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ELEIÇÕES 2018
Para a emissão, eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral, sem débitos pendentes, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais

Encerra-se nesta 5ª feira prazo
para requerer a 2ª via do título
Foto: JCC

Termina nesta quinta-feira (27), dez dias antes do primeiro turno
do pleito, o prazo para o eleitor solicitar a segunda via do título no cartório
eleitoral da zona onde está cadastrado. O título entretanto, não é o único
documento que possibilita a participação nas eleições podendo o eleitor
apresentar à mesa de votação qualquer documento oficial com foto.
Página 04

MULAS NO MOCÓ

Militares derrubam tráfico
varejista na Vila Mariana
Foto: PM/MT

Em Cáceres pedido pode ser feito no cartório da 6ª ZE

GESTÃO SUSPEITA

Agentes públicos tem bens
indisponíveis pela justiça

Traficantes foram detidos num barraco da Vila Mariana

Nem patrulhamento por ruas do bairro Marajoara, a GUPM do
6°BPM/6°Comando Regional de Cáceres após diligenciar suspeitos
próximos a Escola Isabel Campos, deteve uma menor com porções de
cocaína e na fuga do parceiro da mulinha, logrou deter outros dois
traficantes num mocó das imediações. Com eles, mais porções de droga e
dinheiro do tráfico varejista. Página 03

Foto: Arquivo

O MPF, unidade de
Cáceres garantiu, perante a
Justiça Federal a
indisponibilidade de bens do
prefeito Francis, do ex-secretário
de saúde Roger Pereira e da
servidora pública Evanilda Costa
do Nascimento, processados por
atos de improbidade
administrativa por
irregularidades relativas ao
desvio de função dos agentes de
combate às endemias do
município.

DEMOROU

Gambá vai pra cadeia
após cometer 27 furtos
Foto: Reprodução

Página 03
Paço municipal de Cáceres, alvo do MPF/MT

SEMANA DO TRÂNSITO

Supermercados Juba acelera
conscientização em campanha

Wellington Assis de Paula, vulgo Gambá, ladrão contumaz

Até que enfim, a justiça decidiu manter preso Wellington Assis de
Paula, vulgo Gambá, 18, acusado de envolvimento em diversos furtos em
Poconé. O ladrão tinha sido liberado no dia 14 deste mês e quando menor
de idade, registrou 26 passagens por pequenos furtos. Agora, maior de
idade e com condenações recentes por furtos, deverá ficar boa temporada
atrás das grades. Página 04

Foto: Assessoria

Como na maioria dos eventos de
ordem social em defesa da paz e da vida, o
grupo Juba (Supermercados) se mantém
presente em Cáceres e na Semana Nacional
do Trânsito, não foi diferente. De 18 a 24
deste mês em Cáceres, a campanha com
objetivo de sensibilizar e conscientizar a
população de Cáceres sobre os altos
índices de mortes e feridos em ruas e
rodovias, contou com a parceria Juba, na
linha de frente. Página 03
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Campanha radicalizou para conscientizar as pessoas
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O Roto e o Esfarrapado
SEM CADEIA
Desde o último sábado (22), candidatos a
cargos eletivos nas eleições de outubro não
poderão ser presos, a menos que seja em
flagrante. A Lei Eleitoral veda prisões nos 15
dias anteriores à eleição. Após o primeiro
turno, no dia 7 de outubro, a restrição valerá
apenas para os candidatos que forem disputar o
segundo turno. Azar dos que acreditaram que
iam pro segundo round da luta e beijaram a
lona antes da hora, agora é ficar antenado até
dia 9 porque o galo cantou depois das 48 horas
pós eleição, a carruagem vira abóbora e os
gatos e gatas borrralheiros, (as) ficam no preju.
LIVRES PRÁ VOTAR
A Lei Eleitoral também proíbe a prisão de
eleitores, mas somente cinco dias antes do
pleito, ou seja, a partir de 2 de outubro, os
eleitores só podem ser presos em flagrante ou
para cumprir sentença condenatória por crime
inafiançável. A regra vale até 48 horas após a
votação. Como eleitor só serve mesmo pra
votar e acreditar nas promessas dos bacanas, o
negócio é segurar as pontas até o dia 2, botar
pra quebrar e deixa a conta pra depois, vai
gastar o bereré que o candidato deu em troca do
voto, só não vale falar demais e suave na nave,
que o flagrante relaxa na quarta feira e não é de
cinzas.
PONTE DE RETALHOS
Moradores de comunidades rurais, em
Rondonópolis e Pedra Preta, colocaram tábuas
em pontes danificadas e criaram um desvio em
uma estrada de terra por causa das más
condições de trafegabilidade das pontes de
madeira. As estruturas estão danificadas e é
impossível trafegar pelas vias.Segundo os
moradores ponte está danificada há quatro
meses. As famílias atravessam a ponte com os
estudantes para que as crianças possam ir até a
escola e a gente indaga: cadê os R$ 21 bilhões e
600 milhões que o impostômetro registra em
Mato Grosso apenas este ano? Negócio
seguinte, dinheiro tem e muito, o que falta é
vergonha dos governantes.
ÁRVORE E PEDRAS
Falar em descaso, falta de atenção com a coisa
pública, nem sempre culpa do prefeito que não
tem bola de cristal ou mil olhos, mas de
comandados, que ganham dinheiro público e
fazem serviços nas coxas. Fim de semana caiu
um galho de uma árvore aqui na Rua Coronel
Ponce obstruindo 60% da rua e o trem ficou lá
por três dias sem que ninguém tomasse
providencias, um absurdo, a gente vendo a
hora de um acidente. E pra calçar com cuspe a
bagunça, as pedras sextavadas da rua, muitas
soltas depois que fizeram um serviço de rede
de água. Atrás de gatos, ficou a cachorrada do
serviço de terceira qualidade, só faltando
agora São Pedro abrir com força as torneiras do
céu pra isso aqui ficar um inferno.
NOVO ENDEREÇO
A Coordenadoria de Vigilância Sanitária em
Saúde já está atendendo em novo endereço, no
bairro Monte Verde, Rua Olavo Bilac, número
01, quadra 05, próximo à Igreja São Judas
Tadeu. Os horários de atendimentos
permanecem os mesmos, das 7h00 às 11h00 e
das 13h00 às 17h00. Mais informações podem
ser obtidas no telefone 3223-0007.
BLITZ & BAGUNÇA
Uma blitz da Lei Seca realizada pela Polícia
Militar no final da tarde do último domingo na
rodovia MT-251, entre Cuiabá e Chapada dos
Guimarães, gerou um congestionamento de
cerca de 20 quilômetros e por pouco não gerou
uma tragédia com a revolta dos motoristas que
chegaram a ficar cerca de quatro horas parados
na fila. Não se discute a importância da
fiscalização dos motoristas, entretanto o que,
se espera, é que as próximas sejam feitas com
maior profissionalismo e menos
sensacionalismo por parte da cúpula da PM no
Estado.

