
Com o objetivo de tratar do tema 'Política e Estratégia de 
Segurança Pública na área de fronteira da Região Oeste', será realizada 
uma audiência pública pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso no dia 
11 de julho. Esta é uma iniciativa do deputado estadual Dr. Gimenez, que 
busca articular as ações e os investimentos para fazer frente aos altos 
índices de criminalidade.  Página 06
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Em Cáceres é grande a movimentação com a expectativa da 
próxima quarta feira, quando o maior evento da região oeste, o 38º FIPe  dá 
a sua largada oficial na Sicmatur. O tradicional Festival Internacional de de 
Pesca de Cáceres, acontece de 10 a 14 deste mês, com shows artísticos 
nacionais, torneios de pesca embarcada e de barranco, premiações, 
desportos, feiras, gastronomia, Ita-Park, etc. Página 03

A família católica do bairro do Junco e 
adjacências, inicia no próximo domingo, (7), a 
novena pré-festa da padroeira N. Sra. Do Carmo, 
que comemora 48 anos de evangelização em 
Cáceres. As comemorações coordenadas pelo 
Padre Osvaldo Schaffer,  começam no dia 16 com a 
alvorada, culminando com a grande festa dia 20 , 
com missas, procissão e o festival de prêmios.

Diversas ações voltadas ao Meio Ambiente 
são desenvolvidas pelo Grupo Juba, composto por 
empresas cidadãs, com responsabilidade social em 
Cáceres  e região. Em atitude ecologicamente 
correta, no último final de semana, as lojas do Juba 
e Atacado Pantanal, distribuíram mudas frutíferas,  
durante a quinta edição do Projeto “Plante uma 
árvore e colha vida.”   

Página 03

Sem documentos da moto que pilotava, ou mesmo CNH, Josiel 
Américo da Silva foi abordado pela Policia Militar na Avenida Antonio 
|Carlos do Amaral em Nova Lacerda e ao tentar desarmar um dos fardados 
e fugir do flagrante, foi baleado nas duas pernas. Apesar do local dos tiros e 
ser socorrido, o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser 
medicado. Página 04

Licença maternidade e estabilidade de gestante são dois assuntos 
importantes que geram muitas dúvidas nos empregadores e nas mulheres 
que trabalham e precisam usufruir dos direitos legais para ter a 
tranquilidade de cuidar dos filhos após o parto. Página 05

Licença maternidade e estabilidade da gestante

LARGADA DIA 10

A cidade já vive expectativas
da semana regressiva do FIPe

FIPe é mais do que um campeonato, mais que show, muito mais que festa, é uma celebração tradicional de um povo que sabe receber o turista de braços abertos

A grande largada de barcos é atração principal do festival  

Foto: Arquivo

LOUVORES E PRÊMIOS

Comunidade do Junco festeja
a padroeira N. Sra. do Carmo

Capela comemora 48 anos de evangelização 
em Cáceres com grande festa   

Foto: JCC

NATUREZA

Ecologicamente correto
Grupo Juba doa mudas

Novo gerente do Atacado Pantanal Thiago 
Monteiro,  ajudou na distribuição de mudas  

Foto: Esdras Crepaldi

MOTOQUEIRO

Suspeito tentou  desarmar
policial e foi morto a tiros

Josiel Américo da Silva, vitima fatal da reação à própria violência  

 Foto: Doc-Pessoal

ESTRATÉGIAS

Deputado articula audiência
para debater paz na fronteira

Dr. Gimenez se preocupa com a violência na fronteira MT/Bolívia   

Foto: Assessoria
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By Rosane Michels

Com o lema "O Rotary Conecta o Mundo" o empresário Washington Calado Barbosa, associado ao Rotary 
Club de Cáceres, assumiu ao lado da esposa, embaixatriz Naiara Rondon, como novo governador do Distrito 4440. 
O Rotary Club de Cáceres recebeu rotarianos, autoridades civis e militares, amigos e familiares para a cerimônia de 
posse que aconteceu no requintado Spazio Platinun numa noite glamourosa. Entre os presentes, a governadora do 
Lions Clube LB4 Claudia Celina, a convite do Governador Washington selando a parceria inédita dos dois clubes de 
serviço. A noite foi marcada por emoção, animação e muito companheirismo, regada ao melhor vinho e um delicioso 
jantar.  Confira os melhores momentos nas lentes da AF8.

Governador Washington Calado Barbosa e esposa embaixatriz Naiara Rondon

Governador, esposa e filho Lucas apresentam o lema do Ano Rotário 19/20

Bandeira do Clube carregada pelo rotariano 
Pedro Souza de Oliveira

Execução Hino NacionalWashington com governadores

Presença ilustre da Governadora do Lions Clube LB4

Governador e embaixatriz com Equipe Distrital 19/20

Presidente Rotary Club de Cáceres 
Severino Paiva e esposa Maira 

Transmissão de cargo Governadora Marly 18/19 
e Governador Washington 19/20

Rotaract de Vila Bela presente no evento
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 om o objetivo de tratar do 
tema 'Política e Estratégia Cde Segurança Pública na 

área de fronteira da Região Oeste', 
será realizada uma audiência 
p ú b l i c a  p e l a  A s s e m b l e i a  
Legislativa de Mato Grosso no dia 
11 de julho, às 13h00, no auditório 
Licínio Monteiro. Esta é uma 
iniciativa do deputado estadual Dr. 
Gimenez (PV), que busca articular 
as ações e os investimentos para 
fazer frente aos altos índices de 
criminalidade.

O parlamentar pontua que 
esse reforço nas ações de 
segurança é urgente, tendo em 
vista o aumento de roubos, furtos e 
sequestros nos munícipios 
fronteiriços com a Bolívia, região 
por onde há grande fluxo de tráfico 
de drogas. Ele cita o recente caso 
da vice-prefeita de Gloria D'Oeste, 
Geovana Greve, que foi feita de 
refém junto com a família durante 
um roubo à residência, na 
madrugada do dia 21 de junho.

