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CÉLULA MORTA

Comando Vermelho explode em
Cáceres com prisão de advogada
Fotos: Reprodução

Buscas realizadas na Cadeia de Cáceres, identificou as entranhas
da facção, com a apreensão de farto material de contabilidade (caixa) da
organização criminosa. Forças policiais, Defron, PJC, PRF, Gefron e PM
do 6º CR de Cáceres, com apoio da Delegacia Regional e Sistema
Penitenciário, desencadearam ontem, (30), a Operação “Organización”,
onde foram cumpridos 29 mandados de prisão preventiva e 6 mandados de
busca e apreensão. Alvo, integrantes da facção Comando Vermelho,
includindo a advogada Raila Weisse de Campos Silva, presa pela manhã.
Página 03

TRÁFICO VAREJISTA

Polícia estoura bocas de
fumo catando mãe e filha
Foto: PM/MT

Operação desmantelou perigoso bando causando baixa na facção

PARCERIA/PREFEITURA

Cirurgias oftalmológicas são
realizadas no Lions da Visão

Tráfico in-family em Cáceres, levou mãe e filha pro xilindró

Duas bocas de fumo foram estouradas esta semana pela policia em
Cáceres, uma delas, na Rua Mangaval, no Rodeio, a Boca da Lucinha,
onde mãe e filha foram presas. No local, droga(102 trouxinhas) e muamba
foram apreendidas. No outro estarro, a Boca do Léo foi pras cucuias no
Betel e o traficante em companhia de menores,também foi em cana,

Foto: Divulgação

Nesta semana mais 15
pacientes foram encaminhados
para a realização de cirurgia
oftalmológicas no Instituto Lions
da Visão, procedimentos, fruto
da parceria entre a Prefeitura
Municipal de Cáceres, através da
Secretaria Municipal de Saúde
com o Instituto Lions da Visão de
Cuiabá. O convênio nº 004/2017
prevê consultas oftalmológicas,
cirurgia de catarata, estrabismo,
de glaucoma, de pterígio entre
outras.

Página 05

CAPACITAÇÃO

Tenente do Gefron é certificado
em curso de fronteira no Paraná
Foto: BPRON-PR

Página 03
Quinze pacientes já realizaram o procedimento

TRÂNSITO EM TRANSE

Nova audiência pública discute
mobilidade urbana em Cáceres
Foto: JCC/Arquivo

Oficial 2º Ten. Thiago de Melo foi destaque entre colegas de curso

A Prefeitura de Cáceres e a
Universidade do Estado de Mato Grosso farão
na próxima quarta-feira (5) a terceira
audiência pública para apresentar e discutir
com a população propostas de mudanças que
visam a melhoria da mobilidade urbana, na
Câmara Municipal. Em discussões, estudos
sobre semáforos, lombadas, avenida Tancredo
Neves, regulamentação de carga e descarga
entre outros.

O 2° Ten. PM-MT Thiago Ribeiro de Melo, concluiu com êxito o 1°
Curso de Capacitação de Policiamento de Fronteira (CPFRON) no BPFRON da
Policia Militar do Estado do Paraná. O curso teve duração de cerca de 45 dias, com
atividades de imersão em Marechal Rondon, visando o aprimoramento dos
policiais com destaque à atuação na fronteira e no policiamento em geral.
Página 05
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Virtus Legalis
Afastando a paganização da vida
O fim do mundo e o fim de cada um de nós:
este foi o tema que a liturgia da semana propõe e foi o
tema também da homilia do Papa ao celebrar a missa
na manhã da última quinta feira, 29/11 na capela da
Casa Santa Marta. A primeira leitura, extraída do
livro do Apocalipse de São João, descreve a
destruição de Babilônia, a cidade símbolo da
mundanidade, “do luxo, da autossuficiência, do
poder deste mundo”, disse Francisco. A segunda
leitura, do Evangelho de Lucas, narra a devastação
de Jerusalém, a cidade santa. No dia do juízo,
Babilônia será destruída com um grito de vitória.
A grande prostituta cairá condenada pelo
Senhor e mostrará a sua verdade: “morada de
demônios, abrigo de todos os espíritos maus”. Sob a
sua magnificência, mostrará a corrupção, as suas
festas parecerão de falsa felicidade. Sua destruição
será violentada e ninguém mais a encontrará”:
O som dos músicos, dos tocadores de harpa,
de flauta e de trombeta, não se ouvirá mais de ti; - não
haverá belas festas, não… - nenhum artista de arte
alguma se encontrará mais em ti; – porque não és
uma cidade de trabalho, mas de corrupção – o canto
do moinho não se ouvirá mais em ti; a luz da lâmpada
não brilhará mais em ti; - será talvez uma cidade
iluminada, mas sem luz, não luminosa; esta é a
civilização corrompida – a voz do esposo e da esposa
não se ouvirá mais em ti. Chegará um dia, disse o
Papa, em que o Senhor dirá: chega. “Esta é a crise de
uma civilização que se julga orgulhosa, suficiente,
ditatorial e acaba assim”.
Jerusalém, prosseguiu o Papa, verá a sua
ruína devido a outro tipo de corrupção, “a corrupção
da infidelidade ao amor; não foi capaz de reconhecer
o amor de Deus no seu Filho”. A cidade santa “será
espezinhada pelos pagãos”, punida pelo Senhor,
porque abriu as portas do seu coração ao pagãos. Há a
paganização da vida, no nosso caso, cristã. Vivemos
como cristãos? Parece que sim. Mas na verdade, a
nossa vida é pagã quando acontecem essas coisas,
quando entra nesta sedução de Babilônia, e
Jerusalém vive como Babilônia.
Quer-se fazer uma síntese que não se pode
fazer. E ambas serão condenadas. Você é cristão?
Você é cristã? Viva como cristão. Não se pode
misturar a água com o óleo. Sempre diferente. O fim
de uma civilização contraditória em si mesma que
diz ser cristã e vive como pagã. Retomando a
narração das duas leituras, o Papa afirma que depois
da condenação das duas cidades, se ouvirá a voz do
Senhor; depois da destruição, haverá a salvação. “E o
anjo disse: 'Felizes são os convidados para o
banquete das núpcias do Cordeiro!'.
A grande festa, a verdadeira festa!” Por fim,
Francisco convida a pensar nas babilônias do nosso
tempo, nos inúmeros impérios poderosos, por
exemplo do século passado, que ruíram. “E este será
o fim também das grandes cidades de hoje – afirmou
– e assim acabará a nossa vida se continuarmos a
levá-la neste caminho de paganização”. O Papa
concluiu dizendo que permanecerão somente
aqueles que depositam sua esperança no Senhor.
Portanto: “Abramos o coração com esperança e nos
afastemos da paganização da vida”.

