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CALOR FATAL
Num calor de 40 graus, vitima com amigos se refrescavam nas águas do Rio Paraguai, vindo a se afogar, rodando alguns kms até ser encontrado ontem

Corpo de afogado rodou
35 km no Rio Paraguai
Foto: Facebook

Foi localizado por um pescador na manhã de ontem, o corpo do
jovem de Araputanga Wérik Luís Da Silva Neto, 18, que desaparecera no
último sábado nas águas do Rio Paraguai em Cáceres. Segundo
informações do Corpo de Bombeiros, o jovem estava na Praia do Julião em
companhia de amigos, se refugiando do forte calor, quando adentrou o rio,
desaparecendo. Página 04

PRESÍDIOS DE CÁCERES

Equipe do TJ-MT fiscaliza
centros de ressocialização
Foto: TJ/MT

Wérik Luís Da Silva Neto morreu afogado no Rio Paraguai

RÉQUIEM DA TERRA

Exposição coletiva alerta
sobre violação à natureza

Comitiva foi liderada pelo Des. Orlando Perri e juiz Geraldo Fidélis

Na última sexta-feira (6), a equipe do Grupo de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário do TJ/MT, esteve em visita ao Centro
de Ressocialização, conhecido Cadeião do Nova Era e a cadeia pública
feminina, onde algumas frentes de ressocialização, são desenvolvidas intra
e extra-muros, visando reinserir aqueles que cometeram crimes e que, no
futuro, voltarão ao convívio em sociedade. Página 03

Foto: JCC

Aberta na última sexta-feira em
Cáceres, no Centro de Eventos Maria
Sofia, (Sicmatur), encerrou-se domingo a
1ª Exposição Coletiva Réquiem da Terra,
com o objetivo de chamar a atenção para a
degradação do meio ambiente. A mostra
com 36 obras de 12 artistas locais e boa
receptividade, segue para Cuiabá, no dia
16, quando será exposta na Assembléia
Legislativa de MT.

RESGATE MILAGROSO

Heróis fardados salvam
família, da morte no rio

Foto: Divulgação-PM

Artista plástico Valdir Ricardo denuncia
o gravame à natureza em suas telas

Página 03

PROTESTO RURAL

ExpoCáceres terá bandeira
da regularização fundiária

Vitimas foram retiradas sem risco de morte, do veículo sinistrado

Foto: Arquivo

A Exposição Agropecuária de Cáceres,
ExpoCáceres 2019, começa no dia 17 de
Setembro e desta vez com um ato político,
através do Sindicato Rural, em conjunto com
outros da região, pedido referente à
regularização fundiária nesta região. Na
ocasião, serão entregues documentos a um
representante do Ministério da Agricultura e
Pecuária na abertura do evento.

Cinco integrantes de uma família foram resgatados pela Polícia
Militar na noite de sábado último, após o carro onde trafegavam na MT-175
cair no rio Bugres, entre os municípios de Araputanga e Reserva do
Cabaçal. Do interior do Fiat capotado semi-submerso, os policiais com
garra e coragem, lograram salvar todos, feridos, alguns ainda internados,
mas sem risco de morte. Página 04

Para Jeremias Leite, titulação é
essencial para financiamentos

Página 03
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A exclusão do Joio

Café
da

Manhã

Na semana passada o grupo de
monitoramento e fiscalização do sistema
penitenciário de Mato Grosso esteve
visitando alguns municípios interioranos,
entre eles, Cáceres, e o combate ao crime
organizado foi um dos temas na análise do
desembargador Orlando Perri, que
abordou a questão da recuperação da
população carcerária, como um dos
pilares neste contexto. Supervisor do
grupo, a mui ínclita autoridade alertou que
não adianta virar as costas para os
reeducandos negando-lhes
oportunidades, pois a Constituição
Brasileira não prevê prisão perpétua ou
pena de morte.
Em alguns casos, convenhamos, o
aberrattio de algumas sentenças chega a
este absurdo sim, com penas de 200 e 300
anos de prisão. Mesmo que o preso só
possa cumprir 30 anos atras das grades, se
ele já tem mais de 50, sua pena será
perpétua e a segregação por longo
período, jamais irá ressocializar o
indivíduo, isto é notório. O próprio
desembargador concorda, ao mencionar
que as estatísticas mostram que a imensa
maioria dos reeducandos quando se dá
oportunidades, eles não voltam para a
delinquência.
Que é imperioso preparar os
presos para o retorno à sociedade, e, que
isso se dá através dos estudos, da
qualificação e do trabalho. Claro, que
cabeça vazia é maquina do capeta e que as
cadeias do reino tupiniquim, nas últimas
décadas se transformaram em escolas do
crime organizado.
Ratificando o já dito neste espaço,
defendemos uma reforma (está na moda)
do sistema penitenciário, sugestão
inclusive enviada aos nossos empregados
deputados federais e senadores e jogada
na cesta seção, o lixo.
Em nossa reforma, consta o
regime fechado só para crimes graves,
como latrocínio, sequestros estupros,
roubos e tráfico; semi-aberto para
reincidentes em crimes leves e domiciliar
para pequenos infratores primários. No

