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Hoje é dia de festa para o casal Regiane e Cb
PM Douglas, que celebram ao lado dos
familiares e amigos o primeiro aninho de
vida do gatinho Pedro. Que Deus derrame
infinitas bênçãos de saúde e muito amor ao
Pedro e a essa linda família. Que essa data
seja festejada por muitos e muitos anos.
Felicidades Pedro!!!

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
romantismo e aproximação
de pessoas interessantes em
sua vida. Se estiver só, um romance pode
começar a ser desenhado pelo Universo.
Abra os braços para o amor, que pode estar
muito próximo de você.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento intenso e
positivo na vida social e
aproximação de amigos queridos, novos
e antigos. O momento pode envolver a
negociação de um novo contrato, depois
de algumas semanas de conversações.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
interiorização e vontade de
ficar na sua, em sua casa,
próximo dos seus. O momento pode
envolver um estado emocional
equilibrado. Sua casa torna-se o melhor
lugar do mundo para estar com os amigos.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento agradável no
trabalho. O dia segue mais
tranquilo, com boas novidades no setor.
Um novo caminho profissional pode estar
sendo desenhado pelo Universo. Uma
promoção pode ser aprovada.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento agradável e boa
comunicação. O momento
pode envolver uma negociação ou acordo,
relacionado a um novo projeto ou contrato
de trabalho. Uma viagem rápida pode
trazer bastante prazer e alegrias.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento positivo em
projetos de médio prazo, especialmente os
que envolvem pessoas estrangeiras. O
momento pode envolver a aprovação de
uma dupla cidadania ou um novo caminho
espiritual.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento positivo em
suas finanças. O dia é ótimo para reunião
de negócios, especialmente as que
envolvem projetos e contratos
objetivando o aumento de seus lucros e
rendimentos.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
interiorização e maior
contato com seu mundo emocional mais
profundo. Suas emoções e sentimentos
passam por um momento de equilíbrio. O
momento pode envolver a negociação de
uma grande soma de dinheiro.

A Lua em seu signo, recebe
um ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de maior
envolvimento com suas
emoções e aproximação de
pessoas queridas. Você estará mais aberto,
simpático, afetuoso e acolhedor. Procure
estar perto de amigos íntimos e parentes
queridos.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento intenso e
positivo em seus
relacionamentos, pessoais e profissionais.
O momento pode envolver a possibilidade
de uma parceria comercial ou uma nova
oportunidade de namoro.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social e de amizades vazias. Você estará
mais fechado, mas com as emoções mais
afloradas. Aproveite este dia para cuidar
de si.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento positivo,
especialmente no trabalho.
O momento pode envolver o surgimento
de um novo projeto ou mesmo a
oportunidade de mudar de emprego. Sua
saúde passa por um bom momento.

***********************
***********************
Colhendo mais uma rosa no jardim de sua
existência, a linda e simpática Tatiane Pinow,
que recebe os abraços dos familiares e
amigos. Que esse novo ano seja repleto de
coisas boas e que a felicidade esteja sempre
em seu caminho. Paz, amor, saúde e
realizações é o que lhes desejamos.

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

Apagando mais uma velinha o nosso querido
amigo José Carlos Teixeira a quem enviamos
votos de felicidades e uma vida plena de
alegrias e saúde. Parabéns a você, nesta data
querida.

Desejamos sucessos a jovem enfermeira Mariana Navarro
Diório que está em São Paulo, na USP, cursando o
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
Mental com ênfase em dependência química. Que Deus
abençoe essa nova fase em sua vida.

***********************
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As Fakes News and Olders
Para quem pensa que noticias
falsas, as malditas fake-news que
empestam as redes sociais são coisas
desta década do século XXI, está
redondamente enganado, a desgraça vem
de longe, desde que o homus erectus se
tornou homus sapiens, coisa de centenas
de milhares de anos, o trem existe, e aqui
na gentil pátria amada Brasil, há sinais
desde os períodos colonial e império.
Claro, que como imprensa e
jornalismo sério, a gente abomina as fake
news, até mesmo por um principio ético,
mas na internet, território livre e
globalizado, não é segredo pra ninguém,
que as nefastas viralizam em prol de
criminosos e ameaça à incautos, que não
filtram fatos, deletando porcarias.
Porcarias estas que remontam séculos no
reino tupiniquim, exemplo, a morte do
barbudo mártir da Inconfidência Mineira,
Joaquim José de Freitas, o
Tiradentes...Peraí, não seria da Silva
Xavier? Fake – Older's, amigo, o da Silva
Xavier, vitima de delações premiadas de
falsos inconfidentes, tinha compadres e
nunca morreu na forca com 46 anos!
Conforme os pesquisadores e
historiadores Austregésilo Cerqueira
Nunes(maranhense) Marcos Correa
((carioca), o weekend da novela dos
quintos dos infernos de Barbacena, uai,
foi outro bem diferente. O Silva Xavier
pós 1792, tornou-se barbeiro-cirurgião e
aplicador de ventosas dos mais
requisitados, em São Luís do Maranhão e
morreu em 1818 aos 72 anos, cercado de
netos e bisnetos, gordo e próspero e não
viveu para ver sua fake-image numa
cédula de cinco mil cruzeiros na
Republica dos Estados Unidos do Brasil,
assinada pelo então ministro da fazenda
Otávio Gouveia de Bulhões, (1964/1967)
na ditadura militar com Castelo Branco. A
Fake-Older, que simulou ter o poeta
inconfidente Cláudio Manuel da Costa se
suicidado, provado está caiu por terra, ele