A gente paga caro pelo espaço
nobre do horário eleitoral, dito gratuito
pelos folgados ditos representantes do
povo, os políticos, que em sua grande
maioria, representam seus próprios
interesses, gastando polpudos
vencimentos pagos pelos nossos impostos
e ainda usam este espaço da mídia para
troca de acusações mutuas, já que poucos
são os que não tem culpa no cartório. É um
show de baixaria, lavagem de roupa suja,
que pouco interessa ao eleitor, que deveria
sim, já que é ele quem paga pelo horário,
ouvir propostas dos candidatos.
Teve um prefeito de Mato Grosso,
que escalado pra bate pau por um
candidato, saiu fora do jogo e agiu bem ao
dizer que não iria entrar na onda de
acusações, a guiza dos perfis beligerantes
do amigo e desafetos, no que
convenhamos, está certíssimo. Como bem
disse este prefeito, que já deve ter sido alvo
do estilingue e hoje como vidraça levaria
chumbo de balas perdidas, ninguém quer
saber quem está com raiva do outro, se
eram aliados e brigaram, quem vai chutar a
canela do outro.
Verdade, amigos, o eleitor gostaria
que ambos, cada qual no seu horário,
apresentasse propostas, o que se pretende
fazer, quais são as idéias para fazer frente a
tantos problemas e não, acusações
recíprocas, se querem medir forças, vão
prum ringue.
Se não tiveram educação de pai e
mãe dignos, que se escusem de palavrões,
veja o caso de um presidenciável atual, que
a cada acusação feita aos adversários, cai
ainda mais nas pesquisas. Seja vidraça
(postulante a reeleição) ou não, estilingue
ficaria bem pra molecada dos anos 80 lá no
sitio caçando calangos, nunca pra
marmanjos, sem propostas, exceto
fanfarronices.
Ó b v io , q u e o p o v o s en te

necessidade de um líder que lhes dê ao
menos uma luz no fim do túnel, já que
caudilhos tipo Vargas, Brizola, Adhemar e
Janio, não existem mais, não se criam,
eles, nascem e há décadas, saíram de linha.
Infelizmente, os boca-sujas gravatinhas
não devem merecer a confiança do eleitor
trabalhador sério de 44 horas semanais e
salário de fome, quiçá por isso, desligando
a TV no horário eleitoral, que só não é mais
chulo, porque um expertise cortou o
microfone de alguns candidatos e a gente
sabe porque.
Quando não é a troca de ofensas,
são promessas ridículas, que vou fazer isso
e aquilo, quando muitos deles, esteve e
está no poder há várias legislaturas e não
fizeram nada, além das repetitivas
promessas de agora.
A industria do ódio massificada
por tendenciosas mídias, redes sociais
anti-sociais, e adotadas por alguns
políticos, nada traz de proveitoso aos

candidatos e eleitores, à democracia, à
nação, pelo contrário, cria situações
perigosas, contaminando também
incautos eleitores, como o recente caso de
um candidato alvo de ofensas em Cáceres
no último final de semana.
Claro que não estamos aqui pra
tirar ou por razão em fulano ou sicrano,
apenas pra mostrar que o clima anda meio
tenso, poucos se respeitam, as leis são
muito flexíveis, não existe cartão amarelo
ou vermelho neste show de pugilatos
verbais, uma hora, a coisa explode, como
já explodiu e não adianta procurar
culpados.
Concluindo, fica aqui nossa
sugestão para que as autoridades afins,
consoante a legislação vigente, que
cediço, não tolera propaganda que
caluniar, difamar ou injuriar quaisquer
pessoas, bem como órgãos ou entidades
que exerçam autoridade pública, simples
não?

