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APLICATIVO
Diferencial do aplicativo é que o munícipe pode realizar a denúncia em diversas áreas, sendo um canal direto com o órgão responsável, ligado ao poder público

Patrulha Cidadã vai
denunciar infrações
Foto: Ronivon Barros

Gestores, secretários, representante do Poder Judiciário,
servidores e imprensa conheceram na manhã de ontem, o Aplicativo
Patrulha Cidadã, destinado aos munícipes que poderão através dele
denunciar infrações diversas, direcionados ao órgão competente para se
tomarem as providências cabíveis. Para o prefeito Francis o aplicativo
surge do entendimento de alinhar o poder público com a comunidade.
Página 05

BAIXOU O CPF

Usuário de drogas leva
chumbo no pé da serra
Foto: Reprodução

Aplicativo foi apresentado em reunião no Paço Municipal

ADESÃO POPULAR

Asfalto comunitário chega
às ruas do Santa Efigênia

Rolista de muamba, homicida, Roni Alvarenga foi morto a tiros

Roni da Silva Alvarenga, morava em Mirassol D'Oeste com dois
irmãos, era um marginal com passagens por furtos, já tinha matado um
desafeto e curtia cheirar a farinha do capeta, até ser arrebitado no último
domingo no final da Rua Sete, naquela cidade, próximo ao Pé da Serra. O
assassino seria o dono de uma boca de fumo, onde a vitima havia trocado
um revolver por droga. Página 04

Foto: Arquivo

O Programa de Asfalto
Comunitário (PASCOM), já é uma
realidade em Cáceres. A pavimentação de
algumas ruas do bairro Santa Efigênia já
foi entregue e conforme o prefeito Francis
Maris, o dinheiro dos moradores será para
o pagar somente o insumo asfáltico e a
prefeitura oferecerá a mão de obra, o
trabalho de engenharia, topografia e
maquinários para a execução dos
serviços.

COM NOME FALSO

Preso na região 13 anos depois
de assassinar mulher a facadas
Foto: PJC-PR

Pavimentação acontece durante
a estiagem, facilitando as obras

Página 03

MUTIRÃO PROCON

Renegociação em Cáceres vai
até 6ª feira no Ganha-Tempo

Foto: JCC

Homicida foragido com nome falso, José Teófilo já está chaveado

Em comemoração aos 29 anos do Código de
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), o Procon
de Cáceres soma forças junto a Secretaria Adjunta de
Proteção e Defesa do Consumidor e prossegue até a
próxima sexta-feira (13)
o mutirão com a
negociação em versão online, visando atender
consumidores que possuem dívidas com bancos,
cartões e instituições que fornecem crédito.

Em 2006 José Teófilo matou sua companheira Maria Helena
Brunetta a golpes de faca em Mamborê, (PR) e vazou pro Mato Grosso
onde mudou de nome e documentos, passando a se chamar José Bento da
Silva, morando em Salto do Céu. A casa caiu anteontem, quando ele
tentava se aposentar com o nome falso e pintou a condenação de 18 anos de
prisão, com mandado e cana. Página 04

Unidade do Procon de Cáceres atende
o consumidor no Ganha-Tempo

Página 03
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Tornozeleiras e a Lei

Café
da

Manhã

Os leitores deste e de outros
periódicos do patropi de repente
arregalaram os olhos para a noticia do dia,
de Marto Grosso, do Acre, do Ceará e
outros estados, onde gestores estaduais
decidiram de pleno ouvido a Assembléia
Legislativa, anunciar a cobrança diária do
uso de tornozeleira eletrônica a apenados
em regime semi-aberto e aberto, como
forma de monitoramento dos mesmos
extra-muros.
Muitos aplaudiram a ideia,
analisada friamente, boa, mesmo sem ser
51, porém, inconstitucional. Nem
precisaria ser um doutor em leis para
enxergar a falha, bastaria abrir a ainda
vigente Constituição Federal Brasileira,
em Art. 24, que cuida das competências
legislativas concorrentes, que serão
exercidas pela União, Estados-membros e
o Distrito Federal.
Numa breve leitura dos
dispositivos dessas leis estaduais
inovadoras, vislumbra-se sua natureza
geral, que se antecipa a qualquer espécie
normativa federal geral, de competência
vertical da União. Ora, a criação do
instituto da vigilância eletrônica em
presos é matéria gestada no Congresso
Nacional, como se pode perceber do
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados
nº 111 , de 2008 (PL nº 4.208 , de 2001, na
origem), que altera dispositivos do
Decreto-Lei nº 3.689 , de 3 de Outubro de
1941 Código de Processo Penal, relativos
à prisão processual, fiança, liberdade
provisória, demais medidas cautelares,
etc. SML, entendemos que apenas a LEP
(Lei de execuções penais) esclarece tudo,
senão vejamos: A Lei de Execução Penal
(n. 7.210/84) em seu Art. 2º reza que a
jurisdição penal dos Juízes e Tribunais da
Justiça ordinária, em todo o Território

