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Prefeito Francis acredita em mais uma edição de sucesso do FIPe, consolidando novamente o festival como um dos maiores eventos de pesca esportiva do mundo

Abertas as inscrições para
mega 37º Festival de Pesca
Estão abertas as
inscrições para o maior
festival de pesca embarcada
do planeta, o 37º FIPe de
Cáceres, que será realizado de
6 a 10 de junho. Na edição do
festival Cáceres 240 anos,
serão mais de R$ 250 mil reais
em premiação divididos entre
as categorias. Dentre eles,
uma Saveiro, sete Barcos de
alumínio, sete motores,
gerador de energia, TV led de
40 polegadas, hoverboard,
motor rabeta etc. Página 03
Festival busca reeditar titulo
de Capital Nacional da Pesca

PICADA MILAGROSA

Reciclagem transforma
pneus velhos em cimento

Vacinação contra gripe
começa em Mato Grosso
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O Brasil de Tiradentes
Cristo está Vivo
Os discípulos sabiam que Jesus tinha ressuscitado,
porque Maria Madalena o dissera de manhã; depois Pedro
tinha-o visto; em seguida os discípulos que voltaram de
Emaús tinham contado o encontro com Jesus ressuscitado.
Sabiam-no: ressuscitou e vive. Mas aquela verdade não tinha
entrado no coração. Aquela verdade, sim, sabiam-na, mas
duvidavam. Preferiam conservar aquela novidade na mente,
talvez. É menos perigoso manter uma novidade na mente do
que tê-la no coração. É menos perigoso. Estavam todos
reunidos e o Senhor apareceu.
E inicialmente eles assustaram-se e pensaram que
se tratava de um fantasma. Mas Jesus diz-lhes: «Não, vede,
tocai-me. Vede as chagas. Um fantasma não tem corpo. Vede,
sou Eu!». Mas por que não acreditavam? Por que
duvidavam? Há uma palavra no Evangelho que nos dá a
explicação: «Porque devido à alegria ainda não acreditavam
e ficaram estupefatos...». Devido à alegria não conseguiam
acreditar. Era tanta aquela alegria! Se isto é verdade, é uma
alegria imensa! «Ah, eu não acredito. Não consigo». Não
podiam acreditar que houvesse tanta alegria; a alegria que
leva a Cristo.
Acontece também a nós quando nos dão uma boa
notícia. Antes de a receber no coração dizemos: «É verdade?
Mas como sabes isso? Onde o ouviste?». Fazemo-lo para ter
a certeza, porque, se isto é verdade, é uma alegria imensa.
Isto acontece a nós com coisas pouco significativas, imaginai
os discípulos! Era tanta a alegria que era melhor dizer: «Não,
não acredito». Mas estava ali! Sim, mas não podiam, não
podiam aceitar; não podiam deixar passar para o coração
aquela verdade que viam. E no fim, obviamente,
acreditaram. É esta a “juventude renovada” que o Senhor nos
dá. Na oração da Coleta falamos disto: a “juventude
renovada”.
Nós estamos habituados a envelhecer com o
pecado... O pecado envelhece o coração, sempre. Torna o teu
coração duro, velho, cansado. O pecado cansa o coração e
perdemos um pouco a fé em Cristo Ressuscitado: «Não, não
penso... Isto causaria tanta alegria... Sim, sim, está vivo, mas
está no céu para os seus assuntos...». Mas os seus assuntos
sou eu! Cada um de nós! Mas não somos capazes de fazer
esta ligação. O apóstolo João, na segunda Leitura, diz: «Se
alguém pecou temos um advogado junto do Pai». Não
tenhais medo, Ele perdoa. Ele renova. O pecado envelhecenos, mas Jesus, ressuscitado, vivo, renova-nos. É esta a força
de Jesus ressuscitado.
Quando recebemos o sacramento da Penitência é
para sermos renovados, para rejuvenescermos. E Jesus
ressuscitado faz isto. É Jesus ressuscitado que hoje está no
meio de nós: estará aqui no altar; está na Palavra... E no altar
estará assim: ressuscitado! É Cristo que nos quer defender, o
Advogado, quando nós pecamos, para nos rejuvenescer.
Irmãos e irmãs, peçamos a graça de acreditar que Cristo está
vivo, ressuscitou! Esta é a nossa fé, e se acreditarmos nisto, as
outras coisas são secundárias. Esta é a nossa vida, esta é a
nossa verdadeira juventude.
A vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de
Cristo sobre o pecado. Cristo está vivo. «Sim, sim, agora
recebo a Comunhão...». Mas quando recebes a Comunhão,
tens a certeza de que Cristo está vivo ali, que ressuscitou?
«Sim, é um pouco de pão abençoado...». Não, é Jesus! Cristo
está vivo, ressuscitou e permanece entre nós e se não crermos
nisto, nunca seremos bons cristãos, não o podemos ser. «Mas
por que devido à alegria ainda não acreditavam e estavam
cheios de admiração». Peçamos ao Senhor a graça de que a
alegria não nos impeça de acreditar, a graça de tocar Jesus
ressuscitado: tocá-lo no encontro mediante a oração; no
encontro através dos sacramentos; no encontro com o seu
perdão que é a juventude renovada da Igreja; no encontro
com os doentes, quando os vamos visitar; com os presos, os
mais necessitados, as crianças, os idosos. Se sentirmos
vontade de fazer algo de bom, é Jesus ressuscitado que nos
impele a isso. É sempre a alegria, a alegria que nos faz jovens.
Peçamos a graça de sermos uma comunidade jubilosa,
porque cada um de nós tem a certeza, tem fé, encontrou
Cristo ressuscitado.

