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Esotérico
A Lua se une a Saturno em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto do Sol em 
Touro indicando um dia de 

maior seriedade e comprometimento 
com seus projetos profissionais e planos 
de negócios. Sua carreira passa por um 
momento de revisão e estruturação. Um 
projeto pode ser aprovado.

A Lua se une a Saturno em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto do Sol em 
Touro indicando um dia de 

movimento em projetos relacionados a 
publicações e viagens. O momento pode 
envolver a necessidade de organizar 
mais racionalmente a intenção de 
mudar-se de país ou de dedicar-se à sua 
vida espiritual.

A Lua se une a Saturno em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto do Sol em Touro 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

interiorização e necessidade de 
organizar suas emoções e sentimentos. 
O momento pode envolver uma 
importante negociação relacionada a 
uma  soc i edade  f inance i r a  ou  
empréstimo.

A Lua se une a Saturno em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto do Sol em Touro 
indicando um dia de maior 

envolvimento e  dedicação aos 
r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais. É possível que você se 
aperceba da importância de algumas 
pessoas em sua vida e se abra  mais a 
elas.

A Lua se une a Saturno em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto do Sol em 
Touro indicando um dia de 

movimento e maior responsabilidade no 
trabalho. Se estiver participando de um 
processo de seleção para um novo 
emprego, pode receber uma boa notícia. 
Um projeto pode ser aprovado.

A Lua se une a Saturno em 
Capricórnio e recebe um 
ótimo aspecto do Sol em 
Touro indicando um dia de 

distanciamento da vida social e de 
amizades vazias. Um romance pode ser 
colocado na balança e ser reavaliado. O 
dia é de tudo ou nada: ou você decide 
assumir mais responsabilidade, ou ele 
termina.

A Lua se une a Saturno em 
Capricórnio e recebe um ótimo 
aspecto do Sol em Touro 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

interiorização e necessidade de estar 
mais perto dos seus. Se puder, tire o dia 
para cuidar de si mesmo e ficar perto de 
quem ama. As atividades domésticas lhe 
farão muito bem. Respeite seu estado de 
espírito.

A Lua se une a Saturno em 
Capricórnio e recebe um ótimo 
aspecto do Sol em Touro 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

interiorização e necessidade de ficar na 
sua. Você estará mais calado e distante 
dos amigos e das atividades sociais. O 
dia é ótimo para organizar papéis, para 
os estudos e para marcar uma viagem.

A Lua se une a Saturno em 
Capricórnio e recebe um ótimo 
aspecto do Sol em Touro 
indicando um dia em que a 

necessidade de organizar sua vida 
material e financeira fica mais forte. 
Uma negociação envolvendo o 
aumento de seus rendimentos pode ser 
finalizada. Seja comedido nos gastos.

A Lua se une a Saturno em seu 
signo e recebe um ótimo 
aspecto do Sol em Touro 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

interiorização e necessidade de 
distanciar-se de conversas vazias. Você 
estará mais fechado e introspectivo, 
mais voltado para seu mundo emocional 
e mental. Procure meditar.

A Lua se une a Saturno em 
Capricórnio e recebe um ótimo 
aspecto do Sol em Touro 
i n d i c a n d o  u m  d i a  d e  

interiorização e necessidade de 
organizar suas emoções e sentimentos. 
Um projeto pode começar a ser 
planejado. Você estará mais calado, 
discreto e introspectivo. Procure meditar 
e praticar atividades leves.

A Lua se une a Saturno em 
Capricórnio e recebe um ótimo 
aspecto do Sol em Touro 
indicando um dia em que a 

necessidade de fazer contato com 
amigos antigos ou distantes fica mais 
forte. Um contato comercial. realizado 
há algum tempo, pode começar a 
movimentar-se. Um novo contrato pode 
ser discutido.

By Rosane Michels

Celebraram mais um ano de vida conjugal o casal Nelio Dauzacker 
Maciel Campos e Francyanne Vittorazi Campos, que festejaram a 
data ao lado das filhas Melissa e Luiza. Parabéns aos dois, 
parabéns ao amor! Vocês são um casal maravilhoso, um exemplo 
de companheirismo, amor, amizade, carinho... E que assim 
continuem por toda a vida, juntos e inspirando os mais jovens a 
acreditarem no amor e no casamento. Muitas felicidades, meus 
amigos!

Destaque Especial aos cacerenses de alma e coração que se reuniram no Matula 
do Parente em Cuiabá para alinhavar a realização do 4° Encontro dos amigos da 
Princesinha do Paraguai que está marcado para acontecer no dia 28 de Julho no 
Centro de Eventos da SICMATUR. Festa maravilhosa que reúne história e 
reencontros e que merece nossos aplausos e apoio.

Sempre buscando novos conhecimentos o 
psicólogo Edmilson Tavares,  que 
participou de curso na capital envolvendo os 
últimos resultados de estudos e protocolos 
para tratamento de pacientes que sofrem 
com comportamentos compulsivos e 
dependência química. É isso aí, a 
capacitação é o melhor caminho para se 
oferecer melhores resultados. Sucessos 
sempre!
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 A Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal do Indea se reuniu em 
Cáceres com produtores rurais, médicos veterinários, e representantes de lojas 
veterinárias. A reunião teve o objetivo de apresentar a estratégia de fiscalização na 
fronteira. Foram abordados temas como brucelose, raiva dos herbívoros, 
vigilância veterinária, o trabalho do Indea enquanto órgão de defesa em Mato 
Grosso e a retirada da vacinação de febre aftosa. Página 03

OLHO VIVO

Saúde animal intensifica 
fiscalização na fronteira 

Propriedades da divisa com a Bolívia receberão a visita das equipes do Indea para notificação e agendamento da vacinação, que poderá ser assistida ou fiscalizada

BUSCAS E APREENSÕES

Suspeito armado é baleado 
e morto ao encarar policiais 
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para determinar o grau de risco como 
a movimentação de rede, que 
mostram quais são as propriedades 
com maiores movimentações dentro 
da faixa de fronteira; o fácil acesso à 
Bolívia; e a comercialização de 
animais com outras propriedades.
 Para  a  rea l ização da  
atividade o Indea conta com o apoio 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) e 
do setor produtivo por meio do 
Fundo Emergencial de Saúde 
Animal do Estado de Mato Grosso 
(FESA-MT). Após a vacinação do 
rebanho, o produtor rural precisa 
fazer a comunicação junto ao Indea 
do seu município, até o dia 11 de 
junho. A declaração deve conter a 
contagem dos animais por idade e 
sexo e deve ser apresentado junto da 
Nota Fiscal da compra das vacinas. 

