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TERMO DE CESSÃO
Expectativa do prefeito Francis Maris, é realizar um chamamento público para que setor privado assuma a gestão e faça alterações de infraestrutura no local

Governo e prefeitura devem
reativar o porto de Cáceres
Foto: Marcos Vergueiro/Secom

Um termo de cessão de uso foi assinado esta semana pelo
governador em exercício Otaviano Pivetta e prefeito Francis Maris, para
que o Porto Fluvial de Cáceres seja gerido pelo governo em parceria com a
prefeitura, possibilitando-se assim, a reativação do Morrinhos, a fim de
melhorar a infraestrutura de escoamento da safra regional. A intenção é de
que a gestão compartilhada possibilite a exploração da hidrovia do Rio
Paraguai. Página 03

CRUELDADE EXTREMA

Sujeito selvagem confessa
ter violentado duas filhas
Foto: PJC-MT

Francis, Pte das Metamat, vice-Pivetta e Valverde, (Sedec) firmam termo

TORÓ DE ALEGRIA

Primavera chegou trazendo
chuvas para Cáceres e região

Marcelino foi preso no Assentamento Sto. Onofre e confessou crimes

Marcelino Francisco da Silva, foi pela Polícia Judiciária Civil e
autuado em flagrante delito por crime de estupro de vulnerável contra duas
filhas em Poconé e na delegacia, confessou o abuso sexual contra as filhas,
de 8 e 12 anos de idade, O fato foi comprovado com depoimento das
vítimas e exames periciais constataram a conjunção carnal e ato libidinoso
contra as meninas. Página 04

Foto: Arquivo

Quase 4 meses após as últimas
chuvas, elas voltaram na primeira semana
da primavera em Cáceres, anunciadas
pelos trovões e relâmpados na madrugada
da quarta feira, 25, por volta das 3h30.
Para o final de semana, apesar do tempo
parcialmente nublado, não há previsão de
chuvas, que devem voltar a cair na cidade,
na próxima segunda feira, segundo o Inpe.

TERRA À VISTA

Rurais tem até o dia 30
para declaração do ITR
Foto: Ilustrativa

As precipitações devem se
acentuar no mes de outubro

Página 03

DEU NO POSTE

Arcanjo já está em casa
em regime semi-aberto

Foto: Arquivo

A Segunda Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso (TJMT) revogou
anteontem, (25) a prisão preventiva decretada
contra o bicheiro João Arcanjo Ribeiro, alvo da
Operação Mantus, por participação em esquema do
jogo do bicho em Mato Grosso. O comendador deve
voltar a cumprir condenações (processos já
sentenciados) em regime semiaberto.

Declaração é feita pela internet no site da Receita Federal

A Prefeitura de Cáceres comunica aos donos de imóveis rurais que
o prazo para entrega da declaração do Imposto Territorial Rural (ITR), vai
até a segunda-feira, 30 e que o valor poderá ser parcelado em até quatro
vezes de acordo com as informações da Receita Federal e essa arrecadação
ficará no nosso município. Há uma série de prejuízos para quem não pagar
dentro do prazo. Página 03

Arcanjo fica monitorado, com
recolhimento domiciliar noturno

Página 04
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Porto Solidão

Café
da

Manhã

Em recente entrevista a um
canal de TV de Cuiabá, o governador de
Mato Grosso Mauro Mendes, adiantou
que o Porto de Cáceres, deverá voltar a
funcionar a partir do próximo ano.
Embora a gente fique aqui na torcida
para que não seja mais uma das muitas
fakes típicas de ano vespertino de
eleições, que este histórico porto
estrategicamente posicionado pela
proximidade da Hidrovia
Paraguai/Paraná, retome suas
atividades, mesmo conhecendo a
austeridade do atual governador, o
pretérito desta e outras obras, nos deixa
com um pé atrás, senão vejamos: em
março de 2013, projeção do então
secretário Francisco Vuolo, de
Transportes e Logística Multimodal
dava conta de que em menos de 24
meses, 10% a 15% da safra de grãos de
Mato Grosso estariam em condições de
ser escoada através do Porto Fluvial de
Morrinhos, em Cáceres, pela Hidrovia
Paraguai-Paraná, para chegar à Nueva
Palmira (Uruguai), no rio Apa, para
exportação, em trecho de 3.400 Km.
A projeção que seria para 2015,
foi renovada em 2016, quando em
novembro daquele ano, o Governo do
Estado de Mato Grosso, por meio da
Companhia Mato-Grossense de
Mineração, anunciava oficializar a
disponibilização do Porto Fluvial de
Cáceres para a Associação Pró-Hidrovia
Paraguai – Paraná, com o intuito da
retomada da operação do Porto.
Com direito a cerimônia naquela
segunda-feira, 14 de novembro de 2016,
às 19h00, no auditório Cloves Veoratto,
no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.
Lembram do discurso do então ministro
das Relações Exteriores, José Serra, o tal
Vizinho, das Lavajatices, no evento que
marcou a disponibilização do Porto

