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NOVOS DOUTORES
Cerimônia marcou o término do período de colações de grau da Unemat do semestre letivo 2019/1, iniciado no dia 6 de agosto com a colação em Juara

Em noite de gala Unemat
diploma 189 acadêmicos
Foto: Assessoria

A Unemat entregou na noite da última quinta feira, (29) 189 novos
profissionais à sociedade mato-grossense em cerimônia de colação de
grau, realizada no Iate Clube de Cáceres. São novos advogados,
agrônomos, biólogos, cientistas da computação, contadores, enfermeiros,
médicos, pedagogos e professores de Educação Física, Geografia,
História, Letras e Matemática. Página 03

AÇÃO PREVENTIVA

Bando desarticulado planejava
assaltar banco em Araputanga
Fotos: PJC-MT

Colação de grau é o divisor de águas na vida de uma pessoa

OBRA-MEIA BOCA

Suspensa a inauguração de
cadeia em Mirassol D'Oeste
Foto: Reprodução

A 1ª Promotoria de Justiça Cível
de Mirassol D'Oeste, propôs ação civil
pública com pedido de liminar solicitando
a imediata suspensão da cerimônia de
inauguração da ampliação da cadeia
pública daquela cidade e eventual
afixação de placa em nome da Secretaria
de Estado de Segurança Pública.
Conforme a petição, trata-se de obra
inacabada e que sequer está sendo
executada pelo Governo.

Quadrilha era formada por Artur, Magnum, Nilton, Douglas e Lucas

Cinco criminosos Artur Antunes Pires Ferreira, Magnum
Francisco de Almeida, Nilton de Oliveira da Silva Júnior, Douglas Fonseca
Sampaio e Lucas de Souza Ferreira, que iriam praticar um furto a agência
bancária na cidade de Araputanga tiveram a ação frustrada pela Polícia
Judiciária Civil, na última sexta-feira (30), em ação da Gerência de
Combate ao Crimes Organizado. Página 04

CANETADA EM SOL-MAIOR

Oficializado por Francis
contrato de energia limpa
Foto: Ronivon Barros

Cerimônia de inauguração estava
agendada para 5 de setembro

Página 05

JUSTAS HOMENAGENS

Deputado prestigia moção
para militares de Cáceres
Foto: Assessoria

Prefeito Francis investe em placas solares, para um equilíbrio financeiro no futuro

O presidente da Comissão de Segurança
Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa,
deputado estadual Elizeu Nascimento esteve na
última quinta feira, (29), em Cáceres para
homenagear os policias do 6° C.R da PM e 2ª Cia
Independente de Bombeiro Militar,durante sessão
extraordinária registrada na câmara municipal, com
homenagens em moções alusivas ao Dia de
Tiradentes. Página 05

O prefeito de Cáceres, Francis Maris assinou no último sábado
(31) um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal,
superior a R$ 10 milhões para a instalação de placas solares em escolas do
município. O investimento possibilitará uma economia próxima a R$ 500
mil por mês em energia e poderá ser destinado aos orçamentos nas áreas de
saúde e educação, por exemplo. Página 03

Deputado Elizeu, destacou o justo
mérito, em um momento ímpar

Página 04
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S.O.S Amazônia!

Café
da

Manhã

Certo dia, houve um grande
incêndio na floresta, e todas as áreas foram
cercadas por um fogo denso; os animais,
atônitos, não sabiam o que fazer e nem para
onde correr; De repente, todos pararam e
viram que o beija-flor ia até a margem do
rio, mergulhava, pegava em seu bico
algumas gotas de água, voava até o fogo e
deixava a gotinha cair sobre as labaredas. O
elefante, vendo aquilo, disse-lhe: “Você
está louco? Acredita que esta simples gota
d'água pode apagar um incêndio tão
grande?” Ao que o passarinho respondeu:
“Eu estou fazendo a minha parte e se todo
mundo ajudar com certeza conseguiremos
alguma coisa”. É mais ou menos por aí,
não por acaso, se todos tivessem feito a sua
parte, nem a Serra Ricardo Franco, nem os
canyons da Chapada e alhures, estariam
mais uma vez, assim como o continente
amazônico ardendo em chamas. Mas é
muito comodo falar, criticar e se omitir,
então truco, que se dane o mundo, certo?
Errado, pois a gente se dana nele e com ele,
quando deveríamos cobrar de nossos
políticos, gestões sérias contra os
desmatadores, os principais
inconsequentes, de cujas nefastas ações,
decorrem a maioria dos incêndios.
Cediço, que esses desmatamentos
têm várias consequências concretas, a
primeira obviamente, a liberação no ar de
uma quantidade muito grande de dióxido
de carbono, o principal gás de efeito estufa
que contribui para o aquecimento do clima
da Terra. Se a queima de biomassa emite
naturalmente CO 2 , a morte das árvores
libera todo o carbono que foi sequestrado
por décadas.
Assim, os mesmos padrões típicos
de desmatamento são observados ao longo
da fronteira agrícola da floresta. As árvores
são abatidas e a vegetação restante é
queimada para dar lugar a pastagens ou
culturas, não havendo dúvidas, de que esse
aumento na atividade de fogo está
associado a um aumento acentuado no
desmatamento. E quando se fala em
aumento, é grave, vejam os senhores, que o
número de focos ativos registrados na área
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QUEBRADEIRA
Estado com o sexto maior percentual de
pessoas com o nome negativado no
SERASA, Mato Grosso tem hoje quase
metade de sua população com o nome
"sujo" (46%). O número de 63,4
milhões de inadimplentes no país é o
novo recorde da série histórica, iniciada
em março de 2016. No total, 40,6% da
população adulta brasileira está com
contas atrasadas e negativadas. Sabe
aquele chavão do Tiririca: Pior do que
está, não fica? Pois é, Ficou!
TREM FEIO
Os pedidos de Recuperação Judicial
aumentaram 31,5%, em Mato Grosso,
na comparação entre os sete primeiros
meses de 2019 ante igual intervalo do
ano passado. De acordo com o
Indicador Serasa Experian de Falências
e Recuperações Judiciais, de janeiro a
julho foram requeridos 50 pedidos
contra 38 em igual acumulado de 2018.
Nesse mesmo período, o volume de
pedidos deferidos passou de 35 para 43
e o de recuperações judiciais
concedidas aumentou 66%, de 21 para
56.
DERRUBADA
Uma fiscalização da SEMA flagrou a
exploração ilegal de madeira em uma
área de 687 hectares em Marcelândia,
no norte do Estado. Uma pessoa foi
presa e uma multa de R$ 3,5 milhões
gerada. No local, foram apreendidos um
trator, um caminhão, uma pá
carregadeira, quatro motosserras e 200
metros cúbicos de toras de espécies
nativas. Como a multa não deve ser
paga a exemplo de milhares, seria de
bom alvitre que a justiça leiloasse o
trator, o caminhão e a pá-carregadeira,
salvando pelo menos 10% do preju.
GROENLÂNDIA
Sabem porque Donald Trump anda
nervoso depois da recusa do governo da
Groenlândia e do primeiro-ministro
dinamarquês Mette Frederiksen na
venda do território ártico? É que mixou
o golpe do gringo em se apossar da área
rica em materiais essenciais para a
indústria, como ouro, zinco, cobre,
grafite, níquel, platina, urânio e
hidrocarbonetos, que fazem parte de um
contexto mais amplo no qual o Oceano
Ártico está se tornando um destino de
investimento crescente para russos e
chineses, à medida que o aquecimento
global derrete a calota de gelo.
NOMES E FOTOS
Quando a gente cobra da assessoria
policial a identificação e ou fotos dos
elementos presos, é porque sabemos da
importância da divulgação da noticia
completa, até mesmo para
conhecimento de todos, já que gente
tem pré-nome, nome e sobrenome. A
informação fica vazia só com iniciais
(exceto em caso de menores) e
completa ajuda até a polícia como o
caso do soropositivo Haroldo Duarte da
Silveira, divulgado com nome e foto,
preso em Cuiabá, cuja foto na mídia fez
surgir novas vitimas.

