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TIROS NO TÓRAX
Assassino que tentou contra a vida do PM e fugiu com a chegada da esposa da vitima, estava em uma motocicleta, junto com um comparsa, que he deu fuga

Pistoleiro desfecha balaços em
policial aposentado de Cáceres
Foto: Doc-Família

O policial militar aposentado Geronil Pereira Dias, 54, que esteve
lotado no 6º Comando da PM de Cáceres, foi atingido por dois disparos de
arma de fogo, na tarde de anteontem, (2), quando se encontrava em sua
chácara, que fica no bairro Garcês. Segundo testemunhas, o assassino
estava em uma motocicleta, junto com um comparsa, que deu-lhe fuga.
Página 03

GUARDA MUNICIPAL

Suplente Nilson toma posse
como vereador em Cáceres
Foto: Arquivo

PM Geronil estava na chácara quando foi baleado

Nilson Magalhães obteve 507 pelo PRTB em 2012

ÁREA LIVRE

Oficialização do fim da aftosa
será celebrado amanhã em MT
Foto: Divulgação

Em maio deste ano,
o Brasil será reconhecido
pela Organização Mundial
de Saúde Animal, como
país livre de febre aftosa
com vacinação. Em Mato
Grosso o evento “Brasil
Livre de febre aftosa”, será
realizado amanhã em
Cuiabá, com um encontro
voltado para todos os
agentes envolvidos nessa
conquista. Algumas
personalidades que
contribuíram para a
conquista serão
homenageadas.
Página 04

Mato Grosso reconhecida área livre com vacinação

O suplente Nilson Magalhães, assumiu anteontem a vaga do
titular Denis Maciel na Câmara Municipal de Cáceres anteontem na
Câmara de Cáceres. Muito prestigiada, a posse de Nilson Magalhães
lotou o plenário da improvisada sede da Câmara. Nilson, que tem 42
anos, é o primeiro suplente a assumir nesta legislatura e há 21 é
Guarda da prefeitura. Página 03

ENERGIA ELÉTRICA

Consumidor leva choque
de 8 a 10% em reajustes

Foto: Reprodução

COVARDIA SELVAGEM

Tarado tenta estuprar enteada
duas vezes no Grande Paraíso
Foto: Ilustrativa

Um elemento covarde tentou violentar
sexualmente sua enteada no final de semana no banheiro da
casa na Rua Turquia, Novo Paraíso, em Cáceres e fugiu
antes da chegada da policia. Conforme a vitima e sua mãe,
o padrasto desnaturado tentara outras vezes estuprar a
enteada e depois da queixa registrada, a policia está na
captura do tarado. Página 03

Energisa diz que é revisão tarifária de cada cinco anos

O reajuste na tarifa da energia em Mato Grosso proposto pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve começar a valer
a partir do dia 8 de abril. Para consumidores residenciais, o aumento
previsto é de 8,4%, para pequenos comércios, que são conectados a
rede de alta tensão, o aumento é de 10,62%. Já para os clientes
industriais, o reajuste é de 2,5%. Página 04

Estupro, mais abjeto dos crimes revela a tara sub-humana
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Fanfarronices Sazonais
Senhores do Brasil Ordem e Progresso,
não é mesmo? mãos se esfregando, mexendo nos
microfones, cacoetes Scarfacianos: Abram alas,
o milagre aconteceu, chamem os arautos do
engodo, que rufem os tambores e soem as
trombetas, avisem os aspones de plantão, GAPs
e Staffs, puxa sacos e os cambaus, porque a crise
acabou, Heureca: o país gerou 35.612 empregos
em fevereiro deste ano, é o Caged que está
informando, liberem verbas pra grande imprensa
divulgar esta vitória do governo! São Cipriano
da Orelha tronxa, ou é fanfarronice sazonal, ou
ironia pra enganar trouxa, veja o amigo leitor,
que 35.612 empregos divididos por 5.570
municípios, teremos algo em torno de seis
empregos por município durante 28 dias de
fevereiro.
Claro, que a gente não torce pelo pior,
nem precisa, ele está no dia a dia, reflexo do
desgoverno instalado no patropi e esta questão
do desemprego, já havíamos dito aqui neste
espaço democrático do Correio Cacerense, é
conseqüência óbvia, sem investimento público,
(uma expressão que provoca horror na turma do
Meirelles), não haverá retomada para o pais.
Os empregos de fevereiro, carnaval,
assim, como de fim de ano, Natal, do mês que
vem, Dia das Mães, são temporários e com o fim
destes contratos, a taxa de desemprego do país
aumentou. Nestas épocas, sem nenhuma
surpresa ou alvoroço demagógico, o mercado de
trabalho apresenta reação, dita pelos
economeses do governo, como recuperação,
desafogo, conquista, quando na verdade, se trata
de emprego informal, sem carteira de trabalho.
Importante que se diga, que desde que o IBGE
adotou a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios) como principal fonte de dados do
mercado de trabalho, não se tem mais a taxa
exata de um mês, mas sim a do trimestre móvel
terminado nesse mês.
Tanto o emprego como o desemprego
divulgado num dado mês é uma média entre a
taxa desse mês e as dos dois anteriores. Por