Editoria

PERÍCIA INSS
O governo federal convocou 94 mil
pessoas que recebem auxílio-doença ou se
aposentaram por invalidez para perícia. O
objetivo é fazer uma avaliação com vistas a
verificar se estas pessoas ainda fazem jus
ao benefício. A lista foi publicada no Diário
Oficial da última sexta-feira. Os
beneficiários selecionados foram
identificados com algum problema no
endereço ou não agendaram a perícia no
prazo estabelecido. As pessoas na lista têm
até 20 dias para agendar a perícia do
processo de revisão. A marcação deve ser
feita por meio do telefone 135 até o dia 13
de abril.
PERÍCIA INSS-II
Quem não atender à convocação do
governo federal terá o benefício suspenso.
Neste caso, segundo o Ministério do
Desenvolvimento Social, é obrigatório
realizar a regularização da situação para
voltar a receber os repasses. Caso a pessoa
não faça isso em até 60 dias, o benefício
será cancelado. Como o governo anda
sádico atrás de garfar grana de aposentado,
inclusive de aleijados, coisa de covardes, é
bom o compadre ficar esperto e agendar
logo a perícia, prá não dar trela aos
gravatinhas.
GRANA/CADEIA
A Sétima Vara Criminal de Cuiabá
bloqueou apenas R$ 586 mil das constas
dos réus da "Operação Crédito Podre",
quando a quantia aguardada era um tanto
superior a isso... R$ 35 milhões. As
investigações conduzidas pela Defaz,
apontam fraudes na comercialização
interestadual de grãos, com sonegação de
mais de R$ 140 milhões em ICMS. Os
criminosos não tem grana, mas com certeza
tem patrimônio, então penhora-se até as
cuecas deles, botem na prisão e arbitre-se
fiança no valor dos R$ 35 milhões, que
com certeza, a grana aparece.
CELULAR EM CELAS
O secretário de Estado de Justiça e Direitos
Humanos, Fausto José Freitas da Silva,
afirmou que tem se preocupado com a
situação de presos que utilizam aparelhos
de celular dentro das unidades prisionais
em Mato Grosso. Prá se ter uma idéia, na
semana passada, dia 20, em uma vistoria na
Penitenciária Central do Estado, os agentes
prisionais recolheram 78 aparelhos de
celular que estavam em posse dos detentos.
É o tal negócio, amigos, aqui fora, o celular
é uma porcaria, mas no xilindró, nunca dá
pane e os tais bloqueios só ficam nos papos
furados, com punições brandas aos que
deveriam legalmente, ficar isolados.
BLOQUEIOS DE SINAL
A esperança do secretário de Estado de
Justiça e Direitos Humanos, Fausto José
Freitas da Silva é o Projeto de Lei 3019/15,
do deputado Baleia Rossi (PMDB-SP), que
obriga as operadoras de celular a
instalarem bloqueadores de sinal em
estabelecimentos penais e que tramita já há
quase três anos na Câmara dos Deputados.
Sabe quando ele vai ser votado e
sancionado sem vetos? No dia de São
Nunca, que deve cair num 30 de fevereiro,
Mané!

foi sim, assassinado porque não entrou no
jogo do PowerPoint da época e queria
delatar gente graúda.
O trem era tão cosquento com as
Fake-Older's, que o principal delator da
conspiração dos quintos, o Joaquim
Silvério dos Reis era tio-avô de Duque de
Caxias; a outra Marília do poeta Tomás
Antônio Gonzaga, não era Maria Dorotéia
Joaquina de Seixas e sim, uma similar e
voltando ao mártir, o Joaquim José de
Freitas, este gostava de uma mazurca no
violão, cantar modinhas e conquistar
donzelas românticas de Vila Rica e do Rio
de Janeiro.
A mais recente prova contra as
F a k e - O l d e r ' s , s u rg i u q u a n d o o
pesquisador e também formado em
grafotécnica Marcos Correa encontrou as
fotocópias de listas de presença na galeria
da Assembléia Nacional francesa em

1793 e lá, estava a assinatura de Joaquim
José da Silva Xavier e José Bonifácio de
Andrada e Silva. Quem tinha complexo de
São Tomé era a bela e, para sua época,
atrevida Eulália filha da rainha Isabel II de
Espanha e do Duque de Cádiz, que em
suas memórias relatou em 1891 a morte de
D. Pedro II.
Conforme ela, sua mãe, Princesa
Isabel não acreditou que o amigo
estivesse morto e que iriam enterrá-lo
vivo, só se convencendo, quando dois
médicos de sua confiança a convenceram
da dolorosa verdade. Vejam que é tanta
mentira, falsidade, palhaçada, omissão,
boatos, que fica difícil até acreditar que
fulano ou sicrana bateu com a caçoleta.
Deve ser por isso, que o INSS
exige prova de vida das suas vitimas.
Coisas de Fake Olders e News, não
tenham dúvidas.

Conseguiremos o esperado fim do telemarketing abusivo?
Você já recebeu uma ligação no seu
telefone fixo ou no celular com a gravação
de algum artista ou personalidade tentando
lhe vender algum tipo de produto ou
serviço? Provavelmente, quase todos já
receberam algumas dessas chamadas. Essas
ligações, especialmente com celebridades,
são exemplos do chamado telemarketing
ativo, ou seja, quando um fornecedor liga
para o cliente ou possível consumidor para
lhe oferecer produtos ou serviços, estratégia
que tem sido cada vez mais utilizada por
muitas empresas para aumentarem suas
vendas. O problema é a grande quantidade
dessas ligações, muitas vezes em horários
inoportunos, perturbando o descanso das
pessoas que são alvo do negócio. Dez,
quinze, trinta vezes por dia, seja durante o
horário comercial, à noite, na madrugada ou
em pleno final de semana... não há limites
para a irritante insistência de tais empresas,
o que faz a ação de marketing tornar-se
abusiva.
Porém, esse telemarketing ativo
está prestes a ter que obedecer a regras de

