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VIVOS APÓS 4 DIAS

Resgatadas vitimas da queda
de avião na serra em Cáceres
Foto: Reprodução

Operação de resgate foi comprometida por conta da chuva e
forte neblina na região e somente após quatro dias foi possivel
localizar a aeronave e tripulantes. As equipes de resgate da FAB e do
Ciopaer, resgataram na noite de anteontem com vida, os dois
ocupantes de um avião que desparaceu na sexta-feira (30), nas
proximidades da Serra do Mangaval, na região de Cáceres. O piloto
Venera e o copiloto Balestrin decolaram na sexta feirade Pimenta
Bueno (RO) em direção a Cuiabá, mas o Cessna 182, perdeu o
contato com o controle aéreo. Página 03

SALVANDO VIDAS

Campanha emplaca alerta
aos perigos de afogamentos
Foto: JCC

Piloto e co-piloto foram resgatados com algumas fraturas

ENTREVISTADO

Francis faz balanço positivo
na conversa ao pé do radio

Integrantes do Projeto apresentam sugestiva placa à imprensa

Foto: Assessoria

Acompanhado da viceprefeita, Eliene Liberato e de
secretários, por mais de meia hora,
o prefeito Francis respondeu na
manhã de ontem, na Radio
Difusora de Cáceres, às perguntas
do entrevistador e de ouvintes,
sanando dúvidas e fazendo um
balanço da Administração no ano
que termina. Segundo ele, as
conquistas superaram todas as
dificuldades financeiras que
impedem que mais obras e serviços
sejam realizados.
Página 03

Como forma preventiva aos perigos de afogamentos de
banhistas, pescadores e frequentadores de rios, córregos, lagoas e
similares, o projeto Salvando Vidas In Memorian de Lucas Bueno,
foi lançado ontem em Cáceres, pela Marinha, Bombeiros, Unemat e
MPE, com a fixação de placas de advertência as pessoas que tem por
costume frequentar as praias de grande fluxo e acesso na cidade.
Página 03
FUMO, PÓ, ETC

Polícia torra na capital
2.500 quilos de drogas

Prefeito prestou contas apresentando conquistas da administração

Página 05

ISCAS NA RODOVIA

Assaltantes usavam mulheres
de carona para os sequestros Parceria com IFMT leva
CEM VAGAS

Foto: PJC/MT

Cinco pessoas foram presas na
terça-feira (4) suspeitas de integrarem
uma associação criminosa que
praticava roubos de cargas na região
de Comodoro. Foram presos os
integrantes da quadrilha, Rafael
Pereira, João Jose da Costa, e
Saturnino da Silva, além de Gresiane
Teixeira e Michele dos Santos, usadas
como iscas nas caronas das vitimas. Na
operação, foi libertado um refém e
recuperado seu caminhão na BR 174.

cursos para Araputanga
Página 04
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Ladrões e iscas já estão guardados e seguros atras das grades
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Geografia da Fome
Passando pela Praça Barão,
entrando ou saindo de um supermercado,
estacionando para almoçar num restaurante,
parar alguns minutos na Praça Major Carlos
para um papo saudável com o jornaleiro
Daud, ou simplesmente caminhando por
ruas centrais só pra descontrair, o transeunte
pode observar a quanto anda a miséria na
cidade, crianças, jovens e adultos
esmolando e o numero de paupérrimos
tende a crescer neste mês devido as festas de
Natal e Ano Novo.
Mas este fenômeno tipico do mundo
capitalista não nos surpreende e ou assusta,
haja vista, a ascensão da pobreza no reino
tupiniquim, desafiando os salvadores da
pátria encastelados em seus suntuosos
palácios bancados inclusive por vitimas
deste estado de penúria, consoante os
número gerais, contabilizados esta semana
pela Agencia Brasil sobre a constrangedora
situação nacional. Veja o amigo, que os
números de pessoas na faixa de extrema
pobreza no Brasil aumentou de 6,6% da
população em 2016 para 7,4% em 2017, ao
passar de 13,5 milhões para 15,2 milhões.
Veja o leitor que esta faixa se
concentra em dados do Banco Mundial, que
define pobre, pessoa com renda inferior a
US$ 1,90 por dia ou R$ 140 por mês e
segundo o IBGE, o crescimento do
percentual nessa faixa subiu em todo o país.
Os dados fazem parte da Síntese dos
Indicadores Sociais 2018, divulgada ontem
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, que entende o estudo como um
conjunto de informações sobre a realidade
social do país.
E ninguém está chutando números,
o trabalho elaborado por pesquisadores da
instituição tem como principal fonte de
dados para a construção dos indicadores a
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad Contínua) de