BANCARROTA
O volume de empresas com contas em atraso e
registradas em cadastros de inadimplentes
cresceu 6,76% em fevereiro na comparação
com o mesmo período do ano passado. É a
quinta vez consecutiva que o indicador acelera
na base anual de comparação. Na comparação
mensal, isto é, entre fevereiro e janeiro de
2018, o indicador cresceu 0,90%. Os dados são
do Indicador de Inadimplência da Pessoa
Jurídica apurado pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
QUADRO NEGRO
Quase 80% dos jovens mortos nas periferias
brasileiras são de cor negra, em idade
produtiva, de 14 a 29 anos. E, na maioria das
vezes, os crimes são arquivados, sem
responsabilizar os culpados por esse
verdadeiro genocídio. Os negros e mulatos de
hoje são tataranetos de uma geração de
escravos que de uma hora para outra ganhou a
liberdade sem qualquer apoio do governo ou
projeto de reintegração à sociedade. A herança
dos negros é a pobreza, o preconceito e a falta
de escolaridade e a omissão do Estado é
responsável pela falta de negros, e negras nos
palanques políticos, no alto escalão das
empresas, nas faculdades e, até mesmo, nos
espaços públicos.
TRUCO, CANA!
Seis, truco, negada, fica de antena ligada nos
tunguetes de praças de Cáceres, que o bicho
começou a pegar e em Barra do Bugres, no
final de semana, sete indivíduos estavam
jogando baralho com apostas em dinheiro,
quando foram flagrados por policiais da 12ª
Cia e todos foram em cana. Então é bom botar
as barbas de molho, porque se a moda pega vai
ter gente ganhando carona até o Cisc. Então, ou
perde a mania, ou joga leve e sem grana na
parada, que é melhor e não fica brabo não,
quem avisa, amigo é.
FORA DE LINHA
O Brasil registrou perda de 574.379 linhas de
telefonia móvel na comparação entre janeiro e
fevereiro deste ano. Os dados, divulgados nesta
quinta-feira (29) pela Anatel, mostram que o
país fechou o mês com 235.655.505 linhas
móveis, um recuo de 0,24%. No acumulado de
12 meses, a redução foi de 2,99%, com menos
7.263.466 linhas de telefonia móvel
registradas. Do total de linhas móveis no país,
89.614.484 são pós-pagas e 146.041.021, prépagas. As pré-pagas vêm puxando a
diminuição do número de linhas. Não é prá
menos, a cada dia, os telefones móveis estão
cada vez mais imobilizados!
BLOQUEIOS DE CELULAR
Falando em celular, o governo do Rio Grande
do Sul, começa a pôr em prática um sistema
para bloquear sinais de celulares nas quatro
penitenciárias que integram o complexo
prisional de Canoas, com o objetivo de evitar
que crimes sejam coordenados de dentro das
celas. As penitenciárias daquela região
começaram a receber ontem 80 antenas com o
custo mensal de R$ 122 mil. Pode até parecer
caro, mas o povo paga impostos é pra ter
segurança, que não se confunde com
intervenções politiqueiras, ficando aqui a dica
para o Taques fazer o mesmo que a gauchada.
DOIS PL EM 26 ANOS
Tem um pré-candidato a presidente da
república nestas eleições, que defende a pena
de morte, combate os gays, negros,
evangélicos, etc. e que em 26 anos na câmara
federal teve apenas dois projetos de lei
aprovados. Um deles, ligado ao IPI para bens
de informática, e outra que autorizava o uso da
chamada “pílula do câncer”, a
fosfoetanolamina sintética e que não
prosperou. Nem precisa dizer o nome do
decano, nosso empregado no congresso desde
1991, onde não por acaso propôs 171 PLs e só
obteve 2 aprovados.

exemplo: o resultado mais recente foi a média
dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro e não
de fevereiro, como apregoou o governo.
Segundo a série histórica que começou em 2012,
o aumento do desemprego é normal quando o
trimestre móvel chega a janeiro e nos últimos
quatro anos, a taxa de desemprego cresceu entre
janeiro e março.
Normalmente, ela recua a partir do 2º
trimestre, exceções registradas em 2015 e 2016,
diminuindo em 2017, depois de atingir o pico
em março, mas os recuos não foram suficientes
para uma redução substancial do desemprego,
tanto que o primeiro número de 2018 é
praticamente igual ao de 2017. Trocando em
miúdos, não houve reação no 1º trimestre de

2018, salvo a farsa mal-contada da sazonalidade,
o emprego temporário.
Só pra fechar prá balanço, por conta
desta tal sazonalidade do mercado de trabalho,
propagada pelos poderosos temerários, os postos
de trabalho inflam e murcham, é natural!
Portanto, os dados divulgados pelo IBGE
mostrando uma nova elevação do desemprego e,
sobretudo, que as carteiras assinadas minguaram
ao menor nível nos últimos seis anos é a prova
disso. Mesmo com a redução dos direitos
trabalhistas, o mercado não contrata e não
contrata porque sabe que o país não tem uma
política econômica de incremento da atividade
da economia, além de calçado em corrupções
escamoteadas.

Paternalismo cultural
A questão da formação das preferências é
ignorada pela maior parte dos órgãos de cultura e da
ciência política. Uma justificativa do pensamento
liberal recusando a crítica da produção das
preferências. Caso não aceitemos este pensamento,
estamos caindo no paternalismo, onde a autonomia do
agente é ameaçada pela idéia de um observador
externo em condições de identificar suas
“verdadeiras” preferências, mesmo contra sua
vontade expressa. Um argumento que a posição
antipaternalista está correta, em princípio, mas
desloca a discussão.
Acredito que o principal obstáculo à
formação autônoma de preferências não seja o
paternalismo, mas a dominação. Existem produtores
culturais e grupos que possuem dificuldades de
formular e expressar autonomamente suas
preferências quando estão sujeitos à relação de
dominação.
A falta de autonomia no meio cultural
predomina no Brasil e revela instituições que não
cumprem a sua missão de formação, de difusão, de
educação e de cidadania. Isto em decorrência da
centralização das ações culturais pelos órgãos
públicos e serviços de entidades representativas do
comércio e da indústria, pelos critérios de forma
subjetiva, vaga e obscura de avaliação e escolha de
projeto.
Um assunto disfarçado pela imprensa em
geral. Por outro lado, demonstra a enorme falta de
atitude, de sensibilidade social e valendo-se do seu
individualismo, boa parte do meio artístico não
protesta de forma veemente contra a postura que
caracteriza o paternalismo cultural. Tal manifestação
reivindica a reformulação dos critérios de seleção
inoportunos e incorretos pelos responsáveis.
Mais útil construir o problema como sendo
relativo aos obstáculos que a dominação apresenta à
autonomia dos agentes, daí o paternalismo entre como
um caso, em vez do contrário. Para tanto, necessita-se
entender a formação das preferências não só, nem
mesmo prioritariamente, no nível dos indivíduos, mas