aumentou 359% de julho para
agosto deste ano, alcançando 24.417 focos,
c/f dados de 22 de agosto, (últimos do
Inpe), algo em torno de 52,6% dos pontos
de queimadas no continente.
Robin Chazdon, professor emérito
da Universidade de Connecticut, em
comentários às queimadas na amazônica,
informa que os efeitos da destruição da
floresta não permanecem só nesta região,
eles afetam a todos nós o planeta, já que os
incêndios contribuem para as emissões de
carbono, daí a preocupação geral. Ressaltese que, se as florestas tropicais não
puderem se regenerar ou ser reflorestadas,
elas não serão capazes de recuperar seu alto
potencial de armazenamento de carbono.
Mas o empoderado bicho-homem, em
nome do tal progresso que só beneficia eles
e seus apaniguados, defende o
desmatamento, insensível aos incêndios,
que reduzem a quantidade de água que
evapora e torna o clima mais seco.
Menos vapor de água significa

menos chuvas, solos mais áridos,
secas mais regulares e maiores, o que por
sua vez levará a novos incêndios florestais
mais devastadores e a crescente
dificuldade no cultivo de terras
anteriormente desmatadas, agora mais
sensíveis a erosão.
Observem só à que situação de
ganancia leva o exterminador do presente,
muitos se arvorando em patriotas,
criticando cientistas que defendem uma
coalisão planetária para salvar a amazônia,
afinal, ela não é só do Brasil e da América
do Sul, ela é um importante rio aéreo, um
bioma que viabiliza a existência das
cidades, um patrimônio mundial, assim
como o pantanal. Se semi-dizimada, a
floresta não tem como voltar a ser o que era,
é possível trabalhar com a via da
restauração passiva, que é quando a gente
deixa a natureza encarregada pela sua
própria renovação. De que forma?
Deixando de agredi-la, de ofendê-la com os
malditos e cruéis desmatamentos, Bom
Dia!

Discípulos de Chico Mendes
O Dia do Biólogo é comemorado
no Brasil neste dia 3 de setembro, data
referência à Lei Federal nº 6.684/79 de 3
de setembro de 1979, que regulamentou
a profissão de Biólogo no país. A
homenagem prestada pela sociedade a
todos os biólogos em 3 de setembro é
justa e significativa em função da grande
importância desta profissão.
Os biólogos estudam a vida no
planeta, ou seja, geram conhecimentos
sobre as diversas espécies de plantas e
animais e suas relações com o meio
ambiente. Portanto, são de fundamental
importância para o desenvolvimento do
conhecimento científico. Os biólogos
também são de extrema importância
para o entendimento e preservação do
meio ambiente. Eles atuam na
elaboração de estratégias voltadas para a
manutenção do equilíbrio ecológico no
planeta.

Esta profissão se faz cada vez
mais importante, já que enfrentamos
atualmente sérios problemas ambientais
como, por exemplo, extinção de
espécies, desmatamentos e o aumento da
temperatura no planeta (aquecimento
global). Em conjunto com cientistas de
áreas relacionadas (ecologistas,
botânicos, zoólogos, climatologistas,
etc.), o biólogo pode colaborar de forma
decisiva na construção de um caminho
que amplie cada vez mais a qualidade de
vida em nosso planeta. Percebe-se,
portanto, que o biólogo pode trabalhar
em indústrias, laboratórios de análises
clínicas, zoológicos, escolas,
faculdades, parques florestais e até
mesmo atuar como fiscal de meio
ambiente e perito.
Além disso, há diversos projetos
de preservação ambiental e resgate de
flora e fauna que necessitam da atuação
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desse profissional. Você já notou
no símbolo dessa profissão? Pois bem,
ele retrata a beleza de estudar a vida, com
uma esfera ovalada, tipo, um óvulo
sendo fecundado por um
espermatozoide.
A porção final do
espermatozoide remete à estrutura de
DNA, demonstrando o início de um
novo ser. O óvulo também assemelha-se
a duas folhas, ressaltando a importância
da natureza.
Nas folhas, é possível ver ainda
uma espiral, que simboliza a evolução e
o progresso. Tudo muito singelo, como é
a profissão dos biólogos, discípulos de
Chico Mendes, que recebem hoje e
sempre nossa saudação.
***___Compilação de Rosane
Michelis, jornalista, pesquisadora,
bacharel em geografia e pós em turismo.
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NOITE DE FORMATURA