TRABALHO/PRESOS
O cultivo de hortaliças e as marcenarias
instaladas em unidades prisionais de Mato
Grosso são algumas das frentes de trabalho
intramuros mais produtivas dentro do
Sistema Penitenciário, garantindo ocupação
e oportunidades aos reeducandos. Nas
unidades do estado há 34 hortas cultivadas
por recuperandos e parte do que é colhido é
destinado à alimentação deles, outra parte
vai para familiares e também é doada para a
merenda escolar em alguns municípios.
Sempre defendemos esta politica penal
como forma de ressocialização e que
funcionaria 100% não fosse alguns aliciados
por facções intrusos no meio.
CONCURSO/BARRA
A Prefeitura de Barra do Bugres, abriu as
inscrições de um processo seletivo com 99
vagas. De acordo com a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura de Barra
do Bugres, os interessados podem se
inscrever até o dia 12 de dezembro. O salário
varia entre R$ 917,10 e R$ 3.680,28. As
vagas são para pedagogo, professor
indígena, magistério em várias disciplinas,
técnico em desenvolvimento infantil,
técnico em multimeios didático, técnico em
administração escolar, técnico em
informática, agente operacional, agente de
vigilância, agente de serviço público e
nutrição escolar. As inscrições são feitas
pela internet.
SEM ACOMPANHANTE
A Advocacia Geral da União pediu ao
Supremo Tribunal Federal para suspender
todas as ações que tramitam na Justiça
relacionadas ao adicional para aposentados
que precisam de cuidadores, direito este,
assegurado pela Magna Corte em agosto
último, permitindo o pagamento adicional
de 25% sobre o vencimento. Até então, o
adicional só era pago aos aposentados por
invalidez. Na ocasião, o Ministério da
Fazenda informou que a medida resultaria
em custo adicional de R$ 3,5 bilhões por ano
para os cofres da Previdência Social.
CONTRASENO
Enquanto a AGU questiona a ajuda aos
acompanhantes de aposentados com
problemas de saúde, a farra politica
consome R$ 92 mil por mês para contratar e
manter assessores de sua confiança, aos
deputados federais, que segundo dados de
junho último, eram de 2.945 servidores
concursados, 1.664 ocupantes de cargos de
natureza especial (CNEs) e 10.866
secretários parlamentares. Veja só o
contrasenso, enquanto se combate merreca
pra um acompanhante de aposentado
doente, a Câmara dispõe de quase 11 mil
secretários parlamentares, o que
corresponde a uma média de 22 por
gabinete.
CLAVE DE SOL
Bravos, para o Projeto Musical do CRAS de
Indiavaí, voltado à crianças e adolescentes e
desenvolvido pela prefeitura municipal
através da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social realizaram a 4ª
Audição Musical. O evento realizado na
última 3ª feira no Salão Paroquial da Igreja
Nossa Senhora Aparecida contou com a
presença de um grande público, que
prestigiou as apresentações de diversos
talentos. A promoção do evento tem por
objetivo expor a prática adquirida pelos
alunos durante as aulas de música oferecidas
pelo projeto e como musico, este editor tece
loas aos organizadores, pois só a musica
liberta.

2012 a 2017. O estudo mostra ainda
que também aumentou a proporção de
pessoas abaixo da linha de rendimentos, ou
seja, que vive, sabe se lá como, com menos
de R$ 140,00/mês. Parece exagero, mas
existe, claro, que acima da paupérrima linha
de pobreza neste patamar, existe a dos que
são classificados pelo Banco Mundial, com
rendimento (US$ 5,5/dia ou R$ 406,00/mês)
e que em 2017, era de 26,5%, enquanto no
ano anterior ficou em 25,7%, significando a
variação de 52,8 milhões de pessoas para
54,8 milhões, cerca de ¼ da população.
Houve elevação ainda na proporção
de crianças e adolescentes (de 0 a 14 anos)
que viviam com rendimentos até US$ 5,5
por dia, saindo de 42,9% para 43,4%, no
período. Alguém já viu algo neste sentido
nas grandes mídias escrita ou televisada?

Claro que não e nunca verá, porque
infelizmente amigos, mostrar o outro lado
da moeda podre deste país corroído pela
politica corrupta impune, não rende
verdinhas aos barões da mídia, contrastando
com o verdadeiro jornalismo, cuja missão de
informar, é jamais se curvar aos poderosos.
Quando o amigo se deparar com
uma criança esmoler, um velho abandonado
numa praça, um mendigo qualquer pelas
ruas, não se revolte apenas com os políticos
ladrões que se refestelam em Brasilia
gastando o suor do trabalhador. Eles
chegaram ao poder através do voto do povo,
quiçá do seu, naquele minutinho de bobeira
na hora de votar, acreditando em sexo dos
anjos e Papai Noel, para daqui há 26 dias,
olhar pro ontem e dizer para si mesmo no
espelho: Feliz Ano Velho.

