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APOLOGIA AO CRIME

Grupo que ameaçou massacre em escola
estadual em Cáceres está sob investigação
Foto: Divulgação

A Polícia Judiciária Civil esclarece que a denúncia foi
devidamente checada e que 14 estudantes do grupo composto por 18
integrantes entre 15 e 17 anos, já foram ouvidos pela Polícia. O
delegado, Alex Cuyabano, informou que os alunos disseram se tratar de
uma “brincadeira” e que não foi identificado nenhum plano de ataque à
escola. Em nota a SEDUC disse estar acompanhado o caso de perto e,
juntamente com a Promotoria de Justiça da Comarca de Cáceres e a
Delegacia Especializada do Adolescente (DEA). Página 04

EM 48 HORAS

PRF recupera 3 veículos roubados
e detém dois suspeitos na BR-070
Foto: PRF

Grupo foi criado por adolescentes entre 15 e 17 anos

ATRAÇÃO

Navios da “Operação Celeiro IV" foram
abertos para visitação no fim de semana

S10 recuperada no fim da noite de quinta-feira, por volta das 23h

Dos 65 veículos recuperados pela PRF só este ano, 14 foram
durante ações das equipes da Delegacia de Cáceres. No sábado, ,
Policiais Rodoviários Federais recuperaram uma Hilux durante
fiscalização no km 635 da BR-070, em Pocon, o veículo Citroen C3,
cor prata e uma S10. Página 03

Foto: JCC

Cerca de 250 pessoas, entre
crianças e adultos, conheceram as
embarcações atracadas no município
de Cáceres-MT. Os visitantes tiveram
a oportunidade de conhecer o
Monitor Parnaíba, Navio-Transporte
Paraguassu, Navio-Transporte
Almirante Leverger, Navio de Apoio
Logístico Fluvial Potengi e o NavioPatrulha Poti.

ABSURDO

Filho mata o pai com 17 facadas; viciado
queria vender máquina de lavar da família

Navios estavam atracados
no cais da Praça Barão

Página 03

BALANÇO

Sicredi realiza assembleia apresentando com
transparência balanço anual aos cooperados
Foto: JCC

Foi realizada na sexta-feira a
assembleia anual do SICREDI SUDOESTE
MT/PA, que contou com a participação de
aproximadamente 600 pessoas. O Sicredi
que já se consolidou no mercado, conta hoje
com mais de 4 milhões de associados e 25 mil
colaboradores, presando pela transparência e
lisura no processo de prestação de contas aos
cooperados.

Página 06

Cooperados participaram
ativamente da assembleia

Página 03

02

Cáceres-MT, terça-feira 19 de março de 2019

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Do terrorismo ao terrorista
Sem dúvida que o atentado à escola
em Suzano/SP foi coisa de pessoas
perturbadas, incapazes de sentimentos
humanos. O que leva alguém a querer matar
tantas pessoas e depois se matar é algo
inexplicável para pessoas normais, que dão
valor a vida, que respeitam o direito de
todos. Só alguém aloprado se considera
superior aos demais, capaz de impor aos
outros suas vontades, e dizimar vidas
humanas.
Mas, se o acontecimento por si já foi
algo horrível, ainda pior foram os
comentários do senador Major Olímpio.
Insensível à dor de todos, defendeu de forma
oportunista sua bandeira armamentista.
Aloprado, defende que os professores
andem armados, não para acabar com os
tiroteios, mas para ter mais pessoas atirando
nesse país repleto de bala para todo lado.
Percebam a loucura do infeliz
senador. Ao invés de propor um detector de
metal na entrada da escola para impedir a
entrada de armas, ele propõe armar os
professores para revidar os tiros recebidos:
com que recursos?
Se a arma é um instrumento de
trabalho, segundo o insano Major Olímpio,
a secretaria de educação é que fornecerá
essas “ferramentas” ao professor? Comprar
uma arma é coisa de rico, e professor não
dispõe de salário para ter uma arma; com o
que custa uma arma, compraria antes uma
motocicleta para si.
Supondo que a secretaria de
educação fornecesse as armas, ele
transportaria da escola para a casa e da casa
para escola, nos ônibus, pelas ruas, ou
deixaria a mesma na escola? As escolas,