EDITORIA

RÁDIOS E TVS
A Comissão de Seguridade Social e
Família da Câmara dos Deputados aprovou
projeto de lei que obriga as emissoras de
rádio e TV de todo o País, públicas e
estatais, a veicular campanhas de saúde
pública para informar sobre a existência de
epidemias. Nas concessões o poder pode
tudo, mas felizmente, no caso de jornais o
Leviatã dança, porque não dependemos de
concessão para funcionamento, então,
truco! Aqui é assim, pagou a gente publica
e o recado é geral.
CIDADES GÊMEAS
O advento de Cidades Gêmeas que alguns
rábulas atribuem a legislação recente,
remonta a 1947 como cidades-irmãs,
ratificado pelo Ministério da Integração
Nacional, consoante publicação no Diário
Oficial da União em 24 de março de 2014,
c/f Portaria N◦ 125 (de 21/03/2014), que
estabelece o conceito oficial de cidadesgêmeas, os critérios adotados em sua
definição, assim como a relação dos
municípios brasileiros que se enquadram
nesta terminologia.
RECICLAGENS
Motoristas que sofreram suspensão no
direito de dirigir já podem fazer o curso de
reciclagem por ensino à distância. O link
para acesso está disponível no site do
Departamento Estadual de Trânsito de
Mato Grosso (www.detran.mt.gov.br), em
Reciclagem EAD. Ao clicar no link, os
condutores terão a opção de escolha de
empresas nacionais que foram
credenciadas junto ao Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran) para a
realização do curso de reciclagem à
distância do Detran. Se presencial já tinha
problemas, imagine a distância.

Nacional, será exercida, no processo de
execução, na conformidade desta lei
federal e do Código de Processo Penal, e
não por afoita legislação estadual geral.
De acordo com a Constituição
Brasileira, o Estado é responsável pela
tutela das pessoas em condição de
apenamento, o que significa a
obrigatoriedade do ônus pelos
equipamentos de monitoramento
eletrônico, além de que é notória na
doutrina constitucional, que o juiz não
está obrigado a conhecer da legislação
estadual e municipal, assim como do
direito consuetudinário e comparado.
Enfim, devem os Estadosmembros serem impedidos de legislar
sobre matéria geral de execução penal, ao
arrepio da Constituição Federal de 1988,
prestigiando-se, por este modo, o caro
pacto federativo, que não pode receber

abalos em suas conquistas.
Outorga-se, assim, apenas à
União Federal a competência para legislar
sobre a utilização da vigilância eletrônica
para a fiscalização do cumprimento de
condições fixadas a presos, por meio das
chamadas tornozeleiras eletrônicas ou
qualquer outro equipamento similar de
tipo monitoração eletrônica da prisão ou
de benefício processual concedido.
Ninguém quer aqui criticar a
questão de segurança pública do ente
unitário federativo, apenas questionar a
clara inconstitucionalidade da pretensa lei
aberratia,
aventada por um poder
incompetente, comprovadamente
exclusivo da união. Se querem cobrar do
apenado pelas despesas gerais, que usem
dos meios legais, via legislativo federal e
sanção presidencial, o oposto, é nulo.

Caminhos para o sucesso e felicidade
Por muitas vezes, e não somente
para minhas esquipes de trabalho,
sempre que tenho oportunidade, passo a
seguinte mensagem: 'O Sucesso consiste
em você fazer o que gosta, acreditar no
que fez e persistir no que acredita'. Isso
porque o que tem valor de fato é chegar
no final do dia e sentir lá no seu âmago:
'Hoje fui feliz'. Se nos aprofundarmos
nesse mundo do bem-estar podemos
questionar o quanto os índices atuais que
medem a riqueza de um país estão
obsoletos. O que vale mesmo é o IFPÍndice de Felicidade Pessoal. Aquilo que
te faz feliz e que te impulsiona a sonhar, a
realizar, a contaminar seu ecossistema
com a sua felicidade.
Um dos pensadores que se
preocuparam com essa grande questão
da humanidade foi o Prêmio Nobel de
Literatura, filósofo, matemático e
escritor inglês Bertrand Russell. Na sua
obra clássica A Conquista da Felicidade
ele defendia que muitas pessoas
infelizes podem chegar a conquistar a
felicidade, se fizerem um esforço bemorientado.

CACERENSE DAS LETRAS
O escritor cacerense, Weslley R. Delcaro
lançará seu terceiro livro de nome "As
Reflexões de Pietro Frendler"
amanhã,(12). Delcaro que é cacerense,
mora hoje em Curitiba/PR desde 2011.
Formado em Enfermagem pela
Universidade do Estado de Mato Grosso.
Em 2015, lançou o pequeno romance O
Enigma da Gravidade, pela Editora
Scortecci, na Bienal do livro em SP.
PT SAUDAÇÕES
Rafael Costa foi eleito domingo último,
presidente do Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores de Cáceres
eleição de chapa única, com 108 votos e já
fala em construir uma boa chapa de
vereadores/as para as eleições municipais
do próximo e uma candidatura competitiva
para a prefeitura da cidade.
SELETIVA MPE/MT
Cáceres, Jauru, Porto Esperidião, Rio
Branco, Sapezal e Vila Bela da Santíssima
Trindade terão vagas para o concurso de
estagiários promovido pelo Ministério
Público do Estado de Mato para estudantes
de Direito. As inscrições são gratuitas e
poderão ser realizadas de 9 a 13 de
setembro de 2019, exclusivamente pela
internet, no site do MPMT e a seleção será
realizada em etapa única, consistente em
uma prova objetiva de múltipla escolha,
aplicada em 20 de outubro de 2019.