O art. 84 da Carta Magna
estabelece no inc. XII ser de ampla e
irrestrita competência do Presidente da
República, a concessão do indulto de fim
de ano e a comutação de penas, e não se
fala mais nisso, correto? No reino
tupiniquim, errado, diante da bagunça
organizada de poderes que se atropelam
no afã do populismo, acreditando terem
um poder divino de interferência em tudo
e em todos.
Ou desconhecem o espírito das
leis e a divisão de poderes de
Montesquieu, ignorando que a
independência e autonomia previnem o
uso tirânico do poder e que as disputas
entre os poderes constituídos afetam o
equilíbrio previsto nas regras, ou se
julgam unos em seu pedestal.
Cediço que a ideia de dividir os
Poderes está associada à transição das
monarquias absolutistas para o Estadonação moderno, sendo adotada pelos
países como uma forma de evitar a
tirania. Nas monarquias absolutistas o
poder era fortemente concentrado na
figura do rei. Com a ocorrência de
sucessivos e violentos conflitos – como a
Revolução Gloriosa (1689), a
Independência dos Estados Unidos
(1783) e a Revolução Francesa (1789) –
aos poucos os monarcas foram perdendo
o poder absoluto e os parlamentos foram
se fortalecendo.
Como dito supra, a gênese teórica
da divisão de Poderes está na obra O
Espírito das Leis, do filósofo francês
Montesquieu em 1748. Passaram-se 270
anos da edição deste tratado sempre atual
e entre os guardiões da sapiência
absoluta patropi, a multiplicação do
poder dividido, se engalfinha, num
desrespeito à Carta Magna da nação, em
parte, convenhamos, pela omissão da
grande mídia.
O mais recente exemplo de
interferência de poder tivemos esta
semana, quando da votação no Supremo

Tribunal Federal acerca do
indulto de fim de ano promulgado pelo
Presidente Michel Temer, pelo qual não
temos a minima simpatia, mas, respeito
em suas prerrogativas, consoante
vigência constitucional. Os tigres se
rebelaram na PGR e MPF, batendo a
porta do STF, aduzindo que o presidente
não tem o poder ilimitado de conceder
indulto.
Até teriam razão, não fosse a
autoridade legitimada a impor restrições
ao indulto, o próprio legislador, que de
fato a impôs no art. 5º, XLIII, dentre elas,
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo
os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem.
No atropelo a divisão de poderes,
os mui ínclitos juristas, contestaram a
competência privativa e independência
entre os Poderes, inclusive alegando que
o indulto não é nem pode ser instrumento
de impunidade, como se o indulto
constitucionalmente previsto fosse
legitimo apenas se estivesse em
consonância com a finalidade
juridicamente estabelecida e fora disso,
fosse arbítrio.
Com a vênia, não consta que um
poder estabelecido constitucionalmente,
regido pela Magna Carta, possa impor ou
dar ordens para outro, dando azo a
conflitos entre eles. Felizmente, para
honra e glória da Constituição Brasileira
tão violada nos últimos anos, por
maioria, os nobres da Colenda Câmara,
(6 a 2) votaram faltando três ministros,
pela validade do decreto de indulto
editado pelo presidente Michel Temer no
ano passado. Loas aos ministros Gilmar
Mendes, Rosa Weber, Alexandre de
Moraes, Ricardo Lewandowski, Marco
Aurélio e Celso de Mello, que não se
intimidaram e respeitaram a Carta

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para a aguerrida e distinta classe dos bombeiros,
pela justa homenagem que a corporação prestou
ontem ao seu patrono D. Pedro II, na Arena
Pantanal em Cuiabá. Nas cerimonias, festa de
formatura e promoção de 130 militares que
alcançaram o tempo de serviço para a ascensão na
carreira. Nossa saudação à todos os bombeiros de
Cáceres, Mato Grosso e Brasil.
PRETAS

Para o estado deplorável e perigoso de algumas
calçadas no centro de Cáceres, fato que tem
causado alguns acidentes com pedestres, tipo
escorregões, em alguns casos, com lesões nas
vitimas. Fica o recado com a fiscalização de obra
da municipalidade, a fim de coibir estes
obstáculos no direito de ir e vir dos transeuntes.
BRANCAS