 Coordenadoria de Defesa ASanitária Animal do Indea se 
reuniu em Cáceres, no final 

da última semana (27/4), com 
p rodu to res  ru ra i s ,  méd icos  
veterinários, e representantes de 
lojas veterinárias. A reunião teve o 
objetivo de apresentar a estratégia de 
fiscalização na fronteira e dirimir 
dúvidas. Foram abordados temas 
como bruce lose ,  r a iva  dos  
herbívoros, vigilância veterinária, o 
trabalho do Indea enquanto órgão de 
defesa em Mato Grosso e a retirada 
da vacinação de febre aftosa. O 
evento contou com a presença do 
secretár io  de Agricul tura  e  
Desenvolvimento Econômico de 
Cáceres, Junior Trindade, e do 
presidente do Sindicato Rural, 
Jeremias Pereira Leite.  A primeira 
etapa de vacinação contra a febre 
aftosa começou no feriado da terça-

feira (1º/5), em Mato Grosso e 
durante 35 dias, equipes do 
INDEA/MT,  compos tas  por  
médicos veterinários e agentes 
fiscais, irão atuar na fiscalização da 
vacinação em propriedades rurais 
em Cáceres, Porto Espiridião, 
Pontes e Lacerda, e Vila Bela da 
Santíssima Trindade. Na região de 
fronteira com a Bolívia existem mil 
estabelecimentos rurais, dos quais 
serão fiscalizadas cerca de 250 
propriedades. A seleção será com 
base na análise de risco gerada a 
partir do relatório de vigilância 
veterinária, atividade que vem sendo 
realizada na região desde setembro 
de 2017. Estas propriedades 
receberão a visita das equipes do 
I n d e a  p a r a  n o t i f i c a ç ã o  e  
agendamento da vacinação, que 
poderá ser assistida ou fiscalizada.
 Alguns critérios são usados 

de junho, das 8 às 13 horas.
 O resultado final será 
divulgado a partir do dia 23 de julho. 
O período letivo terá início no dia 6 
de agosto, e o curso de Medicina está 
previsto para dia 30 de outubro. Em 
Cáceres, as vagas são para 
A g r o n o m i a ,  C i ê n c i a  d a  
Computação, Ciências Biológicas, 
Ciências Contábeis, Direito, 
Enfermagem, Educação Física, 
Geografia ,  História ,  Letras ,  
Matemática, Medicina e Pedagogia. 

deve optar no ato da inscrição.
 O  Ve s t i b u l a r  2 0 1 8 / 2  
compreende duas fases: a primeira 
consta de quatro provas objetivas 
com questões sobre Ciências da 
Natureza e suas tecnologias, 
Matemática e suas tecnologias, 
C i ê n c i a s  H u m a n a s  e  s u a s  
tecnologias, e Linguagens, Códigos 
e suas tecnologias. Já a segunda 
etapa constitui-se de prova de 
redação. As duas fases serão 
realizadas em etapa única no dia 10 

 partir deste sábado serão Aapenas seis dias para 
candidatos se inscreverem 

a o  Ve s t i b u l a r  2 0 1 8 / 2  d a  
Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat). A inscrição deve 
ser efetuada via internet, no 
e n d e r e ç o  
www.unemat.br/vestibular, até a 
próxima quinta-feira, 10 de maio, 
com taxa no valor de R$ 100. Esta 
edição oferta 2.520 vagas em 62 
cursos ,  d i s t r ibuídos  em 13 
municípios do Estado por meio do 
Vestibular 2018/2, para matrícula no 
segundo semestre deste ano.
 A Unemat adota sistema de 
ações afirmativas: todos os cursos 
oferecidos destinam 30% das vagas 
para estudantes oriundos de escolas 
públicas, e reservam 25% para 
candidatos pretos e 5% para 
candidatos indígenas. As outras 40% 
das  vagas  são  pa ra  ampla  
concorrência. As provas serão 
realizadas nas cidades de Alta 
Floresta, Alto Araguaia, Barra do 
Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, 
Diamantino, Juara, Nova Mutum, 
Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, 
Rondonópolis, Sinop e Tangará da 
Serra, dentre as quais o candidato 

ncontram-se abertas na ESecretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de 

Cáceres, as inscrições para as 
modalidades esportivas do 37º 
Festival Internacional de Pesca 
(FIPe) que acontece de 6 a 10 de 
junho, a saber: Corrida de 
Caiaque; Corrida de Canoa 
Artesanal e para as modalidades 
de praia, como Beach-Soccer; 
Hand Beach; Vôlei de Praia e 
Futevôlei.
 Conforme o secretário de 
esportes e lazerr Marcos Antonio 
do Nascimento, haverá um 
campeonato de base sub-19 
(2004) nas modalidades de 
Beach-Soccer e Hand Bech, com 
l imi te  de  4  equipes  por  
modalidade, pontuando que o 
período de inscrições abertas no 
último dia 2, prossegue até o final 
do mês.
 Também já encontram 
abertas as inscrições do 37º FIPe, 
nas categorias Pesca Embarcada, 
Pesca de Canoas, Pesca Infanto-
Juvenil (6 a 12 anos), Pesca 
Sênior (Acima de 60 anos) e pela 
primeira vez a Pesca Para 
Portadores de Necessidades 
Especiais. 