O mês de abril é pródigo em datas
comemorativas, a começar pelo Dia de
São Nunca, comemorado três vezes no
ano, 30 de fevereiro, 1º de abril, e 1º de
novembro; sem chorumelas, porque assim
como não existem 30 dias em fevereiro, o
dia 1º de abril é dia da mentira, mas, no
primeiro dia de novembro, sem
contestações, é o dia de todos os santos,
com certeza, ele entra na brecha. Num
papo laico, não estamos aqui pra falar de
santo e sim das datas comemorativas deste
abril do bota fora das chuvas, que maio
logo mais 10 dias bate a porta e haja sol
pras mães.
Vote, que o papo aqui é abril, ChoMano, degoreste, abril fecha o tempo no
calorão que até cachorro na bunda sua,
cachorro que late nágua, late em terra e
jacaré no seco anda. Depois da mentira do
dia 1º que a gente nem comenta mais,
diante da mentirada nos demais 364 dias
do ano, duas datas nos lembram o 1º de
abril, Tiradentes neste sabadão 21 e o
descobrimento do Brasil amanhã, 22.
Vamos lá: tinha que ser em abril
mesmo estas duas efemeridas. Prá
começar que o Joaquim Tiradentes era
alferes do exército, portanto,nunca usou
cabelos e barba longos e mesmo se assim o
fosse, na prisão era comum os presos
terem as cabeças raspadas ou cabelos
curtos e a barba feita, para se evitar
problemas com piolhos, algo comum em
muitas prisões antigas.
A história mal contada sobre
Tiradentes que provado está nunca morreu
enforcado, nem mesmo pelo casamento,
só serve pra mostrar que já naqueles
tempos 230 anos passados, havia a tal da
delação premiada, cópia de Judas
Iscariotes e reeditada agora na Lavajato. O
doleiro da época, um tal de Silvério dos
Reis, tirou a bunda da seringa e entregou o
bacana Xavier, que não esperou a PF do rei
botar a corda no pescoço dele e pagou uma
propina para o ladrão carpinteiro Isidro
Gouveia, balançar a roseira.

Depois do contragolpe,Tiradentes
foi embarcado incógnito na nau Golfinho,
em agosto de 1792, com destino a Lisboa,
levando sua namorada, Maria Perpétua
Mineira e os filhos do ladrão morto Isidro
Gouveia, que não poderiam ficar no Brasil
para contar a verdadeira história. Tanto é
verdade, que 167 anos depois, em 1969, o
historiador carioca Marcos Correa viu em
Lisboa, fotocópias de uma lista de
presença na galeria da Assembléia
Nacional francesa de 1793. E ao lado da
assinatura de José Bonifácio, aparecia a
assinatura de Joaquim José da Silva
Xavier. Bem, agora vamos ao domingo,
dia 22 de abril Descobrimento do Brasil,
será? Pois bem em 1498 o português
Duarte Pereira Pacheco já teria explorado
a foz do Rio Amazonas, mas a coroa
portuguesa quis evitar conflitos com a
Espanha e manteve a história em segredo,
só oficializando a descoberta com a
chegada de Cabral por aqui.
Obra do acaso, como nos foi
ensinado durante muito tempo nas
escolas? Ato intencional, segundo as
evidências? Qual teria sido a verdade do
descobrimento? Segundo alguns
historiadores tinha a esquadra de Cabral, o
objetivo de complementar a missão de
Vasco da Gama, que havia encontrado o
caminho para a Índia, e portanto, impor as
diretrizes comerciais e políticas que o
mesmo, com sua pequena frota não
conseguira estabelecer.
O historiador Eduardo Bueno,
narra que Vicente Yanez Pizom e Diogo
de Lopes navegaram por costas brasileira
entre janeiro e março de 1500, bem antes
do dia 22 de abril; E Rocha Pombo,
conclui que Cabral ao descobrir o Brasil ,
não fez mais que um reconhecimento.
Como podemos observar as controvérsias
perduram até os nossos dias.
Pra deixar funcionário público
mais furioso do que a merreca de salário,
nem feriado o Tiradentes foi este ano,
Vôte!

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Mais uma vez para os motoristas indisciplinados
que continuam invadindo parte das calçadas para
estacionar os carros, num desrespeito às leis e ao
bom sendo, para com os pedestres que já
dispõem de restrito espaço no passei público
central de Cáceres. Cadê a fiscalização
municipal? Só serve prá pintar meio fio?
BRANCAS

Para os organizadores dos Jogos Escolares da
Juventude, etapa municipal encerrados na última
quarta feira, após 15 dias de disputas de Voleibol,
Basquetebol, Handebol e Futsal, envolvendo
1.167 alunos de 28 escolas municipais, estaduais,
federal e particulares. Os vencedores foram
premiados em solenidade com presença do
secretário de esportes, Marcos Nascimento e do
prefeito Francis Maris.
PRETAS

Para os proprietários de lotes baldios, que
desafiam a fiscalização e não capinam os
matagais dos terrenos e haja mato, com as
ultimas chuvas, transformando-se em
esconderijos de bandidos e criadouros de insetos
peçonhentos. Enquanto o poder municipal não
agir, a tendência é mais abusos e suas
consequências.
BRANCAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Destaque ilustrativo de matéria jornalística do JCC
exata semana, a reunião do Cônsul da Bolívia em
Cáceres, Emilio Tamayo, durante a apresentação
da proposta na UDABOL Santa Cruz para a
abertura da Faculdade de medicina e enfermagem
em San Matias, proposta aceita pelo Presidente da
Universidade de Aquino Bolívia. Martin
Dockweiler. Conquista, após 6 meses de trabalho
em conjunto com a diretoria da Udabol em Santa
Cruz de La Sierra e vereadores de San Mathias.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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Para acadêmicos de medicina da Unemat, que na
manhã da última quinta feira, num trabalho
extra-classe, atenderam moradores na Praça
Major Carlos, aferindo pressão, realizando testes
de diabetes e prestando orientações ao povo, sob
a supervisão da Professora Carolina Ohara.
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FIPE 2018

Premiação inclui Barcos de alumínio, motores, gerador de energia, TV led hoverboard, celulares, bicicletas, vídeo game, tablets, carretinha, geladeira, etc

Abertas em Cáceres inscrições para
o 37º festival internacional de pesca
Assessoria