EDITORIA

NÃO É CRIME
Dentre os vetos do Presidente Bolsonaro
mantidos pelo Senado da República na
Lei de Abuso de Autoridade, continua
excluido aquele que punia com pena de 6
meses a 2 anos de detenção e multa, quem
fotografasse ou filmasse um preso ou
investigado, sem seu consentimento ou
com autorização obtida mediante
constrangimento ilegal, com o intuito de
expor a pessoa a vexame ou execração
pública.
IDENTIFICAÇÃO
Claro que ninguém quer expôr alguém a
execração, com certeza nem a maioria dos
policiais agem assim, mas a identificação
do suspeito na midia ajuda inclusive a
policia, nos casos de violencia sexual por
exemplo, fotos possibilitam surgimento
de mais vitimas. No reconhecimento de
vitimas de roubo e similares, há quase
sempre a chance de novas vitimas do
ilustrado, daí, a gente não entender a
politica adotada por setores da policia, em
não identificar presos pelo nome e foto.
P.R.I.C DOUTOR!
Neste raciocinio, o ilustre desembargador
Sebastião de Moraes Filho, da Segunda
Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso, ao julgar
improcedente um pedido de indenização
por danos morais, ajuizada por um
homem que foi preso e teve o caso
divulgado por uma matéria jornalística.
Para o magistrado, não havendo as cores
da injúria, da calúnia e da difamação no
artigo veiculado, não há qualquer abuso
no exercício da liberdade de manifestação
do pensamento e informação.
NOTA DE PESAR
O jornal “O Progresso”, fundado em 1951
pelo ex-deputado federal Weimar
Gonçalves Torres, vai fechar. Com sede
em Dourados, (MS) o periódico já foi um
dos três mais influentes de Mato Grosso
do Sul, circulou pela última vez na sextafeira (27). O comunicado foi feito por
uma das diretoras, Blanche Torres, filha
da matriarca da família, Adiles Amaral
Torres, à frente da empresa desde 1982.
Vai se O Progresso, em meio ao
retrocesso, e aqui, a gente continua.
TIRANDO DÚVIDAS
Só pra dirimir duvidas de Chico e
Francisco, documento lançado dia 24
deste mês de setembro de 2019, na sede
da Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), em Brasília, mostra que o
número de assassinatos de indígenas no
Brasil aumentou de 110, em 2017, para
135, em 2018, um crescimento de 22,7%.
As informações, levantadas a partir de
mapeamento de casos em todo o país feito
pelo Conselho Indigenista Missionário
(Cimi), estão no relatório Violência
contra os Povos Indígenas do Brasil.
NOVO IMPOSTO
O trabalhador passará a pagar impostos
sobre valores como férias, 13º salário e
horas extras frutos de acordos com as
empresas. Isso valerá para acordos
trabalhistas firmados na Justiça ou
extrajudiciais. A equipe econômica
espera arrecadar R$ 20 bilhões em dez
anos com a medida. A mudança na
legislação trabalhista consta em uma lei
sancionada na última sexta-feira.

Fluvial de Cáceres para estudos
técnicos para a sua reativação, visando a
integração comercial com a América
Latina?
Só empatou com a vóz vibrante
do então vice-governador Carlos
Fávaro, enaltecendo nos holofotes,
aquele que era o grande momento para o
Estado de Mato Grosso, pois o governo
havia encarado de frente a construção da
ZPE e de quebra, a navegação pelo Porto
de Cáceres, que iria garantir
competitividade pra todo o Estado, e em
especial para a região Sudoeste e Oeste,
com aplausos dos aspones com roupa de
missa. Coisa linda, Dona Almerinda, que
o primo mais velho da ZPE, longe das
fraldas dos 29 anos,(ele já tinha 15 anos
então, pois entrara em operação em 12
de agosto de 1975,) pelo menos operou,
embarcando milho e madeira, e
desembarcando cimento e derivados de
petróleo, com regularidade até 1986, e
administrado pela Portobras, por meio

da Administração da Hidrovia do
Paraguai, a AHIPAR, se virou até 1990,
(coincidentemente, no limiar da tal ZPE,
a Zona que pouco importa, nunca
exportou nada) quando a empresa foi
extinta. Ao mesmo tempo, em 26 de
agosto de 1991,a famosa Companhia
Brasileira de Armazenamento, vulgo
Cibrazem, tinha o mesmo destino,
passando para o então Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária, alterado
para Conab, numa fusão entre a Cibal e a
CFP e quem foi atras do trio elétrico e
não morreu, ainda deve se lembrar, mas,
...voltando 21 anos, desembarcando na
memória do Porto de Cáceres,
lembramos que em 4 de março de 1998
foi firmado um convênio de delegação
com o estado de Mato Grosso para
administrar o Porto Fluvial de Cáceres e
nas idas e vindas, de Berlinda às
Calendas, parece que vamos quebrar
mais um litro de vinho, no Porto Solidão,
Será?

Paga menos, quem ganha mais
A desigualdade social no Brasil
decorre de um injusto sistema de
tributação, no qual paga-se mais quem
recebe menos, Dentre os tantos
problemas que esse sistema promove,
tem-se: a corrupção, a má distribuição de
renda e a ausência de investimentos em
áreas sociais.
A forma de arrecadação de
receitas no Brasil pesa sobre as classes
baixa e média, uma vez que atinge os
bens e serviços, ou seja, o que todas as
pessoas precisam para sobreviver, tanto
a classe alta, quanto a média e baixa
precisam consumir.
A desigualdade neste sistema é
justamente classes com poderes
aquisitivos distantes pagarem o mesmo
valor sobre o mesmo produto. Quando
os tributos atingem todos e não os
individualiza em suas capacidades
contributivas, frutificam a
desproporção. Estima-se pelo Instituto

Brasileiro de Planejamento e
Tributação (IBPT) que no ano de 2018 o
brasileiro trabalhou 153 dias do ano para
pagar impostos, ainda do mesmo
instituto, descobre-se que em média
33% do que é consumido no país, é
imposto.
A grande questão não é o tanto
arrecadado, porém quem suporta essa
arrecadação, é fácil utilizar-se dos
impostos indiretos porque os seus
valores são embutidos nos custos dos
produtos e serviços, e repassados aos
consumidores. Pagar impostos não é um
problema, por exemplo na Noruega, que
apesar de possuir uma das mais altas
taxas de impostos do mundo, ostenta o
primeiro lugar no ranking de melhor país
para se viver, com saúde universal,
ensino superior subsidiado pelo
governo, educação de qualidade e
outros.
Os brasileiros almejam melhores