Para os organizadores do Natal Solidário, abrindo
dezembro hoje na Praça Barão do Rio Branco, em
Cáceres, evento que destaca a gastronomia
pantaneira por conta do chef Ary Amarelo Manga
na feira específica, com mostra de artesanato, sob
o comando da Associação Pantaneira de Artesãos,
a partir das 8h30 até à meia noite.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
O destaque fica pra o acidente na ultima terça feira,
27, na Serra do Mangaval, em Cáceres, um
caminhão Scania 360 de placas EJW 9643 e cor
vermelha se incendiou, carregado com cachaça,
após tombar na pista da BR 070 matando o
condutor Agnaldo da Silva, 49, que residia em
Pontes e Lacerda, prensado nas ferragens. O
veículo seguia no sentido Cuiabá a Cáceres, o
acidente ocorreu no início da Serra do Mangaval
em umas das curvas sinuosas do local.

Mais uma vez para os motoristas que ao passar
sobre poças d'águas nas ruas de Cáceres, aceleram
propositadamente, jogando água suja em
pedestres nas calçadas e meio-fios, uma falta de
bom senso e ou sadismo, prova que não teve
berço. O respeito ao próximo, deve prevalecer em
todos os lugares e ambientes.

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

Cáceres-MT, 01 e 02 de novembro de 2018

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

BANDO NA TRANCA

Presos foram autuados pelos crimes de Organização Criminosa, Associação
e tráfico de drogas, roubo e Estelionato, Falsa Comunicação de Crime

Advogada é presa em Cáceres
na explosão de facção criminosa
PJC c/ Redação
Foto: PJC-MT

A

Delegacia Especial de Fronteira
(DEFRON), da Polícia
Judiciária Civil, com apoio da
Polícia Rodoviária Federal (PRF),
Grupo Especial de Fronteira –
GEFRON, 6º Comando Regional de
Polícia Militar de Cáceres, Delegacia
Regional de Cáceres e Sistema
Penitenciário, desencadeou na manhã de
ontem, (30), a Operação
“Organización”, onde foram cumpridos
29 mandados de prisão preventiva e 6
mandados de busca e apreensão
domiciliar contra integrantes de uma
facção criminosa que atuava na região
da grande Cáceres.
Dentre os presos, a advogada
de Cáceres, Raila Weisse de Campos
Silva, 26, acusada de ter se envolvido
com integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho, ultrapassando os
limites da relação advogado e cliente,
fato que teria sido confirmado através de
interceptações telefônicas autorizadas
pela Justiça.
Os trabalhos investigativos
duraram seis meses apontaram que a
organização criminosa era formada em
sua maioria por reeducandos de
unidades prisionais do município e as
ordens de prisão e buscas, foram
expedidas pelo juiz da 3ª Vara de
Combate ao Criminal da Comarca de

Cáceres. Na ocasião, foi
encontrado farto material de
contabilidade (entrada e saída) da
facção.
A delegada reforça que todas as
lideranças, da maior a menor, foram
presas durante a operação, que tem

crescimento e ramificações da
facção em outras regiões. A operação
mobilizou cerca de 50 policiais e 12
viaturas e os presos permanecem à
disposição da Justiça reclusos na Cadeia
Pública de Cáceres.

MOBILIDADE URBANA

Mudanças no trânsito de Cáceres
serão debatidas na próxima quarta
Assessoria

A

Quadrilha criminosa formou fila no pátio da Defron em Cáceres

Cáceres, José Eduardo
Mariano, cumpridas pela Defron no
comando da delegada Cinthia Cupido.
Conforme ela, durante período
de investigação, ficou comprovado que
as ordens vinham de lideranças presas
em Cáceres repassadas para o
“Conselho Final” da rua, que na
hierarquia da organização, detinham

maior poder de comando junto
às lideranças intermediárias, intituladas
como “vozes finais”, que repassavam as
ordens/visão aos “disciplinas”, que
executavam do lado de fora os crimes.
Através da busca realizada no interior da
Cadeia de Cáceres, foi possível
identificar a lógica de como funciona as
entranhas do Comando Vermelho em

INSTITUTO DA VISÃO

Parceria entre Prefeitura/Lions
realiza cirurgias oftalmológicas
Da Redação

N

esta semana
15 pacientes
foram encaminhados para a
realização de cirurgia
oftalmológicas no Instituto Lions da
Visão, procedimentos, fruto da parceria
entre a Prefeitura Municipal de Cáceres,
através da Secretaria Municipal de
Saúde com o Instituto Lions da Visão de
Cuiabá.
O convênio nº 004/2017 prevê
consultas oftalmológicas, cirurgia de
catarata, estrabismo, de glaucoma, de
pterígio entre outras.
Em entrevista exclusiva ao
Jornal Correio Cacerense, Ronilma da
Cunha Martins, Gerente de Serviços de
Regulação, explicou que todos os
pacientes são
encaminhados ao
Instituto Lions, após primeira triagem
realizada em Cáceres pelo médico

oftalmologista Massato
Nakahara, que atende o Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste de
Mato Grosso.
Assim que são diagnosticados,
os casos que requerem tratamentos
cirúrgicos são encaminhados para nova
consulta no instituto que solicita exames
que são efetivados pela Secretaria.
Ainda de acordo com a gerente todos os
pacientes que são encaminhados a
capital, recebem assistência de
alimentação e estadia com apoio do
Lions Clube de Cáceres.
Conforme ela, hoje a demanda
de pacientes a serem atendidos pelo
convênio gira em torno de
aproximadamente 70 pacientes, número
esse que já foi muito maior, salientando
que a equipe de Serviços de Regulação
Foto: JCC