Foto: Arquivo

E

stão abertas as inscrições
para o 37º FIPe, (Festival
Internacional de Pesca) de
Cáceres, que será realizado de 6 a 10
de junho, em sua edição de 2018, com
5 categorias: Pesca Embarcada,
Pesca de Canoa, Pesca InfantoJuvenil (6 a 12 anos), Pesca Sênior
(Acima de 60 anos) e pela primeira
vez a Pesca para Portadores de
Necessidades Especiais. No total
serão mais de R$ 250 mil reais em
premiação divididos entre as
categorias.
As inscrições para os
Torneios poderão ser feitas pela
i n t e r n e t , n o s i t e
www.fipecaceres.com.br até o dia 6
de junho de 2018 (quarta-feira) ou na
Central de Inscrições no Centro de
Eventos Maria Sophia Leite na
SETURC, ou na Central de
Inscrições no Centro de Eventos
Maria Sophia Leite na SETURC.
Na pesca Embarcada
Motorizada o primeiro Prêmio será
uma Saveiro, uma lancha de 17 pés,

O Prefeito Francis Maris
acredita em mais uma edição de
sucesso do FIPe. “Na edição de 2017,
foi considerado o 'maior campeonato
nacional na categoria sênior' e,
concomitantemente, o 'maior
campeonato de pesca esportiva
infanto-juvenil' do País.
Ano passado Cáceres
também foi considerada a Capital
Nacional da Pesca e por isso
queremos fazer um evento ainda
maior, levando em consideração
nossas tradições, a proteção ao meio
ambiente e consolidando novamente

DESCARTE AMBIENTAL

Em 2017 Cáceres também foi eleita Capital Nacional da Pesca

um motor de 60hp e uma carretinha.
Na pesca de canoa o prêmio para o
campeão será um barco de 6 metros e
um motor 25hp. No total serão 7
Barcos de alumínio, 7 motores,

gerador de energia, TV led de 40
polegadas, hoverboard, celulares,
bicicletas, vídeo game, tablets, motor
rabeta, carretinha, geladeira, ar
condicionado e ventilador.

PLANO DIRETOR

Unemat e Prefeitura buscam
avançar leis complementares
Assessoria c/ Redação

A

Prefeitura de Cáceres a
Universidade do Estado de
Mato Grosso realizam
encontros para avançar na elaboração
do Plano Diretor da Cidade e também
de leis complementares como o
Código de Obras e Edificações. Neste
sentido, o coordenador do projeto
Plano Diretor pela Unemat junto ao
convênio firmado entre as
Instituições, professor João Sanches,
esteve na Prefeitura para apresentar
ao prefeito Francis secretários
municipais e servidores técnicos,
além de membros do Conselho de
Cidades o relatório preliminar das
leituras comunitárias realizadas com
crianças e adultos em três escolas
municipais, localizadas em regiões
distintas da cidade.
As leituras comunitárias
sobre o diagnóstico técnico, e
também sobre a importância do Plano
Diretor para o município foram
realizadas em março deste com a
população de três regiões da cidade.

o FIPe como um dos maiores eventos
de pesca esportiva do mundo”.
Faltando menos de dois
meses para o evento, o secretário de
Turismo Junior Trindade fala sobre a
organização do evento. “A secretaria
de Turismo está focada em fazer um
festival que entre para a história,
tanto na parte desportiva quanto nas
atrações que teremos para toda
população.
Em alguns dias serão
divulgados a agenda de shows e neste
ano teremos grandes artistas do
cenário da musica nacional”.

Os encontros aconteceram nos
espaços das escolas Izabel Campos,
Raquel Ramão e Tancredo Neves. O
relatório, apresenta como as pessoas
tem a percepção da cidade de
Cáceres, o que consideram
problemas e o que consideram como
pontos positivos. Os apontamentos
feitos durante as oficinas e reuniões
podem mostrar onde e em que
medida os moradores consideram as
prioridades a serem atacadas pelo
poder público.
O relatório completo
elaborado pelos técnicos da Unemat
sobre essas leituras comunitárias será
entregue até o final deste mês para a
Prefeitura Municipal que
posteriormente irá socializar os
dados com toda a sociedade.
Na quinta-feira, os
servidores da prefeitura, gestores e
também conselheiros da Cidade
participaram de um encontro para
iniciar as discussões para a
elaboração de uma nova minuta de lei
Foto: Lygia Lima

que revisará o Código de Obras e
Edificações de Cáceres vigente. O
professor João Sanches explica que
esse código é uma das leis
complementares ao Plano Diretor,
dai a importância de conhecer as
principais premissas da legislação,
bem como conhecer a legislação
nacional, as normas vigentes.
A secretária de Planejamento
da Prefeitura, Nelci Eliete Longhi,
destacou a importância desse
trabalho que vem sendo realizado
pela Unemat para o município, e
ressaltou que somente com estudo e
planejamento será possível preparar
Cáceres para os próximos anos.
Além do Plano Diretor, a
Unemat executa ainda outros três
grandes projetos junto a Prefeitura:
Cadastro Multifinalitário, o Plano de
Mobilidade Urbana e a
Reestruturação Fiscal e Tributária.
Os quatro projetos são
desenvolvidos dentro de um
convênio intermediado pela
Fundação de Apoio ao Ensino
Superior Público Estadual.

Parceria recebe 3.500 pneus
para reciclagem em Cáceres
CCOM c/ redação

N

esta semana mais 3500
pneus foram encaminhados
para o descarte correto,
através da parceria entre Águas do
Pantanal e a Reciclanip, Associação
sem fins lucrativos que possui o
trabalho de coletar e destinar
adequadamente os pneus inservíveis
atendendo também as
regulamentações técnicas dispostas
na resolução 416/09 CONAMA, a
segunda leva de pneus, somando no
total 7000 unidades.
Paulo Donizete, Diretor da
Águas do Pantanal, o descarte
realizado de maneira correta evita
situações que agridem o meio
ambiente.
“Da forma como estamos
fazendo o descarte agora, evitamos a
queima dos pneus, além de evitar que
eles sejam jogados nas beiras de
estradas, ou que eles se transformem

em criadouros do mosquito da
dengue.” Os pneus foram
encaminhados para uma indústria de
cimento de Nobres, onde serão
utilizados no processo de produção.
Ao atingir um número
expressivo de pneus, é feito o
agendamento para que seja realizada
a coleta do material. Pneus
inservíveis são pneus que cuja vida
útil terminou e que precisam ser
descartados. Em Cáceres a população
pode deixar os pneus na Associação
de Catadores de Materiais
Recicláveis.
A Associação de Catadores
de Materiais Recicláveis de Cáceres
fica na Avenida Tancredo Neves, na
antiga Assincra, próximo ao
residencial Jd. Aeroporto. Para
realizar a entrega dos pneus é
necessário fazer o agendamento
prévio pelo telefone: 65 3223 6900.
Foto: Ilustrativa

