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SUSTENTABILIDADE

Assentamento em Cáceres está na lista de projetos que
receberão investimento através de programa da ONU
Foto: Ilustrativa

O programa da ONU, “Parceria para Ações na Economia
Verde” investe em projeto que incentivem a economia e a geração de
empregos sustentáveis em Mato Grosso. Alguns projetos já estão
sendo desenvolvidos nas áreas de energia renovável, planejamento
territorial, turismo sustentável e regularização ambiental, entre eles
a regularização ambiental do assentamento Vale do Mangaval, em
Cáceres. Página 03

NO XADREZ

Pela terceira vez falso curandeiro é preso
suspeito de pedir fotos íntimas as crianças
Foto: PJC-MT

Cento e oito famílias integram o Assentamento Vale do Mangaval

COLISÃO NA BR

Acidente entre duas caminhonetes na
BR 070 em Cáceres deixa três feridos
Foto: PRF

A imprudência e o excesso
de velocidade são as principais
causas de acidentes de trânsito
tanto na cidade como na rodovia.
Neste sábado mais um acidente foi
registrado na BR 070 entre duas
caminhonetes com saldo de três
feridos.

D20 envolvida no acidente na BR 070

Ednei é conhecido como Maníaco do telefone

Falso curandeiro, procurado pela polícia de Mato Grosso,
desde março do ano passado foi preso na noite desse sábado (2)
quando tentava entrar no Estado de Rondônia. Ednei Honorato
Lopes, estava com mandado de prisão em aberto, denunciado por
aplicar golpes por meio de aplicativo de mensagens de celular.
Página 04

VINGANÇA

Homens ateiam fogo em casa de criminoso
que esfaqueou duas pessoas em Lacerda
Foto: Reprodução

Página 03

DESRESPEITO

Em duas ocorrências, PM prende
4 homens com pescado irregular
Foto: Ass 17º BPM

No segundo dia da liberação
da pesca nos rios em Mato Grosso, a
Polícia Militar, na região de Lambari
D'Oeste, flagrou quatro indivíduos
transportando pescado irregular,
num dos casos não possuíam nem
carteira de pescador amador e nem
profissional. A pescaria terminou
com enquadramento na Lei e
apreensão dos peixes capturados.

Vingança leva homens a tocar fogo em residência

A Polícia Militar registrou um incêndio na noite de domingo
(03), em uma casa na COHAB do Miura. Informações dão conta que
dois homens teriam colocado fogo na casa para se vingar de um
crime registrado horas antes. Página 06

Página 05

02

Pescado irregular apreendido
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Antes e depois das eleições
O chorar dos governadores ainda
ecoam pelos microfones das coletivas de
imprensa, são lamentações de todos os
tipos, e dizem que vai durar por dois
anos, mas o certo é que em 2020 já
teremos eleições municipais.
A esperança do povo não têm
limites e se renova a cada eleição, pois
em cada eleição aparecem novas
personagens especialistas em
enganações e mestres em promessas.
E, com certeza nas eleições
municipais de 2020 veremos todo tipo
de candidatos, falando como se fossem
professores em finanças públicas e com
propostas de equilíbrio fiscal, e até
apresentarão projetos com expertise em
solucionar todos problemas da cidade, e
ainda, aparecerá aquele que dirá que
“nasceu para cuidar do povo”, mas logo
ao eleger-se, dirá que tudo está pior do
pensava, e se transforma em mais um
chorão administrativo de ocasião.
Porque um cidadão troca a paz da
sua vida privada, para envolver-se na
política e não importando com os
perigos da dureza da lei, das algemas da
PF, do peso da caneta do Ministério
Público. Será que estão em busca de
emoções ou querendo a qualquer custo
andar na corda bamba do grande circo
que é o cofre público. Mas, muitos
acreditam sinceramente que se cair, terá
uma rede elástica composta de bancas de
advogados a esperá-lo, e estes bem
pagos, restabelecerá a sua honra e a sua
dignidade.