servidores Edimara, Geisiane,
Geovani, Josielis e Lucas em pouco
mais de 7 meses conseguiu triplicar o
número de exames/consultas realizadas,
num comparativo de outubro desse ano,
com 707 procedimentos, contra 257 no
mesmo período do ano passado, cifras
que comprovam a agilidade na
regulação.
O encarregado pela
fiscalização e controle do contrato com
o consórcio, Giovani de Assis F. de
Moraes, explicou que muitos pacientes
confirmam a consulta e/ou exame e não
retiram a autorização. Para se ter uma
ideia, somente nos meses de outubro e
novembro mais de 25% dos pacientes
confirmados não apareceram pra retirar
as autorizações, atitude essa que causa
morosidade no atendimento e o que é
pior outros pacientes deixam de ser
atendidos com mais agilidade.
Outra situação enfrentada na
regulação é que
muitos pacientes
trocam o número do telefone ou mesmo
endereço, não atualizando o cartão SUS
e a secretaria não consegue contato com
os mesmos.

Prefeitura de Cáceres e a
Universidade do Estado de Mato
Grosso farão na próxima quartafeira (5) a terceira audiência pública
para apresentar e discutir com a
população propostas de mudanças que
visam a melhoria da mobilidade urbana,
a partir das 19:30h na Câmara
Municipal.
Até o momento, a Unemat e a
Prefeitura Municipal já realizaram duas
audiências públicas para discutir o
assunto, tendo sido apresentados
diversos projetos de mudança para
algumas vias, como a Avenida Sete de
Setembro, implantação de uma malha
cicloviária de cerca de 68 quilômetros
em Cáceres.
Para o próximo encontro, os
técnicos deverão apresentar os estudos e
as propostas para mudanças em outras
vias e estudos sobre semáforos,
lombadas, avenida Tancredo Neves,
regulamentação de carga e descarga
entre outros.
Os interessados em conhecer as
propostas e estudos que subsidiam essas
propostas podem acessar o endereço:
http://projetos.unemat.br/planodiretorc
ac/ clicando no ícone do Plano de
Mobilidade Urbana (PMUC).
O portal da Mobilidade Urbana
conta com diversas ferramentas

tecnológicas que visam
facilitar o entendimento por parte da
população de como são e como ficarão
as mudanças que estão sendo propostas
de mudanças, além de modelagens em 3
Dimensões, mapas interativos. As
pessoas que desejarem enviar sugestões
também podem fazê-lo enviando e-mail
para pmuc@unemat.br
O professor doutor Evaldo
Ferreira, coordenador do Plano de
Mobilidade Urbana, explica que é
importante que a população participe
para conhecer os projetos, e
principalmente, opinar sobre os
mesmos. A secretária de Planejamento
municipal, Nelci Eliete Longhi, reforça
o convite para que a população participe
das audiências públicas e acessem o
portal para conhecer as propostas.
Intermediação da Fundação de Apoio ao
Ensino Superior Público Estadual
(Faespe) estão atuando em quatro
grandes frentes de trabalho.
Além do Plano de Mobilidade
Urbana, as instituições são parceiras na
readequação do Plano Diretor, Cadastro
Multifinalitário e a Reestruturação
Fiscal e Tributária do município. Para
mais informações acesse:
http://projetos.unemat.br/planodiretorc
ac/
Foto: Ilustrativa

Projeto prevê implantação de ciclovia de cerca de 68 km em Cáceres

Ronilma da Cunha Martins, gerente de serviços de regulação
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Processo deve ser realizado por maiores de 18 anos na unidade escolar
para confirmar a matrícula no dia e horário do comprovante de solicitação

Seduc publica calendário de
matrículas e transferências

Seduc/MT c/ Redação

Foto: Junior Silgueiro

login e senha, que serão
utilizados na hora de solicitar a
matrícula.
É importante ressaltar que o
processo deve ser realizado por
pessoas maiores de 18 anos, que
deverão comparecer na unidade
escolar para confirmar a
matrícula do estudante, no dia e
horário que será expedido no

comprovante de solicitação de
matrícula.
No momento da
confirmação, os pais e/ou
responsáveis deverão apresentar
uma série de documentos
exigidos para a comprovação.
A lista está disponível na
portaria, para acessar, clique aqui
e também no comprovante.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Parceria com Senar certificou
270 moradores de Araputanga
Assessoria c/ Redação

Cadastro deve ser efetuado no portal da Matrícula Web 2019

A

Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e
Lazer (Seduc) publicou
anteontem, (29.11), no Diário
Oficial do Estado, a portaria que
estabelece o período da Matrícula
Web para novos alunos e
transferências de unidades
escolares da rede estadual.
Conforme o documento,
o período de inscrição deve
ocorrer de forma simultânea nas
765 unidades de ensino da rede
estadual, participantes ou não do
processo de Matrícula Web.