horário e de comportamento para não ser
considerado abusivo e, assim, não gerar
multas para quem o pratica, calculadas de
acordo com a gravidade da infração, a
vantagem auferida e a condição econômica
do fornecedor. É o que estabelece o Projeto
de Lei do Senado (PLS) nº 48/2018,
apresentado pelo senador Roberto Muniz
(PP-BA).
Entre suas regras, o projeto limita a
três ligações para o mesmo consumidor no
mesmo dia e estabelece seus horários - entre
10h e 21h, de segunda a sexta-feira, e entre
10h e 13h, aos sábados -, bem como proíbe a
realização de telemarketing ativo com o uso
de números telefônicos que não possam
receber chamadas de retorno e a repetição
de oferta já recusada pelo consumidor. Caso
seja aprovado, o projeto acrescentará o
artigo 41-A ao Código de Defesa do
C o n s u m i d o r
(<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Lei
s/L8078.htm> Lei 8.078/1990), o que, além
de vir em muito boa hora (basta conferir, por
exemplo, o vertiginoso crescimento do
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número das reclamações de pessoas
irritadas com tais ligações no site Reclame
Aqui ou no Procon-SP), certamente trará
mais segurança jurídica para os
consumidores e até mesmo para as próprias
empresas que praticam o telemarketing
ativo. Para os consumidores, porque
poderão exigir dessas empresas perante suas
centrais de atendimento ou mesmo em sede
administrativa ou judicial o respeito aos
seus direitos, que estarão clara e legalmente
previstos.
E, para as empresas, porque terão
definidos os parâmetros legais que devem
observar para evitarem sanções e, assim,
poderão redefinir mais adequadamente a
forma de utilização do telemarketing ativo,
bem como controlar melhor o resultado
dessa estratégia de vendas.

Rosane Michels - Editora
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BALA CERTEIRA

Encrenca que culminou em homicídio, teve como pivô, discussão da vitima com um desafeto, ameaças a uma senhora e revide do comerciante, alvo de agressão

Briguento morreu baleado
em lanchonete de Cáceres

Da Redação

Foto: Reprodução

M

ais um crime de morte foi
registrado em Cáceres,
desta feita na madrugada
de anteontem, quando Fernando
Pinheiro Duarte, 32, foi assassinado
com tiro de revolver, no interior da
Lanchonete A Cacerense no Vitória
Régia.
O tiro efetuado pelo dono do
estabelecimento comercial,
inicialmente identificado apenas
como Jota Maria, acertou a vitima no
antebraço esquerdo, transfixandolhe o tórax e socorrido pelos
bombeiros ao Hospital Regional,
Fernando não resistiu aos ferimentos
provocados pela bala vindo a óbito.
Conforme testemunhas, as
desavenças que culminaram no
homicídio, se iniciaram devido uma
rixa entre Fernando e um elemento
que estava no bar e que estaria sendo
insultado pelo primeiro.
Em certo momento, após
troca de palavrões, uma senhora ali
também presente foi ameaçada de
agressão por parte do tal Fernando,
que ela disse depois, ter sido suspeito
de envolvimento na morte de uma
prima prima. Este teria sido o pivô da

da cintura.
Jota Maria disse que como
legitima defesa, ainda mais que o
rixento já era tido como participe de
homicídio, não hesitou em atirar,
acertando o desafeto, se ausentando
após os fatos, para fugir do flagrante,

SESSÃO DIDÁTICA

Legislativo de Cáceres recebe
alunos do Ceja Milton Curvo
Assessoria

E

Fernando Pinheiro Duarte morto a tiro durante briga

briga, conforme ela, pois Fernando
que buscava motivos para brigar,
entrou no assunto e foi tirar
satisfações com ela acerca do
homicídio em que seria acusado de
participação.
Quando o tempo fechou, o
dono da lanchonete saiu em defesa
da mulher ameaçada de agressão e

chegou a solicitar que Fernando
saísse numa boa, antes que ele
chamasse a força policial.
O briguento conforme
detalhado no Boletim de Ocorrência
nº 2018.98835 da PJC, não gostou de
ouvir a palavra policia e teria partido
pra cima do comerciante, aplicandolhe um chute e ameaçando sacar algo

DESAFIO DA FRONTEIRA

Corrida do Gefron nas ruas de
Cáceres leva 600 participantes
Sesp/MT c/ Redação

C

om 600 inscritos, a 1ª
Corrida do Gefron: Desafio
da Fronteira levou centenas
de corredores e equipes de corrida de
rua para a cidade de Cáceres para a
disputa de 7 quilômetros de
percurso, no domingo (25.03). A
atividade faz parte da celebração dos
16 anos do Grupo Especial de
Fronteira.
Depois do hasteamento das
bandeiras do Brasil, Mato Grosso e
do Gefron e do aquecimento coletivo
foi dada a largada e com apenas 20
minutos de prova, o goiano Pablo
Fagundes da Costa faturou o
primeiro lugar na prova. Pela
primeira vez em Cáceres, ele elogiou
a organização do evento. Várias
equipes marcaram presença no
evento como Águia Runner, Elite
Runner, grupo Bom Gosto, Os
Mazzaropes, equipe Marcelo
Marques, Nova Integração, Aranha

mesmo sem saber que a vitima havia
falecido.
Jota Maria, segundo
informações é aposentado da reserva
do exército e deverá se apresentar
posteriormente com advogado às
autoridades policiais.