A cerimônia marcou o término do período de colações de grau da Unemat do semestre letivo 2019/1, iniciado no dia 6 de agosto com a colação em Juara

Novos doutores da Unemat
colaram grau no Iate Clube
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat)
entregou na noite da
última quinta feira, (29) 189
novos profissionais à sociedade
mato-grossense em cerimônia de
colação de grau, realizada no Iate
Clube de Cáceres.
São novos advogados,
agrônomos, biólogos, cientistas
da computação, contadores,
enfermeiros, médicos, pedagogos
e professores de Educação Física,
Geografia, História, Letras e
Matemática. A cerimônia marcou
o término do período de colações
de grau da Unemat do semestre
letivo 2019/1, iniciado no dia 6 de
agosto com a colação do Câmpus
de Juara.
Em Cáceres receberam
grau os formandos das turmas
presenciais de Agronomia,
Ciência da Computação, Ciências
Biológicas, Ciências Contábeis,
Direito, Educação Física,
Enfermagem, Geografia,
História, Letras, Matemática,
Medicina e Pedagogia do

biopsicossocial, em
modelo de intervenção, capaz de
responder a multiplicidade de
fatores que condicionam o
fenômeno saúde-doença na
sociedade.
A diretora políticopedagógica e financeira do
Câmpus de Cáceres, Zulema

RECEPTAÇÃO

Suspeito foi preso acusado
de roubo em distribuidora
PJC-MT c/ Redação
Novas chances se abrem para formandos, felizes em suas vestes talares

Câmpus Universitário
Jane Vanini, de Cáceres. Também
colaram grau duas turmas de
Pedagogia na modalidade Ensino
a Distância, um do Polo
Pedagógico de Cáceres e uma de
Campo Verde.
O curso de medicina
implantado em 2012, formou a 3ª
turma, com 21 acadêmicos que
venceram mais uma etapa deste

projeto de educação,
segundo a professora Denise
Costa Cortela, novos doutores,
que conhecem a realidade onde
vivem e estudaram.
Conforme ela, esses
acadêmicos tiveram a
experiência com a prática clínica
no Hospital Regional de Cáceres,
a pesquisa e o ensino, estando
aptos a realizar abordagens

PLACAS SOLARES

Prefeito firma contrato de
energia limpa em Cáceres
Assessoria c/ Redação

O

prefeito de Cáceres,
Francis Maris assinou no
último sábado (31) um
contrato de financiamento com a
Caixa Econômica Federal,
superior a R$ 10 milhões para a
instalação de placas solares em
escolas do município.
A assinatura, contou com
a presença do presidente da
Caixa, Pedro Guimarães e prevê
um investimento de R$ 10,8
milhões devendo gerar mais de
R$ 180 milhões em economia aos
cofres públicos durante a vida útil
das placas solares, segundo o
gestor.
“É o primeiro contrato de
grande valor que Cáceres assina e
mostra um grande avanço por
parte da nossa gestão frente à

curso superior
proporciona uma melhoria na
vida das pessoas.
“A formação profissional
é muito importante para garantir
melhorias não só nos aspectos
socioeconômicos dos nossos
formandos, mas também no
desenvolvimento do Estado de

prefeitura. Nós
conseguimos colocar a casa em
dia e hoje Cáceres tem um rating
A+, que demonstra seu poder de
honrar com seus compromissos.
Com esse investimento teremos
uma economia próxima a R$ 500
mil por mês em energia. Tudo isso
para que possamos destinar mais
do nosso orçamento para áreas
como saúde e educação”, disse
Francis.
Para a Secretária de
Educação, a vice-prefeita Eliene
Liberato, isso é mais um avanço
nas melhorias das condições das
escolas e creches da rede
municipal, que já estão recebendo
a instalação de ares
condicionados. “Levaremos
melhores condições a nossas
Foto: Ronivon Barros

crianças, com as futuras
instalações dos ares
condicionados teremos um
grande acréscimo na energia das
unidades, com a chegada das
placas solares, teremos uma
grande economia neste setor,”
pontuou.
A instalação das placas
fotovoltaicas permitirá que as
unidades escolares produzam sua
própria energia e ainda devolvam
o excedente para a rede em troca
de créditos. O presidente da
Caixa Econômica Federal, Pedro
Guimarães, se disse contente em
poder fornecer o financiamento
necessário à Cáceres.
Questionado sobre a
possibilidade de novos
financiamentos para o município,
o presidente disse que o órgão
está disposto a analisar cada caso.

U

m homem investigado
por participar de roubo a
uma distribuidora de
bebidas em Cáceres foi preso em
flagrante pela Polícia Civil, na
última quarta-feira (28), após ser
flagrado com um aparelho celular
produto de furto no município.
A ação da Divisão de
Roubos e Furtos da 1ª Delegacia
de Cáceres levou a prisão o
suspeito, J.V.M.U., 41, autuado
em flagrante pelo crime de
receptação.
Com informações de que
o suspeito estava envolvido no
roubo da distribuidora de
bebidas, os policiais da Divisão
de Roubos e Furtos realizaram a
detenção do investigado em sua
residência no bairro Cavalhada.
Com ele, os policiais

encontraram um aparelho
celular, que ele alegou ter
comprado no dia anterior, pelo
valor de R$ 150.
Em análise do aparelho,
os policiais encontraram
informações pessoais de outra
pessoa, que em contato com ela
foi descoberto ser vítima de furto
do referido celular, ocorrido no
dia 18 de agosto, em posto de
combustível.
Diante das evidências, foi
lavrado o flagrante contra o
suspeito pelo crime de
receptação.
Além do flagrante,
durante interrogatório na
Delegacia o suspeito também
confessou a participação no
roubo e responderá em inquérito
Foto: Ilustrativa

Na carona da policia sempre tem vaga pra malandro vacilão

Prefeito Francis oficializa assinatura do contrato com CEF em Cuiabá
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LADRÕES DE BANCOS

Investigadores conseguiram abordar os 5 suspeitos, que estavam em dois veículos Volkswagen (um Gol e um Fox), em um posto de combustível

Polícia grampeia bando que
planejava atacar Araputanga
C
PM/MT c/ Redação

Fotos: PJC-MT

inco criminosos que iriam
praticar um furto a agência
bancária na cidade de
Araputanga tiveram a ação frustrada
pela Polícia Judiciária Civil, na
sexta-feira (30), em ação da
Gerência de Combate ao Crimes
Organizado (GCCO). Com o grupo
foi apreendido diversas ferramentas
utilizadas para cortar caixas
eletrônicos.