Ficou estabelecido no calendário
que as matrículas para as
Unidades de Educação Infantil
(creches) ocorrem nos dias 7 e 8
de janeiro.
Em seguida, no dia 10 e
11 de janeiro, a matrícula começa
apenas para as escolas estaduais
de Cuiabá. Já nos dias 15 e 16 de
janeiro, será a vez das escolas de
Várzea Grande e as do interior de
Mato Grosso.
Vale ressaltar que 358
escolas estão participando do
processo online da matrícula. As

407 restantes não aderiram ao
processo virtual, realizando a
inscrição de forma presencial.
Para realizar a matrícula online,
os pais e/ou responsáveis, que
buscam uma vaga ou
transferência na rede estadual de
ensino, devem efetuar o cadastro
no portal da Matrícula Web 2019.
Essa é a primeira etapa do
processo para a efetivação da
matrícula online, que ocorre em
janeiro. O prazo vai do dia 4 de
dezembro até 16 de janeiro. Ao
efetivar o cadastro, gerado um

FALTA DE NOTAS

Prorrogada etapa de vacinação
contra a aftosa em Mato Grosso

P

refeitura Municipal, por meio
da Secretaria Municipal de
A s s i s t ê n c i a
e
Desenvolvimento Social, em
parceria com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial –
SENAC/MT, realizou na noite da
última quarta-feira (28/11), a
solenidade de entrega de certificados
de conclusão de seis cursos
profissionalizantes.
Os cursos
foram ofertados em parceria entre
Prefeitura Municipal de Araputanga
e SENAC/MT e, foram realizados no
período entre 12 de setembro e 28 de
novembro, beneficiando
aproximadamente 270 munícipes de
Araputanga.
“Nesse ano, ofertamos à
comunidade araputanguense os
cursos de Língua Brasileira de Sinais
– LIBRAS; Noções Básicas das
Rotinas Administrativas; Técnicas

de Operação de Caixa;
Assistente Administrativo;
Depilador e Embelezamento de
Mãos e Pés. Nem mesmo
concluímos esses cursos e já
iniciamos as discussões para ofertar
esses e outros cursos”, disse Valéria
Ramos Neves, Secretária Municipal
de Assistência e Desenvolvimento
Social de Araputanga.
A solenidade de entrega de
certificados contou com a presença
de autoridades políticas, cursistas,
coordenadores do SENAC/MT e
sociedade civil. “Esse foi mais um
trabalho desenvolvido com êxito,
fruto de uma parceria bem-sucedida
com outras instituições legalmente
constituída e que, com certeza,
queremos manter no próximo ano. E,
assim, ofertar mais cursos e
oportunidade para nossa gente”,
frisou Joel Marins de Carvalho,
Foto: Popular on Line

Indea/MT c/ Redação

O

Instituto de Defesa
Agropecuária do Estado
de Mato Grosso
(Indea/MT) prorrogou a venda da
vacina e a vacinação contra a
febre aftosa para até 10 de
dezembro.
A prorrogação se deu
após a solicitação do setor
produtivo, que em razão do
contingenciamento para emissão

de notas fiscais eletrônicas (NFE), devido ao processo de
implantação do novo Datacenter
da Secretaria de Estado de
Fazenda (Sefaz) iniciado na
última sexta-feira (23.11) e
normalizado na quinta-feira
(29.11), refletiu na
comercialização de vacinas
contra a febre aftosa.
Durante a segunda etapa é
Foto: Dayane Santana

Durante a segunda etapa é obrigatória a vacinação

obrigatória a vacinação de
bovinos e bubalinos de até 24
meses de idade. Após a
imunização do rebanho, o
produtor deve fazer a declaração
da vacinação com a contagem dos
animais por idade e sexo,
juntamente da Nota Fiscal da
compra das vacinas e apresentar
no Indea do seu município, até o
dia 10 de dezembro.
Já para as propriedades
localizadas no baixo pantanal
mato-grossense, que nesta etapa é
obrigatória a imunização de todos
os bovinos e bubalinos, de
mamando a caducando, não
houve alteração no prazo,
permanecendo até o dia 15 de
dezembro para vacinar e até o dia
17 de dezembro para comunicar a
vacinação junto ao Indea.
A multa para quem deixar
de vacinar o rebanho dentro do
período da campanha é de 1 UPF
(Unidade Padrão de Fiscal) por
cabeça de gado não vacinado.
O produtor que atrasar a
c o m u n i c a ç ã o f i c a
impossibilitado de emitir a Guia
de Trânsito Animal (GTA) por um
período mínimo de 30 dias.
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BOCA DE FUMO

Estouro de bocas de fumo na periferia de Cáceres comprova além da expansão do
crime de tráfico, as rondas ostensivas das policias e o preço padrão das trouxinhas

Mãe e filha são presas numa
cachanga de droga no Rodeio
Da Redação
Foto: PM/MT

comunicador, etc.
Na sequencia, os policiais
localizaram escondido num matagal

próximo, o traficante Leo
Branco com um menor de 14 anos, e
ambos juntamente com D.J, muamba e

foram pra Del Pol,
comprovando-se que na boca as
trouxinhas eram vendidas por R$ 10,00.

