ANO 56 - Nº 10.276
CÁCERES-MT, QUARTA-FEIRA 18 DE ABRIL DE 2018

AGRAVO INEPTO

Recurso de agravo tentou modificar o Julgamento Singular que avaliou a Tomada de Contas Ordinária, onde foi constatado sobre-preço na licitação, mas foi negado

Mantida pelo TCE decisão contra
ex-gestor do legislativo de Cáceres
Foto: MTD

O Tribunal de Contas de Mato Grosso manteve inalterada a
decisão singular quando do julgamento de tomada de contas que constatou
falhas em processo licitatório do legislativo de Cáceres. O ex-presidente
vereador Alvasir Ferreira de Alencar, protocolou no TCE um recurso de
agravo com intuito de reformar a decisão, mas ficou verificada a
inocorrência do alegado erro material. Página 03

VINGANÇA FATAL

Denunciou ladrões de gado
e apareceu morto amarrado
Foto: Reprodução

Relatora conselheira interina do TCE Jaqueline Jacobsen

POSSE DO NOVO CHEFE

Novo comandante assume
policia federal de Cáceres
Foto: TJ/MT

O Departamento de
Policia Federal de Cáceres,
terá a partir de hoje, novo
comandante, com a posse
do delegado Adair
Gregório, que assume a
função em solenidade que
acontece a partir das 14h30
no Circulo Militar. A posse
do novo delegado chefe da
PF em Cáceres será
coordenada pelo
Superintendente Regional
da PFMato Grosso,
Áderson Vieira Leite.
Página 03

Vitima Elói Duarte teve seu corpo amarrado em uma árvore

O pecuarista idoso Elói Pereira Duarte que havia denunciado, na
semana passada, o abate clandestino de gados em sua propriedade foi
encontrado morto amarrado em uma árvore na madrugada do último
domingo (15) nos fundos da fazenda em Poxoréu, onde criava gados há
mais de 20 anos. Página 04

CADASTROS & CURSOS

Parceria SINE Cáceres/Cometa
objetiva qualificar empregados
Página 03
PODEROSO

Fiorino de tráfico deve
rodar na saúde pública

Delegado Adair Gregório, experiência internacional

Página 04

QUATRIÊNIO 2018/2021

Vice prestigia a posse de
novos membros do CMAE
Foto: Assessoria

A Vice- Prefeita de Cáceres, Eliene
Liberato Dias, empossou na tarde da última
segunda-feira (16), 14 novos membros para
compor o Conselho Municipal de
Alimentação Escolar – CMAE para o
quadriênio 2018/2021. Dos 14 membros
empossados, sete são titulares e sete
suplentes e representam o poder executivo,
trabalhadores da educação, pais de alunos e
entidades civis organizadas.

JORNALISMO

Canal Futura firma
convenio com Unemat
Página 05

Página 04
Eliene disse esperar contar com o apoio da equipe
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Inflação, ou, Infração?
Com certeza, cara de pau de
políticos não pega cupim devido ao uso de
óleo de peroba diário, que os botecos da
vida só servem para disfarçar e perfumar as
latas sujas dos malandros gravatinhas
empoderados, nos palácios de Brasília e
similares da maioria das unidades capitais
do reino tupiniquim. Veja o desplante, a
ousadia, a pachorra e a ironia do presidente
do Banco Central, Ilan Goldfajn,
afirmando na semana passada ao seu chefe,
idem cara de pau ministro Meirelles, que a
inflação já se encontra em direção à meta
em 2018; e que o BC tem tomado as
providências para que a inflação atinja as
metas estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional, de 4,5% em 2018,
uma media inferior a 0,4% ao mês.
E olha que a expectativa furada do
tal Banco Central estima que a inflação,
medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, o tal IPCA, deve ser
menos ainda, algo em torno de 3,8% neste
ano. Mas a realidade desmascara os
economeses que recebem um salário
mínimo por dia, para manipular mentiras
em seus gabinetes.
Veja só, a cesta básica em Cuiabá,
(leia-se também Cáceres) já acumula alta
de 5,8% nos três primeiros meses de 2018,
segundo dados do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
A pesquisa do Dieese mostrou que
a cesta básica em Cuiabá custa R$ 398,00 e
para levar todos os itens, os cuiabanos
precisam trabalham 91 horas e 55 minutos,
ou seja, quase a metade do mês para se
manter ativo, alimentado, e em condições
de continuar trabalhando. Não se computa
claro, as contas de água, luz, telefone,
aluguel e ou prestação da casa própria,