EDITORIA

LIVROS DIDÁTICOS
O Ministério da Educação informa que está
aberto o período de escolha dos livros
didáticos do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental para o ano letivo de 2020. O
prazo para a seleção das obras, por meio do
sistema PDDE Interativo, vai até o dia 16 de
setembro. Os professores das unidades
escolares da rede estadual de ensino vão
escolher livros de todos os componentes
curriculares. Para isso, os gestores devem
reunir os professores de cada disciplina e
optar por uma obra, tendo também uma
segunda opção.
ESCOLHAS NO MEC
A confirmação da escolha junto ao MEC
dever ser feita pelo gestor da unidade
escolar. Inicialmente, o diretor deve acessar
o site do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e
clicar na aba PNLD (plano nacional do livro
didático). Em seguida, acessar a escolha
PNLD 2020 e na sequência, clicar o primeiro
ícone. Nilséia Maldonado, responsável pelo
livro didático na Seduc, explica que a
confirmação da escolha junto ao MEC dever
ser feita pelo gestor da unidade escolar.
ABUSOS E ABUSADOS
A gente concorda em gênero, numero e grau
com o desembargador Mário Roberto Kono
de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, que disse que magistrados que
seguem a lei não devem se preocupar com a
Lei de Abuso de Autoridade. Realmente, a
lei é contra os abusos e não contra a
autoridade, agora, se o tal cometer abuso,
deve assim como todos nós, ser punido,
afinal, a lei deve ser para todos e ao contrário
de uma juíza, que disse sentenciar de acordo
com a sua consciência, importante lembrar
que apesar de interpretações, dura-lex, sedlex.

caso dos apenados com crimes graves,
segregação total, 100% incomunicável,
(bloqueio de celulares, sem TV ou radio)
em presídios distantes da civilização, com
muros eletrificados em alta potencia, onde
o preso trabalharia em lavouras, hortas,
granjas, etc, plantando e colhendo sua
alimentação.
Claro, que para muitos políticos,
este sistema não deve interessar, pois
criticar o problema deve ser mais
interessante, sai na mídia, dá votos, daí,
que nem uma resposta tivemos de nossos
sugestivos emails, Perri diz que nós temos
que preparar os presos para o retorno à
sociedade e isso se dá através dos estudos,
da qualificação e do trabalho e ele está
correto, em gênero, numero e grau, mas
data vênia, excia, em casos extremos,
seria malhar em ferro frio, não se
ressocializa um Beira-Mar, um Marcola e
centenas de chefes de falanges e facções
que comandam o crime atrás das
muralhas, isto é óbvio, salvar-se o trigo,
ótimo, confinar-se o joio, necessário. Não

se pode falar em reinserção do preso,
muitos deles, reféns de falangistas atrás e
fora das grades, a serviço do crime
organizado.
Daí, nossa posição defendendo
uma reforma penitenciária, com uma
triagem específica e genérica, para médio
ou longo prazo, quiçá, voltar ao que era
nos anos 60 do século XX, quando cadeia
era lugar de cumprir pena, a sociedade em
relativa paz, com humanos direitos,
cientes de que os direitos humanos eram
respeitados.
Em 12 anos de advocacia em São
Paulo, conscientizamo-nos que não há
outra saída, contra extremos, extremos e
meio, e eram outros tempos.
Um exemplo salutar, o que
aconteceu na PCE de Cuiabá, com a
retirada de tomadas elétricas nas celas que
tinham se transformadas em escritórios
digitais do crime, provando que quando se
quer, se pode sim, combater o mal pela
raiz. Só prá finalizar, ressocialização sim,
extremo rigor, idem.

TORNOZELEIRA
O governo de Mato Grosso sancionou, na
última sexta-feira (6), a lei que obriga os
presos em liberdade condicional a pagarem
pelas tornozeleiras eletrônicas, em Mato
Grosso. A publicação foi feita no Diário
Oficial do Estado e diz que estarão isentos
aqueles que fizerem uso da Justiça gratuita.
Será que pode? SMJ, entendemos que não,
veja abaixo porque.

Da Acta Diurna aos Correios
Enquanto muitos discutem sobre a
morte próxima do jornal impresso, (que para
nós aqui da resistência deve demorar ainda
algumas décadas) é interessante conhecer
um pouco sobre a história deste veículo que,
por muito tempo, foi a principal fonte de
informação da nossa sociedade. Você sabia
que o primeiro jornal impresso aqui no
Brasil data de 10 de setembro de 1808? Sim,
já se completaram mais de 200 anos que a
Gazeta do Rio de Janeiro teve seu primeiro
exemplar reproduzido no papel.
O lançamento da Gazeta marcou o
início da imprensa em nosso país, isso
porque antes da chegada da família real ao
Brasil, toda a atividade da imprensa era
proibida. Mesmo sendo um órgão oficial do
governo português, em seu início o
periódico era editado sob a censura prévia.
As notícias veiculadas pela Gazeta
eram de interesse direto da corte, que
pretendia moldar a opinião pública a favor
da realeza. Por este motivo eram divulgados

INCONSTITUCIONAL
Consultando a Carta Magna. Pode se chegar
à inconstitucionalidade da lei que se
pretende instituir em Mato Grosso, a
exemplo da tentativa no Ceará. Veja que a
sua substância não é de direto penitenciário,
mas, sim, efetivamente de direito penal e de
direito processo penal, uma vez que é
inconteste que se relaciona com a restrição
da liberdade com fundamento cautelar ou
sancionador. O que revela a competência
exclusiva da União para legislar sobre o
assunto (art. 22, I, CF).
INCOMPETÊNCIA
E tem mais, a utilização de monitoramento
eletrônico como medida cautelar diversa da
prisão está previsto no Código de Processo
Penal, especificamente no inciso IX do art.
319, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Só
prá concluir, a medida ligada à execução da
pena, a Monitoração Eletrônica foi
introduzida pela Lei nº 12.258, de 2010, que
incluiu o art. 146-B na Lei de Execução
Penal. Competência exclusiva da união,
jamais de suas unidades.