Pneus foram para uma indústria de cimento de Nobres

Coordenador João Sanches, apresentou relatório preliminar
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Para a campanha contra a gripe, o estado de Mato Grosso recebeu esta semana no lote somente, as doses parcelada, ou seja, 37% ou 314.000 vacinas do quantitativo

Secretaria de Saúde distribui
lote da vacina contra a gripe
SES-MT c/ Redação

Foto: Arquivo

Foram liberadas 314.000 das 850.500 doses da campanha

A

Secretaria de Estado de
Saúde começou a distribuir
na quarta-feira, dia 18, o
primeiro lote de vacinas contra a
gripe influenza com 314.000 doses,
o que representa 37% das 850.500
doses que o Ministério da Saúde tem
de enviar para atender a demanda do
Estado de Mato Grosso. A campanha
de vacinação deve começar no dia 23
em todo o país.
Apenas os municípios de
Nossa Senhora do Livramento,
Planalto da Serra, Jangada, Barão de
Melgaço, Acorizal, Santo Antônio
de Leverger, Nova Brasilândia e os
municípios da regional de São Félix
do Araguaia estão recebendo 100%

do quantitativo necessário para
atender a demanda.
“Devido ao pouco tempo
que temos entre a chegada das doses,
que ocorreu no dia 17, e o início da
campanha, para entregar a vacina
para todos os municípios, alguns que
estão até mil quilômetros distante da
capital provavelmente não poderão
começar a vacinar no dia 23. Vamos
fornecer as doses para todos os 141
municípios na medida em que o
Ministério da Saúde realizar a
remessa dos demais lotes”, observou
a coordenadora da Vigilância
Epidemiológica Estadual,
Alessandra Moraes.
O Ministério da Saúde

continuará a fazer as entregas
parceladas até o dia D da campanha,
que está previsto para o dia 12 de
maio. A distribuição das vacinas
prosseguirá durante sábado e
domingo (21 e 22 de abril) e deve ser
concluída na próxima semana.
De acordo com a logística da
Vigilância Epidemiológica, as
vacinas estão sendo entregues para
os Escritórios Regionais de Saúde
(ERS) instalados nos seguintes
municípios Água Boa, Alta Floresta,
Barra do Garças, Cáceres,
Diamantino, Juara, Juína, Porto
Alegre do Norte, Peixoto de
Azevedo, Pontes e Lacerda,
Rondonópolis, Tangará da Serra,
São Félix do Araguaia e Baixada
Cuiabana.
“Cada Escritório Regional
de Saúde fará a distribuição da
vacina para os municípios
abrangidos pela sua região”,
explicou Alessandra Moraes,
c o o r d e n a d o r a d e Vi g i l â n c i a
Epidemiológica da Secretaria de
Estado de Saúde.
De acordo com informe
epidemiológico, até a semana
epidemiológica que encerrou no dia
14 de abril foram notificados 56
casos suspeitos, sendo: 1,7% por
Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) por influenza A não
subtipado 1; 3,5% por influenza
A/H3 Sazonal 2; 1,7% por influenza
B 1; 21% por SRAG Não
especificada 12; 1,7% por SRAG por

outros agentes etiológicos 1 SRAG
por outros vírus respiratório.
Dessas 56 notificações,
ocorreram oito mortes, o que
corresponde a 14% do total de casos
notificados. Do total de mortes

notificadas, uma foi confirmada por
influenza H1N1 não subtipado
(12,5%) em Cuiabá; quatro por
Síndrome Respiratória Aguda Grave
não especificado (50%) e três estão
sob investigação.

CAÇADA & TIROS

Policia recupera camionete
e prende ladrões na MT 175
Da Redação

E

m brilhante trabalho da Polícia
realizado na tarde da última
quarta-feira (18), uma
camionete F-350 que havia sido furtada
em Cuiabá, foi recuperada em
Araputanga. Na operação houve
disparos de arma de fogo e perseguição.
Durante os trabalhos, os policiais
receberam a informação que havia outro
veículo, um Fiat Uno que estaria dando
apoio ao furto. Após a recuperação da
camionete que estava nas proximidades
do frigorífico da cidade, os policiais
montaram um cerco com o objetivo de
localizar o Fiat Uno, que estaria dando
suporte ao crime e prender os
criminosos. Quando realizava o
bloqueio na MT-175, próximo ao
Frigorífico, os policiais de São José dos
Quatro Marcos avistaram um veículo
com as mesmas características do
suposto Uno que seria dos bandidos;
após receber ordem de parada, o
condutor do veículo não teria obedecido,
empreendendo fuga. Houve perseguição
pelas ruas da cidade de Quatro Marcos,
até que os bandidos entraram em uma

rua sem saída, momento em que os
policiais desceram da viatura para fazer
a abordagem, porém, o suspeito que
dirigia o veículo teria acelerado e, quase
atropela os policiais. Neste momento os
policiais teriam efetuado cinco disparos
na tentativa de conter a reação dos
suspeitos. A perseguição continuou,
quando o motorista do Uno perdeu o
controle do veículo estourando um dos
pneus dianteiro em um meio fio.
A tentativa de fuga continuou;
os suspeitos, dois homens e uma mulher,
deixaram o veículo, fugindo a pé,
pulando muros e cercas. Os policias
pediram reforço e fizeram um cerco no
local. Por volta das 21h00, um homem e
uma mulher foram detidos.
Os presos identificados como
Lenon L. C, 32, e Policena D.S, 34, são
de Várzea Grande. O terceiro bandido
que não foi encontrado pela polícia,
seria de Araputanga e até a manhã desta
quinta-feira (19), não havia sido
identificado. A Polícia continua com os
trabalhos na tentativa de identificá-lo e,
prendê-lo.
Foto: Radio Arco-Íris