APOSENTADORIA DIGITAL
O servidor que preenche os requisitos para se
aposentar agenda o atendimento pelo disque
servidor, e a equipe técnica prepara todo o
processo pelo sistema. Na data agendada, o
servidor vai até o MT Prev, assina os
documentos e já sai com o ato de
aposentadoria simbólico em mãos. O ato de
aposentadoria oficial é publicado no Diário
Oficial do Estado, após assinatura do
governador. A autarquia conclui ao ano em
média 900 processos de aposentadoria.
LISTA DE ESPERA SISU
Os estudantes que não foram aprovados em
nenhuma das opções de curso podem integrar,
até hoje (5), a lista de espera do programa. A
adesão pode ser feita na página do Sisu. Os
candidatos podem escolher entrar na lista de
espera para a primeira ou para a segunda
opção de curso feita na hora da inscrição. Os
alunos na lista serão convocados pelas
próprias instituições de ensino a partir do dia 7
de fevereiro. A partir desta edição do Sisu, os
estudantes selecionados em qualquer uma das
duas opções não poderão participar da lista de
espera. Até o ano passado, os selecionados na
segunda podiam ainda participar da lista e ter
a chance de ser escolhido na primeira opção.
TELEMEDICINA
Médicos brasileiros vão poder realizar
consultas online, telecirurgias e
telediagnóstico, entre outras formas de
atendimento à distância, conforme a
Resolução nº 2.227/18, do Conselho Federal
de Medicina (CFM). O texto estabelece a
telemedicina como exercício da medicina
mediado por tecnologias para fins de
assistência, educação, pesquisa, prevenção de
doenças e lesões e promoção de saúde,
podendo ser realizada em tempo real ou offline. Além de levar saúde de qualidade a
cidades do interior do Brasil, que nem sempre
conseguem atrair médicos, a telemedicina
também beneficia grandes centros, pois reduz
o estrangulamento no sistema convencional
causado pela grande demanda. A resolução
deve ser publicada esta semana no Diário
Oficial da União.
CAIXA 2
O projeto de lei Anticrime que será enviado
Congresso Nacional nos próximos dias
deverá incluir a proposta de criminalização da
prática de caixa 2, inclusive para atos já
praticados. A informação foi antecipada pelo
presidente da Frente Parlamentar de
Segurança Pública, deputado Capitão
Augusto (PR-SP), minutos depois de deixar a
reunião em que o ministro da Justiça e
Segurança Pública Sergio Moro apresentou a
proposta ao presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ). A ideia do governo é tornar
mais rígida a legislação penal. Um ponto que
será incluído é o que trata da chamada plea
bargain que permite e incentiva o acordo, a
negociação, entre o acusado de um crime e o
Ministério Público.
ARTE SACRA
A partir desta quinta-feira,7, o Museu de Arte
Sacra de Mato Grosso reabrirá suas portas
marcando o início de um novo ciclo. Imagens,
oratórios, crucifixos, objetos litúrgicos,
documentos, fotografias, itens do mobiliário e
objetos que pertenceram a Dom Aquino
Corrêa, integram o acervo. Localizado ao
lado da Igreja Nossa Senhora do Bom
Despacho, ocupa o primeiro andar do prédio
do Seminário Nossa Senhora da Conceição,
no alto do Morro Bom Despacho na capital, o
Museu é um dos patrimônios históricos e
culturais dos mais importantes de Mato
Grosso. Marcada para as 19h 30 a cerimônia
de reabertura, apresentará um concerto do
Coro Arquidiocesano de Cuiabá, sob a
regência de André Vilani.

Quantas vezes espelhamo-nos
em outros, sem perceber quem somos
realmente, muitos acham que as pessoas
conseguem as coisas por sorte, mas não é
bem assim; o povo, diferentemente dos
políticos, se priva de muitas coisas boas
na vida, ralam muito para poder evoluir e
no futuro talvez, até um dia ser
reconhecido como uma pessoa
realizada.
Já na vida política as pessoas não
são elas mesmas, às vezes exageram nas
condutas impostas sem limites e
deixando de respeitar sua própria
formação e deixam de lado sua
identidade própria e sua verdadeira
história, transformando numa pessoa
confusa e inventada pelos amigos de
ocasião ou marqueteiros de eleições.
O político durante a campanha
desconhece uma peça orçamentária e
por isso, tem certeza que o orçamento é
apenas um volume fictício que pode ser
manipulado e usado ao seu dispor.
Mas, e o povo?
O povo vira eleitor a partir de
agosto e em janeiro o eleitor transforma
em povo novamente. Entenda: os
eleitores são usados até o fim da
campanha, e depois da posse, vem o
choque de realidade e agora
transformado em
povo,
será
“engabelado” por quatro longos anos,
com as propagandas de obras virtuais e a
repetição de mentiras massificadas, que
podem não virar verdade, mas faz com
que o povo fique cheio de esperança

cansada.
A política é a vida coletiva, tudo
que nos cerca envolve decisões políticas,
e em cada eleição existe uma expectativa
de mudança e esperanças, por isso, cabe
a cada eleitor, saber escolher os seus
representantes, pois são estes que
decidirão individualmente por ele nas
ações públicas futuras, e serão ações de
relevantes importância para a vida do
cidadão na cidade, no estado ou no país.
A política às vezes se transforma
em distribuidora de contaminações
sociais, e o tempo entre uma eleição e
outra, nós como eleitores diante da urna
eletrônica honrar o nosso voto, e de
eleição em eleição, somos chamados a
exercer
o nosso direito de votar
consagrado na democracia.
Votar vira fenômeno repetitivo
para nos prepararmos, ou não, sobre
aquilo que almejamos dos
administradores públicos, pois quando
não há sonhos, a vida simplesmente
passa e o tempo perde sua importância,
por isso, não devemos esconder atrás da
covardia e do medo de partir para o
enfrentamento, pois na democracia
temos o voto como remédio para mudar
o que está errado e mandar os políticos
desonestos para as suas casas ou para a
cadeia.
Economista Wilson Carlos Fuáh – É
Especialista em Recursos Humanos e
Relações Sociais e Políticas.