 No total serão mais de 
R$250 mil reais de premiação 
divididos entre as categorias.
 As inscrições para os 
Torneios poderão ser feitas pela 
i n t e r n e t ,  n o  s i t e  
www.fipecaceres.com.br; até o 
dia 06 de junho de 2018 ou na 
Central de Inscrições no Centro 
de Eventos Maria Sophia Leite na 
Sicmatur.
 Na pesca Embarcada 
Motorizada o primeiro Prêmio 
será uma Saveiro, uma lancha de 
17 pés, um motor de 60hp e uma 
carretinha. Na pesca de canoa o 
prêmio para o campeão será um 
barco de 6 metros e um motor 
25hp. No total serão 7 Barcos de 
alumínio, 7 motores, gerador de 
energia, tv led de 40 polegadas, 
hoverboard, celulares, bicicletas, 
vídeo game, tablets, motor 
rabeta, carretinha, geladeira, ar 
condicionado e ventilador. 
 Conforme o secretário de 
Turismo Junior Trindade, ele e 
sua equipe  estão focados em 
fazer um festival que entre para a 
história, tanto na parte desportiva 
quanto nas atrações (agenda de 
shows), que em breve será 
divulgada.

Todas as informações sobre as 
etapas do Vestibular e seus editais 

p o d e m  s e r  a c e s s a d a s  e m :  
www.unemat.br/vestibular.

EDIÇÃO EXTRA

Vestibular Unemat oferece
2.520 vagas para 62 cursos 

Unemat adota sistema de ações afirmativas, com 30% das vagas para estudantes de escolas públicas, 25% para candidatos pretos e 5% para candidatos indígenas

Assessoria c/ Redação

Exceto medicina, período letivo terá início no dia 6 de agosto    

Foto: Divulgação

VIGILÂNCIA TOTAL

INDEA fiscalizará propriedades 
na fronteira da Bolívia/Cáceres

Indea/MT c/ Redação

Vigilância é necessária para controle em cidades da fronteira     

Foto: Indea/MT

LARGADA DAS FERAS

Secretarias abrem inscrições
para o 37º FIPe em Cáceres

Da Redação

Na Sicmatur, a agenda do 37º Festival de Pesca anda cheia    

Foto: JCC

BRANCAS

Para a gestão da Secretaria de Indústria, 
Comercio, Meio Ambiente e Turismo 
(Sicmatur) de Cáceres, que tem se esmerado em 
sua pasta, com loas ao secretário Junior 
Trindade e equipe, determinados em realizar 
este ano um Festival Internacional de Pesca 
marcante aos 240 anos da Princesinha do 
Pantanal.  

PRETAS

Para a mendicância ainda presente nas ruas de 
Cáceres, paus rodados dormindo ao relento, um 
dá-me-dá nas ruas e praças, retrato da crise e 
desemprego na cidade secular, sem uma política 
social que atenue esta constrangedora situação 
testemunhada pelos moradores e, sobretudo 
pelos turistas, que levam uma péssima 
impressão de nossa cidade.  

BRANCAS

Para a quarentona da mídia falada de Cáceres, e 
põe falada nisso, a tradicional Radio Difusora, 
(leia-se Dona Marildalva Amaral Vignardi) que 
no dia 30 de abril último apagou a 40ª velinha de 
aniversário, com aquela festança, tendo como 
ponto alto, o lançamento da Nova FM, 97,3 que 
substitui a AM 820, gerando 15 empregos 
diretos. 

PRETAS

Para alguns informais que autorizados pelo 
poder público para suas at ividades,  
desrespeitam o meio ambiente, por vezes 
deixando lixo nas ruas e praças onde 
comercializam seus produtos e chegam ao 
cumulo, como a foto registra, em espetar cocos 
ocos, no tronco de árvores do cais do porto. Com 
a palavra as autoridades competentes.

X
DA REPORTAGEM

 O Pão é o alimento essencial para viver e no 
Evangelho Jesus oferece-se a nós como Pão de vida, 
como para nos dizer: “não podem fazer sem mim”. E 
usa expressões fortes: “comei a minha carne e bebei o 
meu sangue”. O que significa? Que para a nossa vida é 
essencial entrar numa relação vital, pessoal com Ele. 
Carne e sangue. A Eucaristia é isto: não um belo rito, 
mas a comunhão mais íntima, mais concreta, mais 
surpreendente que se possa imaginar com Deus: uma 
comunhão de amor tão real que adquire a forma do 
alimento. 
 A vida cristã recomeça todas as vezes daqui, 
desta mesa, onde Deus nos sacia de amor. Sem Ele, Pão 
de vida, qualquer esforço na Igreja seria vão: «As obras 
de caridade não são suficientes, se faltar a caridade das 
obras. Se faltar a amor do qual derivam as obras, se 
faltar a fonte, se faltar o ponto de partida que é a 
Eucaristia, qualquer aspeto pastoral resulta apenas uma 
espiral de coisas». Jesus no Evangelho acrescenta: 
«Aquele que comer a minha carne viverá por mim». 
Pretendendo dizer: quem se nutre da Eucaristia 
assimila a mesma mentalidade do Senhor. 
 Ele é o Pão partido por nós e quem o recebe 
torna-se por sua vez pão partido, que não fermenta de 
orgulho, mas se oferece aos outros: deixa de viver para 
si mesmo, para o próprio sucesso, a fim de ter algo ou 
para se tornar alguém, mas vive para Jesus e como 
Jesus, ou seja, para os outros. Viver para é a 
característica de quem come este Pão, a “marca de 
fabrico” do cristão. Viver para. Poderia ser afixado 
como aviso fora de qualquer igreja: «Depois da Missa 
já não se vive para si mesmos, mas para os outros”.
 “Depois da Missa já não se vive para si 
mesmos, mas para os outros”. Podemos questionar-
nos: realiza-se em mim este Sacramento? Mais 
concretamente: gosto apenas de ser servido à mesa do 
Senhor ou levanto-me para servir como fez o Senhor? 
Ofereço na minha vida o que recebo na Missa? E como 
Igreja poderíamos perguntar: depois de tantas 
Comunhões, tornamo-nos porventura gente de 
comunhão? O Pão de vida, o Pão partido é de fato 
também Pão de paz. 
 A paz é algo mais: é convivialidade». 
Significa «comer o pão juntamente com os outros, sem 
se separar, pôr-se à mesa entre pessoas diversas», onde 
«o outro é um rosto que deve ser descoberto, 
contemplado, acariciado». Porque os conflitos e todas 
as guerras «encontram as suas raízes na dissolução dos 
rostos». E nós, que partilhamos este Pão de unidade e 
de paz, somos chamados a amar cada rosto, a 
restabelecer todas as dilacerações; a ser, sempre e em 
qualquer lugar, construtores de paz, juntamente com o 
Pão, a Palavra. 
 O Evangelho apresenta de novo, ásperos 
debates em volta das palavras de Jesus: «Como pode 
este homem dar-nos de comer a sua carne?». Há uma 
atmosfera de derrotismo nestas palavras? Muitas das 
nossas palavras assemelham-se com estas: como pode 
o Evangelho resolver os problemas do mundo? Para 
que serve praticar o bem no meio de tantos males? E 
assim caímos no erro daquelas pessoas, paralisadas 
devido ao debater sobre as palavras de Jesus, em vez de 
estarem prontas para acolher a mudança de vida que 
Ele pediu. Pão e Palavra. Queridos irmãos e irmãs, em 
todas as Missas alimentamo-nos do Pão da vida e da 
Palavra que salva: vivamos o que celebramos e 
seremos fonte de esperança, alegria e paz! 