“A ação foi muito violenta 
e durou cerca de duas horas, 
momento em que os criminosos 
apontaram uma arma para a 
cabeça de uma das vítimas. Tudo 
aconteceu bem na área central da 
cidade, quando a família voltava 
da festa de peão, pois era 
aniversário de Glória. Os bandidos 
levaram objetos, joias em ouro, 
uma caminhonete Hilux e uma 
motocicleta”.

Dr. Gimenez relata que o 
prefeito do mesmo município, 
Paulo Remédio, também sofreu 
um assaltado e foi feito de refém, 
junto de familiares, em uma 
propriedade rural por volta das 
22h00, no mês de abril deste ano. 
Os bandidos estavam fortemente 

estratégias e boas práticas 
voltadas à região que reúne 28 
municípios. “Temos várias 
propostas de melhoria na área da 
segurança que precisam ser 
amplamente debatidas”.

Um dos investimentos 
pleiteado para a região consiste na 
ampl iação  do  s i s t ema  de  
monitoramento via câmera OCR 
(leitores ópticos de caracteres). A 
ferramenta, segundo o tenente-
coronel  Lara ,  precisa  ser  
implantada em todos os pontos 
estratégicos, como Tangará da 
Serra e Cáceres, principalmente, 
de modo a mapear e interceptar a 
rota de quadrilhas que atuam em 
roubos e furtos de veículos no 
estado.

“Temos que melhorar 
nosso  moni to ramento  nas  
rodovias federais, a exemplo das 
BRs 174 e 070, e nas estradas 
e s t a d u a i s  d e  m u n i c í p i o s  
estratégicos, pois é fundamental 
não deixar que os criminosos 
cheguem tão perto da fronteira 
com a Bolívia. Naquela região, as 
estradas são de chão e de difícil 
acesso, o que dificuldade nossa 
equipe de trabalhar, até por falta de 
viaturas adequadas”.

O comandante afirma que 
h á  o u t r o s  i n v e s t i m e n t o s  
prioritários para a faixa de 
fronteira, entre eles, a implantação 
de uma base do Centro Integrado 
de Operações Aéreas, o que 
tornaria as respostas às demandas 
mais rápidas. 

“Também temos falhas na 
nossa comunicação, que precisa 
ser via digital e por rádio 
analógico,  evi tando assim 
qualquer interceptação das 
informações da polícia”.

armados e fizeram pressão 
psicológica com as vítimas por 
mais de 2 horas, que ficaram em 
cárcere privado, logo após 
levaram os veículos da família. 
Proposta é reforçar atuação do 
policiamento com base fixa do 
C i o p a e r ,  n o v o s  v e í c u l o s  
adaptados e sistema com câmeras 
OCR nas rodovias

“Estes são apenas dois 
exemplos de muitos outros, nesta 
s e m a n a  m e s m o ,  t i v e  
conhecimento de dois assaltos à 
mão armada em São José dos 
Quatro Marcos, o que nos provoca 
uma sensação muito grande de 
insegurança, por isso é necessário 
que possamos identificar as 
quadrilhas atuantes, para prender 
s e u s  m e m b r o s  e  a g i r  
preventivamente”, relata o 
deputado, que reforça o medo dos 
cidadãos com a crescente onda de 
violência. Foram convidados 
representantes das principais 
insti tuições das forças de 
segurança estaduais que compõem 
a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp), bem 
como de outras instituições do 
sistema de justiça criminal e de 
segurança pública nas esferas 
federal e municipal. Durante o 
encontro, cada entidade poderá 
expor sua expertise e a proposta de 
plano de atuação conjunta. A ideia 
é somar esforços.

Na avaliação do tenente-
coronel Antônio Nivaldo de Lara 
Filho, comandante do 6º Comando 
Regional da Polícia Militar, 
sediado em Cáceres, e secretário 
executivo do Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal (GGIM) do 
município ,  es ta  será  uma 
oportunidade para articular as 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Dr. Gimenez articula reunião
sobre segurança na fronteira

Para o Ten.Cel. Lara Filho, Cmte. do 6º CRPM/Cáceres, secretário executivo do 
GGIM,esta será uma oportunidade para articular as estratégias à região oeste

AL-MT c/ Redação

Deputado Dr. Gimenez busca articular ações contra a criminalidade   
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saída do goleiro, que só 
olhou a bola entrar. Depois disso 
não houve tempo para mais nada 
e o duelo terminou em 2 a 0.

O Luverdense volta a 
campo já no próximo final de 
semana para a disputa da 11ª 
rodada da fase de grupos da Série 
C, recebendo em casa no sábado o 
São José-RS no Estádio Passo das 
Emas, às 18h e precisa vencer, 
torcendo pelos seus parceiros da 
zona da degola, para tentar 
respirar.

Enquanto o Juventude 
tinha mais posse de bola e criava 
as melhores chances, ficando 
bem próximo de marcar o 
segundo gol, o Luverdense 
conseguia se defender bem e 
respondia em contra-ataques e 
jogadas rápidas pelas laterais do 
campo.

P o r é m  f o i  s ó  n o s  
acréscimos da segunda etapa que 
foi sair o segundo gol do jogo. 
Aos 46 minutos, Dalberto 
recebeu um lançamento na 

conseguiu abrir o placar. 
Aos 11 minutos, Rafael Bastos 
recebeu em profundidade e de 
cabeça erguida, viu o goleiro 
ad ian tado  e  mandou  por  
cobertura, marcando um bonito 
gol.