A influência da música no comportamento humano
A música está presente na vida de
todas as pessoas nas mais diversas épocas e
tempos, culturas e sociedades. Nunca foi
surpresa nas grandes culturas. Ela é um
fator determinante na construção social
dos indivíduos, da leitura de mundo
específico de cada um e até mesmo é
característica de cada grupo social em que
estamos inseridos. De fato, a vida sem
música seria um erro. Música faz bem e
todos gostam, a música nos traz
lembranças, recordações e saudades.
A música tem um poder que vai
muito além de nosso conhecimento. Sua
grandiosidade vai além do aprendizado e
além da formação. Relatos tem nos
mostrado que mulheres gestante
apontaram que a música interfere em suas
gestações, não sendo diferente depois que
a criança nasce, interferindo assim para a
vida toda das pessoas.
Aulas de musicalização infantil
auxiliam em muitos dos aspectos
cotidianos das crianças. Geralmente, as
aulas são dadas em grupo que propiciam o
aprendizado em conjunto, o respeito aos
colegas, a interação e a socialização que há
entre eles. Ao estudar ritmos, a percepção
sensorial motora é trabalhada. As melodias
auxiliam no processo linguístico. Em
atividades de criação de melodias e ritmos,
a criança se sente autora e, assim, tem a
autoestima elevada. A manifestação

artística também é florescida.
Além do mais, o contato com diversas
expressões musicais, de diferentes origens
e estilos, prepara um futuro cidadão que
sabe apreciar e lidar com a diversidade
cultural
A música, mais do que qualquer
outra arte, tem uma extensa representação
neuropsicológica, com acesso direto à
afetividade, controle de impulsos e
emoções, e motivação. Ela é mencionada
como sendo capaz de estimular a memória
não verbal; um elemento de aplicação nas
funções cerebrais, que envolve um
armazenamento de símbolos organizados
e que estimula a capacidade de retenção e
memorização. A musicoterapia também
auxilia a minimizar os sinais e sintomas de
várias doenças, pois melhora a
comunicação, expressão, organização e
relacionamentos.
A música é indicada para o
desenvolvimento de potenciais e
recuperação de funções, com objetivos
terapêuticos relevantes que envolvem a
melhora das necessidades físicas,
emocionais, mentais, sociais e cognitivas
do indivíduo.
O objetivo deste estudo é avaliar,
por meio de pesquisa bibliográfica, o
quanto o ser humano pode ser influenciado
pela música. Nesse contexto será
apresentada a correlação entre a música e

EXPEDIENTE

música de fato é um dos caminhos
mais rápidos e eficazes para se promover o
equilíbrio entre o estado fisiológico e
emocional do ser humano, e que lhe traz
bem estar físico e psíquico.
Portanto, a influência da música no
comportamento humano exerce um papel
fundamental na vida das pessoas, sendo
algumas de suas vantagens a aquisição de
atividades motoras, desenvolvimento da
percepção musical, dos sentimentos, da
personalidade, da identidade e muitas
outras funções que beneficiam a memória.
A crescente importância da música
é cada vez mais reconhecida como recurso
terapêutico, principalmente direcionado a
pessoas acometidas por doenças motoras
ou que afetem a memória. A musicoterapia
tem sido apresentada como um dos
caminhos mais rápidos e eficazes para
promover o equilíbrio entre o estado
fisiológico e emocional do ser humano
uma vez que a musicoterapia estabelece
uma sincronia entre estes estados. Sua
aplicação prática requer todavia
conhecimento e habilidade a fim de que,
além de proporcionar suas abordagens
terapêuticas, o indivíduo possa adquirir
um estado de bem estar físico e psíquico.
Adalberto Reque - Professor e músico
profissional
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SUSTENTABILIDADE

Alguns projetos já estão sendo desenvolvidos nas áreas de energia renovável, planejamento territorial, turismo sustentável e regularização ambiental

Assentamento em Cáceres está na lista de projetos que
receberão investimento através de programa da ONU
Redação c/ Assessoria
Foto: Assessoria

aumentar a produção,
garantindo assim o aumento de
renda. Outro projeto em
finalização é a elaboração de
diretrizes para padronização e
certificação dos produtos
turísticos sustentáveis.
Além do Governo de
Mato Grosso, também compõe o
projeto a Federação das
Indústrias no Estado de Mato
Grosso (Fiemt), Universidade

Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT), Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Unemat), Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), Academia de
Arquitetura e Urbanismo (AAU),
Instituto Centro de Vida (ICV),
Assembleia Legislativa de Mato
Grosso e Ministério do Trabalho
e Emprego.