no nível da sociedade, ou seja, levando em conta as
estruturas (e quais grupos as controlam).
Para a maioria dos manipuladores, colocase como imperativo reduzir as ambições dos
produtores culturais, adequando a um horizonte
limitado de possibilidades e adaptar suas preferências
diante de circunstâncias, não só as suas, mas as dos
outros.
O que gera essa possibilidade é o controle
diferenciado de recursos materiais e simbólicos,
estabelecendo assimetrias na influência sobre
mercados e estado, e no acesso à autonomia individual
e na participação na autonomia coletiva pode, assim,
ser considerada a desigualdade da política central, que
condensa todas as outras.
Comumente usam a falsa premissa de que o
fomento à produção artística seria uma política
prioritária, quando não imprescindível, para a
sociedade. Trata-se de argumento oportunista e
absolutamente afastado da realidade. Sim, cultura é
importante, mas uma sociedade pobre e cheia de
problemas tem inúmeras prioridades antes de começar
a pensar em incentivá-la com dinheiro público. Mas
esse não é o único problema.
Na verdade, o subsídio cultural, acaba
impondo aos cidadãos dois tipos distintos de dano: um
de caráter financeiro e, de outro, de cunho moral, além
da dominação na formação das preferências. Os
prejuízos financeiros derivam do fato de que, ao
contrário dos patrocinadores privados, os quais
estarão atentos, entre outros aspectos, à viabilidade
econômico-financeira de qualquer investimento, os
governos frequentemente estarão de olho apenas no
ganho político.
Ao desconsiderar o retorno econômico de
um projeto objeto de financiamento direto, ou
provendo renúncia fiscal a fundo perdido (modelo
predominantemente da Lei Rouanet e de um programa
do Governo do Estado de São Paulo), o governo está
dilapidando recursos que não lhe pertencem e,
consequentemente, aumentando o ônus tributário –
presente e futuro – dos pagadores de impostos. Tudo
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isso em prol de investimentos cujo retorno social é
bastante duvidoso.
Já o dano moral é um pouco mais sutil e, por
isso, difícil de ser percebido. Quando o Estado coloca
dinheiro público numa obra qualquer, uma ínfima,
porém significativa, parcela daquele recurso pertence
a cada um dos contribuintes. Isto quer dizer que,
independentemente da minha vontade, dos meus
valores, dos meus princípios morais, políticos e
religiosos, meu dinheiro pode estar sendo usado para
financiar espetáculos com os quais não tenho a menor
afinidade ou, pior, dos quais discorde frontalmente.
Outra mazela importante do financiamento
público à cultura, como de resto a qualquer outra
atividade produtiva, é a partidarização dos
beneficiários. Em tese, os recursos de fomento
deveriam ser distribuídos de forma democrática, mas,
como eles, são escassos, o mecenas estatal, agindo
pelas mãos de alguns “especialistas” estrategicamente
instalados em postos-chave da cadeia burocrática, irá
inevitavelmente escolher, entre os inúmeros
postulantes, aqueles politicamente alinhados com o
governo, além dos que se mostrarem mais eficientes
da arte da adulação. É claro que a maioria tenderá a
apoiar o partido da hora.
Não há razão para que atividades artísticas –
como ademais qualquer outra atividade empresarial –
não devam sobreviver às suas próprias expensas. Um
filme, uma peça, um concerto, um circo, ou uma ópera
darão retorno quando forem de boa qualidade, bem
divulgados e vendidos a preço justo.
No país, infelizmente, criou-se o hábito do
paternalismo cultural, em que os eventuais lucros de
um espetáculo são dos produtores, mas os prejuízos
são de todos. Dentro deste raciocínio, Millôr
Fernandes nos diz, com seu habitual sarcasmo, que “o
cinema brasileiro quando dá lucro é indústria, quando
dá prejuízo é arte”.
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e pedagogo
de Presidente Prudente, São Paulo, Autor, entre
outros, de Religar às Origens (ensaios e artigos, 2011)
e Sombras da Teia (contos, 2016).

Rosane Michels - Editora
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VIOLÊNCIA URBANA

Vitima estava na chácara, quando foi surpreendido pelo individuo, que efetuou dois tiros em seu peito, só fugindo sem matá-lo devido chegada da esposa do PM

Suspeito dispara 2 tiros contra
policial aposentado em Cáceres
Da Redação
Foto: Doc-Familiar

O

policial militar
aposentado Geronil
Pereira Dias, 54, que
esteve lotado no 6º Comando da
PM de Cáceres, foi atingido por
dois disparos de arma de fogo, na
tarde da última segunda-feira (2),
quando se encontrava em sua
chácara, que fica no bairro
Garcês. A esposa da vítima
interveio no momento em que o
suspeito iria efetuar o terceiro tiro
e suplicou para que o criminoso o
deixasse vivo.
Segundo as informações,
o fato teria ocorrido por volta das
14h00 e a vitima estava
alimentando algumas galinhas,
quando foi surpreendido pelo
criminoso, segundo consta, um
individuo alto, magro, de cor
branca e que efetuou dois
disparos de arma de fogo,
atingindo Geronil no tórax. A
esposa de Geronil visualizou a
cena e imediatamente saiu
correndo em direção ao marido.