Runners, Cristina Pires, dentre
outras.
A equipe “Aqui tem
Coragem”, de Cáceres, iniciou há
cerca de dois anos com a corrida de 4
homens e duas mulheres pelas ruas
da cidade e hoje conta com 130
pessoas que juntas, treinam de 2 a 3
vezes por semana pelas ruas da
cidade e dos 130, 47 disputaram a
prova do Gefron. “Eu estou aqui para
dar apoio, nós também organizamos
as nossas corridas e nas inscrições
pedimos alimentos não perecíveis
para ajudar o Lar de Maria e o abrigo
de idosos abandonados pela
família”, contou Jô Santos, uma das
pioneiras do grupo.
Nem mesmo o fato de ser
cadeirante desanimou o
administrador Lucas Zuchetti de
participar do evento. Empurrado por
policiais da 2ª Companhia de
Araputanga, ele disse que a polícia,
Foto: Lenine Martins

além de amiga da comunidade,
também é parceira das pessoas com
necessidades especiais. Para o
comandante do Gefron, Ten.Cel José
Nildo, o evento foi um sucesso.
Além da premiação do
primeiro ao quinto colocados no
masculino e feminino geral, também
houve premiação para os três
primeiros colocados entre os
militares e os cinco do Gefron. A
premiação para a categoria geral foi
de R$ 2 mil e troféu para o 1º lugar,
R$ 1.200 para o 2º colocado, R$ 800
para o 3º, R$ 600 para o 4º colocado e
R$ 500 para o 5º lugar.
No caso dos militares a
premiação no masculino e feminino
foi de R$ 1.500 para o 1º lugar, R$
800 para o 2º colocado e R$ 500 ao
terceiro. O 2º sargento Vieira, do
Gefron, faturou um relógio avaliado
em R$ 1.500 por ter chegado em
primeiro lugar entre os homens da
fronteira.

m mais uma demonstração
de proximidade do
legislativo com a
comunidade, a Câmara Municipal de
Cáceres recebeu, na sessão da última
segunda feira, 26, os alunos do
Centro de Educação de Jovens e
Adultos Milton Marques Curvo.
Em ação coordenada pela
professora Leonides Catelan, os
alunos tiveram a oportunidade de
conhecer todo o processo
legislativo.
Após uma apresentação,
pelo vereador José Eduardo Torres,
de quais eram as fases da sessão,
todos os atos foram executados e
explicados aos alunos.
O vereador Cézare
Pastorello, atuou na sessão como
secretário ad-hoc, pelas ausências
justificadas do 1º Secretário Alvacir
Alencar e do 2º Secretário Wagner
Barone e na oportunidade, leu cada
documento e proposição detalhando
a sua importância, finalidade e
tramitação.
Na sessão foram aprovados
2 projetos de lei do Executivo e 2
projetos de lei do próprio vereador
Pastorello. Um que reconhece a

utilidade pública do Projeto
Gonçalinho, realizado com crianças
carentes e outro que modifica o
Código de Obras e Posturas para
regulamentar a instalação de postes e
placas nas calçadas.
Além desses, várias
indicações e requerimentos também
foram aprovados. “Para mim, foi um
honra ter sido escolhido pelo
presidente Domingos para
secretariar tão importante sessão.
Esperamos ter transmitido
uma mensagem aos alunos que aqui
estiveram, de que realizamos um
trabalho sério, técnico e
comprometido com as questões
importantes do nosso município.
A Câmara Municipal estará
sempre de portas abertas para o povo
e em especial para aqueles que
querem conhecer o funcionamento
da casa legislativa”, enfatiza o
vereador Cézare Pastorello.
Os agendamentos de turmas
especiais para comparecimento à
sessão podem ser feitos na própria
Câmara Municipal, sendo o acesso
livre a todos os visitantes nas sessões
que ocorrem toda segunda-feira, a
partir das 19h30.
Foto: Assessoria

Alunos puderam conhecer todo o processo legislativo

Corrida do Gefron foi sucesso de participações em Cáceres
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CANA DURA

O individuo estava endiabrado em plena noite de segunda feira, querendo acabar com a família e tentou encarar os fardados, que usaram elastômero na contenção

Metido a valente ameaça
policiais e vai pro xilindró
Da Redação
Foto: PM-MT

Com o diabo no corpo, um
individuo se virou no time do
capeta estranhando a própria
sombra na noite da última
segunda feira, querendo acabar
com o mundo, a começar pela sua
família, aprontando o maior
sururu em sua casa no Bairro
Residencial Gloria em Pontes e
Lacerda, sendo preciso a
interferência da Policia Militar
para evitar uma desgraça.
O metido a valente
Pabilon Rodrigues, 22, estava
agredindo seus familiares e ao
notar a aproximação da PM,
mostrou que não passava de um
covardão e para se safar de mais
um crime em flagrante, dispensou
duas espingardas na broquearia,
um matagal dos fundos de seu
barraco.
Quando os policiais
desembarcaram da viatura e
ordenaram que Pabilon se
entregasse, ele ficou ainda mais
violento e tentou escapar do cerco
e começou agredir os fardados,
que para conter o mesmo tiveram
que efetuar disparos de munição
de elastômero até que a ação do
suspeito fosse cessada.
O elastômero é um
projétil de borracha, basicamente
encontrado nos calibres 12gauge,

OPERAÇÃO OSTIUM

Força conjunta intercepta
avião com 300 kg de coca

Assessoria c/ Redação

U

Pabilon Rodrigues foi curtir sua valentia atrás das grades

38mm, 40mm, 37/38mm e
37/40mm, geralmente utilizado
para conter tumultos violentos ou
manifestações nos quais a
intenção é de dispersar pessoas
violentas.
Depois de dominado,

Pabilon foi conduzido ao Cisc,
para as demais providencias e
com a localização das
espingardas, além de agressão e
resistência, o metido a valente
ainda deve responder pelo crime
de porte ilegal de armas.