BOM DIA, AMIGO!
No dia 20 de Julho, comemora-se
oficialmente o dia do amigo, uma data
para ser celebrada bem juntinho das
pessoas fiéis, e, realmente significantes
em nossa vida. No Dia 18 de Abril
também se comemora, de maneira
popular, o Dia do Amigo no Brasil.
Estando perto ou longe, não importa um
amigo de verdade é para toda a vida, por
isso vamos destacar a grande diferença
que faz na nossa vida poder contar com
nossos amigos.
FORO NA GAVETA
Após quatro meses parada na Câmara
dos Deputados, a proposta de emenda à
Constituição que limita o foro
privilegiado a apenas algumas
autoridades corre o risco de ser
engavetada sem sequer ser discutida pela
comissão especial. O texto já foi
aprovado no Senado e passou pela
Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara. O passo seguinte seria a
tramitação na comissão especial criada
em dezembro pelo presidente Rodrigo
Maia. No entanto, à espera das
indicações dos membros pelos partidos,
o colegiado não foi sequer instalado.
DEVOLVER BERERÉ
O Ministério Público Federal notificou o
Governo de Mato Grosso a ressarcir
quase R$ 5 milhões em recursos da
União que foram bloqueados para o
pagamento de dívidas do Estado. O
recurso se destinava à obra do novo
Hospital Universitário Júlio Müller. De
acordo com a Recomendação, o total do
montante bloqueado judicialmente na
conta convênio foi de R$ 9.415.347,92,
sendo que foi realizado o ressarcimento
de R$ 7.581.789,36. Destes, R$
7.077.764,32 são referentes ao valor
principal, e R$ 504.025.04 são referentes
a rendimentos de juros pela Secretaria de
Estado de Fazenda.
MUTIRÃO/VILA
O Juízo da 25ª Zona Eleitoral realizará de
hoje, 18 a 20 deste mês, um mutirão de
atendimento no município de Vila Bela
da Santíssima Trindade. O mutirão será
realizado na Escola Estadual Verena
Leite de Brito das 8h00 às 11h00 e das
13h00 às 17h00 e atenderá,
exclusivamente, os alunos da instituição
de ensino. A expectativa é beneficiar
cerca de 200 estudantes. Durante o
mutirão serão oferecidos serviços de
alistamento (1º via do título),
transferência, segunda via e revisão dos
dados cadastrais.
DOCUMENTOS
No ato do atendimento, o estudante deve
apresentar um documento oficial com
foto e comprovante de residência. Este
último pode ser suprido com a
apresentação de declaração expedida
pela escola e assinada pelo responsável
da instituição de ensino. Neste
documento deve constar a informação de
que o aluno se encontra matriculado, a
data do início do vínculo com a
instituição e o endereço declarado pelo
aluno ou responsável no ato da matrícula.

eventuais remédios de farmácia, (o
postinho quase nada tem), roupas do
brechó e se for quebra santo, os 10% da
igreja, que isso é cobrado religiosamente.
Só pra ilustrar por baixo, quanto custava o
mata-fome da Filó em dezembro de 2017?
Resposta: R$ 6,50 o Peéfe, em janeiro de
2018, R$ 7,50 o mesmo Peéfe, reajuste:
algo em torno de 15%; Errado ela? Claro,
que não, é preciso embutir o aumento do
gás liquefeito de petróleo; a energia
elétrica; os aumentos da matéria prima
(alimentos), somados entre si e divididos,
algo em torno de 15% no primeiro
trimestre deste ano.
Então, truco, deu empate, menos
pra gente, que teve o salário mínimo na
base dos 2,9% do governo e a mesma
merreca de 0,40%/mês na poupança, isso
quem tem uma sobrinha pra poupar. O caso

do prato feito, conhecido P.F que prende a
gente pelo preço, é apenas uma das muitas
infrações economistas do patropi, que
trocou o R pelo L como diz o Cebolinha, já
que não é nenhum segredo, que o governo
acobertado a preço milionário pela grande
mídia manipula não apenas a inflação;
reincidindo em outras infrações, contra a
cidadania do povo, tripé torto do Estado.
A menos que se tenha mudado o
conceito estatal, ele ainda é território,
soberania e povo, ...Cadê o Povo? Procura
por aí, Diógenes, que além do local de
trabalho semi-escravo urbano e rural, em
outubro ele é encontrado nas seções das
zonas votando em corruptos.
É como se diz pelai, pobre, amigo,
neste país de desigualdades, é igual papel
higiênico, quando sai do rolo, entra mesmo
é onde o distinto pensou, Bom Dia!

Viajando por Páginas
Nesta quarta feira, amiguinhos e
amiguinhas, quem já foi professora,
começa o bate papo assim, não é? Nem
adianta me chamar de tia, porque sou já
há alguns anos, e, de dois gatões e uma
gatinha e de leitura infantil, a Tia aqui
conhece muito bem, até mesmo pela
feliz e proveitosa infância dos anos 80,
quando a gente lia de didáticos a gibis e
revistinhas.
Vestíamos roupas de todas as
cores e misturávamos padrões com
outros padrões, usávamos os cabelos
volumosos para os lados, as mamães e
titias, faziam permanente para ripar o
cabelo para cima. Os mauricinhos,
usavam gel no cabelo, que ficava todo
pastoso. Peraí, a gente começou a falar
de leitura e entrou em costumes de
época, mas o preâmbulo tem
justificativa, porque, hoje é o Dia
Nacional do Livro Infantil, uma data que
não foi escolhida ao acaso e sim, uma
justa homenagem a Monteiro Lobato,
escritor que, como poucos, dedicou-se à
literatura infantil no Brasil.