Nosso Futuro é Agro
O Brasil ficou muito atrás de
vários países em tecnologia: Coréia,
Japão, Alemanha, frança e USA. Não
temos capital para acompanhar estes
países. Mas sabemos bem que qualquer
destes países muito adiantados em
tecnologia não possui algo que o Brasil
tem que é a extensão de terras
agriculturáveis. O nosso mundo vem ano
a ano crescendo em população e para isto
existe a necessidade de alimentá-los.
Dentro dessa premissa, incluímos não só
alimentos para seres humanos, bem
como produtos para as necessidades
básicas de todos.
Vamos colocar alguns exemplos
aqui para podermos entender: enquanto
qualquer país que já tenha adquirido
excelente grau tecnológico necessita de
papel e esse item é derivado de madeira,
temos que estabelecer uma comparação:
enquanto que uma madeira na região
norte do planeta onde estão Alemanha,
USA, França, Japão, Coréia para ser
colhida precisa de 20 anos, em nosso

pais a madeira para celulose somente
precisa de 8 anos e imaginem nossa
extensão territorial comparada a estes
países. Hoje o Brasil já é referencia
mundial em celulose, mas poderíamos
ser 10 vezes mais competitivos se
tivéssemos um governo preocupada com
a sua indústria.
Poderíamos abastecer o mundo
não só com celulose, mas também com
papel, assim criaríamos mais ou menos
10 milhões de empregos com um
planejamento de 5 a 6 anos. Hoje o Brasil
produz 180 milhões de toneladas de soja,
isto sem estradas, sem ferrovias e sem
rodovias, se houvesse um bom governo,
onde ao invés de roubar o dinheiro
publico tivesse uma administração de
planejamento, sem propinas, sem
roubalheiras, temos a certeza de que
poderíamos chegar em poucos anos a
400 milhões de toneladas de soja e
teríamos 40% do comércio mundial de
grãos usando o mesmo caminho.
Podemos exemplificar ainda
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mais quando verificamos a carência de
países que não apresentam uma
independência em combustíveis e estão
a procura de combustíveis não
poluentes. Nosso país é o único do
planeta terra que pode suprir grande
parte desta necessidade, pois temos terra
e tecnologia para plantar e produzir
etanol, sendo este para atender o nosso
consumo e para exportação. Precisamos
somente de planejamento e seriedade
para estarmos num sistema de pleno
emprego em poucos anos. Isso tudo
mostra como para o Brasil nada é tão
difícil de melhorar, uma vez que temos
recursos naturais e terras agricultáveis,
além de tecnologia de ponta.
O que nos falta no momento é um
plano de governo que priorize os
brasileiros e a indústria instalada capaz
de gerar empregos e que conduza o País
apenas com coragem e seriedade.
***___J.A.Puppio é engenheiro,
empresário e autor do livro “Impossível
é o que não se tentou”

Rosane Michels - Editora
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IMPROBIDADE

Inquérito civil apontou que agentes de combate às endemias estariam em desempenho de funções em atividades de natureza meramente administrativa

Justiça indisponibiliza bens de
prefeito, secretário e servidora
O
Assessoria MPF

Foto: Ascom/MPF-MT

Ministério Público
Federal em Mato Grosso,
por meio da unidade em
Cáceres, garantiu, perante a
Justiça Federal a
indisponibilidade de bens de
Francis Maris Cruz, prefeito de
Cáceres, de Roger Alessandro
Rodrigues Pereira, ex-secretário
Municipal de Saúde de Cáceres, e
de Evanilda Costa do
Nascimento, servidora pública
municipal. Os referidos agentes
públicos estão sendo processados
por atos de improbidade
administrativa por
irregularidades relativas ao
desvio de função dos agentes de
combate às endemias do
município.
De acordo com inquérito
civil instaurado pelo MPF, alguns
Agentes de Combate às
Endemias da Prefeitura de
Cáceres estariam em
desempenho de funções
completamente estranhas àquelas
inerentes ao referido cargo,
exercendo atividades de natureza
meramente administrativa e, no

há fortes indícios de que os
requeridos praticaram condutas
que causaram ao erário prejuízo
diante da acumulação de cargos e
remuneração de forma indevida.
Dessa forma, a Justiça

determinou a indisponibilidade
dos bens de Francis Maris Cruz e
Roger Alessandro Rodrigues
Pereira no valor de R$
630.324,50, e de Evanilda Costa
Nascimento, de R$ 92.089,65.