DECISÃO DO STF

Ex-deputado Pedro Henry
está na mira da Lava-Jato

M.N c/ Redação

O

ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal,
desmembrou uma ação
penal da Operação Lava Jato por
organização criminosa e com essa
decisão, o ex-deputado federal
Pedro Henry, réu no caso, ainda será
julgado em Brasília, mas agora na
Justiça Federal.
Na ação, foi descrito o
funcionamento de dois esquemas de
desvios de verbas da Petrobras um
envolvendo contratos vinculados à
Diretoria de Abastecimento e outro
referente aos benefícios obtidos
decorrentes da atuação da diretoria
em prol dos interesses da Braskem,
empresa do Grupo Odebrecht.
Provas reunidas apontam
que o esquema criminoso se
estendeu entre 2006 e 2015 tendo
causado prejuízo de cerca de R$ 29
bilhões à Petrobras.
De acordo com a denúncia,
os acusados integravam o núcleo
político de uma grande
organização criminosa,
estruturada para obter, em proveito
próprio e alheio, vantagens
indevidas no âmbito da
administração pública federal direta
e indireta.
A denúncia demonstra que

as ações criminosas tiveram como
objetivo principal arrecadar propina
por meio dos contratos firmados pela
diretoria da estatal.
Num primeiro momento,
foram denunciados no STF dentre ex
e atuais, Velloso Borges Ribeiro;
Arthur César Pereira de
Lira;Benedito de Lira; Ciro
Nogueira Lima Filho; Eduardo
Henrique da Fonte de Albuquerque
Silva; Francisco Oswaldo Neves
Dornelles; João Alberto Pizzolatti

Júnior; José Otávio Germano; Luiz
Fernando Ramos Faria, Mário Sílvio
Mendes Negromonte, Nelson
Meurer e Pedro Henry Neto, todos
atuais e ex-parlamentares federais
filiados ao Partido Progressista (PP).
Ocorre que foi determinado
o desmembramento pela falta de
foro privilegiado de alguns nomes.
Pedro Henry é um dos afetados.
O Processo ainda será
distribuído na Justiça Federal em
Brasília.
Foto: Arquivo

Veículo roubado em Cuiabá foi recuperado em Araputanga

Desmembramento processual lança Pedro Henry na operação
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BALANÇA PESADA

Conforme o MPC, embora constatada a acumulação não restou comprovada a falta de do serviço em qualquer dos , não se aplicando ressarcimento

TCE multa servidor que
acumulou cargos públicos
TCE/MT c/ Redação

Foto: Edmilson Aguiar

O

Tribunal de Contas de
Mato Grosso aplicou
multa de 6 UPFs/MT
(valor de abril de 2018, a R$
130,18 a UPF = R4 781,08) ao
servidor público, Francisco de
Assis Ramalho Júnior por
acúmulo ilegal de cargos
públicos de assessor jurídico nas
Prefeituras Municipais de
Araputanga e Indiavaí.
A decisão é parte do
julgamento de representação
interna relatada pelo conselheiro
interino, Luiz Henrique Lima,
julgada na sessão ordinária do dia
17/04. O processo ( nº
159921/2017) chama a atenção
para as normas constitucionais
que discorrem sobre o acúmulo
ilegal de cargos na administração
pública. O conselheiro interino,
Luiz Henrique Lima, citou em
seu voto a análise do
constitucionalista José Afonso da
Silva, preleciona que: "A
Constituição, seguindo a
tradição, veda as acumulações
remuneradas de cargos,
empregos e funções na
Administração direta e nas
autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedade de economia
mista, suas subsidiárias, e
sociedades controladas, direta ou

Conselheiro interino, Luiz Henrique Lima, relator do caso

indiretamente, pelo poder
público, significando isso que,
ressalvadas as exceções
expressas, não é permitido a um
mesmo servidor acumular dois ou
mais cargos ou funções ou
empregos, nem cargo com função
ou emprego, nem função com
emprego, quer sejam um e outros
da Administração direta ou
indireta", frisou.
Lembra ainda que, "em
qualquer das hipóteses
excepcionadas, a acumulação só
será lícita em havendo

compatibilidade de horário,
notando-se que a Constituição
Federal não exige mais a
correlação de matérias entre os
cargos acumuláveis de
professores ou de um professor e
outro técnico ou científico. Mas,
a remuneração ou subsídio dos
cargos acumulados não pode
ultrapassar o teto constitucional".
Francisco de Assis
Ramalho Araújo exercia o cargo
em comissão de assessor jurídico
na Prefeitura Municipal de
Indiavaí quando, em 2/1/2017,

ABRIL VERDE

Mato Grosso registra um acidente
de trabalho fatal a cada três dias
Assessoria

O

Ministério Público do
Tr a b a l h o e m M a t o
Grosso realiza na
próxima semana, a abertura da
exposição fotográfica
'Trabalhadores'. A mostra, que
será exibida na Assembléia
Legislativa de 25 de abril a 4 de
maio, reúne mais de 20 imagens e
foi projetada como parte das
atividades alusivas ao 'Abril
Verde'. A campanha presta

homenagem às vítimas de
acidentes de trabalho e busca
chamar a atenção da sociedade
para a importância da prevenção
no meio ambiente laboral.
Dados extraídos do
Observatório Digital de Saúde e
Segurança do Trabalho indicam
que, entre os anos 2012 e 2017, a
Previdência Social gastou mais
de 26 bilhões de reais com
benefícios acidentários. No
Foto: JCC