Dez minutos depois, aos 
21, o Juventude ficou próximo de 
ampliar e após cobrança de 
escanteio, Lucas Moura se 
antecipou os zagueiros e  
cabeceou de costas, mas mesmo 
assim bola saiu por cima do gol, 
com muito perigo. Nos minutos 
finais, o Luverdense fez uma 
pressão em busca do empate, mas 
sem sucesso. Até por conta disso, 
o primeiro tempo terminou com a 
vitória parcial dos donos da casa 
por 1 a 0.

Na volta do intervalo, a 

ogando no sul do país na 
noite de anteontem diante Jdo Juventude de Caixas do 

Sul (RS), o Luverdense que não 
vem bem das pernas depois de ter 
sido rebaixado da série B para a 
C, voltou a tropeçar por ocasião 
do fechamento da 10ª rodada da 
primeira fase da Série, caindo 
pelo escore negativo de 2 a 0 no 
Estádio Alfredo Jaconi e em 10 
partidas, soma apenas 9 pontos 
decorrentes de seis empates e 
uma vitória.

O Juventude, como  era 
de se esperar, virtual candidato a 
voltar à série B em 2020,  fez jus 
ao fator casa para vencer o 
Luverdense e reassumir a 
liderança do Grupo B. Os gols do 
jogo foram marcados por Rafael 
Bastos e Dalberto, um em cada 

tempo do duelo.
Com os três pontos 

ganhos, o Juventude chega aos 18 
e retorna a liderança. Isso porque 
São José-RS, com 17 pontos, e 
Remo, com 16, jogaram no final 
de semana e haviam ultrapassado 
a equipe alviverde.  Já o 
Luverdense vive um momento 
totalmente diferente na tabela.

Com apenas nove pontos 
ganhos, o time mato-grossense 
aparece na nona colocação da 
chave, dentro da zona de 
rebaixamento.

A pa r t i da  começou  
bastante truncada no meio-campo 
com as duas equipes se estudando 
e buscando espaço para chegar 
com perigo ao gol adversário. 
Mesmo assim, em um contra-
ataque rápido, o Juventude 

 diretoria do Mixto 
Esporte Clube age nos Abastidores para contratar 

um novo técn ico  para  a  
temporada 2019, que tem a Copa 
FMF pela frente, valendo a 
importante vaga na Copa do 
Brasil de 2020, além da verba de 
participação da disputa nacional.

No úl t imo f inal  de 
semana, a diretoria e conselheiros 
do futebol mixtense se reuniram e 
o nome do técnico Gianni Freitas 
foi o que ganhou força, sendo lhe 

dirigida uma proposta na 
segunda-feira(01) para assumir a 
equipe.

“Está bem encaminhado. 
O Gianni chegou em várias 
decisões nessa competição, é o 
primeiro nome que estamos 
trabalhando. Falta decidir alguns 
detalhes, para saber se vamos 
concretizar.  Teremos uma 
reunião com ele, vamos saber 
quais serão as necessidades e o 
que poderemos conseguir. Mas o 
acerto está próximo”, disse o 

presidente do Conselho 
Deliberativo do Mixto, vereador 
Sargento Joelson. Por quatro 
vezes o técnico Gianni Freitas 
chegou à final disputando a Copa 
FMF, foi campeão no comando 
do Clube Esportivo Dom Bosco 
em 2015 e vice-campeão pelo 
próprio Mixto Esporte Clube em 
2016. No primeiro semestre de 
2016, ele dirigiu o Dom Bosco no 
Campeonato Mato-grossense e 
na Copa do Brasil, onde chegou à 
segunda fase, sendo eliminado 
após empate na Arena Pantanal e 
derrota na Arena da Baixada, 
diante do Athético-PR.

Em 2019, ele comandou o 
time profissional do Sinop 
Futebol Clube Estadual, ficando 
na quinta colocação. Na Copa do 
Brasil, foi eliminado na primeira 
fase contra o Santa Cruz(PE). 
Pela Série D do Brasileiro, 
mesmo com percalços vividos 
pelo Galo do Norte, ele quase 
conquistou a classificação, 
ficando na segunda colocação do 
grupo A10, mas sem avançar a 
fase mata-mata.

BOLA QUADRADA

Luverdense tropeça no sul
amargando zona da degola

Pela décima rodada, o Luverdense ainda não decolou na série C do Brasileiro, com  6 empates, três derrotas e só uma vitória, amargando na zona do rebaixamento 

AFI-RS c/ Redação

Juventude fez jus ao mando de campo e manteve o Luverdense na degola  

PROFESSOR NA MIRA

Mixto deve contratar técnico
para jogos da copa federação
O.E c/ Redação

Experiente Gianni de Freitas pode ser a bola outra vez, da vez no alvinegro de Cuia   

Foto: Arquivo

Foto: AFI-RS

Cáceres-MT, quarta-feira 03 de julho de 2019

05
www.jornalcorreiocacerense.com.br

329 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), no artigo 10, II, “b” 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal 
(CF) e no próprio artigo 7º da CF. A 
licença maternidade está prevista na CF 
no rol dos direitos sociais, e assegura a 
todas as mulheres o direito de usufruir de 
uma licença de 120 dias sem prejuízo da 
remuneração, em caso de gestação.

Para que a mulher faça possa 
iniciar o período de afastamento, é 
necessário que apresente o atestado 
médico que confirme a necessidade da 
licença, o que pode ocorrer a partir do 28º 
dia antes da data prevista para a 
realização do parto. A regra geral dos 120 
dias deve ser observada por todas as 
empresas e por todos os órgãos da 
Administração Pública, já que se trata de 
uma norma constitucional de aplicação 
imediata.

A L e i  n º  11 . 7 7 0 / 2 0 0 8 ,  
conhecida como Programa Empresa 
Cidadã, instituiu a possibilidade de 
prorrogação dessa licença maternidade 
para 180 dias para que a mãe dê toda a 
atenção e cuidados necessários para seu 
bebê e passe mais tempo perto dele nos 
primeiros meses de vida. No entanto, 
uma vez que a adesão ao programa é 
facultativa, para que a gestante faça jus ao 
benefício é necessário que se informe se a 
empresa a qual é vinculada fez ou não 
adesão ao instituto antes de iniciar o 
procedimento para a solicitação de sua 
licença.