No primário, nossa turma se
deliciava com as aventuras da boneca
Emília, da Narizinho, do Visconde de
Sabugosa, da Tia Nastácia, ah, a Dona
Benta, o Pedrinho, o Saci, a Cuca, muitas
atrações que ajudavam a descontrair das
aulas de matemática. E quando
terminamos o ginásio, hora de pensar no
ensino médio, aqueles tempos, não
existia Enem e nem mais nada, a curtição
nos fins de tarde era trocar gibis, o da
Bolota, que contava as aventuras de uma
menina que estava sempre pensando em
comer; da Brotoeja, que contava
historinhas daquela menina que só usava
vestidos com bolinhas pretas;... e quem,
daquele tempo que não se lembra do
Brucutu, herói das cavernas que até
virou música do Roberto Carlos? Tinha
também, os gibis do Mandrake criado
por Lee Falk, que apesar de ser bem
antigo, fazia a gente viajar pelas mágicas
do ilusionista que estava sempre
acompanhado de sua noiva Narda e do
gigante africano Lothar.
Na mesma época, o Riquinho,

EXPEDIENTE

Administração, Redação e Oficina

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Anos

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

***___Rosane Michelis – Jornalista,
bacharel em Geografia e Pós em
Turismo.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

55

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

garoto mais rico do Mundo; a Luiza a
boa bruxinha; a Vaca Voadora e o amigo
Gasparzinho, o Fantasminha Camarada;
a Revista Recreio, que tinha um brinde
na capa. Isso sem falar, claro, nos gibis
Disney, na Turma da Mônica e mais
adolescente, a Revista Atrevida.
Todo este babado pra registrar
neste 18 de abril, o Dia Nacional do
Livro Infantil, que foi instituído em
2002, ano em que foi criada a Lei
10.402/02, registrando a data de
nascimento de Monteiro Lobato como o
dia oficial da literatura infanto-juvenil.
Lobato foi o precursor da leitura entre os
baixinhos e mesmo com os esquemas
virtuais da globalização, os tais
download ou leitura on-line nos
formatos PDF, ePub, Plain text, DAISY,
ePub, MOBI e DjVu, a criançada não lê
sequer um livro por ano, infelizmente.

Rosane Michels - Editora
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NOVO CHEFE

Com experiência internacional, delegado que assume hoje a chefia da Policia Federal em Cáceres defende a instalação de base aérea na região de fronteira

Delegado Gregório assume hoje
o comando do DPF em Cáceres

Da Redação

Foto: TJ-MT

Parque Estadual da Serra de
Santa Bárbara, em Pontes e
Lacerda, quando foram
apreendidos 3 fuzis, 1
Metralhadora, 4 espingardas e
403 munições de diversos
calibres, além de apetrechos para
o tráfico de cocaína.
Como experiência

internacional, o delegado Adair
Gregório participou de 18 a 31 de
outubro de 2015 de um curso
intensivo sobre seres humanos na
Escuela Ibero-americana de
Policia (Iberpol) em Santa Cruz
de La Sierra, sobre as novas
ferramentas de abordagens para a
problemática de segurança.

CAPACITAÇÃO

Assessoria

A

Delegado federal Adair Gregório comandará a chefia da PF

N

esta quarta feira, 18, o
delegado federal Adair
Gregório lotado em
Cáceres, assume o comando do
Departamento de Policia Federal,
em solenidade que acontece a
partir das 14h30 no Clube Militar,
solenidade que será coordenada
pelo Superintendente Regional

da Policia federal em Mato
Grosso, Áderson Vieira Leite.
Experiente policial, Adair
Gregório milita no DPF de
Cáceres já há alguns anos,
comandando a repressão ao
tráfico de drogas e armas na
fronteira com a Bolívia, inclusive
árduo defensor da instalação de

uma base aérea na região
fronteiriça. Conforme ele,
somente o investimento na
prevenção pode mudar a cultura
do tráfico e ajudar a comunidade
local.
Destaque de suas
operações, dentre outras de
realce, a realizada em 2015 o

SOBRE-PREÇO

TCE confirma penalidades para
ex-gestor da câmara de Cáceres

Secretaria de Assistência
Social, através do SINE
(Sistema Nacional de
Emprego) de Cáceres, realizou
uma parceria com o Instituto
Cometa para oferecer cursos de
informática e secretariado para os
cidadãos que estão a procura de
emprego no município.
O gerente da unidade do
SINE de Cáceres, Mauro
Vasconcelos, explica como vai
funcionar a parceria. “Nós
percebemos que uma grande
parte dos candidatos às vagas que
nós temos aqui no SINE, não
tinham a qualificação
profissional e por isso acabavam
perdendo oportunidades de
emprego. Agora quando formos

realizar o cadastro das pessoas
aqui no SINE, já vamos ver a
necessidade da realização dos
cursos ofertados e vamos
encaminhar os usuários para
fazer o curso no instituto
cometa.”
Ainda segundo
Vasconcelos, diariamente são
cadastradas novas vagas de
emprego no SINE. “Nós sempre
estamos com novas vagas abertas
aqui no SINE e é importante que
as pessoas que estão procurando
emprego venham e façam o
cadastro aqui com a gente.
O SINE de Cáceres fica
na Rua Boa Vista 350 e atende das
7h30 às 11h30 e das 13h30 às
17h30 de segunda a sexta.
Foto: Divulgação

Assessoria TCE

M

antida inalterada a
decisão singular do
Tribunal de Contas de
Mato Grosso quando do
julgamento de tomada de contas
que constatou falhas em processo
licitatório da Câmara Municipal
de Cáceres.
O ex-presidente do Poder
legislativo, vereador Alvasir
Ferreira de Alencar, protocolou
no TCE um recurso de agravo
com intuito de reformar a decisão
que não admitiu o pedido de

rescisão contra o Acórdão
61/2017-TP.
O processo foi julgado na
sessão plenária do dia 10/4 e
relatado pela conselheiro interino
Jaqueline Jacobsen.
O recurso de agravo
tentou modificar o Julgamento
Singular (nº 61/2017), que
avaliou a Tomada de Contas
Ordinária, onde foi constatado
sobre-preço na licitação (convite
05/2013), uma vez que o
orçamento apresentado pelo
Foto: Arquivo

Supermercado Modesto,
vencedor do certame, não foi a
proposta mais vantajosa, pois dos
32 itens licitados, houve
desvantagem em 13, conforme
demonstrado pela equipe de
auditoria que avaliou as
informações na Tomada de
Contas Especial.
A relatora verificou que
não ocorreu o alegado erro
material e manteve inalterados os
termos da decisão que julgou
irregulares as contas referentes ao
contrato 04/2013, com restituição
de valores ao erário e aplicação de
multas.