O ensaísta analisa os muitos
fatores que fazem o homem infeliz e
aqueles que devem se empenhar para
alcançar, de modo permanente, a tão
desejada felicidade, ainda que ao nosso
ver ela não seja de todo modo integral.
Por causa da tradicional espiritualidade
de alguns países orientais, a felicidade
alcançou um outro patamar em alguns
deles.
No longínquo e enigmático
Butão, há até o Ministério da Felicidade,
que procura planejar o bem-estar da
população de modo a alcançar o mais
alto estado de espírito para encontrar
alegria e satisfação. Criaram até o índice
de Felicidade Interna Bruta (FIB), pelo
qual o governo mede além do
desenvolvimento econômico
sustentável, a conservação do ambiente,
a preservação das tradições e até se o
governo é bondoso. Essa diretriz levou o
Butão a integrar as 10 nações mais
felizes do planeta. E isso sem ser rica
economicamente.
Em seu território, a violência é
muito baixa, não há mendigos e a fome

EXPEDIENTE

inexiste, sendo a maioria dos habitantes
vegetarianos. O pensamento dominante
é que a alegria do povo é o principal e
mais importante do que o
desenvolvimento econômico. Ele
contraria a lógica ocidental de que a
riqueza vem acima da felicidade. A
receita do encontro com a felicidade já
tinha sido resumida por Aristóteles
muitos séculos atrás, quando receitou
que “felicidade é ter algo o que fazer, ter
algo que amar e algo a esperar”.
Como grande pensador, o mestre
Buda disse “que não existe caminho para
felicidade e que ela é o caminho”. Entre
outros inúmeros pensamentos sobre o
tema ele declarou: “A felicidade não
depende do que você tem ou quem você
é. Só depende do que você pensa”. Aqui
fica um convite: Vamos fazer o que
gostamos sem nos influenciarmos com
os 'modelos' que a sociedade nos impõe?
Venha ser feliz!!!
***___Neide Montesano é CEO Grupo
Montesano e expert em sustentabilidade
regulatória e boas práticas de
desenvolvimento de negócios.
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LIXO ZERO

Equipe vai acompanhar alunos e professores da Escola do Guanabara, até a Dolina, visando sensibilizar o grupo para importância da conservação do bioma

Ação de Bichos visa conscientizar
sobre descarte de resíduos sólidos
Assessoria c/ Redação

Foto: Karol Garcia

O

Projeto Bichos do Pantanal,
juntamente com alunos das
escolas municipais de
Cáceres irá percorrer mais de 2 km
para coletar lixo acumulado na Orla
do Rio Paraguai, especificamente na
praia do Daveron e na trilha
ecológica da Baía do Malheiros
(Sicmatur), promovendo a reflexão
sobre o descarte correto de resíduos.
A atividade acontecerá das 7h30 às
9h30, no dia 21 de setembro, e é
gratuita.
A iniciativa faz parte do
"World Cleanup Day" ou Dia
Mundial da Limpeza, em português,
ação cívica que une 157 países em
todo o mundo e que ocorre
tradicionalmente no terceiro sábado
do mês de setembro.
A ação tem por objetivo
conscientizar a população mundial
acerca do descarte correto de
resíduos sólidos e a equipe do
Projeto Bichos do Pantanal, em mais
uma iniciativa patrocinada pela
Petrobras, através do Programa
Petrobras Socioambiental, não
poderia ficar de fora dessa,
argumenta a coordenação.
Antes disso, nesta quarta
feira, (11) das 7h30 às 10h30 , em

do Pantanal no período e mais de 23
mil de agosto 2018 até o momento.
Ao todo, 550 mil pessoas foram
mobilizadas com as atividades desde
a primeira edição. A área de atuação
do Bichos do Pantanal abrange o

GANHA-TEMPO

Procon de Cáceres continua
até sexta-feira com mutirão
Procon/MT c/ Redação

E

m comemoração aos 29 anos
do Código de Defesa do
Consumidor (Lei
8.078/1990), o Procon de Cáceres
soma forças junto a Secretaria
Adjunta de Proteção e Defesa do
Consumidor e prossegue o mutirão
iniciado na segunda feira, (9) até a
próxima sexta-feira (13)
a
negociação em versão online, cujo
objetivo visa atender consumidores
que possuem dívidas com bancos,
cartões e instituições que fornecem
crédito. A negociação será
exclusivamente online pela
plataforma www.consumidor.gov.br
.
A ação vai atender
consumidores que possuem dívidas
com bancos, cartões e instituições
que fornecem crédito. Durante a
semana de negociação, será possível
rever juros, parcelas e conseguir
facilidade nas condições de
pagamento de acordo com a
capacidade financeira do
consumidor.
P r o c o n s
d e
aproximadamente 30 municípios,
distribuídos por todas as regiões do
Estado, apoiam a ação,
intermediário no auxilio às pessoas
que não possuem computador e/ou
internet a elaborar a proposta de