MT ocupa 11ª posição, com 626 mortes entre 2012 e 2017

mesmo período, cerca de quatro
milhões de acidentes foram
notificados, dos quais apenas 646
mil, em média, por ano,
envolveram trabalhadores da
economia formal. Os prejuízos
são ainda maiores, já que subnotificação é muito expressiva.
No ranking dos estados
que mais contabilizam
comunicações por acidentes de
trabalho, Mato Grosso ocupa hoje
a 11ª posição, com 60.418 casos
entre 2012 e 2017 e 626 mortes.
As estimativas apontam que a
cada 52 minutos e 11 segundos
uma pessoa sofre um acidente de
trabalho no estado e que a cada 3
dias e 11 horas uma pessoa morre
em decorrência do trabalho.
As atividades que mais
concentram acidentes em Mato
Grosso são o abate de reses, o
cultivo de soja e o atendimento
hospitalar. As lesões mais
freqüentes são fraturas,
lacerações, contusões,
esmagamentos e torções. De
acordo com o procurador-chefe
do MPT-MT, Marcel Bianchini
Trentin, a campanha vem em
momento importante em que se

foi nomeado assessor jurídico da
Prefeitura Municipal de
Araputanga, ocasionando
acúmulo indevido de cargos
públicos. O relator analisou a
situação de ilegalidade do
acúmulo de cargos realmente
ocorreu. «
Contudo, Francisco de
Assis, protocolou em
21/09/2017, documento
noticiando sua exoneração do
cargo de Assessor Jurídico da
Prefeitura Municipal de
Araputanga", relatou.
O Ministério Público de
Contas registrou que, embora
constatada a acumulação ilícita
de cargos públicos, não restou
comprovada a falta de prestação

do serviço em qualquer dos
cargos, razão pela qual o
ressarcimento ao erário não seria
aplicável no caso.
Luiz Henrique disse ainda
que tendo em vista a existência de
declaração falsa firmada pelo
servidor, "entendo que se trata de
conduta grave, sendo punível
inclusive na esfera penal, e por
esse motivo deve ser objeto de
adequada responsabilização,
razão pela qual considero
caracterizada a irregularidade" e
aplicou aplicou multa no valor
equivalente a 6 UPFs/MT ao
assessor jurídico.
O processo foi enviado ao
Ministério Público Estadual para
adoção das providências.

BAGULHOS SUSPEITOS

Armas, munições e moto são
apreendidas pela polícia civil
PJC/MT c/ Redação

E

m duas ações policiais
distintas, realizadas
ontem, (20), a Polícia
Judiciária Civil apreendeu duas
armas de fogo e uma motocicleta
adulterada, no município e Jauru.
Na primeira, ocorreu em
cumprimento de mandados de
busca e apreensão, relacionada a
uma denúncia anônima feita no
dia 10 de abril, sobre duas armas
de fogo em propriedades rurais da
comunidade Barreto, em Jauru.
Diante das informações
foi representada pelas buscas na
residência de W.B.B, 51, e
também de S.F.S, 43, moradores
de sítios na comunidade Barreto,
zona rural de Jauru. Na casa do
W.B.B, os policiais encontraram
um Rifle, sem registro, e 43

munições calibre 2. No segundo
endereço, próximo a propriedade
do primeiro, os policiais
apreenderam mais um Rifle e 14
munições calibre 22, que estavam
na casa de S.F.S.
Ambos foram conduzidos
para a Delegacia de Polícia e
autuados em flagrante por posse
ilegal de arma de fogo e munição
de uso permitido. As duas armas
não possuem registro.
Em
diligências, uma motocicleta com
suspeita de adulteração foi
apreendida em Jauru.
O condutor do E.R.S., 18
anos, que não é habilitado para a
condução do veículo foi
conduzido para a Delegacia de
Polícia para prestar os
esclarecimentos.
Foto: PJC/MT

Moto, rifle e munição estavam com os suspeitos abordados
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SÉRIES C E D

Cuiabá pega o Volta Redonda no Rio, o Luverdense encara o Botafogo em casa; Sinop duela com o Ceilândia no DF e o Dom Bosco joga na Arena com Brasiliense

Times de Mato Grosso vão a
campo neste final de semana
Assessoria c/ Redação

Foto: Peterson Campos

P

or uma coincidência de
datas, os quatro matogrossenses que
representam o estado nas
competições nacionais entrarão
em campo quase no mesmo
horário neste fim de semana.
Luverdense, Cuiabá, Sinop e
Dom Bosco jogam neste sábado
(21) pelas séries C e D.
Na série D, o Dom Bosco
e Sinop estréiam na competição

pelos grupos A10 e A11,
respectivamente. O Azulão joga
em casa, na Arena Pantanal, às
16h00, diante do Brasiliense-DF.
Já o Galo do Norte estréia como
visitante, contra o Ceilândia-Df,
no estádio Abadião, às 15h00.
Pela série C, Cuiabá e
Luverdense Cubes que se
enfrentaram na 1ª rodada, Cuiabá
neste sábado. O Dourado agora
como visitante encara o Volta

Redonda, no estádio Raulino de
Oliveira, às 15h00 e o Lec, por
sua vez, faz sua estréia diante de
seu torcedor às 16h contra o
Botafogo-SP, no Passo das Emas.
Sobre o Luverdense, o Verdão do
Norte perdeu o atacante
Pimentinha, jogador de
velocidade, para o rival paulista.
Pimentinha saiu e deixou espaço
para Cleberson Tiarinha no
elenco, contratado nesta semana.

REPOSIÇÃO NO PLANTEL

Luverdense se reforça para
maratona de jogos em 2018
S.N c/ Redação

A

direção do Luverdense
apresentou esta semana
no estádio Passo das
Emas, mais dois reforços para a
seqüência da temporada. Um
deles é o atacante que jogava pelo
Sinop, Cleberson Tiarinha, que
chegou prometendo muito
empenho. “Estou muito feliz por
poder defender o Luverdense.
Entendo que a série C é uma
grande vitrine e vejo nela uma
excelente oportunidade de
mostrar meu futebol. O torcedor
pode esperar muito empenho e
verá em campo o mesmo Tiarinha
que via quando era adversário”

disse.
O outro reforço é o lateral
esquerdo Adriano Perez, que
jogava no Toledo Esporte Clube,
do Paraná. Além deles, o gerente
de futebol Maico Gaúcho
anunciou também o acerto com o
lateral direito Itaqui, que estava
no Avenida do Rio Grande do Sul.
Capitão do time gaúcho, ele foi
eleito o melhor jogador da
posição, no gauchão 2018. A
chegada do jogador está prevista
para amanhã em Lucas do Rio
Verde.
“Estamos tentando
minimizar essa margem de erro
Foto: Assessoria LCE