basicamente comunicados oficiais e
publicações sobre decisões reais. Embora, a
Gazeta publicasse também notícias sobre a
política internacional, era considerada um
veículo parcial, devido ao seu aspecto
extremamente oficial.
Publicado duas vezes por semana, o
impresso era dirigido pelo Frei Tibúrcio
José da Rocha. Em 29 de dezembro de 1821,
passou a ser chamado simplesmente de
Gazeta do Rio. E depois da independência
deixou de circular, sendo substituída pelo
Diário Fluminense e posteriormente pelo
Diário do Governo. É bom lembrar que
antes da circulação da Gazeta do Rio de
Janeiro, o brasileiro Hipólito José da Costa,
exilado em Londres, lançou o Jornal Correio
Braziliense, em 1º de julho de 1808. Era o
primeiro jornal brasileiro produzido fora do
país. Editado mensalmente, o jornal era
impresso em Londres e trazido
clandestinamente para o Brasil através de
viagens de navio – uma operação que

EXPEDIENTE

demorava quase um mês. O Correio era um
jornal voltado para atacar os defeitos da
administração do Brasil e a gente
complementa, o Correio Cacerense que veio
mais de um século após, também ataca os
defeitos, não apenas das administrações,
mas sempre apontando uma sugestão
corretiva, dentro da ética.
Voltando no tempo, só pra concluir,
o primeiro jornal que se tem notícia surgiu
em Roma em 59 A.C e se chamava Acta
Diurna, do desejo de Júlio César de informar
o público sobre os acontecimentos sociais e
políticos e divulgar eventos programados
para cidades próximas.
O jornal era escrito em grandes
placas brancas e expostas em locais públicos
onde transitavam muitas pessoas. As Acta
informavam os cidadãos sobre escândalos
no governo, campanhas militares,
julgamentos e execuções.
***___Emílio Portugal Coutinho, é
jornalista – pesquisador
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POLÍTICA RURAL

Para Jeremias Pereira Leite, a regularização fundiária é um grande problema da região, onde assentamentos há dez anos esperam pela titulação de suas áreas

Regularização fundiária será
foco durante a ExpoCáceres
Assessoria

A

Exposição Agropecuária de
Cáceres, a ExpoCáceres
2019, começa no dia 17 de
Setembro e desta vez com um ato
político. O Sindicato Rural de
Cáceres em conjunto com outros da
região decidiu fazer um pedido
referente à regularização fundiária
nesta porção do estado, documentos
serão entregues a um representante
do Ministério da Agricultura e
Pecuária na abertura do evento.
De acordo com o presidente
da entidade, Jeremias Pereira Leite,
o pedido será feito ao secretário de
Assuntos Fundiários do Ministério
da Agricultura, Luiz Antônio
Nabhan Garcia.
“A regularização fundiária é
ainda um grande problema da nossa
região sudoeste do estado, existem
assentamentos na nossa cidade que
há dez anos esperam pela titulação
de suas áreas. Nós não podemos
mais admitir que o governo federal
mantenha esses documentos parados
no INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária)
inviabilizando a vida produtor
rural”, afirma Jeremias.
A titulação das áreas é
necessária para que o produtor rural

Cáceres é positiva. “Nós vivemos
um momento complicado na
economia, mas o produtor rural
sempre espera a melhora.
Acreditamos que o governo
federal dará mais atenção a nossa

RESSOCIALIZAÇÃO

Sistema carcerário do TJ/MT
visita os presídios em Cáceres
TJ/MT c/ Redação

N

Secretário de Assuntos Fundiários do MAPA, Luiz Antônio Nabhan Garcia

tenha acesso, por exemplo, a
financiamentos por instituições
bancárias. A intenção do Sindicato
Rural de Cáceres era que a ministra
Tereza Cristina estivesse presente
durante a abertura da ExpoCáceres
2019, mas houve um problema de
agenda, segundo informou a
entidade.
O secretário Nabhan Garcia

já defendeu no início da gestão
Bolsonaro a revisão do
assentamento de pelo menos 350 mil
famílias por todo o país.
A ExpoCáceres acontece de
17 a 20 de Setembro no Parque de
Exposições da cidade, com
palestras, exposições, leilões e
shows nacionais. A expectativa do
presidente do Sindicato Rural de

RÉQUIEM DA TERRA

Vernissage em Cáceres alerta
sobre riscos do meio ambiente
Da Redação

E

m tempos em que a fumaça
toma conta do horizonte e as
queimadas transformam a
paisagem do Estado, a Associação de
Artistas Plásticos de Mato Grosso
(ARTEMAT), promoveu uma
vernissage ao público no final de
semana (de sexta feira à domingo) no
Centro de Eventos Professora Maria
Sofia, na sede da Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio,
M e i o A m b i e n t e e Tu r i s m o
(Sicmatur).
Conforme a presidente da
ARTEMAT, Idalina Gonçalves, a 1ª
Exposição Coletiva Réquiem da
Terra, em Cáceres, foi uma proposta
do grupo de artistas regionais em
chamar a atenção para a degradação
do meio ambiente. “Inclusiva, a

região, especialmente com a
expansão do sistema lavourapecuária, que é destaque por aqui.
Assim poderemos alavancar
nossos negócios definitivamente”,
diz Jeremias.