Gerente da unidade SINE/Cáceres Mauro Vasconcelos

Decisão do TCE contestou agravo que argüia erro material
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ALIMENTAÇÃO

Dos 14 empossados, sete são titulares e sete suplentes e representam o poder executivo, trabalhadores da educação, pais de alunos e entidades civis organizadas

Membros do CMAE são
empossados em Cáceres
Assessoria

Foto Esdras Crepaldi

A

Vi c e - P r e f e i t a d e
Cáceres, Eliene Liberato
Dias, empossou na tarde
da última segunda-feira (16), 14
novos membros para compor o
Conselho Municipal de
Alimentação Escolar – CMAE
para o quadriênio 2018/2021. A
posse aconteceu na sede do
Conselho Municipal de
Educação, e contou com a
presença do presidente do órgão
Luiz Aurélio Alves.
O Conselho é um órgão
deliberativo, fiscalizador e de
assessoramento com objetivo de
acompanhar e monitorar os
recursos financeiros advindos do
PNAE – Programa Nacional de
Alimentação Escolar.
Eliene, que responde pela
pasta da educação municipal
agradeceu as pessoas que se
colocaram a disposição de
participar do conselho e falou da
importância do trabalho que irão
desenvolver garantindo que se
apliquem os recursos de forma a
gerar benefícios à comunidade.
“Em nome do Prefeito Francis
agradeço o compromisso de
vocês em aceitarem esse desafio e
por doarem um pouco do tempo
de cada um no monitoramento da
aplicação dos recursos e na
qualidade da merenda dos nossos
alunos. Quero contar com o
apoio de vocês”, solicitou Eliene.

recursos federais destinados à
merenda escolar, da garantia das
boas práticas sanitárias e da
higiene dos alimentos nas
instituições de ensino e a análise
de ações, que incluem desde a
produção dos alimentos até a
prestação de contas dos gastos
relacionados ao assunto.

Após a posse os
conselheiros elegeram a nova
diretoria, ficando assim
constituída: Presidente Mirelle da
Rosa Marques de Souza, vicepresidente Liamara Rodrigues da
Silva e como secretário, Vinícius
Almendros Fraga.

DOSE DE REFORÇO

Veículo apreendido com drogas é
cedido para a Secretária de Saúde
Assessoria c/ Redação

A

Vice Eliene Liberato comanda posse do conselho municipal

Dos 14 membros
empossados, sete são titulares e
sete suplentes e representam o
poder executivo, trabalhadores da
educação, pais de alunos e
entidades civis organizadas.
Compõem o Conselho
representando o poder executivo
Benice Benedita de Oliveira e
Alice Sumitani Santos, como
trabalhadores da Educação
Liamara Rodrigues da Silva e
Lousilene Couto da Costa, no
segmento de pais de alunos Ana

Paula Barbosa, Cláudia Regonhe
Maraia, Mirelle da Rosa Marques
de Souza e Kamila Abril de
Azevedo e como membros de
entidades civis organizadas
Edelilson Ricardo de Souza
Soares, Vinícius Almendros
Fraga, Alexandre Brailowisk
Fernandes e Ciro Ângelo Franco.
Segundo a coordenadora
da merenda escolar, Ana Maria
(Naná) Coelho Carducci, os
conselheiros a partir de hoje tem a
função pela fiscalização dos

Secretaria Municipal de
Saúde de Pontes e
Lacerda foi beneficiada
com um veículo modelo Fiorino,
que colaborará intensamente na
realização dos trabalhos da pasta.
O carro foi apreendido
com entorpecentes e estava
parado no pátio do CISC – Centro
Integrado de Segurança e
Cidadania.
Sem nenhum custo aos
cofres públicos municipais, o
veículo foi cautelado pela Justiça
de Pontes e Lacerda. A entrega da
Fiorino aconteceu na semana
passada, ao Secretario Municipal
d e S a ú d e , S r. Va l m o r. N a
oportunidade, Jhonatan, que é
coordenador das ambulâncias

disse que o veículo será utilizado
no transporte de oxigênio até as
casas dos pacientes que
necessitam destes atendimentos.
O vereador Rogério Lero
Lero (PV) fez a solicitação, junto
a Policia Civil, na pessoa do
Delegado Municipal Dr. Carlos
Bock. A Secretaria Municipal de
Saúde agradeceu o empenho do
vereador e a união dos poderes na
aquisição deste importante
veículo.
A articulação para que o
veículo pudesse ficar a
disposição da Secretaria de Saúde
aconteceu quando Clebio Ramos
era coordenador, tendo procurado
o vereador e desde então se
iniciou todo o procedimento.
Foto: Assessoria