Plantel reforçado treina firme no Passo das Emas

para poder montar uma equipe
competitiva e com qualidade,
mas dentro das nossas
possibilidades. O Itaqui é um
jogador que vem para suprir uma
carência que a gente tem na
lateral direita. Estamos
trabalhando para que possamos
apresentar mais dois jogadores na
semana que vem” afirmou
Gaúcho. Dos novos contratados,
apenas o centroavante Paulo
Rene e o goleiro Douglas deverão
estar à disposição do treinador
para a partida deste sábado.
O volante Tiago Etges, 23
anos, será o novo reforço do
Sinop Futebol Clube para
disputar o Campeonato Brasileiro
da Série D, que começa nesse
sábado. A informação foi
confirmada, há pouco, pelo
diretor de futebol do Galo, Marco
Aurélio Cassiano. Porém, antes
de se apresentar ao clube, o
jogador defenderá o Cuiabá (atual
clube) pelo último jogo da Copa
Federação que será na terça-feira
(24) e se apresenta ao Galo na
quarta-feira para começar os
treinos. Tiago já defendeu o
Sinop em 2016.
Ainda segundo o diretor, o
clube está em negociação com
mais um reforço, porém, não foi
divulgado nome e a posição. O
técnico Paulo Foiani continua no
comando e se prepara disputar
seu quarto campeonato nacional.

Dourado e Azulão jogam nas séries C e D respectivamente

Ainda sobre o
Luverdense, a CBF realizou o
sorteio da fase oitavas de final da
Copa do Brasil na manhã da
última sexta-feira (20), na sede da
entidade, onde o clube de Lucas
representante mato-grossense no
torneio por conta do título da
Copa Verde 2017 vai encarar o
Santos.
Os outros confrontos
serão Chapecoense x AtléticoMG; Cruzeiro x Atlético-PR;
Corinthians x Vitória; Palmeiras
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x América-MG; Flamengo x
Ponte Preta e Vasco x Bahia. A
ordem do mando de campo será
sorteada pela CBF logo mais às
11h50 (horário de MT).
Alguns jogos de ida
acontecem já no meio da próxima
semana, dia 25 de abril. O Lec é o
único time da Série C no torneio,
Goiás e Ponte Preta estão na Série
B.
Ao longo da história,
Luverdense e Santos nunca se
enfrentaram.

GERAL
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CAIU A CASA

Vigaristas foram autuados pelos crimes de estelionato e associação criminosa e um deles responderá ainda por contrabando e armazenamento ilegal de ouro

Assessoria PC c/ Redação
Foto: PJC-MT

Res-furtivas e provas dos crimes foram apreendidas com os bandidos

U

ma quadrilha
especializada em crimes
de estelionato foi
desarticulada pela Polícia
Judiciária Civil de Pontes e
Lacerda, durante a “Operação
OLX”, deflagrada na manhã de
anteontem, (18). O grupo
criminoso era investigado há
cerca de um mês pela equipe da
Polícia Civil do município e
aplicava golpes através de sites
na internet.

A ação realizada pela
Delegacia Regional e Municipal
de Pontes e Lacerda com apoio do
Núcleo de Inteligência (NI),
resultou na prisão de cinco
suspeitos, recuperação de grande
quantia em dinheiro e cheques,
além da apreensão de maços de
cigarro contrabandeados e de
pepitas de ouro.
Os suspeitos, José
Augusto Pinheiro Gonçalves, 24,
Marcos Roberto Gerola de Sá, 24,

Maicon Henrique Silva Sales, 22,
Esdras Cassiano da Silva, 54, e
Cristiano Martins Pereira, 27,
foram autuados em flagrante
pelos crimes de estelionato e
associação criminosa. Esse
último também responderá por
contrabando e armazenamento
ilegal de ouro.
Na quarta-feira (17), o
grupo aplicou o golpe em uma
vítima de 33 anos, moradora da
cidade de Goiânia (GO). Na
ocasião, os suspeitos, mediante
estelionato, simularam a venda de
um veículo Toyota Corolla,
obtendo a quantia de R$ 68 mil,
depositada na conta de Cristiano
Martins Pereira.
Após tomarem
conhecimentos do golpe aplicado
através da internet, pelo site de
compra e venda OLX,
investigadores de polícia
rapidamente conseguiram
levantar as informações e
identificar os envolvidos no
crime.
O titular da conta bancária
emitiu quatro cheques no valor de
R$ 5 mil, cada, que foram
trocados direto no caixa da
agência bancária, pelos suspeitos

José Augusto, Marcos Roberto,
Maicon Henrique e Esdras
Cassiano. Outros R$ 9,5 mil
foram debitados em uma
máquina de cartão pertencente a
pessoa de Maicon Henrique.
Durante diligências na
residência de Cristiano, foram
apreendidos mais de R$ 5,5 mil
em dinheiro, provenientes dos
saques feitos pelos comparsas,
duas folhas de cheque
preenchidas em R$ 5 mil cada, as
quais possivelmente seriam
trocadas nesta quinta-feira (19),
mais duas folhas de cheque em
branco, além de trinta e seis
m a ç o s d e c i g a r r o
contrabandeados e 5,3 gramas de
ouro em pepitas.
Em continuidade as
diligências, os outros quatro
integrantes da quadrilha foram
localizados, sendo encontrado

em posse de José Augusto, mais
de R$ 1 mil em dinheiro,
referente sua participação no
crime, e o cartão bancário no
nome de Cristiano Martins
Pereira, que seria usado para
saque do restante do dinheiro
adquirido através do golpe.
Diante do flagrante, os
cinco presos foram conduzidos à
Delegacia de Polícia de Pontes e
Lacerda, onde foram
interrogados e autuados pelos
crimes de estelionato e
associação criminosa.
O preso Cristiano
também será indiciado por
contrabando e armazenamento
ilegal de ouro.
As investigações sobre o
caso continuam com objetivo de
identificar e prender outros
integrantes da associação
criminosa.