mostra teve obras em texturas para
que os deficientes visuais pudessem
tocar nas telas”, salientou.
Ainda segundo ela, no
próximo dia 16, a exposição
desembarca na Capital matogrossense. Ao todo, 36 obras,
produzidas por 12 artistas locais, que
compõem a mostra, que
permanecerá aberta ao público
cuiabano até o dia 20 de setembro, na
sede da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso.
“Vivemos um momento
crítico. Todos os anos, neste período
de estiagem, sofremos com as
queimadas, geralmente precedidas
pelo desmatamento. E a arte tem esse
papel de também fazer a crítica
social”, observou Idalina, ao
Foto: JCC

finalizar, agradecendo a presença de
todos nos três dias da exposição.
O artista plástico Valdir
Ricardo, disse da satisfação de poder
expor suas telas na vernissage, um
espaço ao público onde pode
externar o sentimento do povo
contra as predações à natureza e que
ele procura mostrar com sua
sensibilidade artística nos quadros,
exemplificando a questão da
pulverização aérea, que tanto polui o
meio ambiente.
Na expo, os presentes
puderam verificar os trabalhos dos
artistas plásticos de Cáceres, Sálvio
Junior, Neuracy Pedra Souza, Iram
Almeida,Idalina Gonçalves,
Eduardo Martins, Valdir Ricardo
Francisco, Adelice Queiroz,
Sebastião Mendes, Geralda Zagnoli,
Carlos Alberto Bosque Junior e
Rafael Jonnier.

a última sexta-feira (6), a
equipe do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso esteve em visita
o Centro de Ressocialização, conhecido
Cadeião do Nova Era de Cáceres e a
cadeia pública feminina do município,
onde algumas frentes de
ressocialização, são desenvolvidas intra
e extra-muros, com o intuito de reinserir
aqueles que cometeram crimes e que, no
futuro, voltarão ao convívio
em sociedade.
Um dos recuperandos que está
aproveitando a oportunidade para
desenvolver uma atividade fora das
celas é o pedreiro Evandro Santos
Souza, 30. Na unidade, ele utiliza seus
dias para desenvolver atividades de
artesanato. Os produtos, como tapetes,
são vendidos por familiares. "Isso é
muito bom, porque fazer artesanato
distrai a mente da gente e a gente se
ocupa mais. A gente faz os materiais e
manda para as nossas famílias, o que
elas vendem ajuda a gente aqui dentro”,
explicou.
Na prisão, ele também
aproveita a oportunidade para estudar.
“É ótimo, porque o que perdemos no
passado na escola, podemos recuperar
aqui dentro”, complementou. Na cadeia
feminina, 20 mulheres também
aproveitam a chance de estudar, entre
elas a jovem Narrara Santos, 27. “Para
mim, é importante porque é um modo de

passar o tempo.
Lá fora, no dia a dia, é corrido,
e aqui dentro temos momentos em que
podemos refletir sobre o que a gente
quer para o nosso futuro e a escola é
importante por isso, pra gente ver até
onde a gente quer chegar, o que a gente
quer daqui para frente na nossa vida.
Quando sair daqui pretendo dar
continuidade a um projeto, um
aplicativo de mobilidade urbana que eu
criei”, planeja.
É justamente para conhecer o
trabalho desenvolvido na unidade que o
Grupo de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso (GMF/TJMT)
visita as unidades do interior, com a
comitiva, liderada pelo desembargador
Orlando Perri e pelo juiz Geraldo
Fidélis, supervisor e coordenador do GF,
respectivamente. Conforme ressaltou
Perri, a segurança pública deve começar
pelo sistema prisional, que deve
prepará-los para o retorno à sociedade,
que se dá através do estudo, da
qualificação profissional e, acima de
tudo, do trabalho.
Para o juiz Geraldo Fidélis,
apesar do padrão muito bom já obtido
pela unidade prisional, é preciso ir além.
“Muito já se galgou na busca de
recuperar pessoas através do trabalho e
do estudo, mas tem chão pela frente
ainda. Todo mundo trabalhando, é o que
almejamos para todo o Estado”,
enfatizou.
Foto: TJ/MT

Centro de Ressocialização, conhecido Cadeião do Nova Era de Cáceres

Exposição foi uma vitrine de artistas natos e radicados em Cáceres
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FARDA MILAGROSA

Fiat capotou e se projetou nas águas do rio com cinco ocupantes, salvos graças à providencia divina que fez surgir três policiais heróis, resgatando todos vivos

Policiais heróis resgatam com
vida, família das águas do rio
C
Da Redação

Foto: Divulgação PM

inco integrantes de uma
família foram resgatados
pela Polícia Militar na
noite de sábado último, após o
carro onde trafegavam na MT175 cair no rio Bugres, entre os
municípios de Araputanga e

Reserva do Cabaçal. Conforme
ficou apurado, no veículo
estavam além do condutor
Ademir Nobokite, 65, sua esposa,
Vi l m a A p a r e c i d a B e l i a t o
Nobokite, 58, Mauricio Silvio
Nobokite, 34, filho do casal, a

nora Angra Martins da Silva, 29 e
uma criança de 4 ou 5 anos.
Ademir teria perdido o
controle da direção ao ser
ofuscado pelo farol de outro
veículo que vinha em sentido
contrário, e o Fiat que ele dirigia,

AFOGAMENTO

Pescador encontra corpo de
forasteiro morto em Cáceres
Da Redação

C

alor de mais de 40 graus em
Cáceres e região, rota de fuga
da canícula, as águas do Rio
Paraguai, onde muita gente vai se
refrescar e nem sempre os devidos
cuidados são tomados, podendo
resultar em consequências

desagradáveis, como um iminente
afogamento, como o que aconteceu
na tarde de sábado, com o jovem
Wérik Luís Da Silva Neto, 18, que
desapareceu, quando ali nadava.
Segundo informações do
Corpo de Bombeiros, o jovem estava
Foto: Facebook