***___w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2
018/documents/papa-francesco_2018
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 Heureca Senhoras e Senhores, 
que rufem os tambores, que toque 
dobrado a banda marcial, que se 
hasteiem bandeiras e se agende uma 
coletiva com a imprensa: Mais um 
capitulo da guerra contra a corrupção no 
reino tupiniquim foi deflagrada e 
empresários foram presos por sonegação 
de ICMS superior 140 milhões de reais! 
Mesmo se tratando da mesma leva de 
dezembro do ano passado, ou seja, 
distintos executivos de Cuiabá, 
Rondonópolis, Várzea Grande, Sorriso, 
Primavera do Leste e Campo Verde, a 
noticia urge ser divulgada, como dizia 
aquele radialista do século XX – 
documento de prova -; E foi assim, que 
na quinta feira a gente ficou meio 
paspalho com cara de Simpson, lendo a 
matéria sobre a seqüência da Operação 
Podre II, sinal que a primeira deve ter 
sido a de dezembro mesmo. 
 Como diz o ministro Gilmar 
Mendes, nosso considerado, modéstia às 
favas, o não vale a pena ler de novo, faz 
parte das operações midiáticas no 
patropi, que pouco ou quase nada 
resolvem no frigir dos ovos e dos grãos 
cujos impostos foram sonegados pelos 
novamente presos. 
 Com certeza, podres sim, de 
lucrar nos golpes, que alimenta os 
holofotes de gravatinhas paladinos 
salvadores da pátria, astros da 
globalização, expertises nesta arte, quiçá 
alguns frustrados, mas sem poder de 
levar a cabo suas intenções, como o 
ressarcimento total das falcatruas. Tudo 
bem, que no 1º round, segundo fomos 
informados, a justiça bloqueou mais de 
R$ 1 bilhão de reais do tal grupo e 
empresas envolvidas no esquema, mas 
duvidameodó que metade do patrimônio 
dos bloqueados tenha sido leiloado e o 
valor ressarcido ao erário público, lesado 
pelos sonegadores.

 Vejam a tramóia constante das 
peças acusatórias: Para consolidação da 
transação, os contadores emitiam notas 
fiscais pelas empresas de fachada a favor 
das empresas, especialmente, a Genesis 
e a Vigor, que procediam ao pedido de 
autorização de crédito de ICMS, que era 
protocolado na Secretaria de Fazenda. 
 O sistema da Sefaz, denominado 
PAC/RUC-e, promove a validação 
formal do crédito, checando a emissão da 
nota fiscal de venda. Com o crédito 
validado, a organização criminosa 
requeria a expedição do Registro de 
Utilização de Crédito (RUC). Este 
documen to  fo rma l  p romove  a  
compensação do crédito devido quando 
da venda interestadual. 
 A mercadoria deixa o Estado sem 
proceder ao recolhimento do tributo 
incidente e truco, sonega-se e se for 
inquirido na justiça, só-nega, se for 
preso, repousa se alguns dias, sai numa 
boa, volta pro luxo, que assim funciona 
as coisas na Berlinda gentil pátria amada, 
Brasil. Claro, que não somos contra as 
operações da PF, as denuncias dos MPs, 
entretanto, senhores, enquanto não se 
seqüestrar, expropriar, hipotecar, leiloar 
bens de corruptos, tudo isso em rito 
sumário de forma irrecorrível, solta Leo 
Jaime no pendrive: Nada mudou, não é 
mesmo, Seu Zé, que não tem como 
sonegar impostos, eles vem retidos em 
tudo que se compra e paga, azar seu de ter 
nascido pobre e  honesto. 
 Se, Cê Faz algo errado, sendo dos 
três Pês: pobre, preto e puta, não têm 
arrego, nem chorumelas, o trem pega prá 
valer, sua casinha vai penhorada e lhe 
restará a rua da amargura, é assim que 
funciona, amigo. 
 No dia em que as leis tomarem 
até o último centavo roubado pelos 
ladrões poderosos, a gente tira o chapéu 
pra justiça, por enquanto, não. 

Rosane Michels - Editora
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A semana ao contrário do que muitos pensam, 
começa no domingo e em Cáceres a última semana 
começou com um fato mais que digno de registro 
pela mídia, o atendimento realizado em domicilio 
pelos bombeiros locais à parturiente Josileide 
Pereira da Silva, com o nascimento de uma menina. 
Na foto, o Cab.B.PM Roney Gonçalves com a 
nascitura nos braços; É vida que segue, é Vida por 
Vida, conforme o lema dos aguerridos bombeiros.  