Regional de Cáceres, onde a
vitima permanece internada, mas
seu estado de saúde não inspira
cuidados.
A Polícia Militar foi
acionada e fez rondas pela região.
Porém, ninguém foi encontrado,
mas anotou nas investigações
preliminares, o testemunho
ocular da esposa da vítima e

RECICLAGEM

Suplente guarda Nilson assume
vaga no legislativo de Cáceres
JornalOeste c/ Redação
Vitima Policial aposentado Geronil Pereira Dias

Quando o suspeito iria
efetuar o terceiro disparo de arma
de fogo, ela suplicou para que o
estranho o deixasse vivo. Foi
então que o bandido se virou e
deixou o local. Segundo
testemunhas, o assassino que
tentou contra a vida do PM,

estava em uma motocicleta, junto
com um comparsa, que deu-lhe
fuga.
Um vizinho de nome
Isidoro Salomão, que passava
pelo local com sua caminhonete
Hilux socorreu o policial baleado
e o encaminhou para o Hospital

COVARDIA SELVAGEM

Tarado tenta estuprar enteada
duas vezes no Grande Paraíso

R.M c/ Redação

N

o último final de semana, a
PM de Cáceres foi
acionada para averiguar
uma denuncia acerca de um estupro
que teria ocorrido numa residência
da Rua Turquia, no Residencial
Grande Paraíso e no local, foram
recebidos por uma senhora, que
detalhou as suas suspeitas sobre a
bronca.
Conforme ela, na boquinha
da noite da sexta feira, 30, estava
batendo um papo na casa de uma
colega no Junco, quando seu filho
ligou dizendo assustado que sua
irmã, estava no banheiro com o
padrasto de 36 anos, que tentava
abusar da menor.segundo a
queixosa solicitante, o filho lhe
dissera que ao acordar e dar pela
falta da irmã, perguntou ao padrasto
que desconversou, alegando que a

segundo ela, o comparsa que deu
fuga ao atirador, era indivíduo
gordo que pilotava uma motoca
Brós de cor azul.
A Divisão de Homicídios
da 1ª Delegacia de Cáceres
começou as investigações do
caso, e apura os fatos no intuito de
prender o autor dos disparos
contra o policial aposentado.

menina estava do lado externo da
casa e como não a encontrou, ao
voltar para a sala, notou vultos no
banheiro e ao olhar pela janela, viu
o padrasto de costas e a cabeça de
sua irmã.
A mãe da menor disse que
foi para casa e o seu amásio,
padrasto de seus dois filhos, já tinha
picado a mula na branquearia,
vazado na moita, se mandado e num
papo reto com a menina, ela contou
que por duas vezes, o malandro
havia tentado abusar dela,
puxando-a da rede; jogando ela na
cama; querendo tirar-lhe as roupas e
que ela evitava.
Que quando foi para o
quarto pegar uma extensão do
celular ao passar frente ao banheiro,
seu padrasto lhe puxou para dentro
e trancou a porta, tirando-lhe as
Foto: Ilustrativa

roupas e começou a tomar banho
passando as mãos em suas partes
íntimas. Que quando começou a
chorar, ele a mandou ficar quieta e
só não consumou a violência
sexual, ao perceber que o seu
enteado (seu irmão) estava
sondando pela fresta da porta.
Ainda segundo a queixosa,
sua filha disse ter sido esta a
segunda vez que o padrasto abusava
dela e que a ameaçava se ela
contasse algo, oferecendo ainda
presentes para ela ficar calada.
Com a história da mãe da
menor, os policiais levaram-na bem
como os dois filhos até a delegacia
(a filha passou antes pelo pronto
socorro para receber atendimento
médico) para registrar o boletim de
ocorrência. Agora a policia está
atrás do tarado, que deve ser
localizado e preso pelo crime de
estupro de vulnerável. (Colaborou
Pedro Miguel).

N

a eleição de 2020, não
haverá mais coligação e os
partidos terão mais do que
nunca que ter chapas fortes para
conquistarem uma cadeira na
Câmara de Vereadores. A soma de
votos passará a ser mais
importante'. A declaração fez parte
do discurso de posse do suplente
Nilson Magalhães (AVANTE),
anteontem na Câmara de Cáceres.
O afastamento do titular
D e n i s M a c i e l ( AVA N T E ) ,
oportunizando a posse, foi visto por
Magalhães como um gesto de
valorização dos companheiros e de
compreensão de que sozinho ele
não se elegeria. 'Se um grupo ajuda
a eleger, nada mais justo que
também possa participar do
mandato', argumentou.
Muito prestigiada, a posse
de Nilson Magalhães lotou o
plenário da improvisada sede da

Câmara. Entre os presentes, líderes
comunitários e membros da Igreja
Batista na qual o vereador
congrega. Numa conversa com o
site Jornal Oeste Nilson afirmou
que vai utilizar os quatro meses de
mandato para defender os anseios
da população, levados
freqüentemente aos líderes do
movimento comunitário. Nilson,
que tem 42 anos, é o primeiro
suplente a assumir nesta legislatura
e há 21 é Guarda da prefeitura.
Em 2012 se candidatou
pela primeira vez e obteve 507 pelo
PRTB, ficando como segundo
suplente. Já em 2016, concorreu
novamente pelo PT do B e
conquistou 493 votos, ficando
como primeiro suplente. O titular
da vaga, Denis Maciel se elegeu
com 688 votos.
O partido ainda elegeu
Elias Pereira com 674 votos.
Foto: Arquivo

Nilson Magalhães é guarda da prefeitura há 21 anos

Covardes atacam suas vitimas com ameaças de morte
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APAGÃO NO BOLSO

Proposta de reajuste faz parte de um ciclo de revisão tarifária da companhia, processo que é feito a cada cinco anos, conforme o diretor-presidente da Energisa

Energia elétrica dá choque em
abril com reajustes nos preços
Redação c/ O.D
Foto: Arquivo

clientes”, disse ele, que ressaltou
os mutirões que propõe

condições especiais de
negociação.