EXPEDIENTE

ideia equivocada de redução de
impostos, como se combater a forma do
Estado gerar receitas fosse a solução.
Diferente disso, a saída seria espelharnos em sistemas tributários como o da
Noruega, que arrecadam o suficiente
para conceber qualidade de vida, e não
sobrecarregam os trabalhadores.
O que não significa que a classe
alta manterá o Brasil, todavia significa
que a carga será redistribuída e deixará
de ser um paraíso fiscal, para que a tão
sonhada justiça fiscal se concretize. Por
tais razões, faz-se necessária uma
reforma tributária tornando a capacidade
contributiva (de forma progressiva)
presente em todos os tributos que
incidam sobre a renda. É imprescindível
também a reestruturação consistente de
combate à sonegação e ao controle dos
gastos públicos.
***___Bruna Andrade é Advogada em
Mato Grosso.
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EXPECTATIVAS

Conforme o presidente da Metamat, a intenção é que a gestão compartilhada possibilite a reativação do Porto e a exploração da hidrovia do Rio Paraguai

Porto de Cáceres terá a gestão
compartilhada com prefeitura
O
Secom/MT

Foto: Marcos Vergueiro/Secom

Porto Fluvial de Cáceres
será gerido pelo Governo
do Estado, em parceria
com a prefeitura do município,
para que seja reativado e possa
melhorar a infraestrutura de
escoamento da safra da região. O
Termo de Cessão de Uso foi
assinado na terça-feira (24) pelo
governador em exercício
Otaviano Pivetta.
Segundo o governador em
exercício, o objetivo do Governo
é ajudar a destravar os fatores que
envolvem a retomada do Porto de
Cáceres. “Estamos em um
esforço grande para entregar
resultados para a sociedade matogrossense”, afirmou Pivetta.
Conforme o presidente da
Companhia Matogrossense de
Mineração (Metamat), Juliano
Boraczynski, a intenção é de que
a gestão compartilhada
possibilite a reativação do Porto e
a exploração da hidrovia do Rio
Paraguai. “Podemos tornar
Cáceres a porta de entrada de
fertilizantes agrícolas, e de
escoamento de soja, fortalecendo
a integração comercial com
países vizinhos da América
Latina”, explicou.
A expectativa do prefeito
de Cáceres, Francis Maris Cruz, é

de influência estimada de
300 quilômetros, ou seja,
municípios produtores das
Regiões Oeste e Sudoeste de
Mato Grosso podem se beneficiar
da estrutura.
O documento foi
chancelado pelo prefeito; pelo

secretário adjunto de
Desenvolvimento Econômico
(Sedec), Walter Valverde representando o secretário César
Miranda.
Esteve presente na
assinatura também o deputado
estadual Valmir Moretto.

ÚLTIMO PRAZO

Declaração do ITR deverá
ser feita até 30 de setembro
Assessoria

A

Otaviano Pivetta e Francis, assinam cessão de uso do Porto de Cáceres

realizar um chamamento
público para que o setor privado
assuma a gestão e faça as
alterações de infraestrutura no
local, estimadas em torno de R$
500 mil. “Importante para todo o
Estado que esse porto funcione
em breve. Mato Grosso é o que
mais consome ureia no país e a
tendência é de aumentar. Já
estamos na marca de 1,5 milhão
de tonelada de ureia ao ano e
podemos importar de forma mais
barata pela hidrovia”, ressalta o

prefeito, sobre o
fertilizante agrícola.
O Porto é de propriedade
da União, delegado ao Estado, e
administrado pela Metamat desde
1998. Operou até 2012, ano em
que terminou a vigência da
licitação. O Termo de Cessão de
Uso será validado pela
Procuradoria Geral do Estado
(PGE).
Localizado na margem
esquerda do Rio Paraguai, o
perímetro portuário tem uma área

ÁGUAS DE SETEMBRO

Chuvas chegam com a
primavera em Cáceres

Prefeitura de Cáceres
através da Secretaria de
Fazenda comunica aos
donos de imóveis rurais que o
prazo para entrega da declaração
do Imposto Territorial Rural
(ITR), vai até a próxima segundafeira, 30, de setembro e que o
valor poderá ser parcelado em até
quatro vezes de acordo com as
informações da Receita Federal e
essa arrecadação ficará no nosso
município.
A declaração é feita por
um profissional da área,
cadastrado pela internet no
programa especifico disponível
no site da Receita Federal,
segundo a secretária de Fazenda,
Nelci Eliete Longhi, explicando
que há multa, para quem não
pagar o ITR até o dia 30.
“Há uma série de
prejuízos para quem não pagar

dentro do prazo. Além da
multa o proprietário perderá a
certidão negativa do imóvel
ficando impedido de fazer
financiamento rural sem essa
certidão”, finalizou Nelci.
O prefeito de Cáceres
Francis Maris Cruz, contou que
Cáceres estabeleceu um convênio
com o Fisco Federal e receberá
integral o valor arrecadado pelo
ITR do nosso município. “É
muito importante para a nossa
arrecadação.
Se esse pagamento for
100% efetuado, poderemos
investir em melhorias para nossa
cidade como em construções de
creches, postos de saúde e
investir também nas estradas das
Zonas Rurais que precisam de
constantes manutenções para
escoar seus produtos”, afirmou
Francis.
Foto: Sugestiva