No baculejo foram presos,
Artur Antunes Pires Ferreira, 29,
Magnum Francisco de Almeida, 37,
Nilton de Oliveira da Silva Júnior,
24, Douglas Fonseca Sampaio, 26,
Lucas de Souza Ferreira, 22. Os
suspeitos foram abordados em dois
veículos, quando deixavam a cidade
de Várzea Grande.O grupo
criminoso já era monitorado há
algum tempo pela equipe da GCCO,

devido a suspeitas da
atuação da quadrilha em outros
furtos em agências bancárias do
Estado. Na sexta-feira (30), os
policiais receberam informações de
que eles deixariam a região
metropolitana com o objetivo de
praticar um novo furto na cidade de
Araputanga, na região de Cáceres.
Por volta das 15h00, os
investigadores da GCCO

FRONTEIRA DO PÓ

Gefron, PRF e PM prendem
traficantes com 81 kg de coca
PRF/Gefron c/ Redação

U

ma ação da Polícia Rodoviária
Federal com apoio da Polícia
Militar resultou na prisão de
uma pessoa por tráfico de drogas na BR070 em Primavera do Leste. Os policiais
fizeram abordagem no condutor de uma
camioneta S10 com placas de Goiânia,
no trevo que dá acesso ao município de
Poxoréu, numa estrada vicinal e como o
motorista apresentasse nervosismo foi
interrogado ali mesmo. Os agentes
perceberam um forte odor de
entorpecente dentro do veículo e na

busca, foram encontrados 14 tabletes de
pasta base de cocaína.
Após a descoberta, o condutor
informou pegou a droga em São José dos
Quatro Marcos e levaria para Goiânia,
receberia R$ 15 mil pelo serviço quando
entregasse a encomenda a um
desconhecido em Goiás.
No segundo caso, o traficante
J.A.P, 31, foi preso em Pontes e
Lacerda, com 19 pacotes de cloridrato
de cocaína, na tarde da última quintafeira (29) pelo Gefron na região
Foto: Gefron/MT

Operações laçaram dois mulas, apreendendo mais de 5 arrobas de cocaína

conhecida como Matão,
portando 19 kg.s de cocaína, escondidos
em compartimento do veículo Gôl
conduzido pelo detido. Em depoimento
ele contou teria pego o entorpecente na
cidade de São Vicente na Bolívia.
A apreensão mais pesada
aconteceu na manhã se sábado último,
quando policiais do Gefron
apreenderam 48 tabletes de pasta base
de cocaína sendo transportados em um
GM S10 prata, com placas de Góias, na
BR-174, no município de Porto
Esperidião. Além da droga, também
foram apreendidas uma pistola 9mm,
com carregador municiado e uma
carabina calibre 38.
De acordo com o registro do
boletim de ocorrência, os policiais
faziam patrulhamento pela rodovia
quando perceberam o veículo em atitude
suspeita. Ao se aproximar para tentar
realizar a abordagem, o condutor
empreendeu fuga. Ao iniciar a busca
veicular, foi encontrado em um
compartimento secreto embaixo do
porta-luvas as armas e as munições.
Em um outro compartimento
embaixo do banco do passageiro estava
a carabina. Na carroceria foram
localizados 3 sacos grandes com os
entorpecentes.
Os materiais apreendidos
foram encaminhados à delegacia da
Polícia Federal de Cárceres.

Artur, Magnum, Nilton, Douglas e Lucas, planejavam assaltar banco em Araputanga

conseguiram realizar a
abordagem dos 5 suspeitos, que
estavam em dois veículos (um
Volkswagen Gol e um Volkswagen
Fox), em um posto de combustível,
na Avenida Mario Andreazza, em
Várzea Grande.
Com eles foram encontradas
várias ferramentas próprias para
arrombamento de caixas eletrônicos.
Questionados, os
criminosos confessaram que
estavam a caminho da cidade de
Araputanga onde praticariam o

cinco integrantes do grupo
foram conduzidos à GCCO, onde
após serem interrogados foi lavrado
o flagrante.
De acordo com o delegado
titular da GCCO, Flávio Henrique
Stringueta, a quadrilha está
envolvida em outros furtos de
agência bancária e um deles já
confessou ter participado da
tentativa de furto a agência do Banco
do Brasil, ocorrido no último dia 22,
na Rua Comandante Costa, em
Cuiabá.

BANDIDOS NATURAIS

Dupla é flagrada com armas
apetrechos e animais abatidos
Da Redação

V

árias armas, animais silvestres,
além de apetrechos para a pesca
predatória, foram apreendidos
na última sexta-feira (30), em ação
conjunta entre a Polícia Militar
Ambiental e a Polícia Judiciária Civil. A
ação que ocorreu na cidade de Cáceres
resultou em duas pessoas autuadas.
As apreensões ocorreram no
Assentamento Vida Nova, na zona rural
de Cáceres. Com os suspeitos foram
apreendidos 3 animais silvestres
(pacas), cinco motosserras sem notas
fiscais e sem numeração de origem,
além de várias espingardas de calibres
22, 28 e de ar comprimido. Os dois
suspeitos foram autuados com multas de
R$ 2.000 e R$ 1.500. um terceiro
envolvido conseguiu fugir.
Embora esteja fora do período
de defeso da piracema estadual, os
pescadores profissionais e amadores
precisam seguir algumas regras
determinadas pela Lei Estadual nº
9.096/2009, que estabelece a proibição
para uso de apetrechos de pesca como:
tarrafa, rede, espinhel, cercado, covo,

pari, fisga, gancho, garateia
pelo processo de lambada, substâncias
explosivas ou tóxicas, equipamento
sonoro, elétrico ou luminoso.
As medidas mínimas dos

peixes constam na carteira de
pesca do Estado e algumas delas são:
piraputanga (30 cm), curimbatá e
piavuçu (38 cm), pacu (45 cm), barbado
(60 cm), cachara (80 cm), pintado (85
Foto: Polícia Ambiental