Caso a companhia faça parte do 
Empresa Cidadã, a gestante terá que fazer 
o requerimento por escrito e apresentá-lo 
à empresa em até 30 dias após o parto 
para gozar do direito. Convém ressaltar 
que, independentemente de a licença ser 
de 120 ou de 180 dias, o pagamento da 
sua remuneração sempre será feito pela 

icença maternidade e estabilidade 
de gestante são dois assuntos Limportantes que geram muitas 

dúvidas nos empregadores e nas 
mulheres que trabalham com carteira 
assinada e precisam usufruir desses 
direitos legais para que possam ter a 
tranquilidade de cuidar dos filhos após o 
parto. A vigência da reforma trabalhista 
aumentou as dúvidas envolvendo os 
institutos. Mas, afinal, o que muda? 
Quais são os direitos das gestantes nesses 
casos?

Pensando nisso, elaboramos um 
guia completo para solucionar eventuais 
questionamentos, explicando como 
funcionam a licença maternidade e a 
estabilidade da gestante, quais as 
diferenças entre as normas que regem os 
institutos e o que mudou desde a entrada 

em vigor da reforma trabalhista. 
Assim que um bebê nasce, precisa de uma 
série de cuidados especiais para se manter 
saudável. 

O  p r i n c i p a l  d e l e s  é  a  
amamentação exclusiva, algo que só 
pode ser proporcionado pela mãe: ela o 
alimenta,  fortalece seu sistema 
imunológico e previne doenças. Logo, 
garantir que a mãe esteja perto do bebê 
(para além de sua recuperação pós-parto) 
é essencial para que ambos não tenham 
problemas, criem vínculo e ainda se 
mantenham com boa saúde.

Para que tanto gestantes quanto 
lactantes não tivessem que enfrentar mais 
a preocupação de perder seu trabalho 
neste período, os legisladores brasileiros 
então criaram dispositivos capazes de 
proteger seus direitos dentro do artigo 

empresa, que posteriormente 
será ressarcida pelo INSS. O não 
pagamento pode gerar a rescisão do 
contrato de trabalho e, inclusive, a 
condenação na obrigação de pagar 
indenização por  danos morais ,  
dependendo das circunstâncias de cada 
caso.

A estabilidade provisória está 
prevista na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e impede que a gestante 
seja demitida sem justa causa  a partir da 
confirmação da gravidez até o prazo de 
cinco meses após a realização do parto. 
Para ter esse direito assegurado é preciso 
informar o empregador sobre a gravidez, 
por meio de documento escrito. É 
importante informar também que o 
Tribunal Superior do Trabalho, por meio 
da Súmula 244, já se posicionou no 
sentido de que existe estabilidade 
provisória mesmo para aquelas mulheres 
que estiverem em período de experiência 
ou  cumprindo o  aviso  prévio ,  
entendimento que já foi confirmado por 
diversas decisões dos Tribunais do 
Trabalho.

Até o advento da reforma 
trabalhista, gestantes e lactantes não 
podiam trabalhar em qualquer ambiente 
que fosse considerado insalubre (em 
qualquer grau) ou inadequado. A nova lei 
permite, no entanto, que as gestantes 
exerçam suas atividades normalmente 
em ambientes de trabalho com 
insalubridade exclusivamente média ou 
baixa, exceto se apresentarem atestado 
médico que as obriguem a se afastar de 
suas atividades. Lactantes precisam de 
atestados para se licenciarem do 
ambiente de trabalho que conte com 
qualquer grau de insalubridade.

Antes da reforma, ainda, as 
lactantes contavam com dois intervalos 
diários de trinta minutos cada para 

meses de vida. Agora, a 
definição dos horários e intervalos 
passam a ser definidas por meio de 
acordo entre o empregador e a 
f u n c i o n á r i a ,  p e r m a n e c e n d o  a  
obrigatoriedade apenas de que o período 
seja de pelo menos uma hora por dia – o 
que garante maior  l iberdade e 
possibilidade de adequar esse intervalo 
ao que melhor atender o interesse de 
ambos.

Ainda que a lei preveja todos 
esses direitos visando garantir que a 
empregada grávida ou que recém teve 
filho não seja pega de surpresa por uma 
demissão sem justa causa, isso não 
significa que é impossível que seu 
contrato seja rescindido. Tanto a 
empregada grávida, como também 
aquela que já retornou do período de 
licença e está em gozo de estabilidade 
podem ser demitidas se cometerem uma 
das faltas elencadas no artigo 482 da CLT. 
Será o caso de demissão por justa causa.

O que todo empregador precisa 
saber, contudo, é que casos de demissão 
de empregadas grávidas ou em 
estabilidade tem grande potencial para se 
transformarem em ações trabalhistas. 
Assim, é fundamental que o empregador 
esteja muito seguro da justa causa a ser 
aplicada e tenha todos os elementos 
necessários para comprovar que esta 
medida foi corretamente aplicada. O 
acompanhamento jurídico especializado, 
previamente à demissão, é sempre a 
melhor alternativa.

Agora que você já conhece a 
diferença entre os institutos, com certeza 
ficará mais fácil adotar as medidas que 
assegurem a efetivação dos dois direitos. 
Em caso de dúvidas, lembre-se sempre de 
c o n v e r s a r  c o m  u m  a d v o g a d o  
especializado no assunto. E então, 
entendeu como funcionam licença 
maternidade e estabilidade da gestante?

FUTURA MAMÃE

Licença maternidade e
estabilidade da gestante
Editoria

Independente da função, a gestante tem assegurado o direito a maternidade   

Foto: Ilustrativa
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obedecido à sinalização de 
trânsito.