Foto da Semana

Pão e Palavra

Operações sem Risco
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 itágoras Pinto de Arruda, Pex-servidor do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso 

preso por desvio de dinheiro 
público, teve liberdade negada na 
última quarta-feira (2) pelo juiz 
Marcos Faleiros, da Sétima Vara 
Criminal. O suspeito foi preso no 
dia 25 do mês passado pela 
"Operação Regresus" e, em juízo, 
confessou o crime.  Pitágoras 
atuou por sete anos no Núcleo de 
Execuções Penais de Cuiabá, dos 
magistrados Geraldo Fidélis.  A 
denúncia foi feita pelo próprio 
magistrado Fidélis, ao tomar 
ciência dos fatos.
A operação policial comandada 
pela GCCO cumpriu mandados 
contra o promotor de eventos 
Marcelo Rocha, conhecido 
nacionalmente como “Marcelo 
Vip”, e Márcio da Silva Batista, 
traficante de drogas com atuação 

com o auxílio de Pitágoras, para 
conseguir remissão de pena. 
 Segundo a defesa de 

no Rio de Janeiro conhecido 
como "Porquinho". Ambos 
teriam fraudado informações 

Pitágoras, patrocinada por Valdir 
Caldas, o objeto de sua prisão foi 
o desvio de uma conta única do 
Núcleo de Execuções Penais para 
uma conta particular, criada por 
P i t á g o r a s .  S e g u n d o  o  
investigado, o fato já foi 
confessado à Polícia Civil e ao 
juízo, na quarta-feira (25), pediu 
desculpas à Geraldo Fidélis, por 
ter traído sua confiança, com 
quem trabalhou há sete anos.
 Acrescentou,  que o  
investigado agiu sozinho, pois 
teve necessidade de dinheiro, 
inclusive para sua mãe. "No 
momento de desespero acabou 
cometendo o delito. Na própria 
audiência solicitou uma maneira 
de fazer o ressarcimento do valor 
desviado", acrescenta a defesa.

 A defesa de Pitágoras 
pediu liberdade, alegando 
incapacidade do suspeito de 
manter-se no delito, uma vez que 
não assume mais a função que 
exercia na ocasião do crime e que 
os fatos levantados pela operação 
já cessaram em janeiro de 2018 e 
que, portanto, não há risco de 
reiteração criminosa. 
 O magistrado Marcos 
Faleiros rejeitou o pedido, por 
motivos técnicos. "No presente 
caso, não houve qualquer 
modificação fática capaz de 
ensejar a revisão do decreto 
prisional recentemente deferido 
por este magistrado, razão pela 
qual a defesa deverá se valer de 
Habeas Corpus ao Egrégio 
Tribunal de Justiça".

técnico. “A partir de agora iremos 
analisar as condições técnicas”.
 Uma idéia inicial é 
implementar o voto impresso na 
região metropolitana de Cuiabá e 
em municípios de fácil acesso, 
como Rondonópolis, uma vez 
que não há um rol de possíveis 
falhas do dispositivo, que será 
usado pela primeira vez nas 
eleições de outubro deste ano. 
“Depois que fizermos isso é que 
levaremos o nosso estudo para a 
presidência que, por sua vez, 
definirá ouvindo todos os 
membros do Pleno”.
 O  m o n t a n t e  d e  
impressoras que serão enviadas a 
Mato Grosso foi definido com 
base na quantidade de eleitores 
do Estado. Com isso, São Paulo 
será a unidade da federação com 
maior número de equipamentos, 
pouco mais de 5,2 mil, enquanto 
que Roraima terá apenas 52. A 
obrigatoriedade do voto impresso 
se dá por conta de uma lei, 
aprovada pelo  Congresso 
Nacional. 
 A implantação gradual do 
que estabelece a norma é, de 
acordo com o presidente do TSE, 
ministro Luiz Fux, um reflexo das 
contingências que cercam o tema.

 ara as eleições de outubro Pdeste ano, Mato Grosso 
terá 363 urnas eletrônicas 

com impressoras acopladas. O 
número foi definido pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), em sessão realizada na 
quinta feira, 3, e faz parte do 
projeto de implantação gradual 
do voto impresso. 
 Agora, caberá ao Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) decidir 
quais locais de votação contarão 
com o equipamento, o que deverá 
ocorrer até o final de agosto. A 
idéia inicial é que a maior parte 
das urnas com o módulo de 
impressão sejam utilizadas na 

região metropolitana de Cuiabá. 
Em todo o país ,  es tarão 
disponíveis  23 mil  urnas 
eletrônicas com impressora.
 Conforme o gerente de 
Tecnologia da Informação do 
TRE/MT,  Luiz  Dar ienzo ,  
definida a quantidade de módulos 
impressores que serão usados no 
Estado, o passo seguinte é a 
definição dos locais de votação 
em que estarão implementados. 
Ele destaca que, conforme a 
própria norma aprovada pelo TSE 
deve ser dada preferência aos 
locais que disponham de infra-
estrutura adequada e facilidade 
de acesso para eventual suporte 
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ois tabletes de pasta base Dde cocaína que teriam 
como destino Cuiabá 

foram apreendidos , na última 
quarta-feira (3), em uma ação 
integrada da Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes, da 
Polícia Judiciária Civil e Polícia 
Rodoviária Federal. A apreensão 
foi realizada após denúncia 
anônima que relatava que uma 
mulher havia escondido uma 
bolsa roxa, próximo a cerca de 
uma fazenda, nas proximidades 
do km 680, na Rodovia BR-070, 
em Cáceres.
 Com as informações, os 
policiais rumaram até o local 
indicado, onde localizaram uma 
pasta roxa com dois tabletes de 
pasta base de cocaína, com peso 
aproximado de 1,5 quilo. 

Segundo apurado, a mulher que 
deixou a droga estava em uma 
van que teria feito uma parada 
para manutenção, na mesma 
região em que foi deixada a 
droga.
 E m  c h e c a g e m  d o s  
passageiros, foi constatado que a 
única ocupante que faltava na van 
havia desembarcado no Recanto 
da Serra, antes da abordagem da 
PRF na região do Trevo do 
Lagarto, em Várzea Grande. 
 Em continuidade as 
diligências, a equipe da DRE se 
deslocou até uma empresa na 
Avenida Beira Rio,  onde 
conseguiu a identificação da 
mulher, que teria saído de 
Araputanga com destino a 
Cuiabá, porém a suspeita ainda 
não foi localizada.