Da Redação

Q

uase 4 meses após as
últimas chuvas, elas
voltaram na primeira
semana da primavera em
Cáceres, anunciadas pelo
ribombar dos trovões e
relâmpados na madrugada da
quarta feira, 25, por volta das
3h30.
As promeoras mangas de
chuva começaram por volta das
4h00 e prosseguiram durante
todo o dia, com pequenas pausas
e o tradicional mormaço, com

cerca de 25 graus pela manhã,
chegando aos 32ºC a tarde.
Para o final de semana,
apesar di tempo parcialmente
nublado, não há previsão de
chuvas, que devem voltar a cair
na cidade, na próxima segunda
feira, segundo o Inpe,
prosseguindo na terça, 1º de
outubro, mes, realmente propício
a o inicio da estação das águas,
que salvo, paisas, segue até
depois do carnaval do ano
seguinte.
Foto: Arquivo

C o n f o r m e
meteorologistas do Inpe, após
longo tempo de estiagem os
próximos dias devem ser de
fortes chuvas com ventos de mais
21 km/hora.
Consequencia das
primeiras chuvas de primavera
em Cáceres, a morte de alguns
animais (bovinos nelore),
atingidos por raios, na madrugada
da quarta feira, 25, na Fazenda
Girau, conforme o proprietário
rural Gabriel Feitosa, alegando
ter sofrido um prejuízo de cerca
de R$ 5 mil.

Proprietário rural terá até a próxima segunda feira, para fazer sua declaração

Chuvas devem se acirrar no mes de outubro em Cáceres e região
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Pai pedófilo foi preso, depois que casos chegaram ao conhecimento do Conselho Tutelar e Polícia, admitindo crimes com naturalidade

Desnaturado preso confessa
ter estuprado as duas filhas
Da Redação

M

Foto: PJC-MT

arcelino Francisco da
Silva de 55 anos, foi pela
Polícia Judiciária Civil e

autuado em flagrante delito por
crime de estupro de vulnerável
contra duas filhas na segunda-feira

(23), em Poconé e na delegacia,
confessou o abuso sexual contra as
filhas, de 8 e 12 anos de idade,

GINCANA EM GLÓRIA

Alunos arrecadam fraldas para
lar dos idosos de Quatro Marcos
Assessoria

A

Escola Estadual Rui
Barbosa, localizada no
Distrito de Monte Castelo,
em Glória D'Oeste, região de
Cáceres, realizou a entrega de mais
de 70 fraldas geriátricas arrecadadas
durante uma gincana realizada entre
os estudantes. O Lar dos Idosos
Santa Rita de Cássia, na cidade
vizinha de São José dos Quatro
Marcos, foi agraciado com as
fraldas. Na gincana, a principal
prova era arrecadar o maior número
de fraldas. No final, tudo que as
equipes conseguiram arrecadar foi
entregue para o Lar dos Idosos.
Participaram da gincana, ao menos
100 alunos, sendo 50 do ensino

fundamental e 50 do ensino médio.
Os estudantes se emocionaram com
a ação beneficente.
Participante do time
vermelho, a estudante Helena
Vitória da Silva, do 6º ano, disse que
foi um gesto bonito por parte da
escola, pois além de tirar um pouco
dos alunos da sala de aula, ajudaram
ao próximo. “Foi muito divertido e
emocionante, porque fizemos a
entrega e brincamos, cantamos e
levamos um pouco de carinho a
eles”, assinala.
Além da coleta de fraldas, a
gincana teve teste de Quiz - um jogo
que fez a avaliação dos
conhecimentos sobre assuntos das
Foto: Adilson Rosa

Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia deQuatro Marcos, foi agraciado

disciplinas estudadas pelos
alunos – que movimentou as duas
equipes.
Outro participante da
gincana que também comemorou o
resultado, foi o estudante do 9º ano
Wilson Marcelo. No entendimento
dele, a gincana, além de arrecadar
produtos para quem precisa, ajudou
na aprendizagem. Ele acertou todas
as questões sobre os trechos dos
livros selecionados pelos
organizadores. “É muito
interessante essa interação com os
idosos”, frisa.
Segundo a diretora Halassi
Nunes, a gincana é um dos eventos
anuais da Escola e foi realizada no
dia do estudante. A ideia de arrecadar
fraldas foi da coordenadora
pedagógica Oslaine Palermo e aceita
pelos participantes. Na viagem entre
Glória D'Oeste e Quatro Marcos,
participaram os alunos das duas
equipes, que fizeram questão de
estar presentes na entrega dos
produtos aos idosos.
“Realizamos uma gincana
estudantil educativa de
conhecimento cultural, histórico e
social. No fim quem ganhou foi a
solidariedade e o empenho dos
estudantes com arrecadação de
várias fraldas.
Na entrega, os alunos
fizeram um chá da tarde com os
idosos compartilhado com muita

Marcelino confessou friamente que estuprava as duas filhas

As investigações iniciaram
na segunda-feira (23), quando a
equipe da Delegacia de Poconé
recebeu denúncia por meio do
Conselho Tutelar sobre duas
crianças que sofriam abusos sexuais
praticados pelo pai, na residência da
família, no Assentamento Santo
Onofre, zona rural de Poconé.
O fato foi comprovado com
depoimento das vítimas e após
exames periciais realizados no
Instituto Médico Legal, em Cuiabá,
que constataram a conjunção carnal
e ato libidinoso contra as meninas e
diante das evidências, os policiais
foram até ao assentamento, onde
realizaram a prisão do suspeito.
Interrogado, o suspeito confessou os
abusos contra as filhas e foi autuado

em flagrante pelo crime de
estupro de vulnerável.
Importante lembrar que a
pena para quem pratica o estupro é
de 6 a 10 anos. Quando a vítima é
menor de 18 ou maior de 14 anos, a
pena é reclusão de 8 a 12 anos.
Quando a violência sexual
tem como vítima a pessoa menor de
14 anos, o crime é o previsto no art.
217-A do CP e neste caso a pena
prevista é reclusão de 8 a 15 anos,
que pode ser aumentada de até a
metade da imposta, quando o
molestador é ascendente, padrasto
ou madrasta, tio, irmão, cônjuge,
companheiro, tutor, curador,
preceptor ou empregador da vítima
ou por qualquer outro título tem
autoridade sobre a vitima.