Wérik é mais uma vitima de afogamento nas águas do Rio Paraguai

na Praia do Julião em companhia de
amigos, quando adentrou o rio,
desaparecendo. Os Amigos de Wérik
teriam tentado salvá-lo, porém não
teriam conseguido, e disseram aos
bombeiros que o seu amigo estava
com eles em um local com água até
na cintura e que em consequência
das correntezas teria sido arrastado
para um local mais fundo e por isso
teria se afogado.
O Corpo de Bombeiro
esteve no local, e começou as buscas
pelo jovem, porém devido ao
a n o i t e c e r o s m e rg u l h a d o r e s
encerraram as buscas, que foram
retomadas no domingo logo pela
manhã, prosseguindo ontem,
quando Wérik foi localizado pela
manhã, por um pescador que estava
na região do Toro e se comunicou
com os bombeiros, por volta das
10h00.
O corpo de Wérik foi
encontrado cerca de 35 km do local
onde havia submergido e resgatado
foi encaminhado ao IML, sendo
avisado seus familiares em
Araputanga, para o reconhecimento
e demais providencias, como
remoção e sepultamento.

Corajoso soldado PM Gonçalves salva das águas, a criança e a jovem Angra

capotou e veio a se projetar nas
águas do Rio Bugres. Por sorte
das vitimas, três policiais da 2ª
CIA PM de Araputanga
retornavam à cidade vindos de
Reserva do Cabaçal por volta das
21h30, avistaram uma das
vítimas, que pedia socorro, e
iniciaram o resgate da família.
O motorista Ademir,
contou que ficou ofuscado com o
farol de outro veículo, batendo na
mureta lateral da ponte sobre o rio
Bugres, e acabou caindo com o
Fiat dentro do curso d'água. O
automóvel ficou com as rodas
para cima, quase submerso, de
acordo com informações dos
policiais. Dois dos policiais que
atenderam a ocorrência tiveram

que entrar no rio para resgatar a
família, felizmente, viva.
Além do motorista
Ademir Nobokite que sofreu
várias escoriações pelo corpo e
supostas fraturas, a sua esposa,
Vilma sofreu cortes pelo corpo, o
filho deles, Mauricio, recebeu
apenas escoriações, a nora Angra
Martins da Silva, queixava-se de
dores pelo corpo e uma suposta
fratura do pulso e braço, e a
criança, ilesa. Todos foram
encaminhados a unidade de saúde
para a realização de exames após
a chegada da ambulância, mas a
boa noticia é que apesar das
lesões superficiais e medias,
todos passam bem e já receberam
alta medica.

XIBABA E MUAMBA

Mulinhas do tráfico vão pro
xilindró em Quatro Marcos
PJC-MT c/ Redação

C

inco membros de uma
associação criminosa para o
tráfico de drogas foram
presos em ação da Polícia Civil e a
Polícia Militar, no município de São
José dos Quatro Marcos, na última
quinta-feira (05), durante o
cumprimento de dois mandados de
busca e apreensão. Foram presos:
P.R.B.F, 21 anos,
C.A.S, 18,
W.A.M, 25, e três mulheres (F.D.,
18, M.E.S.R., 18, W.A.M, 25).
Duas mulheres e um homem
foram flagrados em um residência
no bairro Jardim Popular, onde
foram encontrados porções de
maconha, e vários objetos (televisão,
tênis, 7 aparelhos celulares)
supostamente usados na troca por
entorpecentes, feita por usuários de
drogas, além de cerca de R$ 700,00.
A terceira mulher, de 25
anos, e um rapaz de 18, foram
detidos em outro endereço, também
alvo de denúncias de tráfico de
drogas. Na casa, os policiais

encontraram porções de drogas
escondidas dentro de uma máquina
de lavar rouba e 10 aparelhos celular.

O grupo, além do tráfico e
associação para o tráfico, foi autuado
por receptação.
Foto: PJC-MT

De costas para a imprensa, eles deverão passar bom tempo atrás das grades
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CORSÓRCIO/FUNASA

Consorciados, que fizeram a opção pela gestão regionalizada de resíduos sólidos, decidiram pela implantação do aterro regional que atenderá a treze municípios

Parceria inaugura aterro
sanitário intermunicipal
Assessoria

Foto: Arquivo

O aterro consorciado, iniciou ontem os serviços operacionais

O

C o n s ó r c i o
Intermunicipal de
Desenvolvimento do
Complexo Nascentes do Pantanal
em parceria com a Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA

promoveram ato de inauguração
do complexo de tratamento e
disposição final de resíduos
sólidos domiciliares em Mirassol
do Oeste na última sexta-feira, 6.
O Aterro Sanitário