EDITORIA

MUTIRÃO ELEITORAL/ZONA
RURAL
Os mutirões para efetuar o cadastramento
dos dados biométricos dos eleitores
continuam nas zonas rurais de Cáceres. No
entanto, uma das escolas originalmente
programadas para receber o mutirão, a E.E.
12 de Outubro, na Agrovila Nova Esperança,
não mais efetuará o cadastro, sendo
substituída pela E.M. Buriti, no Distrito de
Vila Aparecida. De acordo com o chefe do
Cartório, Yuri da Costa e Faria, o contrato de
internet da escola foi cancelado, o que
impossibilita a realização do mutirão
naquele local. Os mutirões acontecem no
período das 9h as 16h.
ASSESSORIA GRATUITA IR
O curso de Ciências Contábeis da
Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat), em Cáceres, oferece assessoria
gratuita à população para preenchimento da
Declaração do Imposto de Renda. A partir
desta quarta-feira, dia 20, a população
cacerense já pode procurar pelo
atendimento. A ação faz parte do projeto de
extensão “Contabilizando a Inclusão
Social”, coordenada pelo professor Rubens
dos Santos. Os atendimentos serão
realizados por uma equipe de professores,
colaboradores, voluntários e 30 alunos, do 4º
ao 8º semestre de Ciências Contábeis. O
atendimento será no Câmpus Universitário
Jane Vanini, no bairro Cavalhada, no saguão
do Bloco I, de segunda a sexta-feira, das 14h
às 19h, até o dia 30 de abril. Os interessados
deverão estar munidos da documentação
necessária. Informações pelo telefone (65)
3 2 2 1 - 0 5 1 9
o u
e m a i l
contabeis.caceres@unemat.br
EVENTOS UNEMAT
Será realizado pela Unemat no mês de maio,
três eventos sendo 8º Encontro Cacerense
de Economia Solidária, o 2º Colóquio
Nacional de Práticas Sociais e a 12ª Feira
Pantaneira Saberes e Sabores. Os eventos
acontece no período de 28 de maio a 1º de
junho, no Auditório Edival dos Reis, na
cidade Universitária. As inscrições de
trabalhos devem ser realizadas até dia 22 de
abril, já as de participação vão até dia 27 de
maior, véspera do evento. A taxa de
inscrição é de R$ 20 para estudantes de
graduação e R$ 40 para os demais. São 200
vagas abertas para estudantes dos vários
níveis de formação, educadores, agentes
ligados aos movimentos sociais,
pesquisadores, gestores públicos,
autoridades, militantes de causas sociais e
trabalhadores do campo e da cidade.
TARIFA SOCIAL/ENERGISA
A Tarifa Social de Energia Elétrica é um
projeto social que dá descontos na conta de
luz para quem atende os pré-requisitos do
programa federal. Pela regulamentação do
benefício, clientes que conseguem até 30
kWh/mês têm 65% de desconto. Acima de
30kWh/mês até 100 kWh/mês tem 40% de
desconto. Aqueles que consomem acima de
100 kWh/mês de consumo até 220 kWh/mês
de consumo têm 10% de desconto.Têm
direito ao benefício famílias inscritas em
qualquer programa social do governo
federal com renda familiar, por pessoa, de
até R$ 500. Se encaixa nesse critério, por
exemplo, uma família formada por um casal
e dois filhos, em que o pai e a mãe ganham
um salário mínimo cada. Se o cliente não for
cadastrado no programa social, ele deve
procurar a prefeitura da sua cidade. Com o
Número de Inscrição Social (NIS) em mãos,
ele deve fazer o cadastro em uma agência de
atendimento da Energisa.

todos sabem, são furtadas até por
causa de sua merenda, imagina quantos
bandidos não atrairia para roubar as armas
dos professores. Ficar andando pela rua
armado é não só perigoso, como insano, uma
vez que são pessoas despreparadas, pois só a
polícia possui esse preparo, e mesmo assim
estamos cansados de ver os desastres.
Segundo esse incapaz senador,
teríamos que mudar as licenciaturas: sai
didática, filosofia e psicologia da educação,
entra tira ao alvo, defesa pessoal e o uso de
armas brancas: faca e machado. Enfim, o
professor guardião armado, preparado para
o combate, porém despreparado para a
sabedoria e o conhecimento, vigiará
crianças e adolescentes contra possíveis
ataques, e quando der, ensinará alguma
coisa trivial.
Major Olímpio é para mim um
terrorista, ampliando a insegurança escolar,
não sendo uma pessoa razoável e ocupando
um lugar com tanto poder. Um serviçal da
indústria armamentista que está mais
interessado em aumentar o mercado das
armas do que resolver o problema da
violência.
E o que é pior, sem dar um palpite ou
sugestão de como manter os jovens nas
escolas – como é obrigação do Estado – para
não se tornarem criminosos, querendo
apenas punir os jovens abandonados por
esse Estado ruim, com senadores ainda
piores, diminuindo a menoridade penal.
Quer penalizar duplamente nossos jovens,
de forma maldosa; o jovem que foi
penalizado por não ter recebido educação do
Estado, será penalizado por não ter sido
educado.

Os limites mentais desse senador
assustam, não apenas pelas bobagens que
diz e defende, mas pelo fato de ter
instrumentos para por em prática suas
idiossincrasias. Um senador atrasado, bruto,
rústico, terrorista, querendo apenas armar as
pessoas, sem outra atuação ou militância
que seja penalizar adolescentes pelos crimes
dos adultos, ou armar as pessoas para que
todos resolvam suas desavenças pela bala.
No congresso, sobram trogloditas e faltam
humanistas. Todos querem endurecer as leis
erradas e abrandar as leis boas até torná-las
fracas.
Em minha opinião, esse senador
deveria ser repreendido por emitir ideias
inadequadas, pois ainda que se tenha
liberdade de ideias, não se pode utilizar tão
alto posto público para bradar ideias
desumanas, arbitrárias e insanas. Deve
haver um limite mesmo a imunidade
parlamentar, pois que há ideias como a desse
senador que podem ser nefastas.
Como membro do senado deveria
ter um comportamento mais adequado ao
posto, e não reagir como um bárbaro
sanguinário, e pronto para ver tiroteio nas
escolas, a defender suas ideias até mesmo
sobre as dores de todos.
Para mim, esse senador é um
assassino em potencial, só faltando o
pretexto para matar alguém. Antes de
defender o direito a legítima defesa, defende
a o direito de matar quando se vê ameaçado,
e ameaça pode ser qualquer coisa, até
mostrar a língua.
ROBERTO DE BARROS FREIRE é
professor do Departamento de Filosofia da
UFMT