AGRICULTURA FAMILIAR

Mirassol D'Oeste é contemplado
com patrulha mecanizada rural
Assessoria

O

Energisa atende a 1,3 milhão de consumidores em MT

O

reajuste na tarifa da
energia em Mato Grosso
proposto pela Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) deve começar a valer a
partir do dia 8 de abril.
Para consumidores
residenciais, o aumento previsto é
de 8,4%, para pequenos
comércios, que são conectados a
rede de alta tensão, o aumento é
de 10,62%. Já para os clientes
industriais, o reajuste é de 2,5%.
As informações foram
divulgadas na semana passada
p e l o d i r e t o r- p r e s i d e n t e d a
Energisa Mato Grosso, Riberto
Barbanera.
A distribuidora atende a
1,3 milhão de unidades
consumidoras em 141 municípios

de Mato Grosso. A proposta de
reajuste faz parte de um ciclo de
revisão tarifária da companhia,
processo que é feito a cada cinco
anos, conforme explica o diretorpresidente. “A revisão tarifária
acontece a cada cinco anos, por
força de Legislação.
A federação vai olhar para
todos investimentos feitos neste
período de 5 anos e passar a
remunerar os investimentos
feitos pela empresa
concessionária de energia, para
atender novos clientes, e a
melhoria na qualidade do serviço,
que ela tem que fazer. Isso
acontece há cada cinco anos, e no
intervalo entre esses anos, existe
um reajuste anual de tarifa
baseado na inflação”, disse.

Os reajustes na energia
foram discutidos em audiência
pública entre os dias 24 de janeiro
e 22 de março. Na ocasião, vários
fatores influenciam na
porcentagem do reajuste. Entre
eles estão: a compra da energia
dos distribuidores, as perdas
associadas dentro da própria
concessionária, os investimentos,
todos os encargos setoriais que
devem ser repassados ao
Governo, além de inadimplência
de clientes.
“Existe também, uma
parcela da inadimplência, até um
determinado limite, que também
vai para a tarifa. Por isso, a nossa
ênfase em combate a
inadimplência, para que isso não
acabe onerando todos os

prefeito de Mirassol
D'Oeste, Euclides
Paixão, o Secretário de
Desenvolvimento Sustentável,
Gessimar Charles, e o Presidente
da União das Associações
Comunitárias de Mirassol D
Oeste - UACMO -, Francisco
Matos, estiveram em Várzea
Grande, no dia 29 de março
último, para receberem uma
patrulha mecanizada contendo:
um trator, um distribuidor de
calcário, uma grade aradora, uma
carreta agrícola, e um caminhão
carga seca, com capacidade de 14
toneladas para transporte dos
produtos da agricultura familiar.
A solenidade de entrega
dos para a agricultura familiar foi
realizada na Central de
Comercialização da Agricultura
Familiar, localizada na Avenida

Mario Andreazza, em Várzea
Grande, após a fábrica da CocaCola.
Os investimentos para a
compra dos equipamentos,
oriundos de emendas da bancada
federal e estadual, com
contrapartida do Executivo, onde
na ocasião o Prefeito Euclides
Paixão, agradeceu a emenda do
d ep u tad o f ed er al Ezeq u iel
Fonseca.
Na oportunidade o chefe
do executivo teceu elogios ao
Secretário de Agricultura
Familiar, Suelme Evangelista e
toda a equipe de profissionais da
SEAF, pelo ótimo atendimento e
profissionalismo, afirmando que
tais maquinários, irão fortalecer a
agricultura familiar do nosso
município.
Foto: Assessoria

OITO BALAÇOS

Vitima teria sido levada de
motoca até o local da morte

Da Redação

O

mês de abril começou
com mais um crime de
morte em Pontes e
Lacerda, registrado na
madrugada de anteontem,
segunda feira, 2, quando Fábio
Cardoso dos Santos, 28,
conhecido como Fabinho, foi
executado com 8 disparos de
arma de fogo todos na região do
tórax, quando se encontrava no
Jardim Santo Antonio, naquela
cidade.
O fato foi registrado pela
Polícia Militar, que informou que
vizinhos escutaram os tiros e o
barulho de uma moto,
provavelmente usada pelo
assassino durante a evasão.
A Politec e Polícia Civil
também estiveram no local para
averiguar os fatos e iniciar uma
linha de investigação para
descobrir a motivação e autor do
crime.
No momento em que a
vítima foi localizada pela polícia,

ela estava com o capacete na
cabeça, bermuda jeans, jaqueta e
de chinelo, tudo levando a crer,
que se trata de uma execução.
A policia não descarta que
a vitima teria sido levada de moto
até o local do crime, hipótese em
investigações pela equipe do
Sargento Ramires e policia civil

de Pontes e Lacerda.
Como Fabinho além de
usuário de drogas já tinha cinco
passagens pela polícia, o crime
pode ter sido motivado por um
acerto de contas no submundo da
malandragem; enfim, todas as
hipóteses estão sendo
investigadas pela PJC.