Intermunicipal Nascentes do
Pantanal é do tipo classe II,
apropriado para resíduos
domésticos e não perigosos. E
está estruturado com sistema de
monitoramento e controle

ambiental, célula para resíduos,
sistema de tratamento de
efluentes, pátio para
compostagem de resíduos
orgânicos, central de tratamento
de resíduos de serviço de saúde,
oficina, almoxarifado, guarita e
balança de recepção, escritório
administrativo e uma ampla e
moderna central de triagem de
matérias recicláveis com esteira
elevada, além de máquinas,
caminhões e outros
equipamentos.
Os municípios
consorciados, que fizeram a
opção pela gestão regionalizada
de resíduos sólidos, decidiram
pela implantação de um aterro
regional que atenderá a treze
municípios, proporcionando um
enorme ganho ambiental com o
fechamento de no mínimo 13
lixões nos municípios da região,
que é berço de boa parte das águas
que abastece o Pantanal.
O aterro consorciado, que
já conta com a Licença Ambiental
de Operação, iniciou ontem, (9)
os serviços operacionais,
recebendo inicialmente o lixo dos
municípios de Mirassol do Oeste,
São José dos Quatro Marcos,

Araputanga, Curvelândia e
Indiavaí.
Já os municípios de Figueirópolis
do Oeste, Glória do Oeste, Jauru,
Lambari do Oeste, Porto
Esperidião, Reserva do Cabaçal,
Rio Branco e Salto do Céu,
aguardam autorização e Licença
complementar da SEMA/MT,
para iniciarem a destinação do
lixo ao aterro em Mirassol D'
Oeste.
P e n s a n d o n a
sustentabilidade e aumento da
vida útil do aterro sanitário, os
municípios consorciados estão
implantando a coleta seletiva e,
com apoio do Consórcio e
Funasa, investindo na educação
ambiental para a coleta seletiva,
com a proposta de segregação dos
resíduos na origem em no
mínimo duas frações, separando e
acondicionando em separado
tudo o que é reciclável.
A coleta dos recicláveis
será realizada pelo caminhão da
reciclagem em um dia específico
da semana.
De forma que a separação
dos resíduos na fonte passa a ser
política obrigatória na nova
gestão de resíduos.
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ÁREA DE PRESERVAÇÃO

Durante o sobrevoo foi identificado que um dos focos do incêndio tinha a possibilidade de ultrapassar a estrada, mesmo depois de ter sido alargada

Queimada deixa rastro de
destruição e animais mortos
G1-MT c/ Redação

Foto: Divulgação

Depois do fogo, a paisagem insólita do solo torrado com animais mortos

U

ma Área de Preservação
A m b i e n t a l ( A PA ) n a
cabeceira do Rio Cuiabá foi
atingida por um incêndio florestal no
último sábado (7), já tendo
queimado 100 hectares no Parque

Sesc Serra Azul, na região de
Nobres, e 10 mil hectares de
pastagem em áreas vizinhas. O fogo
teve início no domingo (1º), numa
área de proteção ambiental e acabou
avançando.

As chamas se alastraram
rapidamente e também atingiram
uma área de pastagem. O fogo
destruiu áreas de pasto e de
vegetação nativa, indo em direção
ao Sesc Serra Azul. No início da
manhã de quinta feira, (5), equipes
do Exército, com 22 militares, e da
Sema, com dois agentes, reforçaram
o efetivo de 14 bombeiros militares e
dez brigadistas do Sesc no combate
às chamas.
Por ser uma região de
morros e muito acidentada, as
equipes que fazem o combate por
terra enfrentam dificuldades.
Devido às condições do incêndio foi
solicitado reforço. Como o Parque
está sobre gerência do Sesc Pantanal,
os brigadistas das unidades de
Poconé e Barão de Melgaço também
estão atuando no combate às
chamas.
O G r u p o d e Av i a ç ã o
Bombeiro Militar (GAvBM)
realizou um sobrevoo no início do
dia de monitoramento da região a
fim de dar continuidade às ações de

combate e controle do incêndio
florestal que atingem a área de
proteção ambiental cabeceiras do
Rio Cuiabá e propriedades
circunvizinhas.
Durante o sobrevoo foi
identificado que um dos focos do
incêndio tinha a possibilidade de
ultrapassar a estrada, mesmo depois
de ter sido alargada. Apesar da
visibilidade estar baixa, devido ao
acúmulo de fumaça, foi realizado
combate aéreo conciliado com o
terrestre para conter o incêndio.
Já no início da tarde, após a
melhora da visibilidade, a tripulação
do Grupo de Aviação Bombeiro
Militar realizou mais um sobrevoo
com o intuito de levantar
informações para subsidiar a
distribuições de equipes em solo e
redefinição do planejamento a ser
executado.
Após o voo, o comandante
do GAvBM empregou as aeronaves
de combate em conjunto com as

equipes distribuídas em campo para
combater uma frente que desceu a
serra, atingiu uma grande área de
pasto de propriedades rurais,
oferecendo risco a animais e
residências. A resposta aérea junto
com o trabalho de construção de
aceiros contiveram a frente de
incêndio principal, minimizando os
impactos.
Foram utilizadas 2
aeronaves de combate, 3 veículos
auto-rápido florestal, 1 caminhãotanque para abastecimento de
combustível de aeronave, 1
caminhão-pipa com 8 mil litros de
água, 2 caminhões com tanque
reboque com 3 mil litros, uma
estrutura de piscina com capacidade
para 15 mil litros de água, 22
militares do Exército e 2 agentes da
Secretaria de Meio Ambiente
(Sema), além do apoio das fazendas
circunvizinhas. Foram lançadas
cerca de 40 mil litros de agentes
extintor água