Infratores foram presos com espingardas, apetrechos de pesca e pacas mortas
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Segundo argumento do MP, apesar da publicidade oficial, todo o recurso utilizado até o momento na obra do cadeião, é do Conselho da Comunidade e não da Sesp

Ministério Público tenta impedir
inauguração de cadeia inacabada
MPE/MT c/ Redação
Foto: Assessoria

Além de inacabada a obra não conta com recursos estaduais

A

1ª Promotoria de Justiça
Cível de Mirassol D'Oeste,
propôs ação civil pública
com pedido de liminar contra o
Estado de Mato Grosso solicitando a
imediata suspensão da cerimônia de
inauguração da ampliação da cadeia
pública daquela cidade e também de
eventual afixação de placa em nome

da Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp).
Conforme a petição inicial, trata-se
de obra inacabada e que sequer está
sendo executada pelo Governo.
Como a cerimônia está
agendada para a próxima quinta
feira, 5, a medida foi ajuizada em
caráter de urgência, com uma

semana de antecedência
pelos promotores de Justiça Saulo
Pires de Andrade Martins e Osvaldo
Moleiro Neto.
Consta na ação que, dia 28
de agosto (quarta-feira), chegou à
Promotoria convite encaminhado
pelo diretor da Cadeia Pública de
Mirassol D'Oeste, por determinação

da Secretaria de Segurança
Pública, para participação da
cerimônia de inauguração da sala
multiuso e do bloco externo com
cinco novas celas, que está agendada
para o dia 5 de setembro, às 16h00.
Restou apurado que a ordem para
realizar o evento foi da Sesp, por
meio da superintendente da Gestão
de Cadeia, que ainda determinou a
confecção de uma placa de
inauguração.
Segundo consta na ação, não
houve nenhuma participação do
Estado de Mato Grosso, tampouco
do atual secretário de Segurança
Pública, Alexandre Bustamante dos
Santos, e nenhuma intervenção ou
participação do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário (GMF),
supervisionado pelo
Desembargador Orlando de Almeida
Perri, que também confirmou a
presença no evento agendado. “Ao
contrário, toda a obra até então
realizada foi unicamente com
recursos do Conselho da
Comunidade, com mão de obra de
reeducandos, e a nobre atuação dos

agentes penitenciários e, em
especial, do diretor da Cadeia
Pública de Mirassol D'Oeste”,
reafirma o Ministério Público.
Diante do convite, o
Ministério Público realizou visita in
loco na Cadeia Pública, no mesmo
dia, para averiguar o andamento e a
possível conclusão das obras.
“Observa-se que a Secretaria de
Segurança Pública quer ludibriar a
população de Mato Grosso,
promovendo politicamente os
interessados, e inaugurar um
verdadeiro canteiro de obras, já que a
reforma da Cadeia Pública de
Mirassol D'Oeste não terminará na
data aprazada. É impossível a
conclusão das obras, no estado que
atualmente se encontram”,
argumentaram os promotores.
Segundo o MPMT, trata-se
de evidente promoção pessoal
inaugurar obra que sequer foi
executada pelo Poder Executivo e
que ainda não foi finalizada. “Não
condiz com a ética e boa fé que se
deve esperar no serviço público,
ferindo o dever geral de probidade”,
alegaram.

MOÇÃO TIRADENTES

Militares de Cáceres foram
homenageados no legislativo
Assessoria

O

presidente da Comissão de
Segurança Pública e
Comunitária da Assembleia
Legislativa, deputado estadual
Elizeu Nascimento esteve na última
quinta feira, (29), em Cáceres para
homenagear os policias militares do
6° Comando Regional e da 2ª
Companhia Independente de
Bombeiro Militar, durante sessão
extraordinária registrada na câmara
municipal da cidade.
As moções foram
dedicatórias alusivas ao Dia de
Tiradentes (21 de abril), quando se
celebra o patrono das polícias
militares, Joaquim José da Silva
Xavier, contando com presença
popular e de familiares dos
homenageados, presentes nas
galerias do legislativo, durante o ato
solene comandado pelo presidente
da casa, vereador Rubens Macedo.
Conforme Macedo, receber
o deputado na câmara, foi um motivo

de muita alegria, destacando
o merecimento dos militares
homenageados.
“Os profissionais da
segurança púbica têm desenvolvido
um excelente trabalho na cidade de
Cáceres, e o deputado Elizeu, recebe
os nossos parabéns pela iniciativa”,
ressaltou o presidente.
O tenente Paulo Felipe, da 2ª
Companhia Independente de
Bombeiro Militar, destacou a
importância de ser reconhecido. “É
uma honra receber essa moção, nos
motiva ainda mais a trabalhar e
servir a população com mais
estímulo”, enfatizou o tenente.
Elizeu tem percorrido Mato Grosso
em busca de cumprir sua função:
legislar e fiscalizar.
“Entregar as moções de
aplausos é uma oportunidade
importante, quando o alvo é
merecedor dela, é um momento
ímpar, declarou Nascimento.
Foto: Eliel Pereira

Deputado Nascimento justifica homenagens aos policiais de Cáceres
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Contrar azões apontam, ainda defesa da chapa da senadora eleita Selma possui dificuldade em traçar uma “linha coerente” pela falta de justificativa dos recursos

MPE acusa suplente de comprar
vaga em chapa de Selma Arruda
MPE-MT c/ Redação
Foto: Arquivo