Água potável: direito da humanidade a ser preservado
O planeta apresenta, de fato,
escassez de água potável. Segundo a
Organização das Nações Unidas, 97,61% da
água do mundo é proveniente dos oceanos e
apenas 3% do total corresponde aos rios e
afins que originam a água doce. Portanto,
tão imprescindível quanto a humanidade
utilizar de forma consciente esse escasso
recurso, é a população ter acesso à água
tratada para o consumo. Porém,
infelizmente, não é isso o que acontece, já
que cerca de 50% da população mundial
ainda consome água não tratada e pelo
menos 2,2 milhões de pessoas morrem
anualmente em função do contato com água
contaminada ou poluída.
Isso ocorre porque, de acordo com
os dados do último relatório divulgado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) e
pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) em 2017, cerca de três
em cada dez pessoas no mundo não
recebiam água potável em casa, e seis em
cada dez também não contavam com um
serviço de saneamento seguro.
No Brasil, de acordo com o último
Ranking do Saneamento – 100 Maiores
Cidades do Brasil produzido pelo Instituto
Trata Brasil, os números nacionais sobre o
assunto avançaram, mas bem pouco. Em
2016, os indicadores mostravam que 17%
dos brasileiros ainda não eram abastecidos
com água potável e que 48% não tinham
coleta de esgoto.
O grande dilema então é ponderar o

que cada um de nós pode fazer para
evitar uma piora da situação. Há muitas
campanhas na mídia para que as pessoas
pratiquem um consumo responsável e
evitem ao máximo desperdícios. Debate-se
a importância de tomar banhos rápidos, de
fechar a torneira enquanto lavamos uma
louça ou escovamos os dentes, de usar água
de reuso para lavar a calçada e veículos e
assim por diante. Porém, há também perdas
em algumas estações de tratamento de água
utilizada na lavagem dos filtros e nas redes
de distribuição.
Entre os motivos que levam a esse
resultado está o fato de que existem estações
de tratamento de água no Brasil (ETAs),
representadas por empresas públicas e
concessionárias privadas, que contam com
estruturas e tecnologias em operação há
muito tempo.
São redes de distribuição antigas
que ocasionalmente se rompem, sem dizer
dos “gatos” que são feitos por parte de
consumidores para desvio de água tratada,
os quais comprometem a potabilidade com
possíveis contaminações.
É comum, por exemplo, que a água
usada na lavagem de filtros e decantadores
seja simplesmente descartada, gerando
perda pela não reutilização neste processo.
Com investimento e controle adequado esse
“desperdício” poderia ser evitado. Claro que
para toda regra há exceção e, sendo assim,
existem ETAs que reaproveitam essa água.
Entretanto, elas ainda são poucas.

EXPEDIENTE

Para reverter esta preocupante
realidade, penso que o ideal é garantir
investimentos, recursos na manutenção e
mais tecnologia para um melhor serviço de
tratamento de água. Nesse sentido, aponto
dois caminhos como opção. Um deles é o
uso do dióxido de cloro, que apresenta
elevado potencial oxidante e desinfetante,
além de não formar trihalometanos e ácidos
haloacéticos, poluentes que contaminam a
água.
O outro é o cloro gás liquefeito,
que pode ser usado tanto nas ETAs como na
indústria de alimentos e bebidas, entre
outros setores, para tratar da água residual,
que posteriormente pode ser aproveitada
inclusive pelo setor agrícola, um dos
grandes consumidores de água potável. Este
reaproveitamento para mais do que um
único fim faz toda a diferença quando a
pauta é evitar o desperdício de um recurso
tão escasso como a água doce.
Com base em todos esses dados, dá
para concluir o quão importante é um
serviço de tratamento de água e o
fornecimento de água potável para toda a
população do planeta, não é mesmo? Que
neste Dia Mundial da Água, celebrado em
22 de março, todos nós possamos refletir
sobre o tema e, mais do que isso, agir para
transformar nossa realidade!
Elias Oliveira é gestor institucional da
unidade de negócio Sabará Químicos e
Ingredientes
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BALANÇO

A assembleia mostrou a transparência nas ações prospectadas pela Cooperativa SICREDI em 2018

Sicredi realiza assembleia apresentando com
transparência balanço anual aos cooperados
Da Redação
Foto: JCC

A

proximadamente 600
pessoas marcaram presença
na assembleia anual do
SICREDI SUDOESTE MT/PA, na
sexta feira, na Sicmatur. O gerente
da agência de Cáceres, Elson Alves
Ribeiro, comandou com esmero e
lisura o balanço anual da cooperativa
SICREDI acompanhado pelo
dirigente e vice-presidente
SICREDI SUDOESTE MT/PA João
Carlos de Oliveira que já faz parte da
cooperativa a cerca de 18 anos, que
encantou com seu carisma e senso de
humor, falando sobre sua trajetória
ao longo de sua carreira no
SICREDI.
Segundo informações
apuradas por nossa equipe de
reportagem, o Sicredi já conta com
mais de 4 milhões de associados e 25
mil colaboradores em 22 Estados e
Distrito Federal. Este ano o
SICREDI SUDOESTE MT/PA
completa 30 anos de fundação com
30 agências espalhadas por diversos
municípios do Mato Grosso e Pará,
com cerca de 80 mil associados.
A assembleia mostrou a
transparência nas ações
prospectadas pela Cooperativa

cooperados que irão ter
participação no mesmo, como
fundamento do sistema
cooperativista.
Em seguida foram sorteados
alguns brindes entre os associados,

ATRAÇÃO

Navios da “Operação Celeiro IV" foram
abertos para visitação no fim de semana
Redação c/ Assessoria

Os navios empregados na “Operação
Celeiro IV”, foram a grande atração
do fim de semana em Cáceres
durante a visitação aberta pelo
Comando da Flotilha de Mato
Grosso. Cerca de 250 pessoas, entre
crianças e adultos, conheceram as
embarcações atracadas no
município de Cáceres-MT.
Os visitantes tiveram a
oportunidade de conhecer o Monitor
P a r n a í b a , N a v i o - Tr a n s p o r t e
Paraguassu, Navio-Transporte
Almirante Leverger, Navio de Apoio
Logístico Fluvial Potengi e o NavioPatrulha Poti. Além da visita aos
compartimentos, as pessoas
aprenderam um pouco sobre a
história e a rotina dos navios da
Marinha do Brasil.
Nely Santos de Lara,
moradora de Cuiabá-MT, foi uma
das primeiras a chegar. “Já estive em
Cáceres outras duas vezes e não tive
a sorte de encontrar a Marinha aqui.
Estou muito feliz com esta
oportunidade, porque não imaginava
como era a rotina a bordo. Também