INTOLERÂNCIA

Após perder ação na justiça advogado
tenta incendiar casa e moto do rival
Da Redação

F

Já estão assegurados R$ 3 milhões para o desenvolvimento de ações

O

programa da
Organização das Nações
Unidas (ONU) “Parceria
para Ações na Economia Verde”
irá investir cerca de R$ 3 milhões
este ano em projetos que
incentivem a economia e a
geração de empregos
sustentáveis em Mato Grosso.
A Page, sigla em inglês de
Partnership for Action on Green
Economy, ajuda países a adotar e
implementar políticas e

estratégias para o
desenvolvimento da economia
verde com o objetivo de diminuir
a emissão de carbono no mundo.
No Brasil, o programa é
desenvolvido apenas em Mato
Grosso, primeiro estado
subnacional a firmar convênio
com esse organismo da ONU.
Alguns projetos já estão
sendo desenvolvidos nas áreas de
energia renovável, planejamento
territorial, turismo sustentável e

regularização ambiental
em assentamentos rurais. Para
este ano já estão assegurados $
875 mil para o desenvolvimento
de ações, o que equivale a cerca
de R$ 3 milhões.
Entre os projetos em
desenvolvimento está a
regularização ambiental do
assentamento Vale do Mangaval,
em Cáceres, que possui 108
famílias. Com a regularização,
eles poderão ter acesso a crédito e

oi preso em Cáceres nesse
sábado (2), o advogado
Valeriano da Silva Maia
Neto, 65, suspeito de colocar
fogo em uma casa e uma moto no
Bairro Jardim do Trevo.
O fato foi comunicado a
Polícia Militar, pela vítima
Vinícius da Silveira Crus, de 29
anos, que registrou Boletim de
Ocorrência, narrando que o
advogado pulou o muro de sua
residência e jogou gasolina na
casa e em cima da moto, quando
ele tentou impedir entrando em
luta corporal com o acusado, que
portava várias garrafas com
gasolina.
Na tentativa de impedir o

crime, uma das garrafas
quebrou vindo ferir a vítima na
cabeça, orelha e região lombar,
porém Vinícius conseguiu
imobilizar o advogado até a
chegada da polícia.
Vinícius ainda relata no
BO que tinha uma disputa
judicial contra o advogado
envolvendo a posse de um
imóvel, e que havia vencido o
caso, o que resultou na rixa entre
os dois.
A vítima foi levado ao
hospital para tratar os ferimentos
e o advogado encaminhado a
Delegacia de Polícia Civil de
Cáceres, onde deve responder por
tentativa de homicídio. Foto: Ilustração

COLISÃO NA BR

Acidente entre duas caminhonetes na
BR 070 em Cáceres deixa três feridos
Da Redação

T

rês pessoas ficaram
feridas em um acidente
entre duas caminhonetes
na BR 070, nas proximidades do
Distrito do Caramujo em
Cáceres, na manhã de ontem.
Segundo a Polícia
Rodoviária Federal, que atendeu

a ocorrência, o acidente
aconteceu por volta das 10h 20,
no Km 103 e envolveu uma D20
de placas BHM - 1448 conduzida
por Jaime França de Souza de 79
anos, e uma VW Amarok CD 4x4
Trend, placas QBY - 4219,
conduzida por D.A.S, 59. Foto: PRF

Na Amarok encontravamse ainda os passageiros L.V.C.S.
de 26 anos e E.A.C.S. (56).
O condutor da D20, já
estava fora do veículo quando o
Corpo de Bombeiros chegou no
local, ele apresentava ferimento
na face e contusão na pelve e foi
encaminhado ao Hospital
Regional com sinais vitais
estáveis.
Os ocupantes da Amarok
também sofreram ferimentos.

PM atendeu a ocorrência

Amarok ficou com a frente destruída
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GROSSO CALIBRE

Duplo homicídio tem características de possível acerto de contas

Brasileiros são assassinados a
tiros em San Ignácio na Bolívia
Da Redação

Foto: Reprodução

Rosita.
Segundo informações
as duas vítimas são moradores
da cidade de Pontes e Lacerda e
foram identificados como
Cleber Borges e Leandro,
conhecido como "Cabelinho".
O caso segue sobre
investigação da polícia, que
buscam esclarecer a motivação

do duplo homicídio,
não descartando acerto de
contas, uma vez que cada um
dos corpos apresentava de
quatro a cinco marcas de tiros.
O carro usado no crime,
foi localizado pela polícia
boliviana e pertencia a uma
brasileira morta no ano
passado.