AMARRADO EM ÁRVORE

Pecuarista é encontrado morto
após denunciar abate de gado
PJC/MT c/ Redação

O

pecuarista idoso Elói
Pereira Duarte, 77, que
havia denunciado, na
semana passada, o abate clandestino
de gados em sua propriedade foi
encontrado morto amarrado em uma
árvore na madrugada do último
domingo (15) nos fundos da fazenda

em Poxoréu, onde criava gados há
mais de 20 anos.
A vitima morava na cidade
com a família e costumava ir sempre
à fazenda, onde foi assassinado e
teve seu corpo amarrado em uma
árvore nos fundos da sede.
O corpo dele estava com
Foto: PJC/MT

Pecuarista Elói Pereira Duarte, assassinado em sua fazenda

sinais de vários golpes na cabeça e a
policia suspeita que os criminosos
tenham usado um pedaço de madeira
pra matá-lo.
As primeiras informações
apontam que os criminosos que já
vinham abatendo gado na fazenda do
pecuarista às escondidas e a primeira
linha de investigação da polícia, é
que tenham cometido o crime
justamente no momento em que a
vítima chegava na fazenda.
Na semana anterior, o
pecuarista esteve na policia para
registrar boletim de ocorrência,
denunciando a prática de abate
clandestino que teria passado a ser
freqüente na fazenda.
A polícia trabalha com a
hipótese de que Elói tenha flagrado,
no sábado (14), o abate no local e
acabou sendo executado. Latas de
cerveja foram recolhidas na fazenda
por investigadores. A partir delas, a
polícia deve ter impressões digitais
que poderão ajudar nas
investigações. A previsão é de que o
inquérito seja concluído em 30 dias,
podendo ser prorrogado por mais 30
dias.

Cáceres-MT, quarta-feira 18 de abril de 2018

Fiorino será usado no transporte de oxigênio aos pacientes
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ABATE CLANDESTINO

Notificados tem prazo de 10 dias para apresentar notas fiscais de entrada e relatórios da saída de carne bovina e suína e origem lícita do comercializado

MP notifica comercio que vendia
carne bovina suspeita em Jauru
Assessoria c/ Redação
Foto: Ilustrativa

produtos de procedência
clandestina, sem inspeção
sanitária.
O promotor de Justiça
Daniel Luiz dos Santos fixou
prazo de dez dias para que os
notificados informem acerca da
implementação das
recomendações e apresentem as
notas fiscais de entrada, bem
como relatórios demonstrativos
da saída de carne bovina e suína,
no período de novembro de 2016
a fevereiro de 2017,
demonstrando a origem lícita de
toda a carne adquirida e
comercializada em seus
respectivos estabelecimentos.
A recomendação é para
que o comércio varejista e
atacadista – mercados, açougues,
restaurantes, lanchonetes, bares e

quaisquer outras empresas
comerciais – observem as normas
de fiscalização e sanitárias
referentes ao comércio de carne,
visando a regularidade do
consumo e comércio de referido
produto, de modo que sejam
preservados a saúde e segurança
dos consumidores.
A medida destaca ainda a
proibição do consumo de carne
fresca que não tenha sido abatida
em matadouros licenciados pela
Prefeitura, conforme disposto no
art. 86, V, do Código Sanitário do
Município de Jauru.
O descumprimento da
recomendação implica na
adoção, pelo Ministério Público,
das medidas legais, cíveis e
criminais necessárias a fim de
assegurar a sua implementação.

NA MADRUGADA

Medida proíbe venda de carne sem procedência legal

Ladrões arrombam mercado
no centro de Quatro Marcos

O
O
Jornalismo da Unemat firma
convenio com Canal Futura
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso,
por meio da Promotoria

de Justiça de Jauru, notificou oito o r i g e m a n i m a l ( c a r n e s e
e s t a b e l e c i m e n t o s q u e derivados) para que se abstenham
comercializam produtos de de adquirir e comercializar

INTERCÂMBIOS

Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

Aula de jornalismo na Unemat em Tangará da Serra

N

esta quarta-feira (18), a
Universidade do Estado
de Mato Grosso
(Unemat) e o Canal Futura, da
Fundação Roberto Marinho,
formalizarão um acordo de
cooperação e outras ações de
natureza educativa. Esta será a
primeira parceria entre o Canal
Futura e uma Instituição de
Ensino Superior (IES) em Mato
Grosso.O evento será realizado

no campus de Tangará da Serra,
onde a Instituição oferta o curso
de Jornalismo. O convênio
permitirá projetos educativos e
culturais com toda a
Universidade. A parceria também
prevê uma frente de trabalho com
o curso de Jornalismo, com os
cursos de licenciatura, a pesquisa
e a extensão. Também estão
previstos intercâmbios para os
alunos com o Canal Futura.

A diretora de Mobilização
e Produção do Canal Futura, Ana
Paula Brandão, e o gestor de
relacionamento com as
universidades parceiras do Canal
Futura, Acácio Jacinto, virão a
Tangará da Serra para formalizar
o acordo e conhecer as
instalações do campus e o
município. O evento será aberto à
comunidade acadêmica e à
sociedade.
Atualmente, o Canal
Futura alcança 90 milhões de
expectadores no Brasil com um
público fiel de cerca de 40
milhões. Entre o público estão 2
milhões de educadores. A reitora
da Unemat, Ana Di Renzo
acredita que a parceria será uma
grande oportunidade para a
universidade mostrar
nacionalmente a produção da
comunidade acadêmica por meio
de projetos de pesquisa e
extensão.
O acordo ainda amplia e
reforça o conhecimento da
comunidade interna e externa da
Unemat e divulga o estado de
Mato Grosso por meio de seus
trabalhos.