Balanço foi apresentado com lisura por equipe diretiva

SICREDI em 2018, onde os
ativos e passivos da empresa foram
elencados em seus mínimos
detalhes, não deixando dúvidas para
os cooperados presentes. A cada
ação, o Gerente Elson colocava em
votação para a aprovação unânime
da plateia. Observamos que a cada
resultado positivo o semblante dos

presentes se iluminava,
dando a nítida impressão de que
estavam satisfeitos de pertencerem a
esta conceituada Empresa. Em
nenhum momento foi levantado
qualquer questão em desacordo ao
que estava sendo explanado.
Ao final do balanço o lucro
líquido foi mostrado a todos os

REFORÇO

Servidores da Câmara Municipal auxiliam
no cadastramento biométrico em Cáceres
Assessoria

S

ete servidores da Câmara
Municipal de Cáceres estão
auxiliando no cadastramento
biométrico da população do
município. Além do Cartório
Eleitoral e do Ganha Tempo, há
mutirões nas zonas rurais. O prazo
final é dia 29 de Março.
O chefe do Cartório, Yuri de
Costa e Faria, relata a importância do
auxílio dos servidores: "Estávamos
atendendo cerca de 400 eleitores/dia.
Com a chegada deles e dos
servidores da prefeitura,
conseguimos aumentar para quase
600/dia.
Nos dias em que realizamos
mutirões na zona rural, chegamos a
efetuar 800 cadastros. Esse apoio é
importantíssimo."
Apesar do reforço,
dificilmente será possível cadastrar

núcleo de coordenação e
suplentes de Cáceres.
Ao final da assembleia foi
servido um jantar típico matogrossense, com churrasco sob o
embalo do Grupo Sem Fronteiras.

todos os eleitores da cidade
a tempo. "No momento temos
aproximadamente 52% do
eleitorado cadastrado. São cerca de
30 mil pessoas ainda por realizar o
processo. Como temos menos de
duas semanas, é bastante
improvável", explica Yuri.
O servidor Nicolas Rezende
relata a proporção de distribuição de
senhas como sendo de "400 normais
e 150 preferenciais,
aproximadamente" e lamenta que os
esforços feitos não deverão ser o
suficiente para regularizar toda a
população: "Alguns servidores estão
ficando até 19h para ajudar, mas
mesmo assim muita gente vai acabar
ficando de fora".
Questionado sobre os
motivos da demanda quase
impossível de atender, Yuri afirma
Foto: JCC

que as convocações nos
meses de Dezembro e Janeiro não
surtiram efeito.
«Chamamos a população
ainda no ano passado, mas ela
deixou para fazer em cima da hora.
Agora estamos nessa situação",
explica.
O eleitor que não conseguir
fazer seu cadastramento biométrico
a tempo terá seu título cancelado.
Para refazê-lo, será necessário
comparecer ao Cartório Eleitoral e
apresentar a mesma documentação
que está sendo pedida para a
biometria: documento de
identificação (RG, CNH, carteira de
trabalho ou carteira profissional),
comprovante de residência (contas
de luz, água ou telefone, boleto de
IPTU, contrato de aluguel, dentre
outros definidos pelo Juiz Eleitoral),
e para homens com mais de 18 anos
que pedirão a primeira via do título
(alistamento), comprovante de
quitação militar.

nunca entrei em um navio,
então estou adorando a experiência”.
Moradoras de Cáceres, as
amigas Olga Fioravante e Camille
Gomes levaram as filhas para
conhecer as embarcações. “É um
universo muito diferente do nosso,
não esperávamos que fosse ser tão
legal. Ter os navios aqui todo ano é
um privilégio muito grande para a
nossa cidade, porque vocês trazem a
nossa história. Não tive
oportunidades como esta quando eu
era criança, então fico muito feliz de
trazer minha filha aqui para viver
esta experiência. Ela tem apenas
cinco anos e está bem atenta às
explicações”, disse Camille.
Operação Celeiro IV - A Operação
acontece entre os dias 11 e 29 de
março e tem como propósito
executar atividades inerentes às
tarefas do Comando do 6º Distrito
Naval, como adestramentos de
Operações Ribeirinhas, Operações
de Patrulha Naval e Manutenção de
Balizamento Hidrográfico na região
pantaneira de Cáceres-MT.
Foto: Assessoria

As crianças se encantam com toda a estrutura dos navios

Para o chefe do cartório esse auxílio é muito importante
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EM 48 HORAS

Dos 65 veículos recuperados pela PRF só este ano, 14 foram durante ações das equipes da Delegacia de Cáceres

PRF recupera 3 veículos roubados
e detém dois suspeitos na BR-070
Redação c/ Assessoria
Foto: PRF

Hilux recuperada estava com placas frias

N

o sábado, 16, as 6h 45,
Policiais Rodoviários
Federais deram ordem de
parada ao veículo Hilux durante
fiscalização no km 635 da BR070, em Poconé.
O condutor reduziu a
velocidade, mas em seguida
acelerou a caminhonete sentido
Cáceres. Depois de cerca de 45
quilômetros sendo acompanhado
pela viatura policial, o suspeito
abandonou o veículo e fugiu em
meio à vegetação.
Os agentes observaram
que à caminhonete estavam

afixas placas frias. As
originais, do município de
Cuiabá/MT, estavam no interior
do veículo. Em consulta aos
sistemas, foi constato o registro
de roubo feito no último dia 14 de
março, no município do
emplacamento. O condutor do
veículo não foi localizado.
No mesmo dia, as 13h20,
a PRF foi acionada para o
atendimento ao acidente no km
717 da BR-070, em Cáceres. No
local, os agentes encontraram o
veículo Citroen C3, cor prata,
com placas de Cuiabá/MT.