FRONTEIRA

Curso de capacitação no Paraná
aprova oficial do Gefron/Cáceres
Gefron/MT

O

Trafico em familia leva mãe e filha pro xilindró em Cáceres

U

ma mulher identificada à
imprensa apenas pelas iniciais
D.L.S, 46 e sua filha, A.L.S, 27,
foram presas na tarde da última quartafeira (28) em Cáceres, numa quebrada
do bairro Rodeio, onde funcionava a
Boca de Fumo da Lucinha, antro
frequentado por marginais e
desocupados, usuários de entorpecentes
e mocó de receptação de muamba por
drogas.
Conforme a policia, as duas
estariam traficando no local, (Rua do
Mangaval), onde foram apreendida 102
trouxas de substância análoga à pastabase de cocaína, além de, vários
celulares, joias e dinheiro. Tambem
estavam no local, netos da suspeita,
todos, menores de idade, fato que levou
os policiais a entrar em contato com o
Conselho Tutelar, para as devidas
providencias.
Como havia mandado judicial
de busca e apreensão no endereço
citado, devido as suspeitas de tráfico e

denuncias anonimas, os
policiais não tiveram problemas maiores
em suas diligencias e comprovado se
tratar de boca de fumo, as duas foram
detidas e a droga com a muamba,
apreendidas, tudo encaminhado à Del
Pol, onde ambas confessaram o crime,
detalhando inclusive o valor médio das
trouxinhas: R$ 10,00.
Tambem esta semana, quinta
feira, 29/11, a policia civil de Cáceres
estourou uma boca de fumo na Rua
Tramandai, no Bairro Betel, do
traficante conhecido como Léo Branco.
No local, foi apreendido o menor de
iniciais D.J, 17, que perguntado sobre o
paradeiro do Léo Branco, disse que não
sabia, pois ele havia saído. No ointerior
da cachanga, foi encontrado uma porção
grande de ácido bórico dentro do fogão,
utilizado geralmente para mistura na
pasta base de cocaína, além de uma
porção de maconha e vários objetos de
origem duvidosa, como: celulares,
bicicletas, relógios, Dvds, rádio

2° Ten. PM-MT Thiago Ribeiro
de Melo, concluiu com êxito o
1° Curso de Capacitação de
Policiamento de Fronteira (CPFRON),
realizado entre os dias 15/10 à 27/11 do
BPFRON da Policia Militar do Estado
do Paraná. A solenidade ocorreu na tarde
da última terça-feira (27.11), no
auditório da Associação Comercial
Empresarial de Marechal Cândido
Rondon – Acimacar, sendo essa a 1°
Turma do Curso de Capacitação de
Policiamento de Fronteira-CPFron do
Batalhão de Fronteira da Polícia Militar
do Estado do Paraná.
O curso teve duração de cerca
de 45 dias, com atividades de imersão
em Marechal Rondon, visando o
aprimoramento dos policiais com
destaque à atuação na fronteira e no
policiamento em geral. Além de aulas
com diversas disciplinas, os policiais
foram a campo e tiveram instruções de
tiro, salvamento, e operações em
cidades de fronteira e na região. Onde
foi possível apreensão de
drogas,contrabando e outros.
No total foram cerca de 27
policiais dos seguintes estados: Paraná,
Santa Catarina, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, também do país vizinho
Argentina. A solenidade contou com a
presença de diversas autoridades civis e

militares, bem como familiares
dos formandos. Estiveram presentes o
coordenador do curso 1° Ten.Luiz
Eduardo Beiger da Luz e o capitão
Edilson Martins do Prado, ambos do
BPFRON/PMPR.
Também esteve prestigiando o
evento o Ten. Cel José Nildo Silva
Oliveira-Coordenador do Gefron –
Grupo Especial de Segurança de

Fronteira e também o
Coordenador Administrativo do Gefron
– Major Fábio Ricas. “É importante
investir em capacitação aos policiais
militares de maneira que as
competências desses profissionais
sejam ampliadas e aprimoradas a cada
curso que são concluídos com êxito” –
r e s s a l t o u o Te n . C e l . J o s é
Nildo/Coordenador do Gefron.
Foto: BPRron/PR

2° Ten. PM-MT Thiago Ribeiro de Melo, concluiu curso com êxito

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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Para senador eleito Jayme Campos há grande diferença entre arrecadação de
ICMS de MT e MS e alguns produtores estão pagando menos do que deveriam

Assembleia criará fórum para
debater taxação do agronegócio
Assessoria c/ Redação
Foto: Alair Ribeiro

Para AL-MT meta é solucionar o problema, sem afetar a produção

O

presidente da
Assembleia Legislativa,
deputado Eduardo
Botelho, defendeu amplo diálogo
sobre a possível taxação do
agronegócio, assunto que deverá
voltar à pauta no próximo ano.
Para isso, garantiu a formação de
um fórum de estudos para
aprofundar os debates até a
aprovação da melhor proposta
para Mato Grosso. Segundo o
presidente, é preciso solucionar o
problema, mas sem afetar a

produção pujante que impulsiona
a economia estadual.
A defesa de Botelho foi
feita durante a audiência pública,
realizada na tarde de anteontem,
(29), no Plenário das
Deliberações Deputado Renê
Barbour, na ALMT, a pedido do
deputado Wilson Santos, autor do
requerimento do evento que
reuniu diversas autoridades.
“É inevitável encontrar
novas soluções para resolver
problemas crônicos do nosso