Estudantes tem sido alvo da mobilização do grupo em MT

referencia ao Dia Nacional do
Cerrado, os coordenadores do
Bichos do Pantanal, irão
acompanhar os alunos e professores
da Escola Jardim Guanabara, até a
Dolina Água Milagrosa, com o
objetivo de sensibilizar os alunos
para a importância da conservação
do bioma Cerrado através da
conexão com a natureza.
Em sua segunda edição e

contando com o patrocínio da
Petrobras por meio do Programa
Petrobras Socioambiental, o Projeto
Bichos do Pantanal, gerido pelo
Instituto Sustentar de
Responsabilidade Socioambiental,
conquistou um prêmio e diversos
resultados positivos entre 2013 e
2015, especialmente com as ações de
educação ambiental, que
envolveram 44 mil crianças e jovens

CHÃO PRETO

Asfalto comunitário chega às
ruas da periferia de Cáceres
Assessoria

O

Programa de Asfalto
Comunitário (PASCOM),
com a participação da
comunidade já é uma realidade em
Cáceres. A pavimentação de
algumas ruas do bairro Santa
Efigênia já foi entregue e já estão na
lista (8), ruas para começar o
processo de pavimentação.
Para que o asfalto aconteça é
necessário que os moradores da rua
se reúnam entre si e que tenha setenta
por cento de adesão ao PASCOM.
Depois é marcado uma
reunião na Secretária de
Planejamento, localizada na
Prefeitura, onde a equipe se desloca
até o local e apresenta o Programa de
Asfalto Participativo, de acordo com
as orientações dos profissionais de
engenharia da Secretaria de Infra

município de Cáceres, o rio
Paraguai, a Estação Ecológica
Taiamã até Pacu Gordo, e também o
município de Porto Estrela, região
do entorno da Estação Ecológica da
Serra das Araras.

Estrutura e Logística que fazem uma
planilha de custo
O prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, explicou que o
dinheiro dos moradores
contribuintes, será para o pagar
somente o insumo asfáltico e a
prefeitura oferecerá a mão de obra, o
trabalho de engenharia, topografia e
maquinários para a execução dos
serviços.
“Nós compramos todos os
equipamentos necessários para que o
nosso asfalto tenha um custo de 40%
a menos do que o de uma
empreiteira”, finalizou Francis.
O morador da rua Martins
Wilhans, Leudson Galdino, disse
que apoia essa parceria e agradece a
Prefeitura por ter a oportunidade de
ver a sua rua asfaltada. “Eu sei que a
Foto: Assessoria

cidade tem uma baixa arrecadação e
que se formos esperar recursos
federais talvez nunca tenhamos o
asfalto e com essa parceria com a
Prefeitura o sonho pode tornar se
realidade”, afirmou o morador.
A secretária de
Planejamento, Nelci Eliete Longhi,
contou que o programa de asfalto
participativo é gerido pelo Fundo de
Desenvolvimento do Município, que
ele é quem gerencia o financeiro e
que é deliberativo. “O valor que os
munícipes depositam entram em
uma conta no banco com o nome da
rua.
Quem faz o pagamento dos
insumos é o Fundo. E a Prefeitura
está fechando uma negociação com
o banco para que o morador possa
financiar esse valor e pagar em
longas e suaves prestações”,
finalizou Nelci.

negociação da dívida, podendo estar
negociando. Cabe ressaltar que a
resposta para essas reclamações tem
prazo máximo de 10 dias, ao passo
que o(a) consumidor(a) tem que ter
e-mail ativo para receber a resposta
da empresa reclamada.
Conforme a Secretária
adjunta do Procon Estadual, Gisela
Simona, superendividamento afeta
famílias de todos os níveis
socioeconômicos e precisa ser
combatido em todas as frentes. E o
Procon, enquanto órgão de defesa e
proteção do consumidor, precisa
estar atento a esse problema e
promover ações de conscientização.
Ressalte-se que esse
mutirão, é uma oportunidade
fantástica aos credores, para suas
respectivas negociações, podendo
alcançar resultados de uma maneira
fácil e rápido. Qualquer dúvida,
consumidor poderá entrar em
contato com o Procon pelo telefone
3221-1100, ou até mesmo estar indo
ao órgão (Ganha Tempo) munido de
documentos.
Em Cáceres a unidade
Ganha-Tempo atende no horário das
8h00 às 18h00, de segunda à sextafeira, no antigo prédio do Clube
Humaitá na Rua Marechal Deodoro,
ao lado de Lojas Americanas.
Foto: JCC

Inadimplente pode procurar o Procon no Ganha-Tempo para maiores informações

Maquinário já trabalha na pavimentação das ruas do Sta. Efigênia
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CDP - LACERDA

Atualmente com quase 300 detentos, o CDP de Pontes e Lacerda conta com mais de 120 estudando e 65 trabalhando, assalariados na construção do semi-aberto