Nenhum ocupante do
veículo estava no local, motivo
pelo qual o automóvel foi levado
para o pátio conveniado, sem que
nenhuma restrição fosse
observada nos sistemas da PRF. A
noite, dando prosseguimento ao
processo de recolhimento, os
policiais consultaram novamente
a real situação do carro e ficou
constatado o registro de
roubo/furto.
No fim da noite de quintafeira, por volta das 23h, dois
homens foram presos após serem
surpreendidos pelos policiais
rodoviários federais enquanto
transitavam na altura do km 635
da BR-070, em Poconé.
Os agentes já tinham a
informação de que a caminhonete
Chevrolet/S10 em que eles
estavam havia sido levada após
assalto ocorrido em
Rondonópolis.
Na condução do veículo,
porém não possuindo CNH,
W.R.S, de 22 anos, confessou que
foi contratado e que receberia um
valor em dinheiro para levar o
veículo de Cuiabá, onde diz ter
pego a S10, até Cáceres ou Porto
Esperidião. E.F.M.C, de 19 anos,
disse ter sido convidado pelo
amigo por possuir habilitação e
que receberia uma parte do
pagamento.
Os dois homens foram
encaminhados para a Polícia
Civil.

AÇÃO

Cadela da PM encontra 23 quilos de droga
dentro de veículo em Conquista D´Oeste
Assessoria

C

om auxílio da cadela
Tessa, 23 quilos de
cloridrato de cocaína
foram encontrados no sábado
(15.03) em Conquista D'Oeste. A
droga estava escondida dentro do
painel de um Fiat Siena, que foi
apreendido junto com uma moto
Honda XRE. Foram presos
E.M.S. (28) e C.R.C. (32), que
estavam no veículo, e que tinham
uma nota falsa de cem dólares,
moeda boliviana e R$ 4,6 mil.
Os policiais receberam
informações de que o casal estava
a serviço do tráfico de drogas e
começou a monitorá-los. Os dois
se hospedaram em um hotel na
cidade de Comodoro e
circulavam pela cidade de moto.

No sábado, pegaram um
táxi com sentido a Nova Lacerda.
Eles desceram na BR-163
e entraram no Fiat Siena, que
estava parado às margens da
rodovia. A Polícia os interceptou
quando seguiam sentido
Conquista D'Oeste e os levou até
o Núcleo de PM da cidade. Lá, a
cadela Tessa, do 12º Comando
Regional de Pontes e Lacerda,
acusou imediatamente a presença
do entorpecente no painel do
veículo.
Foram localizados 12
pacotes, cerca de 23 quilos de
cloridrato de cocaína. O casal
recebeu voz de prisão e foi
encaminhado à delegacia da
cidade.
Foto: PMMT

APOLOGIA AO CRIME

Grupo que ameaçou massacre em escola
estadual em Cáceres está sob investigação

Cadela Tessa e a droga apreendida durante trabalho de monitoramento

Da Redação

E

m resposta ao Boletim de
Ocorrência registrado pela
Diretora de Escola Estadual em
Cáceres, dando conta de um suposto
massacre, fato acontecido dois dias após
o registrado na cidade de Suzano no
interior de São Paulo, o caso em
Cáceres segue em investigação na
Delegacia Especializada do Adolescente
de Cáceres.
A Polícia Judiciária Civil
esclarece que a denúncia foi
devidamente checada e que 14
estudantes do grupo de 18 integrantes já
foram ouvidos pela Polícia Civil.
O criador do grupo, um
adolescente de 17 anos, disse estar
arrependido e que não era intenção
promover ataque à escola. Ele contou
que o grupo durou apenas 1 hora e logo
foi apagado. O jovem também alegou
que viu outros grupos de escolas
comentando sobre o atentado na escola
Professor Raul Brasil, no município de
Suzano, em São Paulo, e resolveu criar o
grupo.
O delegado regional de
Cáceres, Alex Cuyabano, informou que
os alunos com idades entre 15 a 17 anos,
disseram se tratar de uma “brincadeira”
e que não foi identificado nenhum plano
de ataque à escola.
O jovem que criou o grupo
contou ao delegado que estava
arrependido por ter envergonhado à
família e seus pais. Foi uma brincadeira
de péssimo gosto. Mesmo assim foi
lavrada sindicância de apologia ao

crime, que será encaminhada o
Ministério Público que irá tomar as
medidas referentes aos menores. Não foi
observada uma letalidade maior que
essa, algo que fosse arquitetado, um
plano de ataque, nada nesse sentido. Foi
mais uma brincadeira de jovens”,
explicou o delegado.
Os envolvidos no grupo
também não têm histórico de infrações
penais ou mesmo ocorrências no âmbito
escolar. A Coordenação da escola deverá
realizar avaliação psicológica em todos
os alunos que participaram do grupo no
Telegram.
Em nota a SEDUC disse estar
acompanhado o caso de perto e,
juntamente com a Promotoria de Justiça
da Comarca de Cáceres e a Delegacia

Especializada do Adolescente
(DEA), está tomando todas as
providências para tranquilizar e garantir
a segurança de toda a comunidade
escolar;
Ainda informaram que ontem
(18), pela manhã, a assessoria
pedagógica de Cáceres e a direção da
escola se reuniram com a Promotoria de
Justiça do município para tratar do
assunto. No período da tarde, a
assessoria se reuniu com a comunidade
para repassar, aos pais e alunos, as
orientações recebidas;
Segundo a nota a Seduc está
tratando do assunto de forma criteriosa e
tentando resolver a situação
internamente com a comunidade escolar
para evitar que sejam criados caos e
pânico em relação ao caso. Foto: Reprodução

Delegado Alex está atento no comando as investigações

Cáceres-MT, terça-feira 19 de março de 2019

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

RIO PARAGUAI

A APA Nascentes do Rio Paraguai já foi alvo de coleta promovida pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador

MPMT acompanha a realização de coleta e análise de
amostras para verificar causas da mortandade de peixes
Redação c/ Assessoria
Foto: Reprodução

Tiametoxam.
técnico foi anexado aos
D e a c o r d o c o m autos das ações civis públicas já
informações da 2ª Promotoria de propostas, bem como nos
Justiça de Diamantino, o relatório recursos interpostos pelo MPE.