FIM DA LINHA

Gefron recupera mais dois
veículos roubados na capital
Da Redação

P

Mecânicos foram executados dentro da oficina

D

ois brasileiros foram
b r u t a l m e n t e
assassinados com
armas de grosso calibre, na
madrugada desse sábado na

Bolívia.
O crime aconteceu por
volta das 3 horas, na cidade de
San Ignácio de Velasco,
quando dois brasileiros que

trabalhavam como
mecânicos de máquinas
pesadas foram surpreendidos
pelos assassinos no interior da
oficina, localizada no bairro

NO XADREZ

Pela terceira vez falso curandeiro é preso
suspeito de pedir fotos íntimas as crianças

oliciais Militares do
Grupo Especial de
Fronteira, neste
domingo (03) recuperou na
MT 265 dois veículos
roubados na capital.
A Equipe Volante VP05 realizava patrulhamento na
região de Porto Esperidião,
quando abordou os dois
veículos, sendo uma Toyota
Hilux, placa QFC 2621,
conduzida por Klayver Felipe
Santana tendo como
passageira Caroline Fernanda
e uma Chevrolet S10 sem placa
que era conduzida por
Adevilson Ferreira.

Em checagem, através
do chassi, via Base Gefron foi
constatado a adulteração da
placa da Hilux e confirmado
que os dois veículos eram
produtos de roubo em Cuiabá.
Os suspeitos
informaram os agentes, que
receberam os veículos em
Cáceres e entregariam na
Bolívia e ainda que receberiam
por cada carro a quantia de R$
2 mil. Diante da constatação os
dois veículos e os suspeitos
foram encaminhados a
Delegacia de Polícia de Porto
Esperidião, para providências
cabíveis ao caso.
Foto: Gefron

Da Redação

F

also curandeiro,
procurado pela polícia
de Mato Grosso, desde
março do ano passado foi preso
na noite desse sábado (2)
quando tentava entrar no
Estado de Rondônia.
Ednei Honorato Lopes,
36, que estava com mandado
de prisão em aberto,
denunciado por aplicar golpes
por meio de aplicativo de
mensagens de celular, estava
de carona em um caminhão
que foi parado pela Polícia

Rodoviária Federal de
Rondônia, onde o suspeito deu
nome falso e disse estar sem
documentos, apresentando um
nervosismo excessivo,
levantou suspeita dos policiais
que passaram a questionar, até
que Ednei confessou que era
procurado pela Polícia Civil de
Mato Grosso.
Na ação contra ele, 29
adolescentes se dizem vítimas
do falso curandeiro, que exigia
fotos e vídeos íntimos,
enviados através do
Foto: PRF

PRF prende falso curandeiro

WhatsApp, sob ameaça
de que se não enviassem
seriam amaldiçoados.
Conhecido como
“Maníaco do telefone” ele já
foi preso outras vezes, a
primeira em outubro de 2013,
quando fez aproximadamente
40 vítimas, com a mesma
história.
Foi colocado em
liberdade condicional com uso
de tornozeleira, sendo preso
novamente em junho de 2015,
sendo flagrado com celulares
com fotos de vítimas, menores
de idade.
O suspeito de acordo
com as investigações entrava
em contato com vítimas do
sexo feminino pelo WhatsApp,
dizendo que foi contratado
para realizar um trabalho
espiritual e que foi pago para
fazer a vítima ficar paraplégica
e perder todo cabelo, mas dizia
que não realizaria o feitiço se
as crianças ou adolescentes
seguissem as instruções, então
ele orientava as vítimas a
ficarem nuas e passarem sal no
corpo, ao mesmo tempo que
acompanhava o ritual por
chamada de vídeo ou por fotos.
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Diante dos fatos a dupla juntamente com o veículo e os peixes, 25 pacus e 01 barbado, foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco, para providências

Em duas ocorrências, PM prende
4 homens com pescado irregular
Da Redação

Foto: Ass 17º BPM

seu irmão E.A.S de 40.
"Pacu" e outros 2 da
Durante a vistoria no veículo os espécie "Barbado". Assim após a
Policiais encontraram 22 peixes constatação a dupla foi conduzida

a Delegacia de Polícia
Civil de Rio Branco, juntamente
com o veículo e o pescado.