Perri e Fidélis acompanham
monitoramento em presídio
A
Assessoria

Foto: Max Aguiar

companhado do
desembargador Orlando
Perri, do juiz da Vara de
Execuções Penais de Cuiabá,
Geraldo Fidelis, e do juiz da
Comarca de Vila Bela Elmo Moraes,
o deputado Valmir Moretto visitou o
Centro de Detenção Provisória
(CDP) de Pontes e Lacerda, na
última quinta-feira (5).
Os representantes da Justiça
e da política local puderam
comprovar que a unidade faz um

trabalho diferenciado para
ressocialização dos encarcerados,
oferendo ensino escolar em dois
períodos e aperfeiçoamento da mão
de obra, com oficinas e hortas que
produzem para o município.
Atualmente com quase 300
detentos, o CDP de Pontes e Lacerda
conta com mais de 120 estudando e
65 trabalhando. Os reeducandos
ainda estão construindo um
alojamento que irá abrigar, no
período noturno, os presos que já

possuem o benefício do regime
semiaberto. "Aqui os presos poderão
dormir, enquanto de dia trabalham
fora da unidade. Veja bem, o prefeito
irá construir uma praça na cidade e
para economia, ele pode utilizar mão
de obra de detentos que estão no
semiaberto, pagando salário para a
família do preso, que assim está
sendo reinserido na sociedade.
Quebrando assim o o tabu que expresidiário não pode trabalhar,"
destacou o desembargador Orlando

VIDA BANDIDA

Homicida usuário de drogas foi
executado a tiros no pé da serra
Da Redação

A

violência do submundo do
narcotráfico, fez mais uma
vitima fatal na região de
Cáceres, com a morte a tiros domingo
último, do marginal Roni da Silva

Alvarenga, 25, em Mirassol D'Oeste,
abatido segundo consta pelo dono de
uma boca de fumo.
A vitima segundo testemunhas
e familiares, saiu de casa na manhã do
Foto: Reprodução

Vitima fatal Roni Alvarenga, tinha uma pregressa marginal

Autoridades são recepcionadas pelo prefeito Alcino Barcelos

domingo seguindo até o final da Rua
Sete, próximo ao local conhecido como
Pé da Serra, para um papo reto com um
traficante.
No desacerto do acerto, Roni
levou chumbo e foi socorrido por
parentes ao Hospital Samuel Greve, mas
não resistiu aos ferimentos das balas e
morreu praticamente ao dar entrada.
Aos policiais, um irmão e uma
irmã de Roni, disseram que o usuário de
drogas tinha uma vida desregrada,
t e m p o s a t r a s b a rg a n h a r a u m a
motocicleta por um revólver, que por
sua vez, foi trocado numa boca de fumo
por drogas.
Eles atribuíram a morte de
Roni, ao tráfico de drogas, embora
enquanto não se apure as causas e
autoria, fica meio complicado saber
realmente quem matou e porque, haja
vista a pregressa do morto, que segundo
o patuá registrado, tinha nos costados,
um homicídio, vários furtos, acusação
de receptação de objetos e crime de
drogas. A morte está sendo investigada
pelo setor do DHPP de Mirassol
D'Oeste.

Perri.
Ao ver as diversas
oportunidades que o reeducando tem
dentro da cadeia, Moretto confirmou
que dentro da penitenciária também
se combate o crime. "É com
trabalho, com aulas, é com
oportunidades, que vamos combater
a criminalidade dentro do presídio.
A profissionalização do
reeducando e a oferta de trabalho
enquanto está cumprindo pena de
restrição de liberdade, são as formas
mais inteligentes e eficientes de
combater o crime. Precisamos
humanizar para educar", defendeu o
deputado.
O prefeito Alcino Barcelos
agradeceu a visita do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização que
visitou Pontes e Lacerda e se
colocou a disposição para continuar

ajudando na causa da
ressocialização. "Aqui nós
acreditamos nos agentes do CDP e
sabemos que o trabalho oferecido lá
dentro ajuda muito a transformar os
homens para uma nova vida aqui
fora. Podem ter a certeza que a
prefeitura será parceira sempre no
processo de ressocialização dessas
pessoas", concluiu.
Vale ressaltar que além do
Judiciário, quem ajuda a alavancar
os trabalhos da unidade em Lacerda
é o Conselho de Segurança Pública,
que destina verba para a manutenção
das oficinas e da horta da unidade.
Outro fator importante a ser
destacado é que a unidade não está
super lotada, o que dá a oportunidade
de boa integração entre os detentos e
tira a pecha de que a cadeia é
universidade para o crime.

FACADAS E CANA

Preso em Salto do Céu falsário
que matou mulher no Paraná
PJC-MT c/ Redação
m homem condenado pela Justiça da
Comarca de Mamborê, Estado de
Paraná, pelo crime de homicídio
qualificado cometido contra sua esposa
Maria Helena Brunetta em 2006, foi preso
pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso,
na última sexta-feira (6), em uma
comunidade no município de Salto do Céu,
região de Cáceres. José Teófilo, 57, estava
com mandado de prisão por condenação à
pena definitiva de 18 anos de reclusão em
aberto, e foi preso pelos policiais civis da
Delegacia de Polícia de Rio Branco, após
informações repassadas pela Polícia Civil do
Paraná. Conforme se apurou, em Mamborê,
Teófilo era casado com Maria Helena
Brunetta, que foi assassinada a facadas na
madrugada do dia 7 de março de 2006. Dois
dias depois ele foi preso, como suspeito pelo
homicídio, porém liberado posteriormente,
fugiu para o Mato Grosso, trocando o nome
para José Bento da Silva, inclusive com novo
RG, CPF, título de eleitor, cartão SUS,
certidão de nascimento e carteira de trabalho
com este nome falso.
Passados 13 anos, e agora preso
novamente, José Teófilo foi autuado em
flagrante por falsidade ideológica e
falsificação de documento público, em razão
de tentar fraudar o Sistema de Previdência
Social.A prisão do homicida falsário se deu
após a equipe da Delegacia de Rio Branco
diligenciar informações do Paraná, com
objetivo de levantar o paradeiro do
procurado, o qual acabou descoberto na
comunidade rural denominada Salto das