Atualmente, existem 19
processos em tramitação na 1ª
Vara Cível de Diamantino sobre o
assunto.

VAGAS

IFMT Cáceres divulga horários e
locais de provas do processo seletivo
Assessoria

O

Peixes mortos em Alto Paraguai

E

m virtude da denúncia de
pescadores de Alto
Paraguai, que
encontraram no domingo uma
grande quantidade de peixes
mortos tanto dentro do Rio
Paraguai como fora, o Ministério
Público do Estado de Mato
Grosso acompanha a coleta e
análise de amostras do Rio
Paraguai, na região da APA
Nascentes do Rio Paraguai, para
verificar as causas do dano
ambiental divulgado nas redes
sociais desde ontem. O que se
especula é que a contaminação
tenha ocorrido no interior da
referida unidade de conservação.
A APA Nascentes do Rio

Paraguai já foi alvo de
coleta promovida pelo Núcleo de
Estudos Ambientais e Saúde do
Trabalhador – NEAST do
Instituto de Saúde Coletiva - ISC
da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), no ano de 2017,
cuja análise revelou
contaminação por agrotóxicos na
referida Área de Proteção
Ambiental Estadual.
Na ocasião, foram
detectados princípios ativos de
substâncias para os quais não há
limites de segurança previstos no
Brasil, tanto para água potável
quanto para água superficial,
como o Clomazone,
Imidacloprido, Propoxur e

Instituto Federal de Mato
Grosso, IFMT Campus
Cáceres - Prof. Olegário
Baldo convoca as pessoas inscritas
no processo seletivo para
contratação de estagiários, 2019,
para as avaliações que serão
realizadas no dia 20/03/2019 por
meio de Prova de Informática e
Entrevista.
Na manha desta segundafeira (18) foram divulgados as salas
e os horários de realização das
avaliações e o resultado da
homologação das inscrições.
Segundo a presidente da Comissão
de Estagiários Remunerados,
Fabiane da Silva Arruda, as pessoas
convocadas com inscrições
homologadas devem se apresentar
nos locais de provas com
antecedência mínima de 30 minutos,
munidos dos documentos pessoais
de Carteira de Identidade/Registro
Geral (RG) e Cadastro de Pessoas
F í s i c a s
( C P F ) .
Vagas - Ao todo foram ofertadas oito
(8) vagas para alunos do 1º do 2º
semestre de Cursos Técnicos em
Agropecuária Subsequente e

acadêmicos matriculados
em instituições de ensino superior,
entre o 2º e o 5º semestre de cursos de
licenciatura em Geografia, História,
Letras, Matemática, Pedagogia e de
bacharelado em Administração e
Ciências Contábeis.
Os estagiários contratados
do ensino superior receberão, além
de cobertura contra acidentes
pessoais, bolsa-auxílio mensal de R$
652,00 para 30 horas semanais/6
horas diárias, e de R$ 496,00 para 20

horas semanais/4horas
diárias. Nesses valores já são
acrescidos o auxílio-transporte. Os
estagiários estudantes de nível
médio, receberão, além de seguro
contra acidentes pessoais, o valor de
R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco)
composto de bolsa-auxílio e auxíliotransporte para atuação em 20 horas
semanais.
Confira inscrições
homologadas e convocação para
provas no site www.cas.ifmt.edu.br
Foto: Divulgação
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Prognóstico é de que cerca de 200 policiais aposentem nos próximos dois anos

Delegado geral reforça que suspensão
de 16 delegacias é por falta de efetivo
Assessoria Sesp-MT

Foto: Karen Malagoli/ALMT

Audiência pública na Assembleia Legislativa reuniu dezenas de vereadores e representantes dos municípios, além de lideranças comunitárias

O

delegado geral da
Polícia Judiciária Civil,
Mário Demerval
Aravechia de Resende, reforçou
que o estudo requerendo a
suspensão dos serviços em 16
delegacias é motivado pela falta
de efetivo nas unidades. Ele
participou da audiência pública
na Assembleia Legislativa, na
última sexta-feira (15), que
debateu o tema e reuniu dezenas
de vereadores e representantes

dos municípios, além de
lideranças comunitárias.
O delegado defendeu que
o estudo técnico iniciado em
fevereiro de 2018 levou em
consideração a demanda, o
contingente populacional e a
produtividade das delegacias.
“Não se trata de falta de
dinheiro para manter as
delegacias, o problema é de
recursos humanos. Faltam
investigadores e escrivães e

temos um prognóstico de
200 policiais se aposentando nos
próximos dois anos. Somente a
regional de Rondonópolis tem
240 policiais civis, é como se toda
uma regional se aposentasse.
Esse problema da falta de efetivo
é antigo, nós fizemos o pedido
oficial para concurso público em
2016, não fomos atendidos e
agora o problema estourou no
colo da atual gestão”, discursou
no auditório Milton Figueiredo,