Caminhão carga seca de 14 toneladas faz parte do pacote

Foto: Akitafacil

Fábio Cardoso dos Santos, o Fabinho: 8 tiros no peito
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SÃO LOURENÇO

A ação está dentro do calendário de eventos do Rotary Club e como nome já
diz serve para despertar a consciência e necessidade de preservar dos rios

Consciência Ecológica reúne
rotarianos em defesa do rio
A Tribuna c/ Redação

Foto: Divulgação

peixes foram adquiridos de uma
empresa, por meio de vários
doadores. “Esta ação está dentro
do nosso calendário de eventos e
como nome já diz serve para
despertar a consciência e
necessidade de preservar nossos
rios.
Quero também agradecer
todas as pessoas que fizeram
doações e com isso viabilizaram
esta ação. A Consciência
Ecológica é um momento de
união dos companheiros, amigos
e familiares em prol da amizade e
preservação ambiental. Quero
agradecer a presença de todas as
pessoas que se confraternizaram
neste dia”, ressaltou o

coordenador.
A próxima ação do Rotary
Rondon será o 26º Costelão da
APAE, em agosto, em prol a
Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais de
Rondonópolis (APAE). Há 26
anos o Rotary o promove este
evento que tem toda a renda
revertida custear parte das
d e s p e s a s d a A PA E d e
Rondonópolis.
A entidade foi fundada
1976 e atende alunos portadores
deficiência intelectual e múltipla.
As reuniões do Rotary Rondon
são realizadas todas as segundasfeiras, às 20 horas, no Comfort
Hotel.

FUGA DE ALCATRAZ

Força conjunta boicota evasão
de 300 presos da Mata Grande
O.D c/ Redação

Foto: PJC-MT

Consciência Ecológica, momento de união dos companheiros

O

Rotary Clube de
Rondonópolis Rondon
(Distrito 4440)
promoveu no dia 25 de março
último, a 11ª Ação Consciência

Ecológica, no distrito de São
Lourenço de Fátima, no
município de Juscimeira, quando
foram depositados no Rio São
Lourenço mais de 15 mil alevinos

das espécies Pacu e Piraputanga.
A ação reuniu cerca de
100 pessoas e segundo o
coordenador da Consciência
Ecológica, Airton Froeder, os

DESAFIO VENCIDO

Mato Grosso celebra fim
da febre aftosa no Brasil

Secom/MT c/ Redação

E

m maio deste ano, o
Brasil será reconhecido
pela Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE),
como país livre de febre aftosa
com vacinação.
Isso se deve à certificação
que será entregue aos estados do
Amapá, Amazonas, Roraima e
parte do Pará, áreas que ainda não
possuem o reconhecimento
internacional.

Por essa razão, está sendo
promovida no âmbito nacional
uma série de atividades
comemorativas, iniciadas na
segunda feira, 2 e prosseguindo
até amanhã, 5.
Em Mato Grosso o evento
“Brasil Livre de febre aftosa”,
será realizado amanhã, quinta
feira em Cuiabá, com um
encontro voltado para todos os
agentes envolvidos nessa
Foto: Reprodução

Reconhecimento não deve neutralizar a prevenção à doença

conquista.
O evento é uma realização
do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa), Governo de Mato Grosso
por meio do Instituto de Defesa
Agropecuária (Indea-MT),
Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Mato
Grosso (Famato), Associação dos
Criadores de Mato Grosso
(Acrimat), Sindicato das
Indústrias de Frigoríficos do
Estado de Mato Grosso
(Sindifrigo), com o apoio do
Fundo Emergencial de Saúde
Animal do Estado de Mato
Grosso (Fesa-MT).
Na ocasião serão
apresentados os caminhos e
desafios enfrentados pelo Brasil e
por Mato Grosso para
reconhecimento de área livre de
febre aftosa com vacinação. E
ainda os desafios para
avançarmos com a retirada da
vacinação.
Algumas personalidades
que atuaram e contribuíram para a
conquista mato-grossense serão
homenageadas.

Ferros da grade já estavam sendo serrados pelos detentos

U

ma operação integrada
entre agentes
penitenciários, policiais
do setor de Inteligência da Polícia
Civil, Força Tática e Polícia
Militar, conseguiu frustrar a fuga
de pelo menos 300 integrantes de
uma facção criminosa na
Penitenciária Mata Grande, em
Rondonópolis.
As forças de segurança
receberam a informação de que a
fuga estaria prestes a acontecer,
na última segunda-feira (2) e
montaram a ação, batizada de
'Alcatraz'.
Segundo a Polícia Civil,
há alguns dias as forças de
segurança receberam a
informação de que havia um
plano de fuga em ação. Por conta
disto, as equipes ficaram de
prontidão durante toda a Semana
Santa e Páscoa.
Na última segunda-feira
(2), após ter convicção de que os
criminosos tentariam sair, todos
os raios do presídio foram
ocupados.

Além disto, viaturas e
homens da Polícia Militar
também ficaram do lado de fora
da penitenciária, para inibir
qualquer ação que pudesse ser
realizada na parte externa.
Durante revista no raio 3,
descobriu-se que uma das celas
estava cerrada e interligada por
um grande buraco com a do lado.
Outras duas celas também
estavam com as grades cerradas e
com buracos interligando outros
setores. A área acabou isolada até
que fossem feitos os reparos
necessários. Os materiais ilícitos
encontrados foram retirados do
local.
Ao todo, a operação
conseguiu frustrar a fuga de pelo
menos 300 detentos, que seriam
integrantes de uma facção
criminosa, que é responsável por
comandar crimes de toda ordem,
seja dentro ou fora do sistema
prisional.
O grupo também financia
e orquestra os planos de fuga das
unidades.
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CARONA PRO XADREZ

São vários os delinqüentes premiados pela justiça, com preventivas decretadas e circulando pelas ruas, até que os fardados dão o bote, grampeando as figurinhas