F.A/PM c/ Redação

Supermercado São José,
localizado em São José
dos Quatro Marcos,
localizado de frente para Praça
Pública, tendo à sua direita, a
Igreja Matriz da Cidade, foi
vítima, de furto, durante a
madrugada de domingo último,
para a segunda feira, crime
constatado pela vitima ao
amanhecer.
Nas proximidades, há
vida noturna, com grande
movimentação popular;
funcionam nas imediações,
lanchonetes, vendedores de
lanche, sorveteria, entre outros,
mas tais atividades não têm
impedido a ação de ladrões.
Prontamente a bronca foi
comunicada à Policia Militar.
Enquanto a ocorrência de
arrombamento e furto estava
sendo registrada, na Delegacia de
Polícia Civil populares avisaram

que havia uma motocicleta com
carretinha, aparentemente
abandonada, à Rua Duque de
Caixas, no Bairro Zeferino II e
que dentro dela, chinelos novos.
Prosseguindo nas
diligencias, em atenção ao
comunicado de populares, os
policiais, recolheram a moto com
a carretinha e parte dos chinelos
furtados, para investigar pistas
dos ladrões. No estabelecimento
comercial, ficou apurado que os
larápios tinham arrombado a
porta da frente, supostamente
com pé de cabra.
Do interior do
Supermercado ladrões levaram
várias mercadorias, entre elas,
chinelos e bebidas. O Boletim de
Ocorrências registrou ainda que,
os caixas foram violados; os
criminosos levaram R$600,00
em espécie. Por enquanto
ninguém foi preso.
Foto: PM/MT

Carretinha do mercado foi abandonada pelos ladrões

Cáceres-MT, quarta-feira 18 de abril de 2018

GERAL

06

TROPA ORGANIZADA

Traficantes envolvidos em roubos de Hilux, um premiado em Minas Gerais e escondido em VG, usavam casa para comercializar drogas, inclusive dellivery

Bando de mulas flagrado com
quase meia arroba de cocaína
PM/MT c/ Redação
Foto: PM-MT

Droga e demais muambas apreendidas no mocó
partir de um casal que apoio ao roubo de uma Hilux no
estava comercializando dia 14 deste mês.
Com o bando foram
droga na própria casa, no
bairro São Mateus, em Várzea apreendidos, às 20h30 de
Grande, a Polícia Militar do 4º anteontem, (16), 6,2 kg de basta
Batalhão conseguiu prender base, 363 gramas de cocaína e
outros três indivíduos, um deles 179,4 gramas de pasta base, já
com mandados de prisão em distribuídas em porções. No
aberto pelo Tribunal de Justiça de momento da abordagem, um dos
Minas Gerais; e outro, que deu entregadores de droga enviou

A

mensagem no celular do
proprietário da casa dizendo que
estavam a caminho para pegar o
pedido, que foram recepcionados
pelos policiais.
Uma denúncia anônima
informou que a casa era usada
para comércio de droga. Quando
a polícia chegou nas
proximidades do endereço
descrito já visualizou atitudes
suspeitas. A moradora Leidiane
de Oliveira Souza, 21,
arremessou para dentro da casa
uma sacola plástica com pasta
base de cocaína assim que viu a
viatura de polícia. Num dos
cômodos (despensa), foi
encontrado um pedaço médio da
mesma droga e em uma bolsa
dourada, R$ 206 em notas
trocadas, além de uma balança de
precisão.
Fabio Henrique Martins
Lemos, 27, marido de Leidiane
também estava na casa e durante a
abordagem policial recebeu uma
mensagem de texto no celular de

uma pessoa que também
comercializa droga e teria
encomendado 100 g de basta base
de cocaína ao custo de R$ 950,00,
e avisava que estaria indo para a
residência buscar. Tratava-se de
John Carlos Lemos da Silva, 25,
irmão de Fábio, que atuava como
entregador.
Os policiais aguardaram
no interior da residência a entrega
do pedido e não demorou muito
para chegar um veículo HB 20
branco conduzido por Ricardo
Moura Borges, 26, e com John
como passageiro. Na abordagem
foi encontrada na roupa íntima de
John uma porção grande de pasta
base de cocaína, que segundo ele,
teria pego com o suspeito Eder
Souza Carvalho, 39, no bairro
Jardim Primavera, em Várzea
Grande, e Ricardo confirmou o
fato.
A equipe se deslocou até a
residência do suspeito citado e
em buscas no veículo Gol branco

encontrou uma porção grande de
pasta base de cocaína, um pedaço
de cano plástico envolvido em
fita isolante preta simulando ser
uma arma de fogo. O Gol branco
citado, com Eder ao volante, deu
apoio ao roubo de uma Touyota
Hilux branca na quinta-feira
(12.04), conforme Boletim de
Ocorrência nº 2018.119472. Na
ocasião ele conseguiu fugir da
polícia.
Éder e Ricardo tentaram
resistir à prisão, correram, mas
foram detidos. Além disso, pesam
sobre Éder dois mandados de
prisão em aberto de nº 184545975.2005.8.13.0223.0033 do
Tribunal de Justiça de Minas
Gerais. Os suspeitos, a droga, o
dinheiro, quatro aparelhos de
celulares e uma munição 762,
foram encaminhados para a
Central de Flagrantes. Além dos
três veículos: um Palio, um HB
20 e o Gol G4m todos de cor
branca.