na audiência proposta
pelo deputado estadual Elizeu
Nascimento, presidente da
Comissão de Segurança Pública,
para discutir o tema.
Ele comentou que 6 das
16 delegacias que devem ter as
atividades suspensas já foram
alvos de ações civis públicas para
que possa garantir uma estrutura
mínima de policiais. “Não temos
gente para uma estrutura mínima
de um delegado, quatro
investigadores e um escrivão.
Temos policiais trabalhando 24
horas por 24 horas, em condições
que beiram o ilegal por falta de
pessoal. Não há condições de
manter essas delegacias. O gestor
ainda pode responder por
improbidade administrativa ao
não oferecer condições ideais de
funcionamento”, defendeu.
Atualmente 30
municípios não tem delegacias de
polícia e agora deve subir para 46,
caso sejam suspensas as
atividades, conforme a proposta
da diretoria da PJC. “Ninguém
está feliz ao propor a suspensão.
Não é um fechamento porque elas
foram criadas por lei, elas terão as
atividades suspensas, mas podem
voltar caso haja incremento de
pessoal.
Mesmo que o governador

Mauro Mendes autorize
concurso público, com a
burocracia e a formação dos
policiais, somente em 2021 eles
seriam lotados nas unidades, mas
até lá não temos pessoal, a não ser
que fechamos delegacias como a
Derf (Delegacia de Roubos e
Furtos) em Cuiabá e mandamos o
efetivo para essas cidades”,
argumentou Mário Demerval.
O procurador geral de
Justiça, José Antônio Borges,
disse que entende a dificuldade
que o Estado enfrenta e a crise
iniciada com os endividamentos
para a realização da Copa do
Mundo de 2014. “O presidente do
Tribunal de Justiça já falou em
fechar 14 comarcas em Mato
Grosso. Nós no Ministério
Público também estamos
estudando fechamento de
promotorias onde há poucos
processos. Há falta de dinheiro e
efetivo. Vivemos um momento de
crise”.
A Secretaria de Estado de
Segurança Pública vai convalidar
o estudo feito pela PJC e analisar
a forma que será realizada a
suspensão das atividades nas
delegacias, sem que isso cause
prejuízos à segurança da
população.

ABSURDO

Filho mata o pai com 17 facadas; viciado
queria vender máquina de lavar da família
Rafael Medeiros/BN

Foto: Reprodução

A

Polícia Militar prendeu
na manhã desta
segunda-feira (18),
Guilherme César Pasqualoto
Fogaça, 18 anos, suspeito de
ter matado o próprio pai, de 60
anos, em uma região de 'grilo'
conhecida como Flor da Mata,
em Cuiabá.
De acordo com a Polícia
Civil, pai e filho discutiam
desde a madrugada. Na
confusão, Guilherme teria
pegado uma faca e desferido
17 vezes contra o pai, Alcísio
Fogaça de Jesus, que morreu
ainda no local.
O jovem ainda desferiu
três facadas no vizinho,
Ampablo Borges da
Conceição, 31 anos, que tentou
salvar o idoso. A testemunha

foi encaminhada ao
Pronto-Socorro de Cuiabá.
Segunda a delegada da
DHPP, Jannira Laranjeira, o
filho queria pegar a máquina de
lavar roupas para trocar por
drogas. Como o pai não
deixou, a discussão teve início.
Após matar o pai, Guilherme
ficou deitado em frente da casa
da família.
Vizinhos que ouviram a
discussão amarraram o
assassino e acionaram a Polícia
Militar.
O corpo do idoso foi
encaminhado ao Instituto
Médico Legal.
O caso está sendo
investigado pela Delegacia de
Homicídios e Proteção a
Pessoa (DHPP).

Filho desferiu 17 facadas no pai

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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

Todos os jogos da última rodada serão disputados na quarta-feira, às 20h30, para impedir que haja combinação de resultados entre as equipes

Após perder para Operário, Juara tem missão
muito difícil para escapar do rebaixamento
Só Notícias

Foto: Assessoria

A

Derrota coloca Juara em situação crítica ao rebaixamento

ESTADUAL

Operário-VG deixa escapar
vitória e Cuiabá segue líder
Só Notícias

O

Cuiabá empatou, esta
tarde, com o Operário de
Várzea Grande, por 1 a 1,
jogando na Arena Pantanal, pela
oitava e penúltima rodada da fase
de classificação do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello. Apesar de chegar a 23

jogos de invencibilidade na
competição, o Dourado
desperdiçou a chance de se
garantir como líder da primeira
fase.
Em um primeiro tempo
mais equilibrado, o Operário se
aproveitou dos contra-ataques
Foto: Assessoria

O Dourado continua no topo do campeonato, com 20 pontos

Cáceres-MT, terça-feira 19 de março de 2019

para abrir o marcador,
com Felype.
O Cuiabá chegou ao
empate apenas aos 38 da segunda
etapa, com Caio Dantas.
O Dourado continua no
topo do campeonato, com 20
pontos. São oito jogos, com seis
vitórias e dois empates. Para ser o
primeiro da fase de grupos, o
clube precisa de apenas um
empate no próximo jogo, que
justamente contra o vice-líder,
União. A partida será no estádio
Luthero Lopes, em
Rondonópolis.
Já o Operário-VG não tem
mais chances de se tornar líder da
primeira fase. O clube, agora,
caiu para terceiro lugar, com 16
pontos. Brigando pela viceliderança, a equipe de Várzea
Grande enfrentará o Mixto no
próximo jogo, em casa,
novamente na Arena Pantanal.
Todos os jogos da última
fase serão disputados na quartafeira (20), às 20h30.