DEU NO POSTE

Tribunal revoga prisão
preventiva de Arcanjo
Da Redação

A

Segunda Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça de Mato
Grosso (TJMT) revogou na
quarta-feira (25) a prisão preventiva
decretada contra o bicheiro João
Arcanjo Ribeiro, alvo da Operação
Mantus, por participação em esquema
do jogo do bicho em Mato Grosso.
A decisão da Segunda Câmara
Criminal foi relatada pelo
desembargador Rui Ramos Ribeiro.
Acompanharam o relator os também
magistrados Pedro Sakamoto e Marcos
Machado. Arcanjo foi preso
preventivamente no dia 29 de maio de
2019, durante a operação deflagrada
Polícia Civil, por meio da Delegacia
Especializada de Fazenda e Crimes
Contra a Administração Pública (Defaz)
e da Gerência de Combate ao Crime
Organizado (GCCO). A Mantus teve
escopo de prender duas organizações
criminosas envolvidas com lavagem de
dinheiro e com a contravenção penal
denominada jogo do bicho. Uma delas,
denominada Colibri, segundo a Polícia
Civil, liderada por Arcanjo. Além de
Arcanjo, apontado como líder da
organização Colibri, também foram
denunciados Giovanni Zem, Noroel

Braz da Costa Filho, Mariano
Oliveira da Silva, Adelmar Ferreira
Lopes, Sebastião Francisco da Silva,
Marcelo Gomes Honorato, Agnaldo
Gomes de Azevedo, Paulo César
Martins, Breno César Martins, Bruno
César Aristides Martins, Augusto
Matias Cruz, José Carlos de Freitas,

Valcenir Nunes Inerio, vulgo
“Bateco”.
João Arcanjo Ribeiro deve
voltar a cumprir condenações
(processos já sentenciados) em regime
semiaberto. O bicheiro foi autorizado a
sair da cadeia em fevereiro de 2018 sob
condição de monitoramento e
Foto: Arquivo

João Arcanjo Ribeiro deve voltar a cumprir condenações no semiaberto
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ESTOUROU PREVENTIVA

Com os suspeitos foram apreendidos um rádio comunicador sintonizado na frequência do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp)

Dupla é presa 2 meses após
roubar banco em P. Lacerda

PJC-MT c/ Redação

Foto: Arquivo

Robson Antonio da Silva Passos, o Robsinho, foi preso no Costa Verde

D

ois homens foram presos
na terça-feira (24.09), na
região metropolitana de
Cuiabá, por envolvimento no
furto qualificado a uma agência
do Banco do Brasil de Pontes e
Lacerda, ocorrido em julho deste
ano.
A ação foi deflagrada pela
Gerência de Combate ao Crime
Organizado (GCCO) para
cumprimento de mandados de

busca e apreensão e prisão
preventiva, expedidos em
desfavor dos investigados.
Everton Rodrigues de
Melo, 33, conhecido como
“Mosca”, e Robson Antonio da
Silva Passos, 31, conhecido como
“Robsinho”, tiveram ordens de
prisão preventivas decretadas
pelo juízo da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Pontes e Lacerda.
Ambos são apontados nas

investigações conduzidas
pela GCCO, como participantes
do crime cometido na madrugada
do dia 31 de julho deste ano. Os
investigadores conseguiram
localizar Everton em uma
residência no bairro Jardim
Fortaleza, em Cuiabá. Já Robson
foi preso no bairro Costa Verde,
em Várzea Grande.
Durante as buscas nos
endereços alvos, as equipes da
GCCO encontraram diversos
materiais utilizados para praticar
os crimes, conhecidos pelas
modalidades de "cavidade" ou
"tatu" (quando os criminosos
conseguem acessar o prédio
fazendo um buraco na parede e
assim, desativam os sistemas de
segurança e alcançam cofres,
caixas eletrônicos, ou seja,
acessam o banco).
Com os suspeitos foram
apreendidos um rádio
comunicador sintonizado na
frequência do Centro Integrado
de Operações de Segurança
Pública (Ciosp). Conforme a
delegada Juliana Palhares, que
conduz o inquérito, em
depoimento o preso Everton
Rodrigues que era monitorado

por tornozeleira
eletrônica, confessou que rompeu
o equipamento e jogou fora.
“Tudo indica que o
rompimento da tornozeleira
aconteceu pelo menos há mais de
2 meses”, informou a delegada da
GCCO. As investigações
continuam para identificar outros

comparsas. A equipe da
gerência fará
análise dos
materiais apreendidos, checagens
das informações repassadas pelos
presos, entre outras diligências.
Após os depoimentos, Everton e
Robson foram encaminhados à
audiência de custódia, ficando à
disposição da Justiça.