Ao  se r  abordado  o  
condutor Josiel teria informado 
não possuir CNH e nem o 
documento do veículo, que a 
motocicleta era emprestada.O 
veículo estava sem a placa e sem 
os equipamentos obrigatórios 
essenciais para segurança do 
condutor e terceiros. 

do suspeito. 
Josiel foi socorrido ao 

hospital mas não resistiu e foi a 
óbito. Segundo o Boletim de 
Ocorrência durante ronda uma 
guarnição da Polícia Militar se 
deparou com um motociclista que 
transitava na Rua Nova Lacerda, e 
quando no cruzamento com a 
Avenida Antônio Carlos do 
Amaral o condutor não teria 

 Exército Brasileiro iniciou 
ontem, (2/7) , a Operação OÁgata, 2019.2, que visa 

reduzir a ocorrência de crimes 
fronteiriços e transnacionais na faixa 
de fronteira terrestre, bem como 
aumentar a presença do Estado 
Brasileiro na região. 

A Operação Ágata está 
presente nos municípios de Cáceres, 
Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, 
Vila Bela da Santíssima Trindade e 
Comodoro.

A Ágata, ocorre desde 2011 
e tem como bases o Programa de 
Proteção Integrada de Fronteiras 
(PPIF) (Decreto nº 8.903, de 17 de 
novembro de 2016), a Estratégia 
Nacional de Defesa (Decreto Nº 
6703, de 18 de dezembro de 2008) e 
a Constituição Federal de 1988.

O efetivo empregado é de 
aproximadamente 400 militares, 
oriundos do 2° Batalhão de Fronteira 
(Cáceres) e da 13ª Brigada de 
Infantaria Motorizada localizada em 
Cuiabá. As tropas do Exército atuam 

policial, entrando ambos 
em luta corporal. 

O suspeito chegou a tomar 
a arma do policial, sendo 
necessário que outro membro da 
guarnição efetuasse disparos, 
atingindo as pernas direita e 
esquerda, para que o homem fosse 
contido.

O Pronto Socorro local foi 
acionado e prestou atendimento 
ao suspeito, que foi socorrido com 
vida, contudo, após chegar ao 
pronto atendimento médico e 
receber os primeiros socorros, não 
resistiu aos ferimentos e vindo a 
obtido. 

Já o policial em razão da 
resistência do suspeito e na 
tentativa de imobilizá-lo sofreu 
escoriações na mão direita, no 
ombro direito, no braço direito, no 
braço esquerdo, no lado direito da 
testa e no olho direito.

Diante da situação a 
GUPM comunicou ao condutor 
que iria fazer as notificações de 
trânsito referente as infrações 
cometidas.

Já na NPM foi verificado 
que a numeração gravada no 
chassi e motor havia sido 
adulterados, ao comunicar ao 
s u s p e i t o  q u e  e l e  s e r i a  
encaminhado para delegacia de 
Polícia Judiciária Civil de 
Comodoro, o mesmo empreendeu 
fuga da sala de recepção do NPM, 
pulando o muro dos fundos e 
entrando em uma residência 
localizada nas proximidades do 
quartel.

Durante busca no interior 
da residência a GUPM localizou o 
suspeito dentro de um dos quartos 
deitado ao chão entre uma cama e 
a parede, e em uma nova tentativa 
de fugir investiu contra um 

pesar de ocorrido na última 
quarta feira, apenas ontem Afoi liberado pela policia a 

morte do marginal JosielAmérico 
da Silva, durante um confronto 
com a PM no município de Nova 
Lacerda, quando a vitima teria 
resistido a prisão e ameaçado 
agredir um dos fardados, tendo 
outro agente da lei efetuado os 
disparos que acertaram as pernas 

propôs um cronograma para 
convocação de concursados e se 
comprometeu a reformas escolas 
deterioradas.

Entretanto, os servidores 
cobram uma proposta para a 
principal reivindicação da categoria 
que é a garantia da Lei da Dobra do 
Poder de Compra dos profissionais, 
além do reajuste salarial de 7,69%. 
Quanto a isso, o governo afirma que 
só vai conceder aumento quando 
conseguir enquadrar o gasto com 
pessoal no limite da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que é de 
49% do orçamento do estado.
A maior parte dos profissionais 
também rejeitou as condições do 
estado para o pagamento dos dias 
em que o ponto dos grevistas foi 
cortado. O governo disse que só faz 
o pagamento se os servidores 
retomarem as atividades. Em todo 
estado, são cerca de 40 mil 
profissionais da educação estão em 
greve. E, quase 390 mil alunos sem 
aulas há mais de um mês.

as propostas enviadas pelo governo, 
na última sexta-feira (27). Na 
audiência de conciliação que 
aconteceu na semana passada, após 
uma decisão da Justiça, o executivo 

urante uma assembleia 
realizada anteontem,  (1º) Dem Cuiabá, os profissionais 

de educação estadual decidiram 
manter a greve. Eles não aprovaram 

esforços de outros órgãos 
Federais e Estaduais, tais como: 
Polícia Federal, Gefron, Receita 
Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Militar e Polícia Civil do 
Estado de Mato Grosso, entre outras.

em coordenação com outros 
órgãos de segurança pública e 
fiscalização ou isoladamente na 
faixa de fronteira do Estado de Mato 
Grosso.