CLUBE MILITAR

Jovem encontrada morta em
piscina após descer de tobogã
Da Redação

J

isele Talia Silva de Souza, 22,
teria morrido afogada anteontem
por volta das 17h00, na piscina do
Clube dos Cabos e Soldados do Exército
Brasileiro em Cáceres, sendo que em
nota, a jovem teria pulado do tobogã do
local e caído já sem vida na piscina.
A suspeita é que Jisele tenha
entrado no tobogã, e tenha sofrido um
mal súbito e chegado a piscina já sem
vida. Os amigos que estavam com a
jovem teriam encontrado ela boiando na
piscina. O Corpo de Bombeiros chegou
a ser acionado, porém ao chegar ao local,
terceiros já haviam levado a jovem até o
Pronto Atendimento Médico,
constatando-se que ela estava em óbito.
A jovem era moradora da cidade de
Várzea Grande e estava trabalhando em
Cáceres.
O patrão da jovem esteve no

local, e prestou todos os atendimentos,
avisando aos familiares da vitima, que
estiveram em Cáceres, para a remoção
do corpo e posterior sepultamento. O
Comando do 2º Batalhão de Fronteira de
Cáceres emitiu nota sobre o caso, e
afirma que tudo indica que a jovem
tenha sofrido um mal súbito nas
instalações da Área de Lazer de Cabos e
Soldados.
O Coronel Antonio Hervé
Braga Junior, Comandante do 2º
Batalhão de Fronteira (2º B Fron), disse
lamentar o ocorrido, onde, infelizmente,
a jovem veio a falecer, ressaltando que
determinou a instauração de
procedimento administrativo para a
apuração das circunstâncias que cercam
os fatos. Na esfera policial, o caso será
investigado pela Polícia Judiciária Civil
de Cáceres.
Foto: Reprodução

Jisele Talia, tinha 22 anos, morava em VG e trabalhava em Cáceres

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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OPERÁRIO-FERROVIÁRIO

Com a derrota, o Cuiabá perdeu duas posições e caiu para a 7ª colocação, permanecendo com 31 pontos e ainda encara o Paraná fora de casa da próxima

Trem fantasma atropelou
em casa, Dourado de Cuia
O.E c/ Redação

Foto: Globo-Esporte

O

Cuiabá Esporte Clube
perdeu para o Operário
Ferroviário (PR), o
conhecido Fantasma de PontaGrossa, na tarde de sábado
último, (7), em jogo válido pela
21ª rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro.
O Dourado sofreu a
derrota por 2 a 1, no estádio
Germano Kruger, em Ponta
Grossa. Com quatro desfalques,
Jonas, Ednei, Jean Patrick e
Felipe Marques, o técnico Itamar
Schülle foi obrigado a entrar com
algumas modificações, entre elas
um improviso.

Na zaga, Hélder Maciel,
zagueiro recém-chegado do
Luverdense, tomou a vaga de
Leandro Souza, que ficou no
banco e na lateral-direita, o
técnico improvisou Djavan e
deixou Toty de suplente.
Outra novidade, foi a
estréia do atacante Mateus
Anderson, que estava no Vila
Nova(GO) e jogou no lugar de
Felipe Marques.
O primeiro gol dos donos
da casa saiu aos 22 minutos da
etapa inicial marcado pelo lateraldireito Maílton, que driblou
Djavan e Victor Souza, abrindo o

placar. No intervalo, Itamar
promoveu a entrada de Toty no
lugar de Djavan. No segundo
tempo, o Cuiabá assustou logo
aos oito minutos. Todinho acertou
a trave. O Operário respondeu e
ampliou aos 11 minutos, com o
atacante Lucas Batatinha.
Pouco depois, o técnico
do time mato-grossense precisou
fazer uma alteração por
necessidade. O coringa Alê se
machucou e Marino entrou em
campo.
O Cuiabá começou a
tentar buscar diminuir no placar e
o argentino Escudero também

BALANÇO GERAL

União, Dom Bosco e Luverdense
vencem 5ª rodada da Copa FMF
O.E c/ Redação

A

Copa FMF 2019 contou
com quatro jogos no
último sábado(7), válidos
pela quinta rodada da competição
que vale vaga na Copa do Brasil.
União, Dom Bosco e Luverdense
conquistaram suas vitórias,
enquanto Operário Ltda e Mixto
empataram sem gols.
Jogando fora de casa, no
CT do Dourado, o União venceu o

Cuiabá por 2 a 1. Os gols da
vitória do Colorado foram
marcados por Marcelinho e
Douglas.
O atacante Josiel marcou
para o Auriverde. Com a vitória, o
União chegou a terceira
colocação, empatado com o
Cuiabá com nove pontos, que
perdeu a liderança para o
Luverdense.
Foto: Ascom-CEC

Colorado derrota segundo do Cuiabá na Copa Federação
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Operário Ltda e Mixto
empataram por 0 a 0 no CT do
Brasil Central, em jogo marcou a
estreia do técnico Robinho no
comando do rubro-negro.
Com a igualdade, o Mixto
permanece no G4, com oito
pontos, já o Operário Ltda foi
para a sexta posição, com cinco
pontos.
Na Arena Pantanal, o
Dom Bosco venceu o Araguaia
por 4 a 1, com quatro gols dos
atacantes Eduardo Romarinho e
Jangada. Cada um fez dois.
Rafael fez o gol de honra do
Araguaia.
O Azulão da Colina pulou
para a quinta colocação, com seis
pontos ganhos, enquanto que o
Araguaia, estacionou nos quatro
pontos e está na vice-lanterna.
No estádio Passo das
Emas, o Luverdense atropelou o
Sinop por 4 a 0 e assumiu a
liderança da Copa FMF.
O Galo do Norte foi
eliminado da competição, com
cinco jogos e cinco derrotas.
Os gols da vitória do
Verdão do Norte foram anotados
por Kaique, Goteira, Gustavo e
Mendes.