VELHO TARADO

Sexagenário preso acusado
de violentar netas da amásia

Da Redação

U

m individuo idoso de 64
anos, amasiado com uma
sujeita mãe de duas filhas
menores, foi preso pela Polícia
Civil, em Mirassol D'Oeste.
suspeito de abusos sexual contra
as netas de sua companheira, de 9
a 13 anos.
O suspeito J.N. teve o
mandado de prisão cumprido na
última segunda-feira (16) e já está
atrás das grades.
Conforme o delegado,
G u t e m b e rg d e L u c e n a , a
denúncia chegou à unidade por
meio do Conselho Tutelar da

cidade. ”As crianças foram
ouvidas na Delegacia de Polícia,
relatando que o companheiro da
avó praticava atos libidinosos
com elas durante três anos de
convivência”, disse.
Diante dos indícios, o
delegado informou que
representou à justiça, pela prisão
preventiva do suspeito e tão logo
o mandado foi expedido, pelo
Juízo Criminal da Comarca, os
policiais saíram a campo e
grampearam o elemento, que não
esboçou reação e foi colocado à
disposição e custódia judicial.
Foto: Sugestiva

Atrás das grades deve ser o lugar de todos os tarados
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JUDÔ E VIDA

O investigador de polícia Hélio Garcia Silva Junior, responsável pelo trabalho social, agradeceu a prefeitura de Lacerda que cedeu transporte para equipe

Judocas conquistam medalhas
no intermunicipal de Cáceres
V

PJC c/ Redação

Foto: TVCO

Investigador Hélio Jr é responsável pelo trabalho social

TROPEÇO NA ESTRÉIA

Técnico diz que Luverdense não
rendeu tudo que podia em Cuiabá
S.N c/ Redação

O

técnico do Luverdense,
Luizinho Vieira, que fez
no último domingo, seu
segundo jogo no comando da
equipe, admitiu que o time não
rendeu tudo aquilo que podia.
O treinador acredita em
uma evolução já na partida de

sábado próximo contra o
Botafogo de Ribeirão Preto. “Foi
um jogo equilibrado, tomamos
um gol cedo, em uma bola parada,
tivemos o controle do jogo, com
posse de bola, mas o jogo se
resumiu muito nesse equilíbrio.
Tivemos oportunidades
Foto: Assessoria

Técnico do Luverdense Luizinho Vieira quer botar fogo no Passo

para empatar a partida, porém,
não gostei do rendimento da
equipe. Acho que a gente pode
r e n d e r m a i s . Va m o s n o s
concentrar aqui em Lucas e ao
longo da semana ajustar a equipe
para o próximo jogo, contra o
Botafogo, em casa e procurar
vencer” avaliou o treinador.
Conforme noticiamos na
edição anterior, Luverdense e
Cuiabá se enfrentaram domingo
(15) à noite, na Arena Pantanal,
na capital, pela estréia na Série C
do Campeonato Brasileiro.
A partida terminou em 1 a
0 para os donos da casa e com o
resultado o Cuiabá assumiu a
liderança do grupo B, com 3
pontos e o time de Lucas do Rio
Verde é o 7ª colocado, sem
pontuar.
O jogo entre o Verdão do
Norte e o Botafogo-SP, será no
domingo, às 16h00, no Passo das
Emas. O time paulista é o 5ª
colocado com 1 ponto, após
empatar em 1 a 1 com o
Bragantino-SP.

Cáceres-MT, quarta-feira 18 de abril de 2018

inte e uma medalhas
foram conquistadas
pelos alunos do projeto
s o c i a l “ J u d ô e Vi d a ” ,
desenvolvido, pela Polícia
Judiciária Civil do município de
Pontes e Lacerda.
O Iº Campeonato
Intermunicipal de Judô
aconteceu no último sábado
(14), ocorreu em Cáceres, com a
presença de vários atletas que
disputaram em categorias
distintas.
A o
t o d o
2 1
competidores, entre 7 a 28 anos,
que integram o projeto social
“Judô e Vida”, participar do
campeonato de lutas marciais.
O deslocamento teve o
apoio da Secretaria Municipal
de Pontes e Lacerda, que cedeu
o transporte para equipe.
Durante a competição,
os alunos do “Judô e Vida” com
muito mérito, subiram por
diversas vezes no pódio,
levando para casa um total de 21
medalhas.
Sendo 7 de campeã, 6 de

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
Sol e Urano unidos em graus
exatos em Áries e já distantes
da pressão de Plutão indicam
mudanças imprevistas nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento
pode envolver um grande movimento na
vida social com compromissos diferentes e
novas amizades surgindo. Um acordo pode
ser finalizado.

Sol e Urano unidos em graus
exatos em Áries e já
distantes da pressão de
Plutão indicando dias de
sentimentos e emoções
intensas e dificuldades para
relaxar e dormir. Você deve praticar a
meditação, por ao menos, 20 minutos por
dia, pois seus sitema nervoso estará mais
fragilizado.

Sol e Urano unidos em graus
exatos em Áries e já
distantes da pressão de
Plutão indicam dias de
movimento intenso,
especialmente no trabalho.
O período, que dura apenas alguns dias,
pode estar relacionado com a aprovação
de um projeto, depois de algum tempo de
negociação.