É importante salientar que 

NOVA LACERDA

Suspeito encara policiais
leva dois balaços e morre

Vitima fatal não portava CNH, estava numa motocicleta e ao ser abordado  teria tentado desarmar um dos policiais, quando foi baleado por outro PM

PM/MT c/ Redação

Josiel Américo da Silva foi morto ao entrar em lurta corporal com  policial  

PROFESSORES

Sem acordo com a proposta
do governo a greve continua
Sintep c/ Redação

Servidores cobram Lei da Dobra do Poder de Compra e reajuste salarial de 7,69%   

Foto: Sintep-MT

ÁGATA 2019-2

Exército realiza operação
contra o crime em Jauru

Assessoria c/ Redação

Arrastão visa coibir de forma preventiva e ostensiva a criminalidade de fronteira   

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo
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 tradicional 'Festival de 
Pesca de Cáceres' começa Ona próxima quarta-feira, dia 

10 de julho, e promete ser o maior de 
todos os que já foram realizados. Em 
sua 38ª edição, contará com o Ita 
Park, além de bilheteria liberada em 

Pires encerra a grade de 
shows no domingo, dia 14.

De acordo com a assessoria, 
a estrutura já começou a ser montada 
na Praça da Sematur. A pesca segue 
como atrativo principal: serão 400 
embarcações com mais de 1.200 

todos os shows.
A programação começa na 

quarta-feira (10), com show de Cesar 
Menotti e Fabiano. No dia seguinte, 
o show é de Léo Santana. Dia 12 
cantam Antony e Gabriel, seguidos 
no dia 13 por Falamansa. Alexandre 

municipal de Turismo, Junior 
Trindade.

Junior  destaca que a  
arquitetura e histórias centenárias, as 
comidas e bebidas típicas, feiras 
náuticas, gastronômicas e de 
artesanatos, os shows de artistas 
nacionais, regionais e locais, 
modalidades esportivas de jogos de 
praia e de mesa, oficinas e palestras 
de preservação do meio ambiente 
atraem grande número de turistas 
para a cidade.   

« A l é m  d i s s o ,  a s  
competições de pesca como a 
infantil e juvenil, PCD e a Sênior são 
gratuitas. Queremos convidar a 
todos para o nosso maior evento de 
pesca do estado e do mundo", 
destaca o prefeito Francis Maris.

participantes adultos. A 
modalidade infantil vai comportar 
mais 4.500 crianças nos cinco dias 
de evento.

O FIPE é o maior festival de 
pesca embarcada em água doce do 
mundo, já considerado o maior 
campeonato nacional na categoria 
s ê n i o r ,  a l é m  d e  s e r  
r e c o n h e c i d a m e n t e  o  m a i o r  
campeonato de pesca esportiva 
infanto-juvenil do Brasil.
"É mais do que um campeonato, 
mais do que show, muito mais que 
festa. É uma celebração tradicional 
de um povo que sabe receber o 
turista de braços abertos para 
comemorar a alegria de ser mato-
grossense no Portal do Pantanal 
brasileiro", afirma o coordenador 

pessoas a plantar árvores. 
“A conscientização das pessoas é 
fundamental para o equilíbrio 
ambiental. As árvores trazem 
retornos significativos à vida do 
planeta”, pontuou Marcelo.

Em Cáceres, os gerentes 
Adailton Barbosa e Alexandre Vieira 
d o s  J u b a  C e n t r o  e  J u b ã o ,  
respec t ivamente ,  e ,  Th iago  
Monteiro do Atacado Pantanal, 
fizeram questão de participar da 
entrega . “É uma forma de nos 
aproximarmos ainda mais dos 
nossos clientes”, avaliou Alexandre 
Vieira. “Com esta ação mantemos 
uma relação de proximidade com 
nosso público e contribuímos com a 
natureza”, salientou Adailton.
Finalizando o gerente do Atacado 
Pantanal Thiago Monteiro, disse que 
a procura foi intensa e o interesse dos 
clientes retrata o alcance do objetivo 
ambiental no encerramento do mês 
do meio ambiente.

iversas ações voltadas ao 
M e i o  A m b i e n t e  s ã o  Ddesenvolvidas pelo Grupo 

Juba, composto por empresas 
cidadãs, com responsabilidade 
social em Cáceres  e nos municípios 
onde se encontram instaladas. No 
último final de semana (29 e 30), as 
lojas do Juba Supermercados e 
Atacado Pantanal, durante a quinta 
edição do Projeto “Plante uma 
árvore e colha vida”, distribuíram 
mudas de árvores frutíferas a seus 
clientes .

Moradores de Cáceres, 
Pontes e Lacerda, Rio Branco, 
Mirassol D'Oeste e Araputanga, 
foram contemplados com a ação. 
Segundo o Diretor Mirko Ribeiro, a 
at ividade ecológica correta,   
estimulou a participação coletiva da 
população de Cáceres, Pontes e 

Lacerda,  Rio Branco,  
Mirassol D'Oeste e Araputanga, com 
a natureza e a conscientização 
através do plantio de árvores 
f ru t í f e ras ,  nos  qu in ta i s  de  
residências, praças, ruas, chácaras, 
sítios, fazendas e outros espaços 
rurais. Ele observou que o projeto 
“Plante uma árvore e colha vida!”, 
distribuiu mudas de caju, goiaba e 
acerola. “Os clientes receberam suas 
á r v o r e s  e m  n o s s a s  l o j a s ,  
constituindo assim um instrumento 
educador, que espalha e multiplica o 
respeito à vida ao planeta,  
contribuindo para o equilíbrio da 
natureza e podendo literalmente 
colher frutos desta ação”, observou 
Mirko.

Já o Diretor Financeiro do 
Grupo Juba, Marcelo Ribeiro, disse 
q u e  o  P r o j e t o  d e s p e r t a  a  

com comes e bebes, som 
ambiente e o aguardado por todos, 
Festival de Prêmios, com sorteio 
via-cartelas e renda para as obras da 
capela.