OPERAÇÃO REGRESUS

Justiça nega liberdade para
servidor que desviou dinheiro 

Segundo a defesa de Pitágoras, patrocinada por Valdir Caldas, o objeto de sua prisão foi o desvio de uma conta única do Núcleo de Execuções Penais para uma conta particular, criada por Pitágoras

TJ/MT c/ Redação

Pitágoras Pinto de Arruda continua preso em Cuiabá  

Foto: GCCO

ELEIÇÕES 2018

Pleito deste ano terá 363 urnas 
para imprimir votos no estado

A.E c/ Redação

TRE definirá dos locais em que as urnas estarão implementadas   

Foto: Arquivo

COCA DELIVERY

Mula vaza de Van e larga 
droga perto de uma cerca 
Da Redação

Traficante escondeu droga em bolsas na beira de estrada  

Foto: DRE/PRE-MT
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os últimos dias, mais Ndois veículos foram 
r e c u p e r a d o s  p o r 

policiais na área de fronteira 
Brasil/Bolívia, aliás, uma rotina 
já que no corredor cabriteiro os 
caranguejeiros cruzam a linha até 
San-Matias, onde intrujam os 
veículos no escambo da cocaína, 
que no mercado da troca sai por 
cerca de R4 6 mil o quilo. Quando 
batizada a droga chega as bocas 
consumidoras na base do 3 por 1, 
o u  s e j a ,  5  k g  p o d e m  s e 
transformar em uma arroba.
 No primeiro lance, quarta 
feira, (2) em Pontes e Lacerda, 
po l ic ia i s  mi l i ta res  do  18º 
Batalhão localizaram por volta 
das 18h00, uma motocicleta 
escondida num matagal fechado, 
nas proximidades do lar dos 
i d o s o s .  O  v e í c u l o  e s t a v a 
encoberto por folhas de coqueiro 
e uma jaqueta de moletom preta. 
As diligências ao local foram 
feitas a pé, tendo em vista o difícil 
acesso, onde estava a Honda 
Bros, vermelha, ano 2016, 
roubada um dia antes, no bairro 
Santa Fé. A informação sobre o 
loca l  onde  e la  es ta r ia  fo i 
repassada por terceiros. O veículo 
foi encaminhado ao Cisc daquela 

cidade para providências.
 No segundo round contra 
o crime, os Policiais militares do 
Grupo Especial de Segurança de 
Fronteira, (Gefron) recuperaram 
um caminhão baú roubado em 
Pontes e Lacerda no início da 
semana. O bruto foi localizado 
pelos policiais durante um 
pat ru lhamento  na  MT-199 
(Próximo a Fazenda Moinho), em 
Vila Bela da Santíssima Trindade.
 N a q u e l e  l o c a l ,  f o i 
avistado o caminhão baú, placa 

QBB-8691,  às  margens da 
estrada. Realizada a checagem 
via base Gefron, ficou constatado 
que o veículo era produto de 
roubo na cidade de Pontes e 
Lacerda no feriado do dia do 
trabalhador, sinal que ladrão não 
descansa e quando suja a parada, 
prefere abandonar a rés furtiva a 
ser engaiolado. O veículo foi 
encaminhado para a Delegacia de 
P o l í c i a  d e  Vi l a  B e l a  d a 
Sant íss ima Tr indade,  para 
posterior devolução á vitima.

 A polícia chamou pelo 
suspeito, que já saiu na porta do 
imóvel com um revólver na mão 
apontando o armamento aos 
policiais. A equipe pediu para que 
Tássio largasse a arma e se 
entregasse, ordem essa que não 
foi obedecida e o acusado 
ameaçava a t i rar  contra  os 
policiais se entrassem em sua 
residência. A PM informou que 
para evitar confronto e que 
policiais fossem alvejados, foi 
realizado um disparo em direção 
a  T á s s i o  p a r a  q u e  e l e  s e 
entregasse.  
 A o  s e r  b a l e a d o ,  o s 
próprios policiais socorreram o 
suspeito e o encaminharam ao 
Hospital Geral de Araputanga, 
onde o mesmo não resistiu e veio 
a óbito. 
 No local, os policiais 
apreenderam o revólver calibre 
38 com cinco munições intactas 
que estava em posse de Tássio e 
na continuidade das buscas em 
sua residência foram apreendidos 
o b j e t o s  e l e t r ô n i c o s  s e m 
procedência.

 ássio da Silva Calixto, 22, Tfoi morto na manhã de 
anteontem, (3) ao sair com 

uma arma apontada para policiais 
civis e militares durante o 
cumprimento de um mandado de 
busca e apreensão em sua 
r e s i d ê n c i a  n a  c i d a d e  d e 
Araputanga. 
 Segundo as informações 

locais, policiais civis e militares 
cumpriam mandados de buscas e 
apreensões em residências da 
cidade, em operação de combate 
ao tráfico de drogas. A residência 
de Tássio era um dos alvos das 
buscas e o morador se recusou a 
se entregar aos policiais, fazendo 
com que houvesse o disparo que 
acabou tirando sua vida.

arcelo Moreira de MAndrade, foi preso 
pela policia de Jauru 

após provocar grave acidente e 
abandonar a vitima sem prestar 
socorro na MT-248, trecho que 
l iga Jauru a  Figueirópol is 
D'Oeste.
 O fato aconteceu na noite 
do feriado do Dia do Trabalho por 
volta das 20h30 quando o veículo 
Uno Mille Placa JYZ-8322 
colidiu com uma motocicleta, 
ocasionando ferimentos graves 
na vitima da motocicleta, tendo o 
motorista suspeito abandonou a 
mesma sem prestar socorro.
 A policia civil de Jauru 
após ter conhecimento do fato 
começou as diligencias com 
intuito de localizar o motorista 
que havia provocado o acidente e 
obtiveram êxito em suas buscas, 
prendendo em f lagrante  o 

suspeito Marcelo Moreira de 
Andrade, que confessou o crime e 
levou os policiais até o local onde 
estava escondido o veículo na 
zona rural de Jauru.
 Pra complicar ainda mais 
a sua situação perante a policia e a 
justiça, Marcelo não possui CNH, 
e deverá ser multado no valor de 
R$ 293,47 e  a inda deverá 
responder judicialmente com 
base no artigo 304 do Código de 
Trânsito Brasileiro: “Deixar o 
condutor do veículo, na ocasião 
do acidente, de prestar imediato 
socorro à vítima, ou, não podendo 
fazê-lo diretamente, por justa 
causa, deixar de solicitar auxílio 
da autoridade pública. 
 Penas, detenção, de seis 
meses a um ano, ou multa, se o 
fato não constituir elemento de 
crime mais grave.