Num rapa geral policia caça
cinco procurados da justiça
PJC c/ Redação
Foto: Ilustrativa

Já na rua 2, do mesmo
bairro, em direção ao posto de
saúde, o suspeito W.S. F, 22, que
estava com prisão decretada por
furto praticado em 2015, na sede
da unidade do Detran de
Mirassol.
Ainda na segunda-feira
(2), a Força Tática do 6º Batalhão
de Policia Militar prendeu outro
individuo com manado de prisão
em aberto, desta vez, na
Rodoviária José Palmiro, no
bairro Jardim União, em Cáceres.
J. M. G. B., 54, demonstrou certa

agitação quando percebeu a
presença dos policiais que faziam
o patrulhamento. Com ele nada
foi encontrado de ilícito, mas ao
checar via Ciosp a situação do
mesmo, averiguou-se o mandado
em aberto pelo artigo 121 do
Código Penal (homicídio).
To d o s o s d e t i d o s ,
premiados pela justiça, foram
levados às delegacias de origem e
posteriormente, ao cadeião de
Mirassol D'Oeste e Cáceres, onde
passarão uma boa temporada
atrás das grades.

Policias de Mirassol e Cáceres tiram figuras, de circulação

M

ais dois indivíduos
com mandados de
prisão em aberto foram
detidos em Mirassol do Oeste,
totalizando quadro num só dia,
última segunda-feira (2) e em um
único bairro da cidade, o Jardim
São Paulo.
Eles foram localizados
pelos policiais da 1ª Cia de
Polícia Militar do município e

encaminhados para a Delegacia
de Polícia da cidade.
L.C.R., 43, e E.O.G., 44,
estavam na rua 3, na praça do
Jardim São Paulo quando foram
avistados pela equipe que
realizou a abordagem e
constatou, via Ciosp Web, o
mandado de prisão em aberto,
ambos por tentativa de
homicídio. Eles não estavam

juntos, a prisão ocorreu em
horários distintos.
No ano passado, E.O.G.
foi detido por mandato de prisão
em aberto diferente do atual. Na
época, correspondia a prisão
preventiva. Pouco antes, também
pelo decorrer da Rua 3, policiais
da mesma Cia, prenderam A.A.F.,
63, que responde por três estupros
e um homicídio.
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ABERTA A FINAL

Dourado de Cuia terá a volta do zagueiro Ednei, para segurar o ataque do Galo do Norte que aposta em Mosquito para picar a defesa da capital no 1º duelo

Primeiro round entre Cuia e Galo
acontece hoje no Gigante do Norte
Redação c/ S.N e O.E
Foto: David Murba

O

técnico do Cuiabá
Esporte Clube, Itamar
Schulle terá mais três
opções para montar o time titular
que vai enfrentar o Sinop nesta
quarta-feira, às 20h45, no
Gigante do Norte, pelo jogo de
ida da final do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello.
Se assim desejar, o
comandante poderá contar com o
zagueiro Ednei, que estava de
folga e com o lateral direito
Weriton e o volante Magno, que
cumpriam suspensão por cartão e

não entraram em campo na última
partida contra o União.
“Chegar à final era o
objetivo. Agora é se preparar para
a decisão; também levamos o
Cuiabá mais uma vez para a Copa
do Brasil, isso era muito importe
para o clube e agora temos que
nos concentrar para buscar o
título”, disse Schulle, por meio da
assessoria. A delegação do
Dourado viajou na tarde de
anteontem para Sinop. A
assessoria não confirmou se o
time treinou ontem pela manhã
no estádio ou descansa para o

confronto.
A última escalação de
Schulle foi o goleiro Victor
Souza, Jean, Lucão, Marcelo,
Escobar, Jeanderson, André
Mensalão, João Jenison, Doda e
Weverton, mas este quadro pode
ser totalmente reformulado.
Por seu lado, o treinador
do Sinop Futebol Clube, Paulo
Foiani, não poderá contar com o
atacante Juazeiro e o volante
Duda para este primeiro jogo da
final do campeonato contra o
Cuiabá.
Os jogadores levaram

PERDEU-CAIU

Treinador recebe cartão
vermelho no Luverdense

O.E c/ Redação

A

pós terminar a 1ª fase do
Campeonato Matogrossense em terceiro
lugar, perder o jogo de ida das
semifinais da Copa Verde e ser
eliminado do estadual diante do
Sinop domingo último (1º), a
diretoria do Luverdense anunciou
a demissão de Odil Soares do
comando técnico. A diretoria
afirmou que irá se reunir para
definir um substituto.
A tendência é que um
nome seja contratado antes do

jogo de volta das semis da Copa
Verde, dia 12 de abril, diante do
Atlético de Itapemirim.
Odil teve sua segunda
passagem pelo time principal do
Lec, na primeira fez parte da
campanha do título da Copa
Verde 2017, levando a equipe até
a final e então dando lugar ao
retorno de Júnior Rocha, que
conquistou o título. Em sua
segunda passagem como técnico
da equipe principal, neste ano de
2018 foram 16 jogos, sendo 11
Foto: Thiago Mattos

Técnico Odil Soares, deixa o Luverdense pela 2ª vez
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pelo Matogrossense e 5 pela Copa
Verde. No total foram 8 vitórias, 4
empates e 4 derrotas, um
aproveitamento de 58%.
O Luverdense se despediu
do Campeonato Mato-grossense
Martinello 2018 após ser
derrotado nos pênaltis pelo Sinop
no estádio Gigante do Norte neste
domingo (1º). O Verdão do Norte
ficou com o terceiro lugar, pois
teve uma campanha melhor que o
outro semifinalista, o União.
O Lec disputou seis
partidas como mandante na
competição e teve média de 590
torcedores por partida, a segunda
melhor do estadual, perdendo
apenas para seu algoz, o Sinop
F.C. O recorde de público foi
justamente na primeira semi
disputada com o Galo, quando
806 pagantes compareceram ao
Passo das Emas. O duelo com a
maior renda, no entanto, foi
outro, diante do Dom Bosco, na
estréia do time, com 617 pagantes
gerando uma renda líquida de
quase R$2 mil.
O Verdão do Norte ficou
praticamente no 'elas por elas',
com R$4 mil de lucro total, média
de R$700 de receita por
confronto.