GATO POR LEBRE

Bloqueados bens de ex-servidor
que vendeu camioneta do Indea
TJ/MT c/ Redação

O

juiz Bruno D'Oliveira
Marques determinou o
bloqueio de R$ 51 mil de
um ex-funcionário do Instituto de
Defesa Agropecuária (Indea)
acusado de vender duas
caminhonetes Chevrolet S-10
pertencentes ao Estado a um
terceiro. Também foi dado prazo
de 15 dias para que Edney
Edilson Carvalho Barros,
cúmplice e comprador de um dos
carros, e Juracy Marques dos
Santos, o ex-servidor,
apresentassem defesas e
testemunhas. A decisão é do dia 6
de setembro, mas foi publicada
no dia 25 do mesmo mês, no
Diário Oficial da Justiça de Mato
Grosso. De acordo com a
denúncia formulada pelo MPE,
Juracy era gerente de transportes
da secretaria executiva do núcleo
agropecuário do Indea nos anos
de 2012 e 2013 e uma de suas
funções era administrar a frota de
veículos oficiais que serviam ao
Indea. Ocorre, que logo que foi
exonerado, o novo ocupante do
cargo percebeu a falta das duas
Chevrolet S-10. Juracy Marques
defendeu-se das acusações
iniciais dizendo-se inocente das
acusações e passou a explicar que
uma caminhonete estava presa
em uma oficina à espera do
pagamento dos serviços de
manutenção para ser liberada e
somente uma estaria sim em lugar
incerto, mas seu erro foi apenas
não ter informado o sumiço
oficialmente, registrando um
boletim de ocorrência.

No entanto pesam contra
ele um levantamento feito pelo
Indea no qual foi encontrada uma
notificação de multa da S-10 por
trafegar acima da velocidade
permitida na BR-174, altura da
cidade de Cáceres. Mas em junho
de 2013 a direção do Indea foi
notificado de que a caminhonete
em verdade estava era em
processo de transferência do
Detran para um outro homem e o
único impedimento era a
realização da vistoria no veículo.
A polícia apreendeu o carro logo
que foi informada a quem o
utilitário pertencia. Seguindo
com a investigação, agora com
auxílio da polícia, a procuradoria
acabou descobrindo que o "novo
proprietário" comprou a
caminhonete de Edney Edilson
Carvalho Barros, um dos donos
da Car Centro Automotivo e que a
outra S10 desaparecida também.
Robson contou que comprou o
automóvel de Juracy por R$ 30
mil, sendo uma entrada de R$ 15
mil em dinheiro e o restante em
cheques, mas disse que não sabia
que o vendedor era um servidor
público a repassar-lhe um carro
do governo.
Por fim, o magistrado
mandou o MPE arrumar a peça
em tramitação, de modo a
demonstrar melhor as acusações,
listando uma série de pontos
controversos e designou a
próxima audiência de inquirição
de testemunhas para as 14h00 de
6 de novembro de 2019, no
Fórum de Cuiabá.
Foto: Ilustrativa

Frota de veículos oficiais que serviam Indea era administrada pelo réu
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Contrato só foi possível porque o governo de Mato Grosso tem um plano ousado, caro e que ainda vai custar uma verdadeira guerra de interesses comerciais

Acordo deve garantir gás da
Bolívia aos Mato-grossenses
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria

Assinatura do contrato aconteceu com presença do presidente Evo Morales

O

governador Mauro
Mendes (DEM) assinou
o contrato com a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), estatal
responsável pela extração de gás
natural. Mensalmente, o Estado
vai comprar, via MT Gás, 1,5
milhão de metros cúbicos. Um
posto de combustível em Cuiabá
já está pronto para ser o ponto de
abastecimento para veículos que
utilizam GNV.
A assinatura foi realizada

na manhã de ontem, (26),
em um evento na Bolívia, que
contou com presença do
presidente Evo Morales, o
ministro de Energia Rafael
Alarcon Orihuela, e o secretário
de Desenvolvimento Econômico
de Mato Grosso, Cesar Miranda,
além de outras autoridades matogrossenses que acompanharam a
agenda do governador.
“A partir deste momento,
e com o restabelecimento do
fornecimento, com preços

competitivos e de maneira
confiável, vamos ter, em curto
espaço de tempo, uma fonte
importante de comércio para a
Bolívia e uma matriz energética
alternativa para o crescimento do
nosso Estado e das nossas
atividades econômicas”, disse
Mauro.
Miranda destacou que,
diferente do que acontecia
anteriormente, com o
abastecimento podendo ser
interrompido a qualquer
momento, agora o contrato é
firme.
“Estamos assinando hoje
aqui o contrato de 1,5 milhão de
metros cúbicos mês. Essa
quantidade a Bolívia é obrigada a
nos oferecer. No passado, eles só
forneciam se tivesse uma sobra e
agora existe segurança jurídica, é
pra valer”.
O contrato assinado na
quinta só foi possível porque o
governo de Mato Grosso tem um
plano ousado, caro e que ainda
vai custar uma verdadeira guerra
de interesses comerciais, mas que
se der certo vai mudar o cenário
econômico do Estado. O
democrata quer trazer gás
boliviano para abastecer, além de

indústrias e veículos,
também as residências.
Esta seria a maior sacada
estratégica do Estado, e renderá
dentro de 10 anos entre R$ 70 e
R$ 100 milhões por ano de lucro
aos cofres de Mato Grosso, além
de permitir ao consumidor
residencial acesso a um gás que
custará, nas projeções de hoje,

menos de R$ 30/mês.
O vislumbre de Mauro em
torno do gás boliviano se deu
após descobrir que os poços do
país vizinho têm autonomia para
abastecer o Estado pelos
próximos 200 anos, sem
interrupção, sem contar os poços
recentes que têm sido
descobertos na Argentina e Chile.