TRABUCO NA MÃO

Suspeito morto ao encarar
policiais em Araputanga 

Conforme versão das polícias civil e militar, durante cumprimento de mandado de buscas e apreensões, morador encarou as autoridades empunhando um revólver

PM c/ Redação

Suspeito Tássio (Morto) teria recebido a PM apontando um revolver  

 Foto Doc-Família

RODANTES LARGADOS

Caminhão baú e moto são 
recuperados na fronteira

Assessoria c/ Redação

Caminhão baú e moto Honda, abandonados pelos larápios   

Fotos: Gerfon/PM

PRESO NA FUGA

Sem habilitação colidiu com
moto e não socorreu vitima

Akitafacil c/ Redação

Marcelo Andrade está no bico do corvo, enrolado com a lei   

Foto: PM/MT 
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podem ser mudadas pelo técnico 
Ricardo Leão. A principal novidade 
do Galo Carijó, o lateral César, que 
foi apresentado na última quarta-
feira, já poderá ser titular. O jogador 
é revelação das categorias de base do 
A t l é t i c o - M G  e  c h e g a  p o r  
empréstimo.
 Anfitrião do Galo Carijó, o 
Cuiabá joga para depenar o 
adversário e vem reforçado com as 
contratações dos atacantes David 
Batista e João Carlos. David Batista 

estava no Atlético Tubarão no início 
do ano, e fez cinco gols em 16 jogos. 
David fez história no Volta Redonda, 
onde foi artilheiro e campeão 
brasileiro da Série D, em 2016. O 
Cuiabá vem de boas partidas e o Tupi 
venceu um jogo e perdeu dois neste 
início de Série C, somando três 
pontos, estando na nona colocação, 
dentro da zona de rebaixamento do 
Grupo B e se depender co Dourado 
vai perder mais uma.

 Clube Esportivo Dom OBosco, o azulão tchapa & 
cruz encara amanhã, na 

Arena Pantanal o Lobo Guará de 
Goiás,  Iporá Esporte Clube, a partir 
das 17h00 pela 3ª rodada do Grupo 
A-10 do Brasileiro série D. 
 O jogo de volta entre os dois 
clubes, que seria no dia 12 de maio, 
foi transferido para o dia seguinte, 
13, às 15h30 no Estádio Ferreirão em 
Iporá.
 O adversário do Dom Bosco 
vem de contratações nos últimos 
meses, valorizando atletas da cidade 
que já estiveram em importantes 

clubes brasileiros, como Elizeu, 
lateral direito, que já jogou pelo 
Atlético Clube Goianiense; Elias, 
que esteve no Aparecidense, 
Rodrigo Alves, que integrou o 
plantel do Vila Nova; Júnior 
Brandão ex-Novo Hamburgo; o 
atacante Célio Codó, que estava nos 
exterior Emirados Árabes; Breno e 
Lucka, do Anápolis e Poços de 
Calçadas;  e os volantes Bosco, ex-
Cuiabá e Adrian, ex-Grêmio.
 Já o Dom Bosco que começa 
a semana tendo um jogo decisivo 
pelo fechamento do turno do 
Campeonato Brasileiro da Série D, 

se prepara para encarar o time goiano 
de Iporá domingo na Arena Pantanal, 
com a diferença que o adversário é o 
líder isolado do grupo com seis 
pontos somados na tabela de 
classificação e o Azulão, o Lanterna 
da Chave A10 do torneio de acesso.
 A equipe cuiabana treinada 
por Giani Freitas sem somar nenhum 
ponto em dois jogos disputados até 
agora, jogará pela vitória. Um 
resultado que não seja os três pontos 
praticamente tirará todas as chances 
de brigar por uma das duas vagas à 
próxima fase  da Quarta Divisão.
 A necessidade de vencer os 
próximos compromissos leva a 
diretoria dombosquina a ir no 
mercado da bola. Gerente de futebol 
do clube Marco Antônio Arruda 
afirmou que deve fazer a contratação 
de pelo menos dois reforços, um 
volante e um meia. Para o dirigente, 
a equipe necessita urgentemente de 
novas peças até pelo fato que na 
derrota de 2 a 1 para o Corumbaense 
(MS) três jogadores foram expulsos -
Michel, Heltinho e Felipe Profeta 
receberam cartão vermelho.
 “Estamos em busca de 
reforços já para o jogo contra Iporá 
na Arena Pantanal. O elenco é 
enxuto, sem três atletas, as opções 
são poucas no banco de reservas. 
Estamos trabalhando para repor as 
peças perdidas lá em Corumbá”, 
disse Marquinhos, que irá tentar 
emprestar alguns jogadores que não 
estão sendo aproveitados no Cuiabá.

 técnico Luizinho Vieira Odeve fazer pelo menos duas 
alterações em relação a 

equipe que começou o jogo diante do 
Tombense. O meia Rubinho e o 
atacante Ariel que entraram no 
decorrer da partida e tiveram um 
bom desempenho, agora, serão 
mantidos no time titular. Lucas 
Braga e Helton vão ficar no banco de 
reservas.
 Luizinho Vieira espera uma 
partida difícil. “Vamos enfrentar um 
adversário que está envolvido em 
duas competições. Além da série C, 
eles estão disputando a segunda 
divisão do Gauchão e realizaram 

uma preparação diferente da nossa. 
Precisamos marcar forte para depois 
buscar propor o jogo e ir em busca da 
vitória” destacou o treinador. O 
Luverdense deve ir a campo no 
Colosso da Lagoa, com Diogo Silva, 
Itaqui, Kaique, André Ribeiro e 
Paulinho. Moises, Diogo Sodré, 
Ariel e Rubinho. Cleberson Tiarinha 
e Rafael Silva.
 A delegação viajou na tarde 
de anteontem para Cuiabá, de onde 
seguiu na sexta-feira para Chapecó e 
do Oeste catarinense a viagem 
seguiu de ônibus até Erexim, onde 
enfrenta o Ypiranga, no domingo, às 
15h30.