TRÁFICO FORMIGA

Polícia acaba com farra de
droga no mocó de varejista
Da Redação

N

Unidade do Ministério Público Federal em Cáceres

caso da requerida Evanilda Costa
do Nascimento, cumulando
ilegalmente cargos com as
respectivas remunerações.
No curso da investigação,
foi apurado que Evanilda foi
nomeada como agente de
combate à endemias e exercia
concomitantemente o cargo de
coordenadora de Vigilância em

Saúde, cumulando as duas
remunerações. Os requeridos
Roger e Francis, como gestores
do município, promoveram a
prática do desvio de função e, por
isso, foram notificados quanto à
irregularidade, mas não tomaram
qualquer providência.
A Justiça Federal, na
decisão, afirma que no inquérito

CONSCIENTIZAÇÃO

Campanha de trânsito contou
com adesão especial do Juba

em patrulhamento por ruas
do bairro Marajoara na
última segunda feira em
Cáceres, a GUPM do
6°BPM/6°Comando Regional por
volta das 19h45, avistou próximo a
escola Isabel Campos, um casal em
atitudes suspeitas e no momento em
que o individuo R.S.C.J, 25
percebeu que seria abordado, passou
um objeto para a menor P.V.A de 15
anos e empreendeu fuga.
Ao verificar o objeto
deixado pelo suspeito foi constatado
que se tratava de um invólucro
contendo Sete porções de substância
análoga a pasta base de cocaína. A
GUPM realizou diligências e
conseguiu localizar o endereço da
residência do suspeito no bairro Vila
Mariana e na boca, flagrou outros
dois meliantes, W.U.L, 24 e B.A.S,
29, ambos com passagens policiais.
Na busca pessoal foi

localizado com o suspeito B.A.S 13
porções de substância análoga a
cocaína e R$ 35,00 reais em
dinheiro, sendo que num baculejo na
casa-mocó, os policiais encontraram
um tablete de tamanho médio com
aproximadamente 78 gramas de
substância análoga a pasta base de
cocaína e R$ 100,00 reais em
espécie, juntamente com um linha de
cor vermelha, mesma cor utilizada
nas trouxinhas que estavam com
suspeito R.S.C.J.
To d a a c a m b a d a f o i
grampeada e ganhou carona de
camburão até o CISC, com exceção
do traficante fujão, que havia
dispensado a droga com a sua pivete
de 15 anos e já no submundo do
crime.
Os maiores foram autuados
em flagrante por tráfico de
entorpecentes e a menor
posteriormente foi dispensada.
Foto: PM/MT

Assessoria

C

om objetivo de sensibilizar e
conscientizar toda a
população de Cáceres sobre
os altos índices de mortes e feridos
em ruas e rodovias brasileiras,
principalmente no município, o
DETRAN de Mato Grosso, através
da Quarta CIRETRAN e órgãos de
trânsito sediados na cidade, com
apoio de parceiros, realizaram de 18
a 24 de setembro, a Semana
Nacional de Trânsito.
Uma das estratégias da ação
visando diminuir o número
alarmante de acidentes e vidas
ceifadas no trânsito, foi a de alertar
os condutores, através de uma forma
curiosa de conscientização.
Segundo o Chefe da Quarta
CIRETRAN, Marcos Ribeiro,

diversos veículos totalmente
destruídos em acidentes foram
espalhados em vários pontos da
cidade com faixas de alerta. “São
locais de fluxo intenso de carros,
motos, bicicletas e pedestres, e isto
causa um impacto, um espanto nas
pessoas, e esta foi realmente nossa
intenção”, pontuou Marcos.
Ele ainda informou que o
Juba Supermercados foi um dos
parceiros deste evento e patrocinou
todos os banners anexados aos
veículos utilizados na realização.
Para o Diretor Administrativo do
Grupo Juba, Mirko Ribeiro, esta
campanha vem ao encontro das
ações de responsabilidade social
desenvolvidas por suas empresas.
O diretor explica que um dos
Foto: Assessoria

temas apresentados na Semana
Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho - SIPAT envolveu a
conscientização no trânsito.
“Empregamos mais de 600 pessoas
em toda região, muitos são
condutores de carros e motos, a
humanização do trânsito também
depende deles, da forma que se
comportam, por isso trabalhamos o
tema na nossa SIPAT”, observou
Mirko.
Para ele, a forma adotada
pelo DETRAN além de impactar os
motoristas, desperta a necessidade
na mudança da condução dos
veículos e atitudes no trânsito.
“Ficamos muito felizes em
participar desta campanha. O Juba
sempre vai estar presente neste tipo
de realização, pois ela ajudaa
humanizar o trânsito e a preservar
vidas”, finalizou Mirko.