Senadora Selma e suplente Possamai podem ser cassados pelo TSE ainda este ano

O

Ministério Público Eleitoral (MPE)
acusou o 1º suplente ao Senado,
Gilberto Possamai (PSL), de
“comprar” sua vaga na chapa da juíza
aposentada, e senadora eleita em Mato
Grosso, Selma Arruda (PSL). Segundo o
órgão ministerial, ele e a esposa, Adriana
Krasneivcz Possamai, teriam investido R$
3,1 milhões na campanha política – acima do
limite estabelecido pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) para este tipo de candidatura,

que é de R$ 3 milhões.
A denúncia consta das
contrarrazões apresentadas pelo MPE no
recurso ordinário interposto por Selma
Arruda contra a sua cassação – estabelecida
pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT)
em abril deste ano, que a condenou, por
unanimidade, pela prática de “Caixa 2” e
abuso de poder econômico.
De acordo com o MPE, o valor
“doado” pelo 1º suplente colocou Selma

Arruda “à frente” na disputa pelo
Senado uma vez que os custos teriam sido
empregados em período proibido pela
Justiça Eleitoral. O órgão analisa que sem o
controle do Estado, “nem o céu” seria o
limite para candidatos ricos.
“Imagine se não houvesse
qualquer controle pelo Estado na fase
denominada 'pré-campanha'... e as regras que
asseguram o equilíbrio democrático entre
candidaturas não teriam qualquer
efetividade. A prestação de contas se tornaria
um faz de conta. Nem o céu seria o limite
para aqueles com poderio ou patrocínio
financeiro ilimitado”, aponta o MPE.
“A expressiva votação obtida pela
investigada Selma Arruda não se materializa
em salvo conduto ou excludente de ilicitude
para ações graves e ilícitas perpetradas ao
longo de pré-campanha e campanha, viáveis
objetivamente a desequilibrar o pleito”,
resume o órgão.
Além de abuso de poder
econômico, Selma Arruda também foi
cassada pela prática de “Caixa 2,” utilização
de recursos não declarados em campanha.
Segundo o órgão ministerial, mais de R$ 1,2
milhão foram gastos sem explicar sua origem
na Justiça Eleitoral. “As despesas totais não
contabilizadas somaram, no mínimo, R$
1.246.256,36, o que corresponde, repito, a
aproximadamente 73 % dos gastos
financeiros oficialmente contabilizados (R$
1.704.416,93) e a 41% do limite de gastos
(R$ 3.000.000,00)”, apontou o MPE. “Se
realmente os gastos efetuados na fase de précampanha estivessem acobertados pela
figura jurídica do artigo 36-A da Lei das

Eleições, é de se questionar, pois
enigmático, o motivo pelo qual os
investigados fracionaram o objeto da avença,
bem como simularam um contrato de mútuo
para tentar justificar a origem da receita

quitação de despesas.
São tantas versões, incongruentes
e incompatíveis entre si, que até os próprios
investigados têm dificuldade em traçar uma
coerente linha de defesa,”conclui a nota.

ORDEM SUPREMA

Traficante internacional que
agia na fronteira foi liberado
Da Redação
ministro Marco Aurélio, do
S u p r e m o Tr i b u n a l F e d e r a l ,
determinou a soltura de Moisés
Moreira da Costa, preso em maio de 2016 por
integrar uma quadrilha de tráfico
internacional de drogas, alegando que a
sentença não transitou em julgado e a
manutenção da prisão ignoraria a garantia
constitucional. A polícia apurou que a
quadrilha atuava na região da fronteira com a
Bolívia.
O ministro cita que a Justiça
Federal de Cáceres converteu em preventiva
a prisão em flagrante ocorrida em maio de
2016, de Moisés e outras pessoas, pela
suposta prática de trafico de drogas,
associação para o tráfico, financiar ou
custear o comércio ilegal de entorpecentes,
tráfico entre Estados da Federação (e
transnacional) e posse irregular de arma de
fogo.
Na época, o grupo formado por
Moisés Costa, Paulo Gomes Ramalho,

O

Maiquel Agustínho Teodoro e Jose
Carlos de Almeida, foi preso durante
operação realizada pelo Gefron, com apoios
da Policia Federal e PRF, sendo encontrados
com eles, 30 quilos de pasta base de cocaína e
um rifle calibre 22. Na decisão publicada no
Diário de Justiça da última quinta-feira (29)
o ministro também cita que em maio de 2017
o juízo da 1ª Vara Federal de Cáceres
condenou Moisés a seis anos, sete meses e
dez dias de reclusão em regime fechado e
pagamento de 676 dias-multa.
A defesa de Moisés alegou excesso
de prazo da custódia, implementada em 7 de
maio de 2016. Também afirmou estar
pendente de análise, desde 20 de outubro de
2017, a apelação formalizada pela defesa.
N.R:- Como o sentenciado já cumpriu cerca
de dois terços da pea, mesmo sendo
confirmada a reprimenda em grau de
apelação, pelo artigo 83 , V, do Código Penal,
Moisés teria condições legais do benefício
legal do livramento condicional.

BANDEIRA VERMELHA

Aneel confirma que contas de
energia seguem altas este mês
Aneel c/ Redação
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) informou na última
sexta-feira (30) que a bandeira
tarifária para setembro de 2019 continuará na
cor vermelha no Patamar 1, a mesma de
agosto. Isso significa que haverá uma
cobrança extra de R$ 4 para cada 100
quilowatts-hora consumidos. Em julho
vigorou a cobrança da bandeira tarifária
amarela, na qual há um acréscimo de R$ 1,50
a cada 100 kWh consumidos.
De acordo com a Aneel, a decisão
de manter a bandeira no patamar vermelho I
foi tomada devido ao fato de uma parcela
significante da energia ser fornecida por
meio de usinas termelétricas, que têm custo
de geração de energia mais alto. Também
pesou na decisão a diminuição do volume de
chuvas, com a intensificação da estação seca.
“Setembro é um mês típico do final
da estação seca nas principais bacias
hidrográficas do Sistema Interligado
Nacional (SIN). A previsão hidrológica para
o mês sinaliza permanência do quadro de
estiagem, com vazões abaixo da média
histórica”, disse a Aneel. Criado pela Aneel,
o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o
custo real da energia gerada, possibilitando
aos consumidores o bom uso da energia
elétrica.
O funcionamento das bandeiras
tarifárias é simples: as cores verde, amarela
ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se
a energia custará mais ou menos com fbase
nas condições de geração. O cálculo para
acionamento das bandeiras tarifárias leva em
conta, principalmente, dois fatores: o risco
hidrológico– GSF, na sigla em inglês, e o