 N a  s e g u n d a - f e i r a ,  a  
delegação do Luverdense embarca 
de Chapecó para São Paulo, onde na 
quinta-feira, dia 10, enfrenta o 
Santos, na Vila Belmiro, pelas 
oitavas de final da Copa do Brasil. 
 Outro que aposta suas fichas 
na série C do Brasileiro, o Cuiabá 
pega hoje às 17h00 na Arena 
Pantanal, o Tupi de Minas Gerais 
que vem treinando desde o início da 
semana para esta partida da quarta 
rodada do Campeonato Brasileiro da 
Série C.
 O Tupi-MG realizou alguns 
testes e poderá ter novidades para o 
duelo, inclusive, as duas laterais 

Verdão pega Ypiranga no sul
e Dourado recebe Galo Carijó 

BRASILEIRO SÉRIE C

Luverdense muda linha no duelo contra o Ypiranga de Erexim no sul e o Dourado de Cuia recepciona o Galo Carijó de Minas Gerais na Arena Pantanal

Da Redação

Verdão de Lucas treinou forte para confrontos da semana   

Foto: Olhar Esportivo

LANTERNA X LÍDER

Azulão pega Lobo Guará 
goiano precisando vencer
Da Redação

Dom Bosco joga tudo amanhã contra líder Iporá na Arena    

Foto: Olhar Esportivo
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 prefeitura de Cáceres, Aatravés da Autarquia 
Águas do Pantanal, iniciou 

na quinta-feira, 3, a substituição da 
rede de distribuição de água no 
centro da cidade. A tubulação de 
amianto está sendo substituída por 
canos de PVC. 
 Com a alteração a pressão 
da água poderá ser maior, o que 
deve fazer com que a água chegue 

com mais força nos bairros, além 
disso, a troca é necessária, pois o 
amianto é um material que não faz 
bem para a saúde.
 O investimento passa de 50 
milhões e será pago com recursos 
próprios. Durante as obras alguns 
bairros ficarão sem água por 
algumas horas, enquanto as 
equipes fazem a troca do 
encanamento. O prefeito Francis 

Maris sabe da necessidade deste 
investimento para a população. 
 “Uma obra importante 
para a população que trará mais 
qualidade, mais saúde e evitará a 
falta de água. Lembrando que é um 
investimento de mais de 50 
milhões de reais, que inclui caixas 
d'água nos bairros, novas bombas 
de capitação que já fizemos 
adutoras para levar água para os 
bairros. 
 Outro projeto importante é 
o de esgoto de mais de 150 milhões 
e estamos buscando financiamento 
para poder dar andamento. 
 O imposto que você paga, 
IPTU, ISS, está sendo devolvida 
com essa importante obra. Sem 
duvida a mais importante obras 
dos últimos 50 anos,” frisou o 
prefeito.
 P a r a  o  D i r e t o r  d a  
Autarquia Paulo Donizete é 
grande o empenho da gestão para 
melhorar a distribuição de água na 
cidade, 
 “Com a troca da rede de 
quase 50 anos, muito precária, não 
vão mais acontecer vazamentos na 
área central, assim aumentado a 
pressão da água para que ela 
chegue aos bairros mais distantes”, 
enfatizou ele. 

  rês bandidos foram presos na Toperação Camaleão, deflagrada 
pela Gerência de Combate ao 

Crime Organizado (GCCO) na manhã 
de ontem, (4), em Cuiabá. Uma 
quadrilha que arrombava agências 
bancárias foi o alvo da operação. A 
GCCO prendeu Jonathan Venício 
Lemes da Silva, Welder Ernesto da 
Costa e Silva e Geraldo Morais da 
Silva.
 As investigações apontaram 
que Welder, apesar de estar recluso na 
cadeia de Tangará da Serra, é o líder e 
financiador da associação criminosa. 
Era ele quem enviada ordem aos 
comparsas para que promovessem os 
ataques às agências bancárias e 
estabelecimentos que possuam cofres 
com valores. Segundo a Polícia Civil, 
ele tem uma vasta ficha criminal e uma 
série de condenações definitivas cujas 
penas ultrapassam 40 anos de reclusão. 
Durante a operação foi recuperada uma 
pistola ponto 40. O armamento, 
encontrado com Jonathan, foi furtado 
de um policial militar.
 Além do cumprimento da 
ordem judicial, Jonathan foi autuado 
em flagrante por posse ilegal de arma de 
fogo de uso restrito. É dele o veículo 
utilizado pelos criminosos. O suspeito 
possui passagem policial anterior por 
homicídio qualificado em Várzea 
Grande, na região metropolitana da 
capital.
 Geraldo, o outro preso na 
operação, atuava como suporte 
logístico e 'olheiro' nas proximidades 
onde aconteciam as tentativas de furto. 
O investigado possui passagens 
policiais anteriores por estelionato e um 
homicídio na cidade de Comodoro.

 A associação criminosa teve 
envolvimento em, pelo menos, três 
tentativas de furto a agências bancárias 
na cidade de Várzea Grande (nos dias 
13 e 24 de dezembro) e no dia 17 de 
janeiro (Avenida Filinto Müller).
 Os criminosos utilizavam 
equipamento para bloquear sinais de 
câmeras de monitoramento de celular e 
caixas eletrônicos para criar um 
'apagão' na agência. Assim, eles 
conseguiam realizar os furtos de 
maneira dissimulada. 
 Os investigados faziam buraco 
na parede e se rastejavam pela agência. 
Os  presos  Welder  e  Gera ldo  
responderão pelos crimes de associação 
criminosa e furto qualificado tentado. 
Jonathan ainda vai responder por posse 
irregular de arma de fogo. 
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Prefeitura de Cáceres investe
mais de 50 mi em saneamento

Investimento de mais de 50 milhões de reais, que inclui caixas d'água nos bairros, novas bombas de capitação que já fizemos adutoras para levar água na periferia
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Tubulação de amianto está sendo substituída por canos de PVC   

Presidiário era líder e financiador 
de quadrilha que furtava bancos 
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Perigoso bandido Welder mesmo 
preso liderava quadrilha    
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