Mulas do varejo estavam no mocó da Vila Mariana

Para Miko (Juba) campanha focou humanização do setor
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DROGA NA VAN

Flagrados numa Van com droga na bagagem, os menores assumiram a bronca e disseram que estavam rumando para Rondonópolis para vender a maconha

Pivetes são detidos com xibaba
da fronteira para Rondonópolis
F.A c/ Redação
Foto: PM/MT

onde iriam comercializar o
entorpecente.
A polícia Militar acionou
o Conselho Tutelar, que se fez
presente para acompanhar a
confecção do Boletim de

Ocorrência e posterior
encaminhamento dos mesmos,
juntamente com material
apreendido, para Delegacia de
Polícia Civil de Mirassol
D'Oeste.

MACONHA MESMO

Mulas estariam vendendo
erva frente a universidade
Da Redação

D

Com pivetes policia apreendeu droga e muamba do tráﬁco

I

ntegrantes da Polícia Militar
receberam uma denúncia
anônima, informando que
dois indivíduos estariam
seguindo numa Van da empresa
M e i r a Tu r t r a n s p o r t a n d o
entorpecentes de Mirassol
D'Oeste, para Rondonópolis e
durante diligências e abordagem
ao veículo de passageiros, a casa
caiu para a dupla.
A Van foi barrada quando

passava pela Rua Maria dos
Anjos Braga e durante a
averiguação foi constatado dois
suspeitos dedurados, menores de
idade e identificados pelas
iniciais P.R.S, 17, (que já possui
passagem infracional por tráfico
receptação e também porte ilegal
de armas), e I.M.S, 14, (este sem
passagens infracionais) estavam
com a droga.
A comprovação se deu,

após os militares realizarem
busca pessoal, encontrando e
apreendendo uma porção de
maconha no bolso de cada um dos
menores, sendo que na mochila
do menor I.M.S. também foi
localizado um papelote de
maconha, além de R$ 154,00.
Durante um papo reto
com os dois pivetes, eles
relataram que pretendiam seguir
para a cidade de Rondonópolis

ois jovens foi presos
após serem flagrados
comercializando drogas
em frente a uma universidade
pública em Barra do Bugres.
D.G.S, 21 anos, e L.F.M , 20 anos,
estavam em posse de maconha e
de substância de LSD. Eles ainda
portavam munições calibre 22.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a equipe do 12º
Companhia da Policia Militar
recebeu diversas denúncias de
que a dupla estaria vendendo
drogas em frente à Universidade
do Estado de Mato Grosso
(Unemat).

Com as informações, a
Agência Regional de Inteligência
fez o monitoramento do local e
constatou uma grande
movimentação na casa. Na
abordagem, os suspeitos fugiram
sendo capturados no quintal de
uma vizinha.
Em um dos cômodos da
casa, apontada como ponto de
comércio de drogas foi
encontrado 22 porções de
maconha e 27 adesivos da
substância do LSD.
Eles ainda tinham a
quantia de R$ 1.170,00 e
munições calibre 22.
Foto: PJC-MT

FIGURINHA CARIMBADA

Polícia grampeia Gambá
com 26 broncas no patuá

Da Redação

A

té que enfim, a justiça
decidiu manter preso um
meliante de 18, acusado
de envolvimento em diversos
furtos em Poconé.
O larápio Wellington
Assis de Paula, conhecido como
Gambá foi preso no último final

de semana, após praticar dois
furtos subseqüentes, durante a
madrugada, em dois
estabelecimentos comerciais
naquele município na madrugada
de quarta-feira (19), com o
mesmo modus operandis.
O suspeito subia pelo
Foto: Reprodução

Wellington Assis de Paula, o “Gambá” ﬁcou chaveado

telhado, destelhava e arrombava
o forro dos imóveis, adentrando
nas casas comerciais e subtraindo
objetos e produtos.
Durante investigação, os
policiais civis lograram êxito em
identificar o autor. Wellington foi
abordado em uma via pública no
bairro Bom Pastor e durante um
papo reto com os policiais,
assumiu a autoria de ambos os
crimes. O ladrãozinho contumaz,
foi levado para delegacia e após
flagrante encaminhado para
Cadeia Pública de Poconé.
Welington havia sido
preso anteriormente e estava
cinco dias gozando a liberdade
nas ruas e incomodando suas
vitimas.
Conforme os policiais
Gambá tinha sido liberado no dia
14 deste mês e quando menor de
idade, registrou 26 passagens por
pequenos furtos. Agora, maior de
idade e com condenações
recentes por furtos, deverá ficar
boa temporada atrás das grades.