ma força-tarefa que
c o n t o u c o m a
participação de uma
equipe do Ciopaer de Mato
Grosso resultou na apreensão do
avião Cessna 210 PP-HAR com
mais de 300 quilos de drogas no
Distrito Cripurizão, do município
de Itaituba no Pará na noite de
anteontem, 26. A ação foi uma
parceria do Ciopaer com a Força
Aérea Brasileira (FAB), o Grupo
Especial de Fronteiras (Gefron) e
a Polícia Federal.
O Cessna estava com
aproximadamente 325 kg de
drogas e tinha entrado no espaço
aéreo brasileiro pela fronteira
com a Bolívia, sem autorização. A
droga estava no monomotor que
foi classificado como tráfego
aéreo desconhecido por não ter
apresentado plano de vôo e a
última posição da aeronave dos
traficantes, conhecida pelos
órgãos de defesa aérea, foi
próxima ao rio Crepori, afluente
do Tapajós.
A FAB também

confirmou que, após a
localização do avião, em uma
pista clandestina, a equipe da
Polícia Federal foi transportada,
em uma aeronave da secretaria de
Segurança Pública de Mato
Grosso, para fazer a abordagem
em solo. No local foi encontrada
apenas a aeronave Cessna 210
com a cocaína em seu interior,
além de simples vestígios de que
haviam pessoas naquele local,
mas apesar buscas na área,
ninguém foi encontrado.
O local, de mata fechada
dificultou a localização dos
traficantes, sendo posteriormente
removida a droga e a aeronave
para Jacareacanga, e a autuação
da apreensão elaborada pela
Policia Federal em Sinop. A ação
da Força Aérea Brasileira faz
parte da Operação Ostium para
coibir ilícitos transfronteiriços e
atua em conjunto com a Polícia
Federal e demais órgãos de
segurança pública. Um avião
radar E-99 também foi usado na
operação.
Foto: Reprodução

SEGURANÇA PÚBLICA

Prossionais concluem curso de
mecânico de armas em Lacerda

PJC/MT c/ Redação

S

ervidores da Segurança
Pública, atuantes na região
de fronteira, finalizaram na
última sexta-feira (23), o
primeiro curso para mecânico de
armas realizado no interior de
Mato Grosso. A capacitação
promovida pela Academia de
Polícia Judiciária Civil
(Acadepol) foi coordenada pela
Delegacia Regional de Pontes e
Lacerda, com a participação de

17 agentes.
O curso com carga horária
40 horas/aula foi realizado entre
os dias 19 a 23 março, com aulas
teóricas ministradas no auditório
da Delegacia de Pontes e
Lacerda, e aulas práticas
realizadas no stand da Polícia
Rodoviária Federal. Durante
cinco dias de treinamento, a
turma, formada por 13 policiais
civis, 2 policiais militares, 1
Foto: PJC-MT

Curso foi ministrado na Del-Pol de Pontes e Lacerda
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agente penitenciário, e 1 policial
rodoviário federal, recebeu
instruções para montagem e
desmontagem de armas de fogo,
até o quinto escalão. Conforme o
delegado regional de Pontes e
Lacerda, Rafael Mendes
Scatolon, há uma grande
preocupação com a capacitação e
aperfeiçoamento de toda a
equipe, tendo em vista as poucas
oportunidades de cursos
realizados no interior do Estado.
“Estamos em parceria
com a Acadepol, buscando
possibilidades de oferecer e
propiciar cada vez mais
capacitações para nossos
servidores lotados fora da Capital
e região metropolitana”, destacou
Rafael Scatolon.
“O sucesso do curso para
mecânico de armas, realizado em
Pontes e Lacerda, só foi possível
com o apoio da Diretoria Geral,
Diretoria de Execução
Estratégica, Academia de Polícia,
Conselho Comunitário de
Segurança Pública (Conseg),
Polícia Rodoviária Federal e
Mineradora Apoena”, agradeceu
o delegado regional.

Equipe de policiais frustrou mais um tráﬁco aéreo
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FIGURINHAS CARIMBADAS

Presos com passagens pela policia, negaram intenção criminosa, confirmaram já registrar passagens, mas num celular deles havia vídeos do interior de um banco

Bando detido em Lambari D'Oeste
suspeito de planejar roubo a banco
PJC c/ Redação
Foto: PJC-MT

Trasilio, Noebe e Sérgio, suspeitos de planejar roubos

T

rês membros de uma
quadrilha de roubo a
brancos foram detidos
após uma denúncia anônima na
madrugada de ontem, (27), na
rodovia MT-170, próximo a Rio
Branco, região de Cáceres. De
acordo com as informações
repassadas pelo Núcleo da

Polícia Militar de Lambari do
Oeste, a equipe da Agência
Regional de Inteligência e a
Polícia Civil foram informadas
que membros de uma quadrilha
de Cuiabá estariam na região para
realizar roubo a agência bancaria.
Segundo a denúncia, os
suspeitos estariam em um veículo

modelo Corsa Classic de cor
branca, na região do Distrito do
Panorama e durante a abordagem
pessoal, os indivíduos ocupantes
do Classic foram identificados
como: Trasilio Marques Cesar,
33, Noebe de Jesus Souza, 33, e
Sérgio Alves de Souza, 21.
De pronto, nada de ilícito
foi encontrado, mas durante a
revista no veículo, foi encontrada
uma ferramenta tipo martelete,
muito utilizado para
arrombamento de paredes.
O s s u s p e i t o s
confirmaram ter passagens
policiais, porém negaram a
intenção de praticar crimes na
região. Um deles alegou estar na
cidade porque havia marcado um
encontro com uma mulher pelas
redes sociais. No entanto, ele não
soube informar o endereço dela,
nem o local onde se
encontrariam.
Diante das contradições,
os suspeitos foram encaminhados
para delegacia de polícia e ali, a
casa começou a cair, pois os
policiais apreenderam quatro
aparelhos de telefone celular com

ESQUEMA DO DETRAN

Delação de irmão de Silval
compromete Pedro Henry
F.M c/ Redação

O

ex-deputado federal
Pedro Henry teria
“explicado” a Toninho
Barbosa, irmão do ex-governador
Silval Barbosa, o funcionamento
do esquema de desvios de
recursos e lavagem de dinheiro
no Detran de Mato Grosso
durante uma reunião em sua

própria residência, em Cuiabá.
Segundo ele, no ano de
2011, a FDL Serviços de
Registros, organização que atua
junto ao Detran no registro de
financiamento de veículos em
alienação fiduciária, repassava
cerca de R$ 500 mil através de
uma empresa de fachada por mês
Fotos: Arquivo