VIOLÊNCIA

Homem leva tiro no abdômen durante
discussão em sítio em Porto Esperidião
Jad Laranjeira

U

Pescado irregular apreendido

O

Primeiro flagrante
ocorreu por volta das 7
horas da manhã deste
sábado dia 2, quando os policiais
militares realizavam
Patrulhamento na Estrada da
Olaria, zona rural de Lambari
D'Oeste via de acesso ao Rio
Sepotuba e Cabaçal.
Durante os trabalhos foi
abordado um VW Gol de cor
preta, ocupado por dois homens
identificados como J.Q.S de 53
anos e C.N de 33 anos.
A dupla transportava 26
peixes, quantidade além do
permitido para pescadores
amadores e algumas espécies

estavam fora das medidas
permitidas por lei.
Os homens também não
portavam carteirinha de pescador
profissional ou mesmo amador.
Diante dos fatos a dupla
juntamente com o veículo e os
peixes, 25 pacus e 01 barbado,
foram encaminhados a Delegacia
de Polícia Civil de Rio Branco,
para providências.
A segunda ocorrência se
deu na mesma estrada por volta
das 12 horas, quando uma viatura
da polícia realizou a abordagem
ao veículo Fiat Strada, ocupado
por dois indivíduos identificados
pelas iniciais E.A.S de 36 anos e

m homem identificado
pelas iniciais E.P.C., de
35 anos, levou um tiro no
abdômen na noite deste domingo
(3), após se envolver em uma
discussão em um sítio no
assentamento Aproara, em Porto
Espiridião.
Conforme consta no
boletim de ocorrência, a tentativa
de homicídio aconteceu por volta
das 21h.
Testemunhas contaram à
Polícia Militar que a vítima teria
começado uma discussão
inicialmente com outra pessoa, e
que ele teria agredido essa pessoa
com um tapa no rosto.
E após isso o suspeitou
tentou intervir, mas a vítima
estaria bastante nervosa.
A dona do sítio relatou
que E.P.C. então se armou com
uma faca e tentou atingir o
suspeito, mas que ele teria
conseguido desarmá-lo e jogado
a faca para longe.
Em seguida, o suspeito

teria se retirado para ir
embora do local. E quando entrou
em seu carro, a vítima novamente
o abordou, tentando agredi-lo.
Neste momento, o
suspeito pegou uma arma que
havia em seu carro e atirou em
E.P.C.
Conforme o BO, a vítima

foi socorrida e
encaminhada para uma unidade
de saúde da cidade. O seu atual
estado de saúde não foi
informado.
O suspeito de atirar na
vítima fugiu após o crime. O caso
foi registrado como tentativa de
Foto: Reprodução
homicídio culposo e deve
ser

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde

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

Cáceres-MT, terça-feira 05 de fevereiro de 2019

06
INADIMPLÊNCIA

O Detran publica nesta semana o edital para o leilão de 444 veículos, com lances iniciais de R$ 300 a R$ 16 mil

Detran faz convênio e parcelará dívidas
de veículos em MT no cartão de crédito
Olhar Direto

Foto: Reprodução

acrescenta que “estamos
fazendo uma parceria muito boa,
um convênio para que os donos
possam usar o cartão de crédito.
O Detran recebe sua parte
e a pessoa negocia o restante do
pagamento em várias parcelas.
Estamos fechando o último
detalhe com a Sefaz para
implementar isto logo”.
O Detran encaminhou 40
mil ações de pessoas que estão
com dívida ativa e devendo o
Estado desde 2004: “Faremos
contato com estas pessoas para
renegociar isto.
Eles vão economizar com
o cartório e ainda terão esta
possibilidade de parcelar no
cartão de crédito. Queremos

facilitar essa quitação”.
O Detran publica nesta
semana o edital para o leilão de
444 veículos, com lances iniciais
de R$ 300 a R$ 16 mil.
A expectativa de
arrecadação com a medida é de
R$ 1,5 milhão, além de promover
a limpeza dos pátios da autarquia
em todo o Estado.
“Esse procedimento deverá ser
realizado a cada dois meses para
que haja uma limpeza dos pátios
do Detran.
O primeiro está sendo
realizado em Cuiabá, mas os
seguintes ocorrerão no interior.
Nosso objetivo é evitar que os
veículos, que são servíveis, virem
sucata”, disse o presidente.

ACIDENTE TRÂNSITO

Parcelamento deverá melhorar o caixa do governo

O

Departamento Estadual
de Trânsito (Detran)
busca meios para
conseguir reduzir a
inadimplência dos donos de
veículos em Mato Grosso e
também melhorar o caixa do
governo, que passa por um
período conturbado e de grave

crise econômica. Por conta disto,
o órgão fez um convênio e
começará a parcelar as dívidas
também no cartão de crédito.
“Hoje temos 40 mil
veículos/mês que estamos
encaminhando para a dívida
ativa. Temos muitos veículos
irregulares na cidade, a cada dois

ou três que passam, um
está deste jeito. Vamos fazer uma
campanha, um chamamento para
quem tem uma dívida para dividila”, explicou ao Olhar Direto o
novo presidente do
Departamento Estadual de
Trânsito, Gustavo Vasconcellos.
Vasconcellos ainda

VINGANÇA

Homens ateiam fogo em casa de criminoso
que esfaqueou duas pessoas em Lacerda
Redação c TVCO