Cuiabá se reforça para jogo de hoje contra o Galo em Sinop

cartão no último jogo da
semifinal e são obrigados a
cumprir suspensão.
Foiani, não revelou quem
deve ocupar as posições dos
jogadores, porém, essa não deve
ser a única mudança na equipe já
que o comandante deve mudar o
esquema tático para a final.
Se isso ocorrer o técnico
tem à disposição Fernando,
Wander, Willian, Dourado,

Jeferson, Luan, mosquito,
Cajano, Pity, João Artur,
Fernando Kaian e Yuri. Os atletas
foram reservas ontem.
O treinador disse que a
disputa contra o Luverdense teve
poucas chances de gols para as
duas equipes e foi um jogo
equilibrado como ocorreu nos
confrontos anteriores. “Apesar do
equilíbrio tivemos superioridade
pois vencemos”, resumiu.
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By Rosane Michels
Nossas felicitações a matriarca da família
Fornanciari, que festejou mais uma
primavera envolta ao carinho dos familiares
e amigos. Dona Cecília que Deus lhe
conceda um novo ano de vida recheado de
coisas boas e muita saúde. Na foto com a
filha Marlene.

Esotérico
A Lua em Escorpião se une
a Júpiter no mesmo signo
indicando um dia de maior
envolvimento com suas
emoções e necessidade de
aprofundá-las. As
conversas vazias podem desanimá-lo. O
momento é bom para acordos e
negociações envolvendo parcerias
financeiras e novos investimentos.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter no mesmo signo
indicando um dia de
movimento positivo para suas
finanças. O momento é bom
para pensar ou mesmo criar
um novo projeto, que envolva o aumento de
suas rendas. Você estará mais criativo e
voltado para seus ganhos. Cuidado para não
gastar além do necessário.

A Lua em Escorpião se une
a Júpiter no mesmo signo
indicando um dia de
movimento agradável na
vida social e aproximação
de amigos, novos e antigos.
O momento pode envolver a volta de um
amigo ou amor do passado. Pode
envolver, também, a possibilidade de
firmar uma parceria comercial.

A Lua unida a Júpiter,
ambos em seu signo, indica
um dia de abertura do
coração e necessidade de
estar perto dos que ama. O
momento pode envolver a
chegada de uma boa notícia, que pode
envolver sua vida pessoal ou
profissional. O momento é bom para
planejar um novo projeto.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter no mesmo signo
indicando um dia agradável,
especialmente no trabalho,
que estará bastante
equilibrado. O convívio com
colegas e superiores melhora
consideravelmente. Se estiver
desempregado, uma boa notícia pode chegar.
Um projeto pode trazer novo ânimo à sua
vida.

A Lua em Escorpião se une
a Júpiter no mesmo signo
indicando um dia de
interiorização e
necessidade de distanciarse da vida social. O momento pode
envolver maior contato com seu mundo
emocional, que passa por um momento
de equilíbrio. Aproveite este dia para
meditar e refletir.

A Lua em Escorpião se une
a Júpiter no mesmo signo
indicando um dia de
movimento na vida social e
abertura de seu coração.
Hoje você estará mais sensível do que
nunca. Um romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo e, se já for
comprometido, aproveite as boas
energias com seu amor.

A Lua em Escorpião se une
a Júpiter no mesmo signo
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de amigos.
Uma equipe de trabalho volta a funcionar
de maneira equilibrada e produtiva.
Aproveite as boas energias para criar ou
colocar em andamento um novo projeto
em equipe.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter no mesmo signo
indicando um dia de
movimento agradável em sua
vida doméstica e nos
relacionamentos em família.
O momento pode envolver a necessidade e
prazer de estar perto dos seus. Aproveite este
dia e convide amigos ou parentes queridos
para usufruir de sua casa e companhia.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter no mesmo signo
indicando um dia de maior
envolvimento com seus
projetos profissionais e
planos de carreira. O
momento pode envolver um plano de
negócios, que será colocado em prática. Dia
bastante positivo para pedir uma promoção
ou aumento.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter no mesmo signo
indicando um dia de
movimento agradável e
comunicação fácil. A vida
social ganha um novo
colorido e novas amizades podem ser
feitas. Um acordo ou negociação de
sucesso pode levar à concretização de um
novo contrato.

A Lua em Escorpião se une a
Júpiter no mesmo signo
indicando um dia de
movimento em projetos de
médio prazo, especialmente
os que envolvem viagens e
contato com pessoas e empresas
estrangeiras. O momento pode envolver a
solução positiva de problemas
relacionados a documentos importantes.

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

Bom dia ao fisioterapeuta Thiago Néspoli e toda a equipe
da Fisioclin, pelo excelente trabalho que desenvolve em
prol da saúde. Grande abraço.

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

O parabéns a professora Cristiane Vilas
Bôas Schardosin que ontem comemorou mais
um ano de vida. Que essa data se repita por
muitos anos plenos de realizações e
conquistas.

Sempre com um sorriso no rosto, Nilza Helena Rodrigues,
coordenadora de educação do município,ela que atende a
todos com simpatia e comprometimento por uma educação
de qualidade. Receba hoje o nosso abraço e votos de uma
excelente semana.
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