Toninho Barbosa abriu o bico entregando Pedro Henry

para políticos e empresários para
que o governo continuasse com a
“manutenção” do contrato.
A informação consta do
depoimento do próprio Toninho
Barbosa a Delegacia
Especializada em Crimes
Fazendários e Contra a
Administração Pública no dia 4
de dezembro de 2017.
Toninho explica que foi
procurado por um dos ex-sócios
da Santos Treinamento, empresa
que, ao lado da FDL, realizava a
prática de desvios de recursos e
lavagem de dinheiro no Detran,
Marcelo da Costa e Silva. “No
ano de 2011, não se recordando a
data exata, Toninho Barbosa foi
procurado em seu escritório
localizado no Centro Empresarial
Paiaguás por Marcelo da Costa e
Silva, não sabendo dizer de fato o
que Marcelo Silva fazia.
Contudo, ele dizia que trabalhava
com Pedro Henry, afirmando
possuir uma empresa de coleta ou
incineração de lixo hospitalar
nesta capital”, diz trecho do
depoimento.
Em seguida, Marcelo
teria citado que a empresa FDL
possuía um repasse para entregar

o bando e num dos aparelhos,
haviam vídeos que
demonstravam que a quadrilha
teve acesso ao interior de uma
agência bancária.
Os suspeitos foram

detidos, mas podem ser liberados,
diante da ausência de flagrante ou
preventivas expedidas,
prosseguindo as averiguações
sobre o caso por parte da PJC.

ENCAPUZADOS

Ladrões perigosos e violentos
foram grampeados em Barra
Plug-1 c/ Redação

Foto: PM/MT

Assaltantes violentos grampeados pela PM de Barra

U

ma quadrilha invadiu uma
residência no Distrito de
Assarí, no município de
Barra do Bugres, nas primeiras
horas da manhã de anteontem, 26 e,
armados, com ameaça de morte e
muita violência amarraram e
roubaram uma família, levando
alguns objetos de valor e uma Ford
Ranger de cor preta, tomando a
direção da cidade de Barra do
Bugres.
A Polícia Militar recebeu a
informação acerca do fato e foi
informada pelas vitimas, que os
bandidos armados e encapuzados
chegaram a residência, que fica em
frente a uma escola do Distrito,
anunciando o assalto e que dentro
da residência, mais duas vítimas
foram amordaçadas e amarradas.
Mais uma vez, dando uma
resposta rápida à sociedade, os
policias da 12ª CIPM de Barra do
Bugres, sob o comando do Major
PM Pedro agiram de forma
eficiente, com perspicácia
operacional, dando resposta a
sociedade que clama por mais
segurança.

Em diligência da
ocorrência, receberam informações
que documentos de uma das vítimas
estavam espalhados na rodovia em
frente ao Parque de Exposições da
cidade. Em questões de minutos a
guarnição da PM de Barra do
Bugres, conseguiu abordar a
c a m i n h o n e t e n a M T- 2 4 6
aproximadamente 20 KM de Barra,
com dois elementos, O. J. S., 33,
morador da Rua Florianópolis no
Jd. Elite II e o menor H. M. N. F., 15,
vulgo “Riquinho”, morador na Rua
Gustavo Oenning.Logo, outro
elemento foi preso em sua
residência na Rua Planalto, M. N.
F., 20, irmão do menor H.M., de
posse do revólver utilizado no
assalto, uma balança de precisão e
porções de Pasta Base de Cocaína.
Com êxito a operação foi
finalizada com a recuperação do
veículo e dos objetos roubados. Os
elementos foram encaminhados à
Depol de Barra do Bugres, os
maiores autuados em flagrante e o
menor sindicado ao juizado da
infância e juventude, para as demais
providencias.
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CARTÃO DE CRÉDITO

O B.C lançou um pacote de ações para tentar reduzir o custo das transações do cartão de débito e aumentar a eficiência dos meios de pagamento no varejo

Juros sobem pelo 3º mês seguido
chegando aos 243% em fevereiro
J.B c/ Redação
Foto: Sugestiva

Agiotagem oficial dos cartões derruba consumidores incautos

O

s juros do cartão de
crédito rotativo regular
subiram pelo terceiro
mês consecutivo e chegaram a
243,3% em fevereiro, conforme
dados divulgados pelo Banco
Central (BC). Já a taxa do
parcelado do cartão de crédito
chegou a 174,3%, a mais alta da
história.
Para quem não paga nem
o mínimo da fatura do cartão e cai
no rotativo não regular, a taxa
chegou a 397,5%, alta de 10,1
pontos percentuais de janeiro

para fevereiro.
A alta nos juros do cartão
ocorre em meio a queda da
inadimplência. No caso do
rotativo, as dívidas com atraso
superior a 90 dias passaram de
35,7% para 33,2%, o menor
patamar desde fevereiro de 2017.
No caso do parcelado, entretanto,
a inadimplência subiu pelo
terceiro mês consecutivo, para
2%.
Já a taxa do cheque
especial se manteve estável e
passou de 324,7% no primeiro

mês do ano para 324,1% em
fevereiro. A inadimplência nesse
modalidade de crédito caiu e
passou de 15,2% em janeiro para
13,6% em fevereiro.
O Banco Central lançou
um pacote de ações para tentar
reduzir o custo das transações do
cartão de débito e também
aumentar a eficiência dos meios
de pagamento no varejo. A
principal medida limita a tarifa de
intercâmbio que é paga pelo
credenciador do estabelecimento
comercial ao emissor do cartão de
débito.
De acordo com a Circular
3.887, essa tarifa de intercâmbio
para operações no débito será
limitada em dois parâmetros: a
média deverá ser de até 0,50% do
valor da compra e a máxima em
até 0,80%. A definição desses
parâmetros, diz o BC, tem como
objetivo "reduzir o custo do
cartão de débito para o
comércio".
Em nota, o BC argumenta
que nos últimos oito anos essa
tarifa aumentou de 0,79% da
transação para 0,82% da
transação, enquanto a taxa de
desconto caiu de 1,60% da

transação para 1,45%. "Para
garantir que haja reduções
adicionais nessas tarifas, o BC
decidiu limitar o nível da tarifa de
intercâmbio", diz o BC em nota.