Foto: Reprodução

Casa ficou parcialmente destruída

A

Polícia Militar registrou
um incêndio na noite de
domingo (03), em uma
casa na COHAB do Miura.
Informações dão conta
que dois homens teriam colocado

fogo na casa para se
vingar de um crime registrado
horas antes.
De acordo com a polícia,
o fato começou quando um
jovem viu a ex-namorada ser

Tentando defende-la ele
entrou na briga e acabou sendo
esfaqueado.
Um terceiro rapaz,
acompanhado do garoto também
foi golpeado pelo criminoso que é
conhecido como “Zoio”.
As duas vítimas sofreram
ferimentos graves e foram
encaminhadas ao hospital Vale do
Guaporé.
Prosseguindo a
investigação, policiais civis
foram até a residência do
suspeito, onde o mesmo foi preso.
Posteriormente ao fato,
dois homens ainda não
identificados pela polícia,
incendiaram a casa do criminoso
como forma de se vingar.
O corpo de bombeiros foi
acionado por moradores e esteve
no local para conter a chamas,
que destruíram parcialmente o
imóvel.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Condutor embriagado foge após
bater em motociclista na BR 174B
Mônica Martins/TVCO

T

rês veículos se
envolveram em um
acidente na BR 174B
esquina com a Rua Rio Grande do
Sul no início da noite deste
domingo (03). Um dos
condutores fugiu do local.
De acordo com o informado por
populares o condutor de uma
motocicleta Honda foi atropelado
pelo condutor de um carro ainda
não identificado.
Com o impacto ele foi
arremessado para uma calçada
que há às margens da rodovia.
Ambos estavam sentido ao
parque de exposições.
Um terceiro veículo, um
HB20 que estava estacionado, foi
atingido pela motocicleta. O dono

do carro estava colocando
algo no porta malas e acabou
caindo com o susto.
De acordo com populares,
o condutor do carro que bateu no
motociclista chegou a descer e
conversar com a vítima, mas em
seguida fugiu. Ainda segundo o
informado ele e a esposa que o
acompanhava, estavam
embriagados.
A PRF está no local
colhendo informações que
possam ajudar na identificação
do veículo e condutor.
O Corpo de Bombeiros
atendeu o motociclista e o
encaminhou ao hospital com um
corte profundo em uma das
Foto: Reprodução
pernas.

Condutor da motocicleta foi socorrido após ser atropelado

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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MATOGROSSENSE

Após vencer o Juara, o Luverdense já virou a chave e passa a pensar exclusivamente no Corumbaense, adversário na estreia da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6) em Corumbá (MS)

Treinador diz que Luverdense evoluiu ao golear
Juara e foco agora é jogo de 4ª na Copa do Brasil
Foto: Reprodução

Só Notícias

O técnico do Luverdense Júnior
Rocha ficou satisfeito com o
desempenho da equipe na vitória
de 3 a 0, sobre o Juara, sábado à
noite, pelo Campeonato Matogrossense Eletromóveis
Martinello. “Ficaria preocupado
se a gente não tivesse criado
chances de gols. Tivemos várias
oportunidades e não fizemos, 3 a
0 está muito bom. A gente sabe
que o saldo de gols pode fazer a
diferença lá na frente, mas o que
vale mesmo são os três pontos. O
campeonato não é disputado por
gols feitos, mas sim por pontos.
Eu fiquei muito satisfeito com o
nosso desempenho”, avaliou.

O saldo de gols pode fazer a diferença, mas o que vale mesmo são os três pontos

3ª RODADA

Araguaia vence Operário e garante
três pontos da rodada do Estadual

Após vencer o Juara, o
Luverdense já virou a chave e
passa a pensar exclusivamente no
Corumbaense, adversário na
estreia da Copa do Brasil, nesta
quarta-feira (6) em Corumbá
(MS). A delegação viajou neste
domingo. Os atacantes Wilson
Júnior e Lucas Cassiano, que não
enfrentaram o Juara, podem estar
neste confronto. “O Wilson

Júnior teve uma pequena
torção no joelho e o Lucas
Cassiano uma torção no
tornozelo. Os dois já estão
recuperados e relacionados para a
viagem a Corumbá. A gente
deixou os dois fora desse jogo,
não para poupar, mas porque
estavam em tratamento”,
explicou o treinador.
“É um time que vem de
duas vitórias seguidas no
estadual, mas é um clube que
atravessa uma crise financeira. O
jogo da Copa do Brasil vale R$
600 mil é de fundamental
importância não só para eles, mas
também para nós. Nós estamos
muito mobilizados e preparados
para esse confronto” finalizou.
Por estar melhor
ranqueado, no ranking da CBF, o
Luverdense tem a vantagem de
jogar pelo empate para avançar de
fase. Quem passar de
Corumbaense e Luverdense
enfrentará na segunda fase, o
classificado de Boa Vista do Rio
de Janeiro e Figueirense (SC).