e s t a d o . Te m o s a
obrigação de fazer um Mato
Grosso para todos.
Os setores produtivos
contribuem, mas não é o
suficiente, por isso é hora de
quem tem mais contribuir mais,
não de forma impositiva, mas de
forma dialogada, negociada.
E é em virtude disso que
abrimos esta discussão, com
responsabilidade, com seriedade
e, sobretudo, com respeito ao
setor. Vamos criar um fórum de
discussão para aprofundar sobre
o assunto com os representantes”,
afirmou Botelho.
Em seu discurso, Botelho
apresentou a pesquisa da
Produção Agrícola Municipal de
2017, que mostra números
positivos do agronegócio em
Mato Grosso, estado responsável
por 67,1% de toda a produção
nacional de algodão.
Ano que também
produziu mais de 30 milhões de
toneladas de soja, o que
representa 26,59% da produção
nacional, somados a 29,9 milhões
de toneladas de milho. Dessa
forma, Mato Grosso representou
30,64% de toda a quantidade
produzida no Brasil.
Contudo, o estado,
segundo Botelho, precisa se

as desigualdades
regionais, que refletem em
carência de serviços essenciais à
população, que é carente de
saúde, de educação, de estradas,
de pontes, de transporte. “A
arrecadação do estado cresce
todo ano e mesmo assim não
consegue atender as demandas.
Os problemas e as necessidades
crescem muito mais e são
maiores que a arrecadação atual”,
concluiu.
O presidente da
Federação da Agricultura e
Pecuária de Mato Grosso
(Famato), que representa o setor,
Normando Corral, disse que o

“É uma oportunidade que
nos será dada para mostrar o
quanto arrecadamos, o que
representa o agro, o que pagamos,
quais nossas necessidades e as
dificuldades”.
O senador eleito Jayme
Campos criticou a forma de
incentivos destinada ao setor e
destacou que há grande diferença
entre a arrecadação de ICMS
(Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) entre
Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, fato que, segundo ele,
sinaliza que algo está errado e que
alguns produtores estão pagando
menos do que deveriam.

BALANÇO NACIONAL

Duas cidades de MT estão entre
as 100 no ranking de HIV/Aids
G1-MT c/ Redação

C

uiabá e Rondonópolis,
estão entre as 100 cidades
do país com mais casos de
HIV e Aids cada 100 mil
habitantes, de acordo com o
Boletim Epidemiológico da
Secretaria de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde,
ocupando, respectivamente, a 42ª
e 16ª posição no ranking que
considera os casos de 2013 a
2017.
O levantamento é
divulgado anualmente e
apresenta informação sobre os
casos de HIV e de Aids no Brasil e
no período analisado,
Rondonópolis apresentou taxa de
detecção de 61,4 casos e taxa de
mortalidade de 12,3, nos últimos
três anos. Enquanto isso, Cuiabá
registrou 29,7 registros de casos e
mortalidade de 9,1 no mesmo
período.
Os três primeiros lugares
no ranking nacional são ocupados
por cidades do Rio Grande do

Sul. São eles: Rio Grande,
Porto Alegre, Novo Hamburgo.
No Brasil, de 2007 até
junho de 2018, foram notificados
247.975 casos de infecção pelo
HIV em todo o Brasil. A região
Centro-Oeste concentra 8,2% do
total de casos. No período
analisado, o grupo de faixa etária
que tem maioria dos casos tem
entre 20 e 34 anos, com
percentual de 52,6% dos casos.
Com relação à escolaridade, no
mesmo período, verificou-se um
elevado percentual de casos
ignorados (25,6%), o que,
segundo o Ministério da Saúde,
dificulta uma melhor avaliação
dos casos de infecção pelo HIV
relativos a esse item. Já com
relação à raça e cor da pele
autodeclarada, 46,1% dos casos
ocorreram entre brancos e
52,9%entre negros (pretos e
pardos, sendo as proporções
estratificadas 11,4% e 41,5%,
respectivamente).
Foto: JCC/Arquivo

Em Cáceres as campanhas do CTA/DST são periódicas

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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CASTIGO DA SÉRIE C

Time de Lucas vai reencontrar velhos conhecidos que enfrentou em competições
nacionais da terceira e segunda divisões, como os paraenses Remo e Paysandu

Luverdense deverá ficar no
Grupo B do Brasileiro/2019
O.E c/ Redação

Foto: Assessoria

C

om o encerramento da
Série B, no último final
de semana, tendo o
Fortaleza, de Rogério Ceni,
campeão, estão definidos os
rebaixados para a Série C do
ano que vem: Paysandu, Boa
Esporte, Sampaio Correa e
Juventude caíram e se juntarão
aos clubes que permanecerem
na Série C, que será disputada
também pelo Luverdense.
O time de Lucas vai
reencontrar alguns 'velhos
conhecidos' que enfrentou em

competições nacionais
da terceira e segunda divisões
em anos anteriores, dentre eles
os paraenses Remo e
Paysandu, os mineiros Boa
Esporte e Tombense,
os
gaúchos Juventude e Ypiranga,
dentre outros. Agora, a CBF
(Confederação Brasileira de
Futebol) definirá a formula de
disputa da Série C e a formação
dos grupos e a data de início da
competição. O Luverdense
deve ficar no grupo B.
A expectativa é de que

os grupos sejam
formados dessa forma: Grupo
AFerroviário – CE; Treze da
Paraíba- PB; Botafogo –PB;
Imperatriz – MA; Sampaio
Correa- MA; ABC – RN;
Globo – RN; Confiança – SE;
Santa Cruz – PE; Náutico – PE.
Grupo B - Atlético-AC; Remo
– PA; Paysandu – PA; São José
– R S ; Yp i r a n g a – R S ;
J u v e n t u d e – R S ; Vo l t a
Redonda – RJ; Tombense –
MG; Boa Esporte- MG e
Luverdense- MT.