Sol e Urano unidos em graus
exatos em Áries e já
distantes da pressão de
Plutão movimenta
intensamente a vida social e
aproxima amigos, novos e
antigos. O período, que dura apenas
alguns dias, pode trazer um novo amor
para sua vida, mas não está garantido o
tempo de duração.

Sol e Urano unidos em
graus exatos em Áries e já
distantes da pressão de
Plutão prometem um
intenso movimento na vida
social e aproximação de pessoas
interessantes e exóticas. Um romance,
que vem sendo desenhado pelo
Universo, pode viver um momento de
decisão.

Sol e Urano unidos em graus
exatos em Áries e já
distantes da pressão de
Plutão movimentam
intensamente sua carreira
trazendo mudanças que podem ser
inesperadas e desejo intenso de mudanças.
É possível que você decida abandonar
tudo o que construiu para dar uma guinada
de 180 graus em sua vida.

Sol e Urano unidos em
graus exatos em Áries e já
distantes da pressão de
Plutão indicam mudanças
repentinas na vida
doméstica ou em um relacionamento
familiar. Você estará irrequieto e agitado
e pode sentir a necessidade de fazer
mudanças em sua casa. Que tal pensar
em uma reforma?

Sol e Urano unidos em graus
exatos em Áries e já distantes
da pressão de Plutão indicam
dias de mudanças
importantes e grande
movimento em projetos de
médio prazo, especialmente se estiver
envolvido com viagens internacionais e
contatos com estrangeiros. Uma guinada de
180 graus em sua filosofia de vida.

Sol e Urano unidos em graus
exatos em Áries e já
distantes da pressão de
Plutão movimentam os
processos mentais e
dinamizam a comunicação.
Você estará mais ansioso e deve tomar
cuidado com respostas e atitudes
impulsivas. Em pouco tempo pode vir a se
arrepender.

Sol e Urano unidos em graus
exatos em Áries e já
distantes da pressão de
Plutão indicam dias de
rompimentos com padrões
emocionais que o
aprisionavam há algum tempo. O período,
que pode durar alguns dias, pode envolver
também a finalização da negociação de
uma parceria financeira.

Sol e Urano unidos em graus
exatos em Áries e já distantes
da pressão de Plutão indicam
dias de mudanças repentinas
em negociações que
envolvem seu dinheiro.
Procure não se envolver, de maneira
alguma, em investimentos de risco. Este
pode ser um momento de ganhos
inesperados, mas, também, de economia.

SOCIAL
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Parabéns amigo Demis Rogério! O mundo
hoje está em festa, estou falando deste mundo
que está à sua volta, seus amigos, seus
colegas de trabalho, sua família. Hoje nós
todos temos um motivo especial para
abraçar você, e lhe desejar um calendário de
sonhos realizados. Feliz aniversário, que o
céu o cubra com as bênçãos de Deus Pai, e
que você continue sendo essa pessoa
verdadeira, maravilhosa que eu faço questão
de ter ao meu lado e chamar de amigo. Seja
feliz, porque você merece o melhor nesse
mundo.

By Rosane Michels

Sol e Urano unidos em graus
exatos em seu signo e já
distantes da pressão de Plutão
prometem movimentar
intensamente sua vida. Você
deve manter a calma diante de
imprevistos, que certamente
surgirão, e deve conter sua ansiedade que
pode aumentar consideravelmente. respire
muito antes de reagir.

vice-campeão, e 8 medalhas de
terceiro lugar.
O investigador de
polícia Hélio Garcia Silva
Junior, responsável pelo
trabalho social, agradeceu a
participação da TV Portal do
Amazonas, que foi até Cáceres
para acompanhar na íntegra
todo o torneio e as disputas.
“A parceira com a
Secretaria Municipal de
Educação de Pontes e Lacerda
foi essencial, pois
disponibilizou a locomoção dos
atletas e oportunidade de
concorrem em mais um evento.
Agradeço também todos os
colaborados do projeto”,
destacou o policial civil Hélio.
O projeto social “Judô e
Vida” têm como objetivo
estimular e introduzir cada vez
mais crianças e adolescentes no
mundo do esporte.
Atualmente, trinta e
cinco crianças carentes
participam das ações que
envolvem aulas voltadas para o
esporte de artes marciais.

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

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

Veio ao mundo ontem a princesinha Yasmin, filha do casal
Klebs Tavares de Assis e Natália de Andrade Bicudo, que
estão radiantes de felicidades pelo nascimento da primeira
herdeira. Também felizes da vida os vovôs corujas
Reginaldo Bicudo e Vivyane Andrade. Que Deus derrame
infinitas bênçãos a família e conceda a Yasmin muita saúde
e alegrias. Seja Bem Vinda!!!

************
E m
t e m p o
parabenizamos o
querido Benedito
Arruda que celebrou
data nova envolto ao
carinho dos amigos e
familiares. Que Deus
l h e p ro t e j a e l h e
conceda um ano de
vitórias e saúde.

O Batizado é a transformação da água em
bênçãos de Deus e fundamento de toda a
vida cristã, quem recebeu esse Sacramento
no domingo foi o gatinho José Alberto, filho
do casal Leudson Melo Naco e Thais
Carvalho Sabino. Que Deus guie e proteja
sempre seu caminhar.

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