Esse custo, completa a nota, é
"determinante para o preço
cobrado do estabelecimento
comercial (taxa de desconto)".

ROMBO NO CAIXA

Divida Federal subiu 1,53%
e já os ultrapassa R$ 3,5 tri
Ag. Brasil c/ Redação

O

estoque da Dívida Pública
Federal (DPF) subiu
1,53% em fevereiro,
quando atingiu R$ 3,582 trilhões.
Os dados foram divulgados na
última segunda-feira, 26, pelo
Tesouro Nacional. Em janeiro, o
estoque estava em R$ 3,528
trilhões. A correção de juros no
estoque da DPF foi de R$ 25,55
bilhões em fevereiro. Já as
emissões de papéis totalizaram R$
47,09 bilhões, enquanto os
resgates chegaram a R$ 18,57
bilhões, o que resultou em uma
emissão líquida de R$ 28,51
bilhões.
A DPF inclui a dívida
interna e externa. A Dívida Pública
Mobiliária Federal interna
(DPMFi) subiu 1,50% e fechou o
mês passado em R$ 3,456 trilhões.
Já a Dívida Pública Federal
externa (DPFe) ficou 2,23%
maior, somando R$ 125,59 bilhões
no segundo mês do ano.
A parcela da DPF a vencer
em 12 meses caiu de 17,93% em
janeiro para 17,79% em fevereiro,
segundo o Tesouro Nacional. O
prazo médio da dívida caiu de 4,32
anos em janeiro para 4,27 anos no

mês passado. O custo médio
acumulado em 12 meses da DPF
passou de 10,06% ao ano em
janeiro para 10,01% ao ano em
fevereiro.
A parcela de títulos
prefixados na DPF subiu de
33,80% em janeiro para 34,33%
em fevereiro. Já os papéis
atrelados à Selic diminuíram a
fatia, de 32,43% para 32,38%.
Os títulos remunerados
pela inflação caíram de 30,17% do
estoque da DPF em janeiro para
29,66% em fevereiro. Os papéis
atrelados ao câmbio, por sua vez,
elevaram a participação na DPF de
3,60% para 3,63% na mesma base
de comparação.
Todos os papéis estão
dentro das metas do Plano Anual
de Financiamento (PAF) para este
ano. O intervalo do objetivo
perseguido pelo Tesouro para os
títulos prefixados em 2018 é de
32% a 36%, enquanto os papéis
remunerados pela Selic devem
ficar entre 31% a 35%. No caso
dos que têm índices de preço como
referência, a meta também é de
27% a 31% e, no de câmbio, de 3%
a 7%.
Foto: Arquivo

Conforme a nota, a DPF inclui a dívida interna e externa
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JOGOS DA SÉRIE C

Primeira das nove rodadas com jogos de ida e volta começa no dia 15 de abril, prosseguindo até meados de junho, uma maratona para os dois clubes de MT

Divulga tabela de Cuiabá e
Luverdense no Brasileirão

Da Redação

Foto: Arquivo

A

diretoria de
Competições da CBF
publicou a tabela
detalhada com as 9 primeiras
rodadas do Campeonato
Brasileiro da Série C contendo
os dias, horários e estádios das
partidas que serão aos sábados,
domingos e segundas-feiras
para atender a grade de
programação da TV detentora
dos direitos de transmissão.
Cuiabá e Luverdense
representarão Mato Grosso na
competição. O primeiro
confronto já é entre os dois
mato-grossenses, em abril. O
Luverdense busca voltar para a
segundona e, o Dourado,
também tem o mesmo objetivo
que vem perseguindo nos
últimos anos.
Na 1ª rodada dia 15 de
abril, domingo, às 18h00, o
Cuiabá pega na Arena

Pantanal, o Luverdense e na 2ª
rodada, dia 21, um sábado, às
15h00, Volta Redonda duela
com o Cuiabá, no Estádio
Raulino de Oliveira, na cidade
de Volta Redonda, no Rio de
Janeiro, enquanto que no dia
22, domingo, às 16h00, o
Luverdense encara o Botafogo
de Ribeirão Preto no Passo das
Emas em Lucas do Rio Verde.
Na 3ª Rodada, dia 29,
um domingo, às 15h00, o
Botafogo Ribeirão-Pretano,
pega o Cuiabá, no Santa Cruz
em Ribeirão Preto, interior de
São Paulo e no mesmo dia, o
Luverdense joga com o
Tombense no Passo das Emas.
Na 4ª rodada, dia 6 de
maio, às 14h00, Ypiranga e
Luverdense medem forças no
Colosso da Lagoa em Erechim
no Rio Grande do Sul e neste
mesmo dia, às 18h00, o Cuiabá

faz partida contra o Tupi na
Arena Pantanal em Cuiabá.
No dia 13 de maio, um
domingo, começa a 5ª rodada,
às 15h00, na Arena Joinvile em
Santa Catarina com o jogo
entre Joinvile e Cuiabá e no
mesmo domingo, 13, às 16h00,
Luverdense e Volta Redonda,
voltam a se defrontar, agora, no
Passo das Emas em Lucas do
Rio Verde.
A sexta rodada, será no
dia 19 de maio, sábado, às
15h00, quando o Tupi joga em
casa no Mario Helênio, contra
o Luverdense em Juiz de Fora,
MG, e no dia seguinte, 20, às
18h00, o Cuiabá pega o
Operário PR, na Arena
Pantanal. A sétima rodada dia
26 de maio, reúne às 15h00 no
Nabi Abi Chedid em Bragança
Paulista, o Bragantino e
Luverdense e dia 27, às 18h00,