PLANO DE CULTURA

Conferência aponta metas
para os próximos 10 anos
Assessoria

N

a últiima terça feira, 24,
1 0 2 p e s s o a s
participaram da I
Conferência Municipal de
Cultura de São José dos Quatro
Marcos. o evento com a
finalidade de discutir e propor
linhas de ações para o Plano de
Cultura local para os próximos 10
anos. Os conferencistas elegeram
uma comissão que irá elaborar o
plano bem como elegeram
também o Conselho Municipal de
Políticas Culturais.
A Conferência é o último
passo para implantação do
Sistema Municipal de Cultura
que começou a ser implantado em
2017, por ocasião de o prefeito
Professor Ronaldo Floreano dos
Santos ter assinado um Termo de
Compromisso com o Governo
Federal a fim de realizar essa
nova sistemática da cultura no
Brasil.
Desde a assinatura, o
município já conta com órgão de
cultura com status de secretaria,
fundo municipal de cultura,
conselho municipal de políticas
culturais e conferencia de cultura,
faltando apenas a estruturação do
Plano Municipal de Cultura para
cumprir as metas de dois anos
para implantação do Sistema
Municipal de Cultura.
Com o tema “Cultura
como Vetor de Desenvolvimento
Econômico e Social”, o evento
aconteceu no Centro
Comunitário, em frente à Praça
dos Bandeirantes, no dia 20 de

setembro de 2019.
Participaram membros da
sociedade civil, classe artística,
setores do governo municipal,
câmara de vereadores e
autoridades. O deputado Doutor
Gimenez também participou da
solenidade de abertura,
representando a Assembleia
Legislativa do Estado.
A Conferência contou
com integrantes da Secretaria de
Estado de Cultura de Mato
Grosso, que além de
representarem o Secretário de
Estado Allan Kardec, atuaram
como mediadores dos trabalhos
de grupos. A presença do
Secretário Adjunto de Cultura,
José Paulo da Motta Traven;
Superintendente de Políticas
Culturais Cinthia de Miranda
Mattos e a Superintendente de
Desenvolvimento da Economia
Criativa, Alessandra Keiko
Galvão Okamura, foram
primordiais na orientação dos
grupos.
Além de apontar linhas de
ações, a assembleia elegeu
integrantes para o Grupo de
Articulação Municipal, que irão
se reunir com os indicados do
Poder Executivo, para a
elaboração da minuta do Plano
Municipal de Cultura. Também
elegeram os membros do
Conselho Municipal de Políticas
Culturais, representantes da
sociedade civil e classe artística,
os quais também serão unidos aos
indicados do Executivo.
Foto: Luiz Carlos Bordin

Reunião marca novo impulso na cultura de Quatro Marcos
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COPA FEDERAÇÃO

Empate na Arena Pantanal, não favoreceu nenhum dos dois arquirrivais que vão para a última rodada classificatória precisando de uma vitória

Placar zerado no derby
entre Cuiabá e Mixtão

S.N/O.E c/ Redação

Foto: Mixto-Net

O

clássico entre Dourado e
Alvinegro da Vargas,
traduzindo, Cuiabá X
Mixto, terminou empatado sem
gols na Arena e assim, ambos vão
para a última rodada, no
domingo, precisando vencer para
se classificarem nas semifinais.
O Mixto foi a 12 pontos e
o Cuiabá tem 11. O empate
ajudou o Dom Bosco que não
conseguiu segurar a vitória, ma
outra partida da noite e perdeu de

virada para o Luverdense, vitória
que classificou o time de Lucas.
União Mixto, Cuiabá e
Dom Bosco chegam embolados
na rodada final. São 4 disputando
três vagas.
No momento, o Dom
Bosco é quem está mais distante.
Mas, se vencer o eliminado Sinop
e o Cuiabá perder para o
eliminado Araguaia, o azulão se
classifica. Favorito, o Cuiabá
União e Mixto estão bem

mais próximos de
passaram para semifinal. Os dois
se enfrentam no próximo
domingo e um empate deixa
ambos com 13 pontos,
classificados.
Para a ultima rodada da Copa
Federação, a FMF divulgou na
tarde de ontem, (26), as equipes
de arbitragem. Araguaia x Cuiabá
– domingo, às 18h00 / Estádio
Zeca Costa, árbitro: Leonardo
Lorenzatto; assistente 1: Douglas

DE VIRADA

Luverdense volta a ser líder
após derrotar o Dom Bosco
S.N c/ Redação

O

Luverdense reassumiu a
liderança da tabela da
C o p i n h a F M F, a o
derrotar o Dom Bosco, por 2 a 1,
se classificando para a semifinal
da Copa Mato Grosso.
O time de Lucas do Rio
Verde, jogando em casa, assume a
liderança com 14 pontos.
A derrota complica o
Dom Bosco que depende da
combinação de resultado na
última rodada, domingo, para
tentar ficar com a última vaga.
O Dom Bosco começou a
partida estudando o Luverdense e
praticamente explorando mais os
contra ataques até os 15 minutos.
O azulão assustou o
Verdão com gol que foi anulado

quando a auxiliar marcou
impedimento. Mas, aos 29, Ruan
Bahia colocou o time da capital
na frente. Ele mandou no
cantinho do goleiro Pedrão e fez 1
a 0.
Pouco tempo depois, o
lateral direito Gustavo levou
vermelho que havia simulado
grave lesão, saiu de maca e logo
depois ele se levantou
rapidamente para voltar.
Ele foi advertido pelo
árbitro, teria o ofendido e levou
cartão vermelho e deixou o time
da capital com 10 em campo, em
desvantagem
O goleiro Elias trabalhou
muito e fez ao menos duas
grandes defesas evitando gols do
Foto: Assessoria