O padre Osvaldo Schaffer 
Pereira, Pároco da Igreja Nossa 
Senhora Aparecida, do São Luiz e 
responsável pelos ritos clérigos da 
capela da padroeira do bairro, 
conclama a todos os moradores 
l o c a i s  e  c i r c u n v i z i n h o s ,  a  
comparecer nos eventos e prestigiar 
as missas e festas, participando do 
bingão festivo, ajudando nas obras 
sociais da entidade.

 omunidade N. Sra. Do 
Carmo do bairro do Junco, Ccomemorando os 48 anos de 

evangelização em Cáceres, inicia no 
próximo dia 7 seguindo até 15 de 
julho, sua novena sempre às 19h, 
preparatória a dois eventos especiais 
para os moradores católicos locais e 
adjacentes, o dia da padroeira, 16 e a 
grandiosa festa social no dia 20.

No dia 16,  haverá a  
tradicional alvorada às 6h e a santa-
missa às 8h, com  procissão pelas 
ruas do bairro a partir das 18h. 

E no dia 20, a partir das 19h 
será a vez da esperada Festa Social, 

FALTA UMA SEMANA

Cáceres conta os dias para
largada do festival de pesca

Atrativo principal, a pesca vai reunir  400 embarcações com mais de 1.200 participantes adultos e a modalidade infantil vai comportar mais 4.500 crianças

Assessoria c/ Redação

Momento especial do FIPe, a largada de barcos atrai milhares de pessoas  

MUDAS FRUTÍFERAS

Grupo Juba promove Plante
uma árvore, colha uma vida

Assessoria

Distribuição de mudas frutíferas, uma ação ecologicamente correta   

Foto: Esdras Crepaldi

FÉ PARTICIPATIVA

Festa de N. Sra. do Carmo
no Junco abre com novena
Da Redação

Capela de N. Sra. Do Carmo está em clima de festa neste mês de julho   

Foto: JCC

 Foto: Arquivo
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O pescador pode estar sujeito a 
num futuro breve ir debaixo de varas, 
não para o rio, córrego ou lagoa, buscar o 
sustento para sua família, mas às barra 
do tribunal, como se dizia antigamente 
s o b r e  a l g u é m  s e r  c o n d u z i d o  
coercitivamente à presença de um juiz 
para se explicar sobre eventual infração 
cometida. 

Pelo menos, se aprovada uma tal 
lei cujo projeto em discussão em Mato 
Grosso, proibir, a partir de janeiro de 
2020, o transporte, armazenamento e 
comercialização de peixes oriundos dos 
rios do estado capturados através da 
pesca amadora por cinco anos. 

O abacaxi está nas mãos dos 
i l u s t r e s  d e p u t a d o s ,  l í d i m o s  
representantes do povo, na assembléia 
legislativa, tramitando naquela dita casa 
de leis. De autoria do próprio governo, o 
projeto, após o período estipulado, 
deverá definir uma cota para a pesca 
amadora, vigiando, exceto a cota diária 
de subsistência do ribeirinho, apenas a 
pesca na modalidade pesque e solte será 
permitida. 

Acontece que além da pesca para 
consumo, o ribeirinho depende da venda 
excedente para outras despesas caseiras 
e não pode tornar-se refém de uma lei 
singular, coibindo a venda varejo do 
pescado à quem sobrevive apenas disso, 
respeitando o meio ambiente, como uma 
bênção provedora de sua humilde vida e 
família. 

Cediço, que o Pantanal tem 
importância ecológica particular 
porque, além de ser uma área úmida com 
mais de 190 mil km², é uma região para a 
qual convergem cinco biomas distintos: 
o Cerrado, a Mata Atlântica, o Bosque 
Seco Chiquitano, o Chaco e o 
Amazônico. Seus processos ambientais, 
dentre eles o hidrológico, com períodos 
de seca e cheia, permitem que a pesca, 

em suas diferentes modalidades, 
seja a atividade que mais gera trabalho e 
renda na região. Sem sua existência 
alguns municípios, sobretudo aqueles de 
fronteira com Bolívia e Paraguai, 
enfrentariam uma verdadeira tragédia 
social e econômica. 

O desemprego chegaria, se é que 
já não chegou,  para milhares de pessoas 
e certamente ocorreria, se é que já não 
acontece, um aumento expressivo do 
tráfico e do contrabando. 

Além de fornecer postos de 
trabalho, (turismo, hotéis, etc) a pesca é 
também a principal fonte de sustento 
para milhares de ribeirinhos e 
comunidades tradicionais que vivem ao 
longo de seus rios. 

A gente até entenderia a 
preocupação dospolíticos com a pesca 
no pantanal, desde que não se 
restringisse a sacrificar o ribeirinho 
pescador, omissa aos demais problemas 
que o Pantanal enfrenta, aos sérios 

fatores de degradação ambiental 
que afetam os recursos hídricos com 
crescente intensidade, tais como: efeitos 
de assoreamento, aumento de material 
em suspensão, pesticidas e agrotóxicos, 
q u e  a f e t a m  n e g a t i v a m e n t e  a  
sobrevivência de ovos e larvas de 
peixes; o aumento da carga de nutrientes 
com perda de biodiversidade; e a 
fragmentação dos rios por barragens, 
que impedem as migrações e eliminam 
os peixes de piracema, sendo a principal 
causa de redução da produção pesqueira, 
com efeitos em todo o ecossistema. 

A gente confia no Cepesca, nas 
colonias, exemplo, a Z-2 em Cáceres, 
voltada essencialmente na defesa do 
pescador, lutando pelos seus direitos 
contra os poderosos  e oxalá, se 
novidades houver, que sejam em prol do 
ribeirinho, diminuindo conflitos em 
remendos de lei, que ameacem  o uso 
sustentável do peixe como recurso 
natural.

A produção de livro de artista, em 
parte do Mato Grosso, uma prática e 
opção inexistente, nem mesmo em 
pequenas editoras. Porque a área carece 
de inovação de projeto gráfico, rompendo 
as amarras do conservadorismo, 
possibilitando reflexões iluminadas sobre 
o que possa a ser a experiência de produzir 
livro de artista. Seja do ponto de vista do 
criador, do leitor, do produtor, da editora, 
da circulação, dos fluxos, dos arquivos, 
dos acervos, enfim, para se criar a cultura 
e a história do livro de artista.