derrota do Juara por 2 a 1
para o Operário FC,
lanterna do Campeonato
Mato-grossense Martinello
Eletromóveis 2019, praticamente
decretou o rebaixamento do time
do Vale do Arinos, que para se
salvar, precisa de uma vitória
maiúscula fora de casa e torcer
para o Sinop golear o Dom Bosco
na última rodada da primeira fase
da competição, disputada na
quarta-feira. Com quatro pontos,
o Juara ainda pode alcançar o
Dom Bosco, que tem sete. Precisa
ir a Barra do Garças e vencer o
Araguaia por goleada. Ao mesmo
tempo, tem que torcer para o
Sinop goelar o Dom Bosco em
jogo no Gigante do Norte.
Se tudo der certo para o
Juara, a equipe ainda precisa
fazer contas. A hipotética vitória
colocaria o time empatado com o
azulino em número de pontos (7)

e vitórias (2), empates (1)
e derrotas (6), levando o
desempate para o saldo de gols. É
aí que a situação do time do
Nortão se complica, uma vez que
seu saldo negativo é de 11 gols, ao
passo que o Dom Bosco tem
quatro gols negativos. A
diferença a ser descontada é de
sete gols.
Todos os jogos da última
rodada serão disputados na
quarta-feira, às 20h30, para
impedir que haja combinação de
resultados entre as equipes.
Classificação
1
Cuiabá 20 pontos
2
2 União 17
3
3 Operário-VG 16
4
4 Luverdense 13
5
5 Sinop 12
6
6 Misto 11
7
7 Araguaia 8
8
8 Dom Bosco 7
9
9 Juara 4
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*****************
No rol dos aniversariantes de hoje
o amigo de longas datas José
Augusto Martins que celebra a
data ao lado dos familiares e
amigos. Que Deus lhe conceda
muitas alegrias, saúde e
prosperidades nesse novo ano de
vida. Feliz Aniversário!

By Rosane Michels

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

Esotérico
A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Marte em
Touro e Vênus em Aquário
indicando um dia de paixões
intensas e necessidade de
extravasamento das
emoções. Tome cuidados redobrados com
a agressividade, especialmente com seu
amor. O relacionamento com um filho
pode ficar mais tenso.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Marte em
Touro e Vênus em Aquário
indicando um dia de
movimento na vida social e
necessidade de diversão,
especialmente com os amigos. Você pode
receber um convite para fazer parte de um
projeto em equipe envolvendo questões
sociais e políticas.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Marte em
Touro e Vênus em Aquário
indicando um dia de pressão
emocional e necessidade de
contato mais profundo com
alguns sentimentos do passado. Um de
seus pais pode precisar de seu cuidado e
apoio. Tome cuidado com brigas
domésticas.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Marte em
Touro e Vênus em Aquário
indicando um dia de
movimento intenso e maior
envolvimento com projetos
profissional e/ou um plano de negócios. O
momento pode estar relacionado com a
aprovação de um novo projeto, mudança
de trabalho ou promoção.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Marte em
Touro e Vênus em Aquário
indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
amigos. O dia pode estar relacionado com
a negociação de um acordo ou projeto. A
comunicação pode ser tensa; tome
cuidado com as palavras.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Marte em
Touro e Vênus em Aquário
indicando um dia de
movimento em projetos de
médio prazo e maior envolvimento com
publicações e pessoas estrangeiras. Uma
viagem internacional pode ser marcada
ou uma pessoa estrangeira mexer com
seu coração.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Marte em
Touro e Vênus em Aquário
indicando um dia de
m o v i m e n t o e m
negociações e acordos de projetos e
contratos que envolvem o aumento de
seus rendimentos. O dia pode envolver a
aprovação de uma promoção ou um novo
projeto ou emprego.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Marte em
Touro e Vênus em Aquário
indicando um dia de acordos
e negociações vigorosas
envolvendo parcerias ou sociedades
financeiras. O momento pode estar
relacionado com a negociação de uma
grande soma de dinheiro. Você estará mais
racional e estrategista com as finanças.

A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de Marte
em Touro e Vênus em
Aquário indicando um dia
de movimento na vida
social e aproximação de
uma pessoa interessante, que pode mexer
com seu coração e hormônios. Você pode
se apaixonar de repente. Cuide da
agressividade.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Marte em
Touro e Vênus em Aquário
indicando um dia de
movimento na vida social e
nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O momento pode
estar relacionado com um convite para
fazer parte de uma sociedade comercial.
Um namoro pode começar.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Marte em
Touro e Vênus em Aquário
indicando um dia de
interiorização e
dificuldade de expressar algumas
emoções e sentimentos. O momento é
ótimo para começar o planejamento de
um novo projeto. Dia ótimo para cuidar
com mais carinho da saúde.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Marte em
Touro e Vênus em Aquário
indicando um dia
m o v i m e n t a d o ,
especialmente no trabalho.
O momento pode estar relacionado com a
chegada de um novo projeto, que envolve
você, diretamente. O dia é ótimo para
começar um bom programa de exercícios.

*****************
Destaque VIP a Dama da
Comunicação, Maridalva Amaral
Vignardi, presidente do Grupo
Difusora, que está sempre envolvida
nas causas sociais. Mulher de fibra que
merece nosso respeito e carinho, neste
dia. Destaque extensivo a toda equipe
da Rádio Difusora.

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

***********

Família Serrão em festa pela formatura
do jovem Iago que colou grau no curso
de Direito da Unemat. Desejamos
sucessos nessa nova fase de sua vida.
Que Deus ilumine seu caminho
profissional sempre. Parabéns por mais
essa conquista.

E m
t e m p o
parabenizamos a
querida Neli Cardoso
Leal Sant'Anna que
festejou data nova no
domingo recebendo o
carinho mais que
especial dos filhos,
netos, familiares e
amigos. Muita saúde e
felicidades para esse
novo ciclo.

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