Cáceres-MT, quinta-feira 27 de setembro de 2018

Traﬁcantes foram levados para a central de policia
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ELEIÇÕES 2018

Os eleitores devem quitar suas multas por meio de Guia de Recolhimento da União emitida pelo cartório eleitoral de sua zona e podem variar de R$ 1,05 a R$ 35,14

Expira hoje prazo para
solicitar 2ª via do título

TSE c/ Redação

Foto: JCC

nome do eleitor ou número do título,
data de nascimento e nome da mãe.
Os eleitores que perderam o
prazo final do alistamento, no dia 9 de
maio, não poderão votar nas Eleições de
2018. Essa foi a data limite para

requererem inscrição eleitoral,
transferência de domicílio, alteração de
título eleitoral ou transferência para
seção eleitoral especial (eleitores com
deficiência ou mobilidade reduzida).
Aqueles eleitores com

deficiência ou dificuldade de locomoção
que perderam o prazo ou pessoas que
passaram a ter essa condição após 9 de
maio também puderam requerer a
transferência do local de votação do dia
17 de agosto até o dia 23 de agosto.

FALHA TÉCNICA

Vazamento de amônia causa
pânico no frigorífico da JBS
TVCO c/ Redação

U

Eleitores podem providenciar expediente na 6ª ZE de Cáceres

T

ermina nesta quinta-feira (27),
dez dias antes do primeiro turno
do pleito, o prazo para o eleitor
solicitar a segunda via do título no
cartório eleitoral da zona onde está
cadastrado.
A previsão consta no artigo 52
do Código Eleitoral. É importante
ressaltar que, para a emissão da segunda
via do título, o eleitor deve estar quite
com a Justiça Eleitoral. Portanto, não
poderá ter débitos pendentes, como
multas por ausência às urnas ou aos
trabalhos eleitorais, como o de mesário,
ou ainda ter recebido multas em razão de
violação de dispositivos do Código
Eleitoral (Lei 4.737/1965), da Lei das
Eleições (Lei 9.504/1997) e leis
conexas.
O título de eleitor não é o único
documento que possibilita a
participação nas eleições. O eleitor pode
se apresentar à mesa de votação
trazendo consigo qualquer documento

oficial com foto, como a carteira de
identidade, carteira de trabalho, carteira
de motorista ou o passaporte, por
exemplo.
O cidadão cuja inscrição
eleitoral estiver em situação regular tem
como alternativa ao título de papel a
versão digital do documento, que pode
ser obtida gratuitamente por meio do
aplicativo e-Título, disponível para
dispositivos móveis nas lojas virtuais
Apple Store e Google Play.
O e-Título também serve como
documento de identificação do eleitor
caso ele já tenha feito o recadastramento
biométrico. Isso porque a versão digital
será baixada com foto, o que dispensa a
apresentação de outro documento de
identificação no momento do voto.
O local de votação também
pode ser conhecido no portal do TSE,
por meio da seção Serviços ao eleitor >
Título de eleitor > Título e local de
votação. A consulta pode ser feita pelo

m vazamento de amônia foi
registrado no frigorífico da JBS,
localizado na BR 174, na cidade
de Pontes e Lacerda. O fato deixou
funcionários em pânico. A maioria deles
correu para a rodovia para evitar a
intoxicação.
O acidente aconteceu na noite
da última segunda-feira (24) e de acordo
com a empresa, houve uma falha no
sistema de proteção e detecção de
amônia na unidade, mas rapidamente foi
contido pela equipe de brigada do
frigorífico.
Os funcionários que estavam
próximo ao local do vazamento foram
levados para o hospital para um
procedimento médico, não sendo
informado quantas pessoas foram
atingidas pelo produto.
A empresa está localizada na
BR 174, cerca de 15 km de Pontes e
Lacerda, sentido ao estado de Rondônia.
Enquanto a equipe de brigada trabalhava
para isolar a área, os bombeiros foram
acionados via 193, mas chegando ao
local a situação já estava contida.
“Levamos menos de 10 minutos para
chegar ao local, porém a equipe de

brigada trabalhou muito rápido para
evitar um problema maior. Havia vários
funcionários na rodovia assustados com
a situação.
Deslocamos com o caminhão
pesado e com a ambulância, mas não

precisamos usar, pois o problema já
estava controlado”, enfatizou o sargento
Rossi. A PRF foi acionada para conter o
transito para evitar acidentes na BR, o
problema foi resolvido e as atividades
retomadas na manhã da terça-feira ( 25).
Foto: Reprodução

Direção da JBS admitiu falha no sistema técnico da unidade

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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FICHA LIMPA

Dos 28 candidatos que concorrem sub judice, 3 tiveram seus registros indeferidos com base na Lei Complementar 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa

TRE/MT fecha sistema
com 515 candidaturas
Assessoria

Foto: Arquivo

Até uma nova decisão, as candidaturas se mantêm subjúdices

O

Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso fechou o sistema
de candidaturas com um total
de 515 candidatos, dos quais 28
concorrem na situação indeferido com
recurso. Eles tiveram seus registros de
candidaturas indeferidos pelo TRE e
recorreram desta decisão, tanto no
próprio tribunal regional quanto junto
ao Tribunal Superior Eleitoral.
Isto significa que concorrem
com situação sub judice, ou seja, o
processo de registro de candidatura
ainda aguarda julgamento final pela
Justiça Eleitoral. Caso seus recursos

sejam negados pela instância superior,
os votos atribuídos a eles serão
anulados.
Dos 28 candidatos que concorrem sub
judice, três tiveram seus registros
indeferidos com base na Lei
Complementar 135/2010, conhecida
como Lei da Ficha Limpa.
O candidato a deputado
estadual Ueiner Neves Freitas (Jajah
Neves), teve o registro de candidatura
indeferido a partir de uma notícia de
inelegibilidade superveniente ao
pedido de candidatura, apresentada
pela Procuradora Regional Eleitoral,