FLAGRA NA PF

F.M c/ Redação

A

Polícia Rodoviária
Federal apreendeu na
manhã de ontem, (20), na
BR-364, em Cuiabá, 174 tabletes
de maconha. A droga estava
sendo transportada em um
veículo clonado que também foi
apreendido.
Por volta das 9h00, em
fiscalização de rotina, a equipe
policial deu sinal de parada ao
veículo Onix, com placas de
Poconé. O condutor, um homem
de 31 anos, não obedeceu a
ordem, seguindo em alta
velocidade sentido Cuiabá.
Os PRFs saíram em
acompanhamento tático e
observaram quando o suspeito
deixou o veículo e fugiu por entre
a vegetação à margem da rodovia.

Após buscas no local, o
homem foi encontrado, resistiu,
mas foi contido e recebeu voz de
prisão, uma vez que os policiais
encontraram 174 tabletes de
maconha dentro do veículo.
Além do entorpecente, os PRFs,
ao analisarem os elementos
identificadores do veículo,
constataram tratar-se de um clone
cujas placas originais são de
Cuiabá. O veículo foi roubado em
janeiro deste ano.
De acordo com o
suspeito, que é morador de
Várzea Grande, a droga foi pega
em Coxim, no Mato Grosso do
Sul, e seria entregue em Cuiabá.
A ocorrência foi
encaminhada para a Polícia
Federal.
Foto: Folha-Max

Droga estava mocada no carro clonado do traficante
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Curtindo as belezas da cidade
boliviana de Santa Cruz de La Sierra
as amigas Marinalva Denipotte
Manfrin e Fabíola Campos Lucas.
Uma ótima estada no País vizinho.

By Rosane Michels

Quando Marte
se une a Plutão,
as energias
tornam-se
muito intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a construção de
novos caminhos. São tempos de
transformações intensas. Em Capricórnio,
vai trazer mudanças em sua carreira e
projetos profissionais. Algo novo e

Quando Marte se une a
Plutão, as energias
tornam-se muito
intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a construção
de novos caminhos. São tempos de
transformações intensas e você vai sentilas em sua vida doméstica e/ou nas
relações em família. O momento é ótimo
para começar uma reforma em sua casa.

Quando Marte se une a Plutão, as
energias tornam-se muito
intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a
construção de novos caminhos.
São tempos de transformações intensas. Em
Capricórnio, vai movimentar projetos
envolvidos com publicação e internet. Sua
filosofia de vida passa pelo mesmo processo.
Mudanças interessantes a caminho.

Quando Marte se une a Plutão,
as energias tornam-se muito
intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a
construção de novos caminhos. São
tempos de transformações intensas e
você vais senti-las em sua maneira de
comunicar-se, especialmente em
reuniões de negócios e fechamento de
contratos importantes.

Quando Marte se une a Plutão,
as energias tornam-se muito
intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a
construção de novos caminhos. São
tempos de transformações intensas e
você vai senti-las nas emoções, que se
tornam mais profundas. Uma parceria
financeira ou novo investimento pode
ganhar força e sentido.

Quando Marte se une a Plutão,
as energias tornam-se muito
intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a
construção de novos caminhos. São
tempos de transformações intensas e
você vai senti-las em sua vida material e
financeira. O momento pode envolver
um projeto ou venda de um bem que
transformará sua vida financeira.

Quando Marte se une a Plutão,
as energias tornam-se muito
intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a
construção de novos caminhos. São
tempos de transformações intensas e
você vai senti-las nos relacionamentos,
que ganham um tom mais sério e
profundo. Um novo amor pode surgir e
mexer profundamente com você.

Quando Marte se une a Plutão, as
e n e rg i a s t o r n a m - s e m u i t o
intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a
construção de novos caminhos. São tempos
de transformações intensas e você vai
senti-las na vida pessoal ou profissional,
pois esses planetas encontram-se em seu
signo. Pode esperar por boas surpresas nos
próximos dias.

Quando Marte se une a Plutão,
as energias tornam-se muito
intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a
construção de novos caminhos. São
tempos de transformações intensas e
você vai senti-las em sua rotina, que
passa por um processo de transformação.
Um novo emprego ou projeto pode
surgir de repente.

Quando Marte se une a Plutão,
as energias tornam-se muito
intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a
construção de novos caminhos. São
tempos de transformações intensas e
você vai senti-las em seu mundo
emocional que se aprofunda e passa por
transformações importantes, mas com
equilíbrio e consciência.

Quando Marte se une a Plutão,
as energias tornam-se muito
intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a
construção de novos caminhos. São
tempos de transformações intensas e
você vai senti-las em seu coração. Um
romance que já existe pode aprofundar-se
e você decidir comprometer-se mais com
a pessoa que ama.

Quando Marte se une a Plutão, as
energias tornam-se muito
intensas, tanto para a
destrutividade, quanto para a
construção de novos caminhos. São
tempos de transformações intensas e
você vai senti-las em sua vida social.
Uma pessoa amiga ou um novo amigo
pode trazer a célula de grandes
transformações em sua vida.

Visitando familiares a família Chimelo que vieram de Tangará da
Serra. Além de rever parentes estão aproveitando para curtir as
belezas da nossa Princesinha. Sejam Bem Vindos!!!

Votos de breve recuperação a amiga
Suzy Kristina dos Santos, que sofreu
uma torção no tornozelo e está de
repouso impossibilitada de andar.
Estamos na torcida pela seu
reestabelecimento. Grande abraço.
Encantando gerações o músico Adão Cardozo, conhecido
artisticamente como Adão da Harpa. Nossos aplausos pelos
belíssimos shows apresentados nesse nosso Mato Grosso.

Nosso Destaque VIP para a
competente equipe do
Kaskata Flutuante que serve
a melhor comida da cidade.
Forte abraço a família Natal
que está a frente de bem
servir os cacerenses e
visitantes. Pra hoje fica a
dica de saborear aquele
delicioso peixe a La
Kaskata.
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