VÁCUO DE CUIA

Colorado de Roo conquista
vaga no Brasileiro/Série D

Verdão e Dourado terão compromissos semanais no certame

Cuiabá e Ypiranga jogam na
Arena Pantanal em Cuiabá.
Começando junho, mês
da copa do mundo, dia 2 às
14h30 Tomboense recebe o
Cuiabá no Estádio Antonio de
Almeida em Tombos, MG e no
dia seguinte, 3, o Luverdense
recepciona o Joinvile no Passo
das Emas, finalizando a fase

com a 9ª rodada no dia 10 de
junho, às14h30 em Ponta
Grossa no Paraná, onde o
Operário-PR recebe o
Luverdense no Germano
Kruger e na mesma data, às
18h00, o Cuiabá pega o
Bragantino em jogo de volta na
Arena da capital de Mato
Grosso.

S.N c/ Redação

A

vitória do Cuiabá sobre o
Dom Bosco por 1 a 0 no
último domingo na Arena
Pantanal aos 48 minutos do

segundo tempo, na semifinal do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello, acabou
garantindo vagas para o União de
Foto: Arquivo

União pega carona no Brasileiro com vitória do Cuia
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Rondonópolis e Sinop, em 2019,
no Campeonato Brasileiro da
Série D. Mês que vem começa a
edição 2018 com Sinop e Dom
Bosco representando Mato
Grosso na competição nacional.
As semifinais do
campeonato mato-grossense,
entre Sinop x Luverdense (após a
rodada de quartas do final de
semana, quando houve empate no
jogo de ida em Lucas), União x
Cuiabá, vão definir quem serão os
dois classificados para a Copa do
Brasil. As duas vagas serão
disputadas por Sinop, Cuiabá e
União.
A terceira vaga do Estado
já é do Luverdense que entra na
disputa pelo ranking da CBF. A
quarta vaga será disputada
através da Copa Federação, que
deverá ser disputada no segundo
semestre.
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Esotérico
A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento intenso e
positivo na vida social e
aproximação de amigos queridos, novos
e antigos. O momento pode envolver a
negociação de um novo contrato, depois
de algumas semanas de conversações.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
interiorização e vontade de
ficar na sua, em sua casa,
próximo dos seus. O momento pode
envolver um estado emocional
equilibrado. Sua casa torna-se o melhor
lugar do mundo para estar com os amigos.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento agradável no
trabalho. O dia segue mais
tranquilo, com boas novidades no setor.
Um novo caminho profissional pode estar
sendo desenhado pelo Universo. Uma
promoção pode ser aprovada.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento agradável e boa
comunicação. O momento
pode envolver uma negociação ou acordo,
relacionado a um novo projeto ou contrato
de trabalho. Uma viagem rápida pode
trazer bastante prazer e alegrias.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento positivo em
projetos de médio prazo, especialmente os
que envolvem pessoas estrangeiras. O
momento pode envolver a aprovação de
uma dupla cidadania ou um novo caminho
espiritual.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento positivo em
suas finanças. O dia é ótimo para reunião
de negócios, especialmente as que
envolvem projetos e contratos
objetivando o aumento de seus lucros e
rendimentos.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
interiorização e maior
contato com seu mundo emocional mais
profundo. Suas emoções e sentimentos
passam por um momento de equilíbrio. O
momento pode envolver a negociação de
uma grande soma de dinheiro.

A Lua em seu signo, recebe
um ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de maior
envolvimento com suas
emoções e aproximação de
pessoas queridas. Você estará mais aberto,
simpático, afetuoso e acolhedor. Procure
estar perto de amigos íntimos e parentes
queridos.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento intenso e
positivo em seus
relacionamentos, pessoais e profissionais.
O momento pode envolver a possibilidade
de uma parceria comercial ou uma nova
oportunidade de namoro.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social e de amizades vazias. Você estará
mais fechado, mas com as emoções mais
afloradas. Aproveite este dia para cuidar
de si.

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
movimento positivo,
especialmente no trabalho.
O momento pode envolver o surgimento
de um novo projeto ou mesmo a
oportunidade de mudar de emprego. Sua
saúde passa por um bom momento.
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Hoje é dia de festa para o casal Regiane e Cb
PM Douglas, que celebram ao lado dos
familiares e amigos o primeiro aninho de
vida do gatinho Pedro. Que Deus derrame
infinitas bênçãos de saúde e muito amor ao
Pedro e a essa linda família. Que essa data
seja festejada por muitos e muitos anos.
Felicidades Pedro!!!

By Rosane Michels

A Lua em Leão, recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio unidos em Áries
indicando um dia de
romantismo e aproximação
de pessoas interessantes em
sua vida. Se estiver só, um romance pode
começar a ser desenhado pelo Universo.
Abra os braços para o amor, que pode estar
muito próximo de você.

SOCIAL

***********************
***********************
Colhendo mais uma rosa no jardim de sua
existência, a linda e simpática Tatiane Pinow,
que recebe os abraços dos familiares e
amigos. Que esse novo ano seja repleto de
coisas boas e que a felicidade esteja sempre
em seu caminho. Paz, amor, saúde e
realizações é o que lhes desejamos.

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

Desejamos sucessos a jovem enfermeira Mariana Navarro
Diório que está em São Paulo, na USP, cursando o
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
Mental com ênfase em dependência química. Que Deus
abençoe essa nova fase em sua vida.

Apagando mais uma velinha o nosso querido
amigo José Carlos Teixeira a quem enviamos
votos de felicidades e uma vida plena de
alegrias e saúde. Parabéns a você, nesta data
querida.

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