Cristina Melo, e que foi acatada por
unanimidade pelo pleno.
Desta forma, o TRE indeferiu
o registro de candidatura com base na
Lei da Ficha Limpa. A decisão do Pleno
se baseou no fato de que o candidato já
havia sido condenado pelo próprio
TRE-MT por abuso de poder
econômico e uso indevido de meio de
comunicação social.
Já o candidato a deputado
estadual Miguel Moreira da Silva teve
seu registro indeferido pelo Pleno por
ter tido suas contas julgadas como
irregulares pelo Tribunal de Contas de
Mato Grosso, em tomada de contas
ordinária. Miguel foi gestor da Câmara
Municipal de Barra do Garças e o
Ministério Público Eleitoral trouxe ao
processo a decisão do TCE que
desaprovou suas contas, devido à
realização de despesas com
publicidade, sem a devida
comprovação da prestação dos
serviços.
Outro candidato que concorre
com condição sub judice é José
Norberto de Sá Teixeira (Jota de Sá). A
impugnação do seu registro de
candidatura também foi fundamentado
na hipótese de inelegibilidade pela
rejeição de contas dos administradores
públicos, pelo Tribunal de Contas do
Estado, o que também se enquadra na
Lei Complementar 135/2010 (Lei da
Ficha Limpa).
O Candidato Gilmar Fabris
concorre na condição “pendente de
julgamento”, de modo a possibilitar a
inserção de seu nome na urna

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

eletrônica, enquanto não julgado o
respectivo processo de registro de
candidatura. A liminar, exarada no dia
17 de setembro, conferiu efeito

suspensivo aos embargos de declaração
então opostos no Tribunal de Justiça,
até seu efetivo julgamento pelo pleno
daquela Corte.

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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SEXTA EDIÇÃO

Na categoria principal, em uma partida super disputada a equipe Amigos do Neidinho, ficou com o título ao vencer a Auto Elétrica Reis, pelo placar de 5 a 4

Amigos do Neidinho é a campeã
da Copa Amigos do Santa Cruz
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

Equipe do Neidinho, campeã da 6ª edição da Copa Sta. Cruz

PORTÕES FECHADOS

Colorado derrota o Araguaia
na estréia da Copa Federação

E

ncerrou-se no último
domingo (23), no
campo Lambaboneira,
localizado no bairro Santa
Cruz, a 6ª edição da Copa
Amigos do Santa Cruz, com
presença de grande público
para prestigiar as decisões das
duas categorias.
Na categoria juvenil, o
Santa Cruz foi campeã ao
vencer o São Lourenço, pelo
marcador de 5 a 2.
Nessa mesma categoria,
a equipe Amigos do Rafinha,
foi a 3ª colocada, com uma
vitória pelo placar de 4 a3,
diante do Cáceres Noticias,
que ficou em 4º.
Na categoria principal,
em uma partida super
disputada a equipe Amigos do
Neidinho, ficou com o título ao
vencer a Auto Elétrica Reis,
pelo apertado placar de 5 a 4.
O goleiro menos vazado
na categoria adulta, foi Tifú, da
equipe Amigos do Neidinho,

que sofreu 35 gols. Na
artilharia da categoria,dois
jogadores dividiram a
honraria, com 21 gols cada,
Bizú do Cáceres Noticias, e
Katira, do Amigos do
Neidinho.
Com a conquista do
título, Amigos do Neidinho, foi
premiada com troféu,
medalhas, 3 caixas de Cerveja,
uma canoa e R$ 1.300,00,
Já a vice campeã, Auto
Elétrica Reais, fez a festa com
troféu, medalhas e R$ 800,00.
A 3ª colocada : Amigos
do Rafinha, , recebeu R$
400,00, troféu e medalhas e a 4ª
colocada, Cáceres Noticias,
recebeu R$ 300,00, troféu e
medalhas.
Para comemorar o
sucesso do evento, a
coordenação do campeonato
serviu aos presentes, de forma
gratuita, um suculento
churrasco.