U

Nuvens, quando se descobriu que ele estava
usando nome falso. Com base nos fatos e de
posse do mandado de prisão, os policiais
civis deslocaram-se até o endereço do
suspeito. Ao ser abordado, ele entregou os
documentos se identificando como nome
falso de José Bento da Silva. Entretanto na
ocasião, foi constatado se tratar de
documento falso, e dado cumprimento ao
mandado de prisão pelo crime de homicídio
qualificado.

O suspeito foi conduzido à
Delegacia de Polícia de Rio Branco,
interrogado e autuado em flagrante por
falsidade ideológica e falsificação de
documento público (por tentar driblar o
Sistema de Previdência Social, uma vez, que
requereu em março de 2018, o benefício de
aposentadoria junto ao INSS, no nome de
José Bento da Silva) e deverá ser recambiado
até Mamborê, para responder pela morte de
sua esposa.
Foto: PJC-PR

José Teófilo, deverá ser recambiado para Mamborê (PR) nos próximos dias
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INCENDIOS FLORESTAIS

Medida autoriza a adotação de ações necessárias à prevenção e combate aos incêndios e à manutenção dos serviços públicos nas áreas de queimadas

Governo decreta situação de
emergência por 60 dias em MT
Secom/MT c/ Redação
Foto: Marcos Vergueiro

medidas, a aquisição de bens e
materiais mediante dispensa de
licitação, conforme preceitua o
artigo 24, IV, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993,
respeitados os requisitos
constantes do artigo 26 da
mesma lei, entre outros. O
decreto tem duração de 60 dias
podendo ser prorrogado por
igual período.
De acordo com os
dados oficiais, Mato Grosso
registrou 8.030 focos de calor
em agosto deste ano, um
crescimento de 230% em
relação ao mesmo período de
2018, tendo como base, os
dados do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe).
Além disso, outro fator que
Intensidade de focos de incendios levaram Mauro Mendes a adotar medida

O

governador Mauro
Mendes assinou, na
segunda-feira (9), o
decreto de situação de
emergência no âmbito do
Estado, em decorrência dos
incêndios florestais. A
motivação para decretar a
situação é pelo aumento no

número de queimadas e pelas
condições climáticas
propiciarem a propagação do
fogo.
Além disso, para os
próximos 20 dias, não há
previsão de chuvas para Mato
Grosso, conforme informações
do Instituto Nacional de

agrava ainda mais essa
situação é que o Estado passa
por um período de estiagem de
4 meses, em diversas regiões,
como é o caso do Vale do Rio
Cuiabá e região oeste de
Cáceres. Somado a isso, há o
registro de baixa umidade
relativa do ar no período,
variando entre 7% e 20%,
situação que é considerada
crítica e que aumenta o risco de
incêndios florestais, danos a
saúde, sobretudo de jovens e
idosos.
Todas essas condições
têm causado danos ambientais
e materiais, agravando à saúde
da população e trazendo
prejuízos econômicos e
sociais.

PATRULHA CIDADÃ

Lançado aplicativo para
denunciar falhas na cidade

Meteorologia. Com a medida,
o governo está autorizado a
adotar ações necessárias à
prevenção e combate aos
incêndios e à manutenção dos Reportagem local
serviços públicos nas áreas
estores, secretários,
atingidas pelas queimadas.
representante do Poder
Judiciário, servidores e
Pelo decreto está
autorizada, entre outras imprensa conheceram na manhã

G

de ontem, o Aplicativo Patrulha
Cidadã, apresentado no gabinete
do prefeito Francis Maris, onde
os presentes puderam esclarecer
dúvidas sobre o funcionamento
do dispositivo.
Conforme apresentado, o
aplicativo visa propiciar aos
munícipes o empoderamento de
fazer registros através de fotos
com denúncias nas mais variadas
situações, a exemplo infração de
trânsito, falta de iluminação
pública, terreno sujo, animais
solto na pista, foco de dengue,
atendimento em postos de saúde,
semáforo com defeito, bueiros
entupidos, boca de fumo,
enchente, violência a idosos,
q u e i m a d a s ,
contravenção/crimes, etc. Assim
que registradas essas denúncias

são direcionados ao órgão
competente para se tomarem as
providências cabíveis.
O diferencial do
aplicativo Patrulha Cidadã, é que
através dele, o munícipe pode
realizar sua denúncia em diversas
áreas, sendo um canal direto com
o órgão responsável, levando
assim ao poder público, ressalta
Claudio Cordeiro, criador do
aplicativo.
Para o prefeito Francis
Maris o aplicativo Patrulha
Cidadã surge do entendimento de
alinhar os trabalhos do poder
público direto com a
comunidade, trabalhando em
busca de um único propósito de
proporcionar a população, uma
melhor prestação de serviços. "A
comunidade cacerense ganha
esse mais novo instrumento de
denúncias e as expectativas são
positivas quanto aos resultados”,
finalizou.
Foto: Divulgação