Criar um projeto de incentivo e 
formação cultural para que os editores e 
proprietários de gráficas incluam em suas 
produções a forma-livro, entre outras 
formas de produção artística e poética. 
Uma espécie de “escrituras visuais”: 
duplas folhas aladas, intercaladas aos 
textos, provocando pousos e povoando as 
pausas, respiros no decorrer da leitura dos 
textos, fazendo com que o livro, em algum 

momento, seja o abrigo e, 
simultaneamente, o ponto de fuga para os 
pensamentos sobre o fazer específico e 
singular que é o universo dos livros de 
artistas.

Deve-se fazer um diálogo com o 
território específico e abrangente de livro 
de artista, atualmente com suas fronteiras 
ampliadas. Produzir livro de artista traz à 
tona algumas reflexões e projeções, entre 
tantas possíveis sobre o campo semântico 
que o mesmo alavanca, carregando em 
seu bojo sutis e avassaladoras distinções: 
livro-objeto, objeto-livro, caderno de 
anotações, diários, impressões, obra-
livro, forma-livro, caixa-livro, livro-
processo, livro-registro, entre outras. 

Tratando-se de um campo aberto 
para investigações e experimentações, 
várias definições, não definidas convivem 
e compartilham operações e modos de 
produção. A experiência que reside neste 
campo poético singular – o de livro de 
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CHOQUE NO BOLSO

S.O.S SÃO PEDRO

ÓRFÃOS DA TERRA

CÁCERES FÓRA!

SOM DO FIPE

Amigos jornalistas principiantes, quando 
alguma autoridade arguir que você precisa 
entrar com uma petição solicitando dados 
de alguma pesquisa ou nota para redação, 
matéria específica, não caia no engodo, 
pois a exigência de pedido formal via 
petição, viola a Lei de Acesso à 
Informação, ainda em vigência, apesar de 
tudo. E, se, alguem exigir a fonte de alguma 
noticia, saiba que ela só interessa ao 
jornalista.

A Aneel informa que a bandeira tarifária de 
julho será amarela, o que significa uma 
cobrança extra de R$ 1,50 a cada 100 
quilowatts-hora consumidos. Ao longo do 
mês de junho, vigorou a bandeira verde. O 
sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o 
custo de geração de energia. O objetivo é 
informar aos consumidores quando esse 
custo aumenta e permitir que eles reduzam 
o uso para evitar pagar uma conta de luz 
mais cara.

A justificativa da Aneel para a mudança na 
cor da bandeira, e retomada da cobrança da 
taxa extra, é que as previsões são de chuvas 
abaixo da média na região onde estão as 
principais hidrelétricas do país, em julho, 
mês que já é tipicamente mais seco.Não 
adianta reclamar pra São Pedro, que junho 
já foi e o choque no bolso do consumidor, 
não é mais novidade.

Tem politico que acha bonito mandar 
releases pra imprensa de sua base eleitoral, 
e, quando distribui a verba de publicidade, 
vai atras de mídias da capital, que não está 
nem aí pra divulgar fatos do seu curral 
eleitoral e deixa o abacaxi na mão de 
assessores. Sequer uma mensagem ao Dia 
das Mães teve PI de políticos locais à 
imprensa de Cáceres. Ano que vem tem 
eleições e muitos destes politiqueiros virão 
atras de candidatos a vereança, seus cabos 
eleitorais para 2022. Nesta hora, seria bom 
eles procurarem a mídia de Cuia.

O governo de Mato Grosso, pagou aos 
Fundos Municipais de Saúde (FMS) o 
valor total de R$ 6.292.547.38, destinado 
ao custeio dos leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI's)  de 12 
municípios. O valor faz referência às 
competências de janeiro, fevereiro e março 
de 2019 e o 1º repasse de R$ 4.888.541.38, 
foi paga ao FMS das cidades de Cuiabá, 
Várzea Grande, Juína, Tangará da Serra, 
Primavera do Leste e Lucas do Rio Verde. 
A 2ª portaria, no valor total de R$ 
1.404.00.00, foi paga para o FMS de 
Tangará da Serra e será destinada, 
e x c l u s i v a m e n t e ,  a o  H o s p i t a l  e  
Maternidade Santa Ângela. E Cáceres? 
Nada? A gente anda mesmo meio 
esquecida pelo governo.

A gente já anda com saudades da Meire 
Maciel e do DJ Garcia, estrelas da 
sonorização do FIPe no ano passado, 
aguardando que ambos com suas equipes 
estejam novamente durante o 38º Festival 
de Pesca, mandando aquela brasa, mora! 
No time do Junior Trindade só joga craques 
e a Radio FIPe, volta ao ar com tudo mais 
uma vez.

artista – é carregada de poesia e 
cultura, intercalando, conectando e 
provocando diálogos entre artes plásticas, 
artes visuais, literatura e design gráfico, 
conjugando várias áreas do conhecimento 
– que são da ciência à história, da 
antropologia à filosofia.

Esse elenco de expressões traduz, 
por um lado, a intersecção das diferenças 
em relação aos procedimentos, modos de 
produção, estratégias e plataformas que 
indicam ser livro de artista ou ser livro 
simplesmente e, por outro lado, converge 
para distintos pontos focais das 
semelhanças entre todos os livros que, de 
certa maneira, alimentam e contemplam 
esse fazer singular – ser um livro livre, 
antes e depois de tudo! 

***___Escritor, pesquisador, jornalista e 
pedagogo. Autor, entre outros, de Religar 
às Origens (1981-2011 – ensaios e artigos, 
2011) e Sombras da Teia (contos, 2016)
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