes o futebol não
tinha concorrentes para dividir
espaços e reinava sozinho, agora
tem que conviver com a sombra
de outras modalidades esportivas.
No caso de Cuiabá, o profissional
tem o futebol americano como seu
concorrente direto na briga por
estádio, tanto assim, que no
próximo sábado, o Dutrinha já
está cedido para a realização de
uma partida de futebol americano,
com ingressos sendo vendidos
antecipadamente.
Já a Arena Pantanal
também estará ocupada com
jogos amadores. Sob
responsabilidade da Secretaria de

Educação, Cultura, Esportes e
Lazer, o local tem sido cedido
constantemente pelo Governo do
Estado para eventos
futebolísticos envolvendo as mais
variadas secretarias do Estado. Há
também a decisão do Campeonato
Peladão, que é organizado pelo
secretário de Cidades Wilson
Santos.
A rodada do fim de
semana da Copinha prevê três
partidas. Uma delas entre União e
Cuiabá está marcada para sábado,
no Luthero Lopes. Por sua vez,
Mixto e Sinop será no domingo,
mas local a ser definido pela FMF.
A saída a ser encontrada para que
a rodada não seja suspensa é
realizar uma rodada dupla na
próxima segunda-feira. Neste dia,
o Dom Bosco enfrentará
Luverdense, com estádio
indefinido.
Na segunda feira, 2, a
assessoria da Polícia Militar (PM)
de Mato Grosso se pronunciou
sobre a não realização das

partidas Dom Bosco x Cacerense,
pela Copa FMF, e Mixto x
Cacerense, pelo estadual sub-17,
no estádio Eurico Gaspar Dutra, o
Dutrinha.
De acordo com a PM,
ainda não há laudo de segurança
que possa permitir jogos com
público. Também em nota, o
órgão avisa que, para haver jogos
com público, deveria ter
acontecido, pelo menos, uma
nova vistoria da Polícia. Dessa
forma a PM explica que ela
própria direcionou ao Ministério
Público a 'recomendação de
impedimento'.
Cuiabá e Luverdense
jogaram no última sexta-feira
(29), pela Copa FMF, na Arena
Pantanal, no entanto, Mixto e
Dom Bosco não 'abrem mão' de
jogar no Dutrinha por conta do
elevado custo de se abrir o palco
da Copa do Mundo. Ao final da
nota, a PM relembra que 6ª
Promotoria do Ministério Público
abriu Inquérito Civil em relação

CAMPEÃ NO TATAMI

Cacerense leva titulo nacional
de Jiu Jitsu no Rio de Janeiro

Estádio Dutrinha, pronto, mas não para o futebol de campo

ao estádio. O setor da Polícia que
abrange a área de segurança do
Dutrinha é o 1º Comando
Regional. Confira a nota na
íntegra.
A Polícia Militar informa
que a não realização da partida de
futebol profissional no Estádio
Dutrinha neste domingo (01/10)
se deve a ausência de laudo que
ateste a segurança do referido
centro esportivo para sediar jogos
e receber torcedores. Tendo em
vista que procedimento anterior já

havia declarado o impedimento
do Estádio, para voltar a receber
jogos o dependeria da aprovação
da segurança em nova vistoria da
Polícia Militar, o que não ocorreu
até a data da partida em questão.
A PMMT informa
também que direcionou ao
Ministério Público Estadual a
recomendação de impedimento e
frisa que o Estádio é objeto de
Inquérito Civil na 6ª Promotoria
Patrimônio Público e do
Consumidor.

Cáceres-Noticias

A

atual campeã do
Brasileiro Sem Kimono
de Jiu Jitsu, na categoria
pena (até 56,5 kg), é de Cáceres.
Monique Fernanda Garcia
Miranda, 22 anos, participou da

competição na cidade do Rio de
Janeiro no último final de
semana.
A atleta que treina a 4 anos
na Academia Gracie Barra em
Cáceres, e é faixa azul, sagrou-se
Foto: Assessoria

Monique sagrou-se Campeã Brasileira Pena no Brasileiro Sem Kimono

campeã em um dos torneios mais
disputados da categoria.
Para a atleta disputar uma
competição, não é fácil. É preciso
superar muitos adversários e
antes disso, existe outro desafio, a
busca por patrocínio.
E para quem pensa que
esse é um problema enfrentado
apenas por atletas que ainda estão
em formação, está enganado.
Segundo a atleta os apoiadores
foram importantes para que
pudesse participar da
competição, são eles Clínica
Rostey, Academia Rostey fitness,
Laboratório Socorrito,
Fisioterapia FisioClin,
nutricionista Phelipe Auerswald,
Santa Proteína Suplementos,
Casa do Açaí, Serve Mais frios e
embalagens, Churraskito do
Gaúcho, Podium AE acessória
esportiva.
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Feliz aniversário! Deus em toda sua
bondade concedeu a você Mariella
Maldonado mais um ano de vida. Que Ele
continue guiando seus passos pelos bons
caminhos e lhe dê uma vida longa e muito
feliz. Parabéns!