Claudio Cordeiro, criador do aplicativo
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FOGO NA SEDUC

O fogo começou por volta das 16 horas. Funcionários estavam trabalhando no DMP no momento do ocorrido, mas conseguiram sair rapidamente

Prédio atingido por incêndio
corre risco de desabamento

O.D c/ Redação

Foto: Rogério Florentino

Fogo começou por volta das 16 horas e só foi debelado as primeiras horas de ontem

A

tingido por um
incêndio de grandes
proporções na tarde de
anteontem, adentrando a noite
por cerca de dez horas, o prédio

do Departamento de Materiais
e Patrimônio (DMP) da
Secretaria de Estado de
Educação (Seduc), no Centro
de Cuiabá, corre risco de

desabamento e já se encontra
isolado.
O tenente do Corpo de
Bombeiros, Cleberson
Nogueira, explicou ao Olhar

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Direto que toda estrutura que
sofre com calor tem essa
ameaça. Entretanto, um laudo
técnico deverá ser emitido nos
próximos dias para comprovar
a situação.
“Toda estrutura que
sofre com calor, há risco, mas a
gente precisa de um laudo
técnico para comprovar isso.
Precisamos de um engenheiro
para analisar a estrutura. Esse
laudo técnico pode vir da
Defesa Civil”, disse.
Segundo o militar,
foram dez horas ininterruptas
de combate ao incêndio com
15 bombeiros. Também foram
utilizados 100 mil litros de
água, quatro viaturas e dois
caminhões pipa.
O trabalho foi árduo, já
que existia muito material
combustível estocado no
imóvel.
O fogo começou por
volta das 16 horas.

Funcionários estavam
trabalhando no DMP no
momento do ocorrido, mas
conseguiram sair rapidamente.
A assessoria de imprensa da
Pasta informou que ninguém
ficou ferido.
Entre os materiais
perdidos no local estão livros
didáticos, que estavam
armazenados.
Móveis que também
ficavam no departamento
também foram destruídos. A
rua precisou ser fechada para o
trabalho do Corpo de
Bombeiros.
O Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) esteve no
local de forma preventiva, mas
ninguém precisou de
atendimento médico.
A Polícia Civil
informou que a 2ª Delegacia de
Polícia Civil de Carumbé irá
investigar o caso.

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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FINAL SEM PENA

Sem grana, cheio de problemas, alternativa honrosa é terminar a copinha com dignidade e fazer uma reestruturação para o ano que vem, diz o treinador

Após cinco derrotas, Galo
foi eliminado da Copa MT
A

S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

goleada que levou do
Luverdense no último
sábado, resultou na
eliminação do Sinop Futebol
Clube da Copa Mato Grosso
que perdeu as cinco partidas
que disputou e mesmo que
vença as duas restantes não
consegue mais ficar no grupo
dos 4 que avançam de fase.
Ao final da partida, em
Lucas do Rio Verde o técnico
do Sinop, Willian Araújo (que
dirige a equipe há menos de 40
dias), criticou a arbitragem.
Para Araújo,

principalmente no lance do
primeiro gol (no finalzinho do
primeiro tempo), ele diz estar
convicto que a bola não entrou.
“Não quero aqui
desmerecer a vitória do
Luverdense, mas até sofrermos
o primeiro gol, a gente tinha o
jogo equilibrado.
Ao meu ver, o nosso
zagueiro tirou a bola antes de
ela entrar, mas mesmo assim a
arbitragem deu o gol. Esse foi
um lance determinante para o
resultado final”, avaliou.
O treinador também

lamentou a desclassificação
precoce da equipe no
campeonato.
“Esse não tem sido um
bom ano para o Sinop. Estamos
passado por várias
dificuldades. Hoje precisamos
improvisar em algumas
posições, estamos sem
recursos para contratar,
perdemos jogadores por lesão
e não tem muito o que fazer.
Agora é procurar
terminar a copinha com
dignidade e fazer uma
reestruturação para o ano que

HOJE NA ARENA

Cuiabá decide vaga para
avançar na Copa Verde
Da Redação

O

calendário de
competições vai judiar
o Cuiabá nesta semana.
O elenco chegou de Ponta
Grossa (PR), onde perdeu por 2
a 1 para o Operário no final de
semana, tem compromisso na
quarta-feira pela Copa Verde e
retorna ao sul em seguida para
enfrentar o Paraná pela 22ª

r o d a d a d o C a m p e o n a t o Copa Verde. No jogo de ida,
Brasileiro da Série B, no no Mato Grosso do Sul, a
partida terminou empatada em
sábado.
O time, que se não 1 a 1. Na Arena Pantanal, o
tivesse compromisso no meio Dourado precisa vencer para
de semana poderia descansar avançar até a semifinal.
Para isso, o técnico
no sul, chegou anteontem ao
Mato Grosso e joga nesta Itamar Schülle começa a
quarta-feira contra o Costa preparar o time hoje. Como a
Rica pelas quartas de final da prioridade é a Série B, o
treinador deve entrar em
campo com um time
alternativo reforçado pelo
atacante Júnior Todinho e elo
volante Escobar, que levaram o
terceiro cartão amarelo e que
estão suspensos para o jogo
contra o Paraná.
Terminado o jogo, o
Cuiabá vira a chave e se
concentra na Série B. Schülle
deve comandar um
treinamento na quinta-feira e
depois embarcar para Curitiba
onde joga sábado na Vila
Capanema contra o Paraná. O
jogo é decisivo para os times,
que buscam acesso ao G4. O
Cuiabá está em 7º lugar com 31
pontos e o Paraná está em 6º
Maratona de jogos castiga o Dourado nesta altura do campeonato
com 32.