Na Copinha, o Luverdense se redime dos tropeços anteriores

Luverdense. Mas Leo
Goteira balançou as redes aos 44
minutos. Da Silva chegou na
linha de fundo, cruzou para trás,
Goteira mandou foguete e
marcou o gol de empate para o
Luverdense: 1 a 1.
No segundo tempo, o
Luverdense começou
pressionando mais. Aos 7,
Mendes acertou uma belo chute, a
bola pegou na rede no lado de fora
e por pouco não virou o placar.
Quando o Luverdense
melhorava de produção, Gabriel
Honório fez falta dura e levou
vermelho, com 10 minutos, e a
equipe de Lucas também ficou
com um a menos.
O time de Lucas passou a
ter mais dificuldades no ataque. A
partir dos 25 minutos, começou a
chover e o gramado ficou pesado.
Aos 34, boa chance para o
Luverdense, o atacante cabeceou
e o goleiro do Dom Bosco cortou.
Aos 38 minutos, Michael
-que acabara de entrar – roubou
bola do zagueiro, foi derrubado e
o árbitro marcou pênalti para o
Luverdense.
Goteira cobrou e marcou
o gol ! : 2 a 1 para o Luverdense. O
gol arruinou os planos do Dom
Bosco que ao menos esperava
voltar para casa com 1 ponto
(empate) mas não conseguiu.
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Clássico entre Cuiabá e Mixto, terminou num empate sem gols

Lima, 4º árbitro, Silvio André de
Lima.
Para Luverdense x
Operário F.C LTDA – domingo,
às 18h00 / Estádio Passo das
Emas, árbitro: Pedro Henrique
Pio, assistente 1: Eduardo
Rodrigues, assistente 2: Adilson
Rodrigues dos Santos, 4º árbitro:
Nilton Rodrigo Ribeiro. No jogo
entre Dom Bosco x Sinop –
domingo, às 18h00 / Arena

Pantanal, árbitro: Paulo
Robertos dos Santos, assistente 1:
Eliane Cristina dos Santos,
assistente 2: Gustavo Anibal
Taques, 4º árbitro: Luiz César de
Oliveira.
Apitando União x Mixto –
domingo, às 18h00 / Estádio
Luthero Lopes, Luiz Paulo
Pinheiro, assistente 1: Paulo
César Farias, assistente 2:
Maciel dos Reis e 4º árbitro:
André de Moura.
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Felicitamos a linda Virgínia Kátia Melo
Dantas que trocou de idade ontem.
Desejamos que você celebre a data por
muitos anos, e que nunca lhe falte paz no
coração, amor na vida, sorrisos no rosto
e companhias maravilhosas. E que cada
novo dia seja o renovar de uma
esperança e um entusiasmo infinitos.

By Rosane Michels

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

Destaque VIP ao bonito casal Claudio Henrique Donatoni e Allini
Zuchini, exemplos de que o amor é a base de tudo. Que Deus continue
abençoando essa união. Grande abraço e votos de uma excelente
quinta-feira.

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

Bom dia a nossos leitores do Observatório Social de Cáceres,
que realizam um trabalho digno de registro, não só de
fiscalização mas também de conscientização quanto a
importância de participar das ações do município. A toda
equipe, nosso Bom Dia.

Esotérico

Celebrando a vida Gislaine Fernandes
que ao lado do maridão Ricardo Vanini
comemorou data nova e recebeu os
abraços calorosos dos familiares e
amigos. Parabéns! Muita saúde, muita
paz e muito amor. Que Deus te proteja
sempre. Feliz Aniversário!

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

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
boas novidades,
especialmente no trabalho.
O momento é ótimo para
começar um novo emprego ou projeto.
Você estará mais organizado e voltado
para o cumprimento das atividades dia
dia a dia. Saúde em ótimo período.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
criatividade aflorada e bom
relacionamento com os
filhos, caso os tenha. O
momento pode estar relacionado com o
aumento da energia vital ou com um
romance, que começa a ser desenhado
pelo Universo.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
i n t e r i o r i z a ç ã o ,
distanciamento da vida
social e necessidade de estar
mais perto dos seus. A vida doméstica
ganha destaque e você pode decidir por
uma reforma ou organização de sua casa.
Dia ótimo para colocar as leituras em dia.

A Lua em Virgem recebe
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando um dia
de boa comunicação e
acordos. Uma reunião de
negócios promete favorecê-lo. Caso
esteja envolvido com um novo projeto,
este é um ótimo momento para discutir
um contrato. O dia é ótimo para os
estudos e viagens rápidas.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
boas novidades nas finanças.
O dia é ótimo para envolverse em um novo investimento
ou pedir um empréstimo. O dinheiro chega
com mais facilidade, a partir de uma ação
promovida por você no dia de hoje.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Urano
em Touro indicando um dia
de maior contato com seu
mundo emocional. Com as
emoções afloradas, você vai
preferir estar perto de quem ama. O dia
promete bons relacionamentos e
afetividade, pois você estará acolhedor e
empático.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
interiorização e necessidade de
reflexão. Hoje você vai preferir
ficar em sua casa, perto dos seus, a
qualquer atividade social. O dia é ótimo
para dedicar-se aos estudos, è leitura e a
atividades que unam mente e corpo.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento na vida social e
divertimento com os amigos.
Uma nova amizade pode trazer uma nova
energia e movimento à sua vida. O dia é
ótimo para fazer um novo contato
comercial, especialmente com uma
grande empresa.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia em
que você estará mais dedicado
a um projeto de trabalho. Você pretende
que sua carreira dê um passo à frente e
hoje você terá uma boa oportunidade
para esse feito. O dia promete boas
novidades no trabalho.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
maior envolvimento com
projetos de médio prazo, especialmente
os que envolvem viagens e pessoas
estrangeiras. O dia pode estar
relacionado com uma forte necessidade
de contato com o Sagrado, dentro ou fora
de si mesmo.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia em
que você estará mais emotivo,
em maior contato com
sentimentos profundos. O dia é ótimo
para fazer uma limpeza emocional. Bom
também para discutir um novo negócio,
que envolva uma sociedade ou parceria
financeira.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento agradável nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O dia pode envolver a
negociação de uma nova parceria
comercial. A vida social ganha um novo
momento e os amigos se aproximam.