Só Notícias

N

o confronto da parte de
baixo da tabela, o

Araguaia levou a melhor e venceu
o Operário Futebol Clube, por 3 a
Foto: Assessoria

2. Com isso, garantiu os três
pontos da terceira rodada da
primeira fase do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello.
Com o resultado, o Galo
da Serra chegou aos cinco
pontos, em três jogos, enquanto
o Operário continua na lanterna
da competição, sem nenhum
ponto conquistado – junto com
o Juara.
Klayton Maranhão
marcou dois e Mateus Chagas o
terceiro gol da vitória do
Araguaia. Romário garantiu os
dois gols da equipe visitante.

Operário continua na lanterna
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Na próxima rodada, o
Araguaia visita o Operário
Várzea-grandense na Arena
Pantanal, no dia 10, às 16h. Já
Operário LTDA duela contra o
Sinop, também na Arena
Pantanal, no dia 8, às 20h10.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Aquário, chega unida a
Mercúrio e em ótimo
aspecto com Júpiter e Marte
marcando o início de um
período de movimento e inícios ao seu
coração. Uma pessoa especial pode surgir
e um romance começar a qualquer
momento.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em
Aquário, chega unida a
Mercúrio e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte
marcando o início de um
período de movimento e mudanças
positivas em sua vida profissional e carreira.
O período envolve melhora da imagem
profissional, sucesso e reconhecimento.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em
Aquário, chega unida a
Mercúrio e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte
marcando o início de um
período de movimento em sua vida
doméstica e nos relacionamentos familiares.
A compra ou venda de sua casa ou de um
imóvel de família, não está descartada.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Aquário, chega unida a
Mercúrio e em ótimo
aspecto com Júpiter e Marte
marcando o início de um
período de movimento positivo em
projetos de médio prazo, especialmente os
que envolvem pessoas e empresas
estrangeiras, viagens e publicações.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova
em Aquário, chega unida a
Mercúrio e em ótimo
aspecto com Júpiter e
Marte marcando o início de um período
de acordos e negociações relacionados a
um novo projeto que resultará
rapidamente em um novo contrato.
Viagens e estudos são beneficiados.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Aquário, chega unida a
Mercúrio e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte
marcando o início de um período de bons
acordos e negociações relacionados a uma
parceria financeira envolvendo uma
grande soma de dinheiro. Período ótimo
para um novo investimento.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em
Aquário, chega unida a
Mercúrio e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte
marcando o início de um
período de movimento positivo para suas
finanças. Um projeto ou contrato
envolvendo o aumento de seus rendimentos
pode ser aprovado. O dinheiro chega com
mais facilidade.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Aquário, chega unida a
Mercúrio e em ótimo
aspecto com Júpiter e Marte
marcando o início de um
período de movimento intenso e positivo
na vida social e aproximação de amigos.
Os relacionamentos ganham força e um
namoro pode começar.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
seu signo, chega unida a
Mercúrio e em ótimo
aspecto com Júpiter e Marte
marcando o início de um
período de abertura, oportunidades e
crescimento pessoal e profissional. Um
novo projeto pode marcar este período.
Você estará mais aberto e comunicativo.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em
Aquário, chega unida a
Mercúrio e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte marcando
o início de um período de
mudanças positivas em sua rotina,
especialmente a de trabalho. O período
pode estar relacionado com a chegada de
um novo e interessante projeto.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Aquário, chega unida a
Mercúrio e em ótimo
aspecto com Júpiter e Marte
marcando o início de um
período de maior envolvimento com seu
mundo emocional e mudanças positivas
em sentimentos. Este período pode ser
marcado pelo início de uma terapia.
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Feliz Aniversário a querida Rosineia
Faria de Souza, que colheu mais uma
rosa no jardim da vida. 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, sempre com muita
sabedoria, proteção e auxílio de Deus.

By Rosane Michels

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em
Aquário, chega unida a
Mercúrio e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte
marcando o início de um
período de movimento na
vida social e aproximação de amigos, novos
e antigos. Um contato comercial com uma
grande empresa pode resultar em um novo
contrato.

SOCIAL

******************
********************
Abraços a João Vitor Garcia pela
passagem do seu aniversário. Que sua
vida continue te surpreendendo,
ensinando, te fazendo rir pelos
momentos que já passou e orgulhoso
pela pessoa especial que é. Todo
sucesso para você!!!

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

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

Alô especial a Marilucy Silva por mais
um ano de vida. Que esse ano seja pleno
de amor, paz, carinho e tudo de bom,
pois você merece. Feliz Niver!!!

Sempre de bem com a vida e cercado pelo carinho dos amigos e
familiares Hingo Carvalho festejou mais uma data natalícia, e
nós da família do JCC desejamos muita saúde e felicidades
sempre.