A

preço da energia (PLD). Segundo a
agência, o cenário favorável reduziu o preço
da energia para o patamar mínimo, o que
“diminui os custos relacionados ao risco
hidrológico e à geração de energia de fontes
termelétricas”, possibilitando a manutenção
dos níveis dos principais reservatórios
próximos à referência atual.
No dia 21 de maio, a agência
aprovou um reajuste no valor das bandeiras
tarifárias. Com os novos valores, caso haja o
acionamento, o acréscimo cobrado na conta

pelo acionamento da bandeira
amarela passou de R$ 1 para R$ 1,50 a cada
100 kWh consumidos Já a bandeira vermelha
patamar 1 passou de R$ 3 para R$ 4 a cada
100 kWh e, no patamar 2 da bandeira, passou
de R$ 5 para R$ 6 por 100 kWh consumidos.
A bandeira verde não tem cobrança
extra. Os recursos pagos pelos consumidores
vão para uma conta específica e depois são
repassados às distribuidoras de energia para
compensar o custo extra da produção de
energia em períodos de seca.
Foto: Ilustrativa

Preços incandescentes continuam queimando bolso do consumidor

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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CAÇULAS NA ELITE

Modesto, humilde, na sua, usando campo vizinho, o clube do médio norte chega à elite do futebol tchapa & cruz, além de levantar o titulo da segundona

Nova Mutum é campeão ao
domar o Cavalo Pantaneiro

Da Redação

O

Nova Mutum Esporte
Clube é o campeão da
Segunda Divisão do
Campeonato Mato-grossense 2019
em Mato Grosso, passando a integrar
a 1ª divisão do esporte bretão no
estado em 2020.
A equipe do médio-norte do
estado eliminou o Poconé na
decisão, apesar do empate de 2 a 2
domingo último no Neco Falcão, o
clube do meio norte havia goleado o
Cavalo Pantaneiro por 4 a 0 no
primeiro jogo em Lucas do Rio
Verde, no Estádio Passos das Emas.
Este é o primeiro título do Mutum
em sua história, já que debutou no

futebol profissional, com
antecipação no planejamento e
estrutura para os jogadores e
comissão técnica. Conforme
mencionado, na partida de ida, a
equipe comandada pelo técnico
Dema, já havia vencido o Poconé por
4 a 0 na quinta-feira passada, no
estádio Passo das Emas, em Lucas
do Rio Verde e na tarde de domingo
(1), o Nova Mutum conquistou a taça
com um empate em 2 a 2, diante do
Cavalo Pantaneiro, no estádio Neco
Falcão, em Poconé. Os gols do título
foram anotados por Irapuan e
Jonathan.
Após a conquista do título, a

Azulão do médio norte, Nova Mutum é um campeão exemplar

SOBE E DESCE

Dourado só empata na
Arena e sai fora do G-4

Da Redação

Cuiabá e Criciúma acabam de
empatar, sem gols, na Arena
Pantanal, na capital de Mato Grosso.
O jogo foi válido pela 20ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série B. O
resultado não foi bom para nenhuma
das duas equipes.
O Cuiabá mesmo somando
mais um pontinho na tabela, ainda
não chegou ao G-4, pois o Sport
Recife que ocupava a 5ª vaga
empatou com Oeste e na soma da
tabela voltou ao quadrado inicial,
deixando o Dourado de Cuia na
quinta colocação. Ressalte-se que do
lanterna ao 5º colocado apenas 11

pontos separam os clubes,
num campeonato indefinido, que
muda a cada rodada.
O Criciúma, por outro lado,
permanece em 14º, com 22 pontos, e
segue ameaçado. O clube
catarinense está a 1 ponto da zona de
rebaixamento, mas assim como os
demais, depende de vitórias para
chegar ao meio da tabela. O caso do
Cuiabá, que na 5ª vaga, joga no
feriado da pátria 7 de setembro
contra o Operário, fora de casa, no
estádio Germano Kruger, em Ponta
Grossa (PR) e se vencer, pode voltar
ao G-4, mas uma derrota
Foto: assessoria

Cuia tentou mas ficou apenas no empate com o time sulista
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Foto: Divulgação

diretoria do Nova Mutum
prometeu se reunir nos próximos
dias para definir os rumos da equipe
visando a próxima temporada.
Especula-se que o time
mutuense buscará parcerias e fará
contratações visando montar uma
equipe competitiva para disputar o
Estadual em condições de realizar
uma boa campanha. Na Primeira
divisão o Nova Mutum vai enfrentar
equipes tradicionais do futebol
mato-grossense como Cuiabá que
esta na Série B do Brasileirão,
Luverdense, que esta na série D,
Mixto entre outros clubes.
Sobre os dois novos caçulas

dependendo dos próximos,
pode cair para 9º ou 10º lugar.
No jogo da sexta contra o
Criciúma, a primeira oportunidade
clara do do Cuiabá, foi aos 7 do
primeiro tempo. Júnior Todinho
bateu e o goleiro Bruno Grassi
defendeu. Aos 14, nova chance para
os donos da casa. Rodolfo cruzou na
área e voltou. Na sobra, Toninho
chutou forte, com desvio, para fora.
Aos 24, Rodolfo,
novamente, bateu de fora e Grassi
fez outra boa defesa. Aos 29, foi a
vez de Júnior Todinho chegar com
perigo na área do Criciúma. Ele
tentou o chute, mas, atrapalhado por
Carlos Eduardo, mandou para fora.
O Cuiabá voltou do intervalo
pressionando e quase abriu o placar,
aos 7. Rodolfo recebeu lançamento e
cabeceou forte, para fora.
Aos 21, Paulinho cruzou na
área e tentou concluir, mas foi
atrapalhado pelo goleiro do
Criciúma. O clube catarinense
ameaçou aos 28. Reis ajeitou a bola e
bateu forte para defesa de Victor
Souza. O Cuiabá aumentou a pressão
nos minutos finais. Anderson
Conceição apareceu de surpresa na
área e cabeceou por cima da meta do
Criciúma, aos 34.
Aos 35, Todinho bateu forte e
Grassi defendeu. Aos 41, Todinho
cruzou na área e a bola passou por
todos os jogadores e saiu pela
lateral.