Operário Ferroviário (PR) não perdoou o Cuiabá em Ponta-Grossa

entrou no jogo, mas o gol só veio
aos 46 minutos, com o atacante
Todinho, sempre ele, que acertou
chute de primeira após
cruzamento do atacante Mateus
Anderson.
Com a derrota, o Cuiabá
permanece com 31 pontos, agora

Lambari D´Oeste – MT, 09 de Setembro de 2019.
OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA
PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS E
DEFICIÊNTES
A empresa COOPERB, localizada na Rodovia MT 170, KM 60,
Anexo I, Parque Industrial de Lambari D´Oeste – MT,
Comunica a todos, que estão abertas vagas exclusivas para
PNE's e PCD's - Pessoas com deficiência, acima de 18 anos
para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem procurar o RH da empresa de segunda a
sexta – feira das 07:00 ás 16:00 ou entrar em Contato pelo
Telefone: (65) 3228-1900 (Lambari D'Oeste) ou (65) 32417800 (Mirassol D'Oeste) ou e-mail:
elaine.munizrh@gmail.com, tatiana.rh@cooperb.com.br e
rh.filial@cooperb.com.br
Venha fazer parte da nossa equipe.
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By Rosane Michels

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento na
vida social e aproximação
de pessoas interessantes.
Entre elas, uma em especial pode
chamar sua atenção. O contato pode darse através d redes sociais. Um romance
pode começar.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de imprevistos em
seus projetos profissionais e
planos de negócios. É
possível que um projeto seja abortado em
detrimento de outro, ainda mais inovador.
O dia é ótimo para rever e reavaliar uma
promoção ou novo projeto.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia agitado, especialmente
em sua vida doméstica e
familiar. Você pode estar tenso
e preocupado com notícias que chegam de
repente. No entanto, deve cuidar apenas de
seu sistema nervoso, que pode passar por um
momento de desequilíbrio.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento
intenso em projetos de
médio prazo, especialmente
os que envolvem viagens e pessoas
estrangeiras. Uma notícia inesperada pode
mudar o rumo dos planos. Dia ótimo para
colocar a leitura em dia.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento
intenso na vida social e
aproximação de amigos. Uma nova
amizade pode chegar de repente. O
momento pode envolver uma difícil
reunião de negócios e/ou adiamento de um
novo projeto.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de nervosismo e
dificuldade de concentração.
Uma reunião de negócios,
envolvendo uma possível parceria
financeira, pode não correr como o previsto.
É preciso rever e reavaliar novos passos.
Não se envolva em novos investimentos.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento
intenso nas finanças. Não é
um bom momento para organizar seu
dinheiro, muito menos para começar um
novo investimento. Não dê nenhum passo
que possa envolver riscos. Não mude seus
planos financeiros.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento intenso
nos relacionamentos. Você
estará agitado e impulsivo e
deve tomar cuidados redobrados com as
palavras e promessas. Mantenha seu radar
apurado e não assuma compromissos sem
prévia reflexão.

A Lua entra em seu signo e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de nervosismo e
ansiedade aumentados.
Mantenha a calma diante de
imprevistos e não tome nenhuma atitude
ou comprometa-se com algo sem reflexão.
Tome cuidados redobrados com atitudes
impulsivas.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de imprevistos,
especialmente no trabalho.
O momento pode estar
relacionado com o surgimento de um
projeto inovador. O contato e amizade
com colegas de trabalho melhora
significativamente.

A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de nervosismo e
necessidade de buscar e
manter o equilíbrio
emocional. Você estará agitado e ansioso e,
por esse motivo, deve envolver-se em
atividades que unam mente e corpo. Que tal
uma boa massagem?

SOCIAL
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Com ligeiro atraso, mas em tempo de
enviar os parabéns a Ilma Martins, que
trocou de idade no sábado. Nossos
desejos que a data se multiplique por
muitos anos, abençoados e felizes, e que
os dias futuros sejam todos de harmonia,
paz e sonhos realizados.

Esotérico
A Lua entra em Aquário e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de movimento intenso
e imprevistos, especialmente
se estiver envolvido em um
projeto em equipe. O período
pode estar relacionado com a necessidade de
criar rapidamente uma nova equipe de
trabalho.

na sétima colocação. Já o rival
Operário(PR), subiu para quinto,
com 32 pontos.
Na próxima rodada, o
Dourado faz mais um jogo fora de
casa, diante do Paraná Clube, em
Curitiba.

Quando se tem determinação e força de vontade, o resultado
com certeza é sucesso. Assim a acadêmica de medicina Monike
Mendes, em mais uma etapa foi aprovada em seu Trabalho de
Conclusão de Curso - TCC, com nota 10, deixando todos os
amigos, professores e familiares orgulhosos. Que Deus te
abençoe grandemente seus estudos e sua vida profissional.

*************************
Um alô mais que especial a nossa leitora assídua
Alzira Lindote (Dona Giroca), que prestigia nosso
trabalho há muitos anos.
Agradecemos a
preferência e desejamos uma excelente semana.

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

No rol dos aniversariantes de hoje o
jornalista, advogado, musico e
compositor Daniel Macedo, conhecido
nas redes sociais por Lorde Dannyelvis,
que em sua história já compôs dezenas de
músicas, a última Rei Sol, foi em
homenagem ao padroeiro de Cáceres São
Luis. Ele recebe hoje o carinho dos
familiares e amigos paulistas e
cacerenses, que admira sua atuação.
Salute e sucessos sempre!