FIGA NO TAPETÃO

Mixto seca Dourado torcendo
pela decisão máxima do TJD
S.N c/ Redação

S

em jogar desde último
dia 4 de novembro,
quando perdeu para o
rival Dom Bosco na última
rodada da primeira fase da
Copa FMF, o Mixto está
otimista em ser integrado
como semifinalista do torneio
seletivo. Maior interessado na
punição ao Cuiabá, acusado de

ter escalado o volante Sávio de
forma irregular na fase
classificação, o Alvinegro da
Vargas não deixou de vibrar,
com a recusa do Tribunal de
Justiça Desportiva (TJD) em
diminuir a pena do jogador,
punido em dois jogos de
suspensão ainda pelo
Campeonato Estadual Sub-19.
Foto: Mixto Net

Mixto quer pena máxima para ficar com a vaga do Cuia
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A decisão de manter a
punição é um indício de que
Sávio não poderia ter
participado de jogos e muito
menos relacionado para os
compromissos válidos pela
Copinha.
Neste caso, o TJD
voltou a se reunir ontem, agora
para julgar o pedido de
penalização ao Cuiabá, dono
da melhor campanha na
primeira fase com 18 pontos
somados em seis jogos
disputados – campanha 100%
de aproveitamento, mas o
resultado ainda não havia sido
oficializado até o fechamento
destaedição.
A c u s a d o r d a
irregularidade, o Alvinegro da
Vargas espera que o 'Dourado'
seja punido com a perda de
todos os pontos como ocorreu
na queda do Poconé Esporte
Clube (PEC) que, em caso
idêntico, sofreu uma dura
pena, perdendo nada menos do
que menos 30 pontos na tabela
de classificação do
Campeonato Mato-grossense
deste ano.

Verdão de Lucas continua sua via sacra para voltar a série B
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************************
Fim de semana especial para o amigo de
longas datas Elson Pires, que celebra mais um
ano de existência recebendo dos familiares e
amigos o abraço e votos de felicidades. Que
Deus sempre guie seus caminhos e que
continue sendo essa pessoa iluminada que é.
Muito amor, paz e saúde nesse novo ano.
Parabéns!!!

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua continua em Virgem,
recebe um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
mudanças positivas em
projetos de trabalho. O dia
pode ser trabalhoso, mas não tenso e você
vai poder solucionar problemas que vem
tirando seu sossego há dias. Saúde em boa
fase.

A Lua continua em Virgem,
recebe um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento em projetos de
m é d i o p r a z o ,
especialmente se estiver envolvido com
importação e exportação. O momento é
ótimo para viagens internacionais e
contato com estrangeiros.

A Lua continua em Virgem,
recebe um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento na vida social e
mudanças positivas em um
romance, caso esteja envolvido com
alguém. Se estiver só, procure sair e
divertir-se, pois alguma coisa pode mudar
para muito melhor em sua vida.

A Lua continua em Virgem,
recebe um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de maior
envolvimento com projetos
em equipe. Uma equipe de
trabalho pode ser renovada. O momento
é ótimo para novos contatos comerciais
com grandes empresas, clubes e/ou
instituições.

A Lua continua em Virgem,
recebe um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de maior
envolvimento com assuntos
que envolvem sua vida
doméstica e relacionamentos familiares.
O momento pode envolver a decisão de
mudar-se de casa ou de começar uma boa
reforma.

A Lua continua em
Virgem, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas
em projetos profissionais e planos de
negócios. O momento pode envolver a
retomada de um antigo caminho
profissional. Uma promoção pode estar
a caminho.

A Lua continua em Virgem,
recebe um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de boa
comunicação e decisões
importantes em reuniões de negócios e
acordos. Um projeto pode ser aprovado e
resultar rapidamente em um novo
contrato. Dia ótimo para uma viagem
rápida.

A Lua continua em Virgem,
recebe um ótimo aspecto
de Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento em projetos de
médio prazo, especialmente se estiver
envolvido com importação e exportação.
O momento é ótimo para viagens
internacionais e contato com
estrangeiros.

A Lua continua em Virgem,
recebe um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento positivo em sua
vida material e financeira. O
momento pode indicar a retomada de um
projeto ou contrato que envolve o
aumento de seus rendimentos. Bom para
novos investimentos.

A Lua continua em Virgem,
recebe um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de aprofundar suas emoções.
O momento é ótimo também para a
negociação de uma sociedade ou parceria
financeira, especialmente se estiver
envolvida uma grande soma de dinheiro.

A Lua continua em seu
signo, recebe um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de sentimentos intensos
e aprofundamento emocional, que
resultam em algumas mudanças
positivas nos relacionamentos e no
trabalho. Momento de interiorização e
reflexão.

A Lua continua em Virgem,
recebe um ótimo aspecto de
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de amigos.
Relacionamentos, pessoais e/ou
profissionais, passam por um processo de
renovação e transformação. Bom para
firmar novas parcerias.

Um click super fofo a pequena Luiza, filha do colunável
casal Dr. Geraldo Fidélis e Fernanda Gattass, ela que
encanta com seu jeitinho meigo. Beijinhos!!!

Linda, elegante e acima de tudo competente.
Hoje nosso destaque VIP é endereçado a
advogada Josimeire Santos, que cativa a todos
com seu jeito de ser. Sucessos sempre!!!

Família linda e feliz a do nosso amigo Erze Souza, com
sua esposa Ryvia Sodré e o herdeiro Juninho, que merece
nosso carinho e respeito. Bom fim de semana.