da elite 2020 do futebol
profissional de Mato Grosso,
estreante em uma competição
oficial, o Nova Mutum Esporte
Clube mandou seus jogos no estádio
Passo das Emas, em Lucas do Rio
Verde - cidade vizinha.
O time treinado pelo exjogador William de Mattia,
conhecido como Dema, foi montado
com jogadores de outros estados, em
sua maioria oriundos do Rio Grande
do Sul, Brasília, Rio de Janeiro e
Minas Gerais e alguns pratas da casa.

daquela cidade pantaneira,
preparou seu plantel em Cuiabá, sob
o comando do técnico Hugo
Alcântara, ex-Dom Bosco. Por
conhecer muito bem o futebol da
capital, o time foi formado
praticamente por jogadores da
baixada cuiabana.
Os goleiros Max e João
Pantaneiro, o lateral João Lennon, os
meio-campistas Nathan, Deivisson
Pikachu, Jean, Peixinho e Fernando,
e os atacantes Pelezinho, Michel e
João Pedro.
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Festejou data nova a encantadora o
veterinário Marcos Miranda que recebeu
os abraços calorosos dos familiares e rol
de amigos. Receba nossos parabéns com
votos de felicidades e muitos anos de
vida.

By Rosane Michels

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

Esotérico
Mercúrio e Marte em graus
exatos em Virgem recebem
um ótimo aspecto de Urano
em Touro marcando um
período de boa comunicação
e novidades relacionadas a
projetos de trabalho. Um
projeto pode ser aprovado e trazer mudanças
benéficas à sua rotina. Período de ótima
comunicação com colegas e superiores.

Mercúrio e Marte em graus
exatos em Virgem recebem
um ótimo aspecto de Urano
em Touro marcando um
período ótimo para os
estudos e para planejar um
novo projeto, com detalhes e minúcias.
Você estará mais criativo, no entanto, mais
fechado e calado. Ótimo período para
desenvolver teses.

Mercúrio e Marte em graus
exatos em Virgem recebem
um ótimo aspecto de Urano
em Touro marcando um
período de boa
comunicação e aumento das
atividades sociais. O período pode estar
relacionado com a chegada de uma nova e
importante amizade. Um projeto criativo
pode ser aprovado.

Mercúrio e Marte em graus
exatos em Virgem recebem
um ótimo aspecto de Urano
em Touro marcando um
período de boa comunicação
e vida social agitada. Um
novo amigo pode trazer algumas
mudanças muito positivas à sua vida. O
período é ótimo para novos contatos
comerciais.

Mercúrio e Marte em graus
exatos em Virgem recebem
um ótimo aspecto de Urano
em Touro marcando um
período em que sua casa
pode tornar-se ponto de
agradáveis encontros com amigos e
parentes queridos. O período pode
envolver a negociação de compra ou
venda de imóveis.

Mercúrio e Marte em graus
exatos em Virgem recebem
um ótimo aspecto de Urano
em Touro marcando um
período de boas negociações
e acordos envolvendo projetos
profissionais e planos de negócios. O
período é ótimo para apresentar um novo
projeto ou uma palestra. Sua carreira dá
um passo à frente.

Mercúrio e Marte em graus
exatos em Virgem recebem
um ótimo aspecto de Urano
em Touro marcando um
período de boa
comunicação e aumento das atividades
sociais. Novas amizades podem ser feitas
neste período. Ótimo para os estudos, as
viagens e para assinatura de novos
projetos e contratos.

Mercúrio e Marte em graus
exatos em Virgem recebem
um ótimo aspecto de Urano
em Touro marcando um
período de movimento em
projetos de médio prazo e viagens. Uma
viagem internacional pode ser marcada
e/ou realizada e promete trazer boas
novidades à sua vida. Ótimo período para
contatar pessoas estrangeiras.

Mercúrio e Marte em graus
exatos em Virgem recebem
um ótimo aspecto de Urano
em Touro marcando um
período bastante positivo
para acordos e negociações
envolvendo o aumento de seus
rendimentos. No entanto, este é um
período em que você deve tomar cuidados
redobrados com gastos desnecessários.

Mercúrio e Marte em graus
exatos em Virgem recebem
um ótimo aspecto de Urano
em Touro marcando um
período de boas negociações
envolvendo grande soma de
dinheiro. O período é ótimo para novos
investimentos, pedido de empréstimos e
processos de divórcio, que certamente vão
beneficiá-lo.

Mercúrio e Marte em graus
exatos em seu signo
recebem um ótimo aspecto
d e U r a n o e m To u r o
marcando um período de
boa comunicação e
necessidade de novos conhecimentos. O
período pode estar relacionado com boas
negociações relacionadas a novos
projetos e/ou contratos.

Mercúrio e Marte em graus
exatos em Virgem recebem
um ótimo aspecto de Urano
em Touro marcando um
período de movimento nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Você estará mais aberto,
sociável e comunicativo. Uma nova
amizade pode trazer um novo movimento
à sua vida.

Nossos vivas a Iury Faria que celebra ao lado da esposa,
familiares e amigos mais um ano de vida. Que Deus derrame
infinitas bênçãos. Feliz Niver!

Casal nota 1000 Jair Cestari e
Neuliane, que sabem muito bem
aproveitar os momentos bons que a
vida reserva e sempre estão a postos
a ajudar nas causas sociais.
Quando se faz com amor se colhe
bons frutos. Grande Abraço.

Endereçamos flores multicoloridas a
querida amiga Clara Luzia Lima Bruzon
pela passagem de mais um natalício e
desejamos que esse novo ano de vida
venha repleto de coisas boas e muitas
realizações. Felicidades mil!!