Sinop foi rebaixado da série D e eliminado da Copa Federação

vem” finalizou o treinador.
No primeiro semestre, o
Sinop foi eliminado do matogrossense e também do
Campeonato Brasileiro da

Série D.
Em agosto, foi
eliminado pelo Costa Rica
(MS) da Copa Verde.

Foto: Assessoria
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Lambari D´Oeste – MT, 09 de Setembro de 2019.
OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA
PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS E
DEFICIÊNTES
A empresa COOPERB, localizada na Rodovia MT 170, KM 60,
Anexo I, Parque Industrial de Lambari D´Oeste – MT,
Comunica a todos, que estão abertas vagas exclusivas para
PNE's e PCD's - Pessoas com deficiência, acima de 18 anos
para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem procurar o RH da empresa de segunda a
sexta – feira das 07:00 ás 16:00 ou entrar em Contato pelo
Telefone: (65) 3228-1900 (Lambari D'Oeste) ou (65) 32417800 (Mirassol D'Oeste) ou e-mail:
elaine.munizrh@gmail.com, tatiana.rh@cooperb.com.br e
rh.filial@cooperb.com.br
Venha fazer parte da nossa equipe.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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********************
Um click super fofo ao gatinho João
Felipe que apagou ontem mais uma
velinha e recebeu o carinho mais que
especial dos familiares e amiguinhos.
Que a saúde, o amor e a felicidade sejam
uma constante em sua vida. Beijinhos
com votos de felicidades!

By Rosane Michels

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

Esotérico
O Sol em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de mudanças
positivas em sua rotina,
especialmente de trabalho. É
possível que você receba uma boa
proposta para fazer parte de uma nova
equipe de trabalho. Dia ótimo para cuidar
da saúde.

O Sol em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de
interiorização e
transformação de alguns
sentimentos, que serão deixados para trás.
O período, que dura poucos dias, é
altamente benéfico para começar um bom
programa para equilíbrio da saúde global.

O Sol em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de
movimento em seu coração.
O período, que dura poucos
dias, pode estar relacionado com um
romance, que começa a ficar mais sério
pelas mudanças que tem trazido à sua
vida. Voce estará ainda mais intenso.

O Sol em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de
movimento positivo na vida
social e aproximação de
amigos antigos. O período, que dura
alguns dias, pode indicar a concretização
de um novo contrato, que trará mudanças
importantes em sua vida.

O Sol em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de mudanças
importantes e positivas em
sua vida doméstica e/ou
familiar. Você pode decidir mudar, vender
ou reformar sua casa. Mas pode também
adquirir um novo imóvel de família.

O Sol em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de mudanças
positivas em projetos
profissionais e planos de negócios, que
começam a ser colocados em prática. Um
novo projeto pode ser aprovado, trazendo
as mudanças esperadas à sua carreira.

O Sol em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de boas
negociações e acordos, bons
resultados em reuniões de
negócios e boa comunicação. O período
pode envolver a negociação de um novo
projeto ou contrato, que será firmado
rapidamente.

O Sol em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em seu signo
indicando dias de mudanças
positivas em projetos de
médio prazo, especialmente se estiver
envolvido com viagens e contato com
estrangeiros. O período, que dura poucos
dias, pode indicar mudanças na filosofia
de vida.

O Sol em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de boas
novidades nas finanças. Um
projeto ou contrato,
envolvendo o aumento de sua renda ou
lucros, pode ser firmado e assinado. A
promessa é de mudanças positivas em sua
vida material e financeira.

O Sol em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida social.
Com a sensualidade acima da média, você vai
priorizar a intimidade com seu amor, a
qualquer compromisso. Dias ótimos para
novos investimentos financeiros.

O Sol em seu signo começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de mudanças
positivas em sua vida
pessoal e/ou profissional. O
período, que dura poucos dias, pode estar
relacionado com uma mudança interior,
no plano das emoções, que promoverá
mudanças em sua vida prática.

O Sol em Virgem começa a
receber um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio
indicando dias de
movimento intenso e
positivo na vida social e nos
relacionamentos, pessoais ou
profissionais, que passam por um
momento de mudanças positivas. Você
estará mais interiorizado, sério e intenso.

Um dia repleto de paz e harmonia ao boníssimo Bispo Dom
José Vieira que todos os dias acompanha o nosso matutino.

Em destaque a empresária Beatriz
Tavares, proprietária da Casa Marquesa,
que está ampliando seu empreendimento
e em breve estará atendendo num espaço
ainda mais aconchegante. Aguardem,
vale conferir.

Charme, simpatia e elegância fazem parte da personalidade
da querida Jaqueline Faria a quem desejamos uma excelente
quarta-feira. Grande beijo!