S.N c/ Redação

A

Copa FMF teve início na
noite de domingo último
com portões fechados no
Estádio Luthero Lopes, em
Rondonópolis, onde o União
recebeu o Araguaia e venceu por 1 a
0. O único gol da partida foi marcado
por Mendes, aos 41 minutos do

segundo tempo, em cobrança de
falta, de longa distância, acertando o
ângulo direito de Roger.
Em virtude da não
apresentação dos laudos técnicos do
estádio, a partida foi realizada sem a
presença de torcedores e com
problemas no sistema de iluminação.
Foto: Assessoria

Duelos em campo visam classificação para certame nacional

Cáceres-MT, quarta-feira 27 de setembro de 2018

União, Cuiabá, Mixto,
Operário Várzea-grandense, Dom
Bosco, Poconé e Araguaia disputam
a competição que será dividida em
três fases. Na primeira, as sete
equipes irão jogar todas contra todas
em turno único. Os quatro melhores
times avançam para as semifinais,
que serão no sistema mata-mata em
jogos de ida e volta. Quem passar
disputa a decisão também em duas
partidas.
Mantendo a mesma base do
regulamento do ano anterior, à
competição será disputada por
atletas Sub-21, podendo ser escalado
até cinco atletas com até 23 anos de
idade. A primeira rodada foi
completa com Poconé e Mixto, que
se enfrentam na terça-feira, às 20h10
na Arena Pantanal, e Cuiabá e Dom
Bosco e nesta quarta-feira, às 20h10,
também na Arena.
O Operário Várzeagrandense folga na rodada,
estreando apenas no dia 2 de
outubro, contra o Mixto, às 20h10 na
Arena Pantanal. O título da Copa
FMF garante ao campeão uma vaga
na Copa do Brasil do próximo ano.
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Recebendo a homenagem Companheiro Paul Harris, o
Coronel do 2º BFron, Antônio Hervé Braga Jr. O
reconhecimento foi entregue na manhã de ontem pelo
presidente ano rotário 2017/2018 Gilmar Batista
Marostega e pelo governador eleito 2019/2020
Washington Calado Barbosa. O título Paul Harris foi
criado em 1957 e homenageia pessoas que
contribuíram ou que tiveram doações realizadas em seu
nome. Nosso destaque VIP pela justa homenagem.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças e soluções
relacionadas a problemas
em projetos profissionais e planos de
negócios. O momento pode envolver um
convite e aumento de responsabilidades,
relacionadas a um novo passo na carreira.

A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças e
necessidade de se envolver
mais profundamente com os
relacionamentos, pessoais e profissionais. O
momento pode estar relacionado à
necessidade de fazer mudanças em um
namoro.

A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças
importantes em sentimentos
e emoções mais profundas. Sua
sensibilidade pode estar à flor da pele e,
por esse motivo, é melhor se distanciar da
vida social e de conversas vazias.

A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso aspecto
de Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de maior
envolvimento e aumento de
responsabilidades no
trabalho. Um novo projeto pode começar a
apresentar problemas e envolver você
diretamente. Sua energia vital pode estar
muito baixa, portanto, cuide-se.

A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças e
enfrentamento de pequenas
dificuldades com uma equipe de trabalho.
O momento pode envolver um novo e
importante contato comercial. Você estará
mais fechado e introspectivo.

A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças e
aprofundamento no mundo emocional.
Você pode estar com as emoções à flor
da pele e, por esse motivo, deve manterse distante de pessoas tóxicas e vazias.
Cuide-se.

A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de enfrentamento de
pequenos problemas e dificuldades em
projetos profissionais e planos de
negócios, que podem precisar de uma
revisão aprofundada antes de serem
colocados em prática.

A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de maior envolvimento
com sua vida doméstica e
familiar. Você estará mais fechado e
voltado para suas emoções, especialmente
as que envolvem seu passado parental.
Momento de interiorização e reflexão.

A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e
mudanças relacionadas à sua
filosofia de vida, que passa por uma
espécie de revisão. Algo está mudando
dentro de você e sua vida prática começa a
precisar de mudanças também.

A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de comunicação difícil,
especialmente se estiver
envolvido em acordos ou negociações
relacionadas a um novo contrato. Procure
prestar atenção ao que fala e reflita antes
de responder.

A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de maior envolvimento
com seu mundo emocional e
uma forte conscientização de suas
verdadeiras necessidades emocionais.
Você estará mais carente e insatisfeito. É
hora de deixar algumas coisas para trás.

A Lua continua em Áries e
agora recebe um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças em projetos
que envolvam o aumento de
seus rendimentos. O momento pode estar
relacionado ao adiamento de uma
promoção ou aprovação de um novo
projeto. Procure organizar ganhos e gastos.

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

Simpático casal designer editorial Marcelo Luiz da Silva
Costa e a bióloga Celina Pereira Dias, comemorando esta
semana Bodas de Trigo, 3º aniversário de feliz união, com
muita paixão e recebendo os votos desta coluna, de muitas
felicidades forever.

Em tempo parabenizamos Luana Brumati que trocou de
idade no dia 22 e recebeu o carinho mais que especial da
família e amigos. Que seus sonhos se realizem nesse novo
ano de vida. Felicidades Mil!!!

Comemorou mais um ano de vida Amir
Montecchi, que recebeu os calorosos
abraços dos amigos e familiares. Muitas
felicidades e muitos anos de vida são os
nossos votos.