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

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

Forte abraço ao casal Geraldo Fidélis e Fernanda
Gattass, que estão ansiosos a espera de Luísa. Que
Nossa Senhora proteja essa gestação e que Luísa
venha com muita saúde. Nosso brinde!!!

Áries

Leão

Vênus e Marte em Virgem, recebem
um tenso aspecto de Saturno indicando
dias de energia vital mais baixa e
necessidade de cuidar com mais
carinho da saúde. Um projeto de
trabalho pode começar a apresentar
problemas e o stress acabar por
acometer você. Tire momentos para si
mesmo.
Vênus e Marte em Virgem, recebem um
tenso aspecto de Saturno indicando dias
de preocupação e atrasos relacionados à
sua vida material e financeira. Procure
solucionar um problema de cada vez e
adie decisões em que o dinheiro
imediato faria parte. Mantenha a calma,
pois essa energia dura apenas alguns

dias.

Quem trocou de idade foi Francisca Dantas que na oportunidade
recebeu o carinho dos amigos e familiares. Felicidades e muitos anos
de vida com saúde e prosperidades.

***************
Vênus e Marte em Virgem, recebem
um tenso aspecto de Saturno
indicando dia de frustração emocional
e energia vital mais baixa. Um
romance, que tem trazido alguns
problemas, pode ser o responsável por
essa sensação de mal estar. O
momento pede paciência e atitudes
racionais.

Virgem

Vênus e Marte em seu signo, recebem
um tenso aspecto de Saturno indicando
a derrubada de sua energia vital e
necessidade de diminuir o ritmo,
especialmente o de trabalho. Quando
nosso campo de energias diminui e
torna-se mais frágil, vírus e bactérias
penetram com mais facilidade.
Portanto, cuide-se.

Vênus e Marte em Virgem, recebem
Capricórnio
Sagitário um
tenso aspecto de Saturno
indicando dias de intensidade no
trabalho e energia vital mais baixa. O
momento pode envolver uma
frustração, relacionada a uma
promoção ou aprovação de um
projeto, que pode ser adiada.
melhorar.

Vênus e Marte em Virgem, recebem um
tenso aspecto de Saturno indicando
dias de energia vital mais baixa e
atrasos ou cancelamentos de viagens
ou cursos. Procure não se deixar levar
pelo pessimismo do momento; evite se
abater pelas energias mais pesadas,
pois em alguns dias o astral volta a

Gêmeos

Libra

Uma quarta-feira iluminada a querida
colaboradora do Cartório do 2º Oficio Gicele
Fukuschima, que atende a todos com muita
gentileza. Grande abraço Gi.

Vênus e Marte em Virgem, recebem
um tenso aspecto de Saturno
indicando dias de recolhimento e
distanciamento da vida social e dos
amigos. O período, que dura alguns
dias, pede interiorização e reflexão,
especialmente se estiver envolvido
em problemas domésticos e
familiares.

Vênus e Marte em Virgem, recebem
um tenso aspecto de Saturno
indicando dias de interiorização e
necessidade de distanciar-se da vida
social e dos amigos. O momento pode
envolver o início de um tratamento
terapêutico ou simplesmente a
dedicação a uma atividade que
envolve mente e corpo.

Vênus e Marte em Virgem recebem
Aquário um
tenso aspecto de Saturno
indicando dias de interiorização e
necessidade de deixar para trás
situações e pessoas que já não fazem
mais nenhum sentido preservar. O
momento pode envolver frustração,
no entanto, em poucos dias, o
sentimentos será de libertação.

Câncer

Vênus e Marte em Virgem recebem
um tenso aspecto de Saturno
indicando dias de dificuldades na
comunicação e necessidade de
silêncio. Você pode estar mais
fechado e introspectivo, mais voltado
para a solução de problemas
relacionados a um acordo ou um novo

negócio.

Escorpião Vênus

e Marte em Virgem,
recebem um tenso aspecto de
Saturno indicando dias de
distanciamento da vida social e
enfrentamento de pequenas
dificuldades com um amigo, que
pode estar passando por
problemas.

Peixes

Vênus e Marte em Virgem, recebem um
tenso aspecto de Saturno indicando dias
de enfrentamento de problemas e
pequenas dificuldades em seus
relacionamentos, pessoais ou
profissionais. O período, que dura
alguns dias, pode envolver a
necessidade de colocar alguns limites
necessários em uma ou em algumas pessoas.