Quanto vale seu Tempo?
Quem quer faz, quem não quer,
inventa uma desculpa. Você, certamente, já
ouviu essa frase, que mais do que um ditado
popular, diz muito sobre gestão de tempo e
prioridades.Todos os dias ouço pessoas, de
todas as idades, dizendo que estão
sobrecarregadas e que não têm tempo para
estudar, praticar uma atividade física ou
mesmo se organizar na entrega de suas
tarefas profissionais.
E isso é verdade. Vou te contar que
tenho pensado muito em como usar, com
sabedoria, minhas 24 horas todos os dias, de
forma a procurar um equilíbrio entre vida
profissional e pessoal. Além de ser CEO de
uma empresa de TI, pratico esportes,
enfrento semanalmente uma ponte área, leio
histórias para os meus filhos dormirem
(muitas vezes via Skype), brinco com eles
quando estamos juntos e estou me
preparando para uma prova de triatlo.
A reflexão que trago para você é: o
quanto vale o seu tempo? Você dedica suas
horas de forma adequada às tarefas e as
pessoas que participam da sua vida? Vou
falar de esporte porque gosto, mas nem
sempre foi assim. Já estive bem acima do
peso e, por isso, um diretor me desafiou a
alinhar o atingimento das minhas metas no

trabalho com a minha perda de peso.
Resolvi encarar o desafio, mas confesso que
demorei um tempo para entender o quanto
era difícil mudar. Felizmente, o resultado
não poderia ser mais positivo.
Primeiro, emagreci mais de 20
quilos, porém não perdi apenas peso, foram
tantas mudanças que penso ter "engordado
em experiências e aprendizado"). O esporte
me ajudou a conciliar minha agenda, me
tornar mais disposto e até mesmo a observar
melhor o mundo a minha volta. Sem medo
de parecer clichê, foi andando de bike e
correndo que percebi que existiam patos e
capivaras na Lagoa da Pampulha, próxima à
minha casa. Eu passava todo dia de carro por
lá, mas apressado, nunca tinha visto. Não
enxergava a cidade que eu moro.
A corrida, que se tornou uma paixão
na minha vida, também me ajuda a pensar
em estratégia, resolução de problemas e
enfrentar desafios. Ela me ensinou a refletir,
pois quando estou correndo consigo
conversar comigo mesmo e chegar a
conclusões e soluções que muitas vezes não
tenho sentado na mesa do trabalho.
Disposição para mudar pode vir de vários
fatores. Lembro de uma vez que fui
entrevistar um candidato para uma vaga na

EXPEDIENTE

empresa e vi que ele tinha realizado
muitas certificações e capacitações em um
período curto de tempo. Muitas mesmo.
Achei estranho, pois era quase
impossível alguém se dedicar tanto tempo
para concluir todo aquele feito em um
pequeno espaço de tempo. Foi durante a
entrevista, que ele explicou que havia
sofrido um acidente de moto e ficou
acamado por um tempo. E, em vez de se
lamentar, aproveitou para se especializar.
Ele mostrou resiliência e foco, e eu o
contratei principalmente por essa atitude
positiva com a vida e com a conquista de
uma ótima gestão de tempo.
Agora, estou me preparando para
fazer uma prova de triatlo. Afinal, acredito
que depois de nadar 3,8 Km, pedalar por
mais 180 Km e correr por 42 Km, qualquer
problema ou dificuldade do dia a dia será
ainda menor. E assim os desafios aumentam
e os problemas diminuem. Essa é a maneira
que encontrei para fazer os meus dias mais
felizes, buscar pique para dar conta da
minha agenda e contagiar quem está do meu
lado. E você, como passará o seu dia
amanhã? Lembre-se: você tem 24 horas.
***___Braulio Lalau de Carvalho é CEO
da Orbitall, empresa do Grupo Stefanini
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QUEDA NA SERRA

Co-piloto Balestrin e piloto Venera, com fraturas em pernas e cortes no rosto, além de escoriações, chegaram no hospital debilitados, mas se recuperam fora de perigo

Tripulantes de avião que caiu em
Cáceres são resgatados após 4 dias
Redação c/ G-1/MT
Foto: Reprodução FAB

A

s equipes de resgate da FAB e
(Força Aérea Brasileira) e do
Ciopaer (Centro Integrado de
Operações Aéreas) resgataram na
noite de anteontem com vida, os dois
ocupantes de um avião que
despareceu na sexta-feira (30), nas
proximidades da Serra do Mangaval,
na região de Cáceres. O piloto John
Venera e o copiloto Marcelo Balestrin
haviam saído na última sexta de
Pimenta Bueno (RO) em direção a
Cuiabá, mas o Cesna 182 P em que
estavam, perdeu o contato com o
controle aéreo quando faltavam 120
km para chegar à Capital.
Conforme o tenente-coronel
Juliano Chiroli, comandante do
Ciopaer, Venera e Balestrin foram
encaminhados conscientes para o
Pronto-Socorro de Várzea Grande,
onde receberam os primeiros
atendimentos e posteriormente, foram
removidos para o Hospital Santa
Rosa, unidade de saúde particular da
capital. “Eles estavam bastante
debilitados, afinal, foram quatro dias
na mata”, explicou o comandante.
O hospital informou que eles

prefixo PT-ICN, onde os
pilotos estavam, decolou da cidade de
Pimenta Bueno (RO) com destino a
Cuiabá, mas não chegou ao seu
destino final e perdeu o contato com
os órgãos de controle a
aproximadamente 120 km da capital
mato-grossense.
Como não chegaram ao
destino, a própria empresa fez
sobrevoos na região, mas não

ADVERTÊNCIAS

Lançada campanha de alerta
preventivo aos afogamentos
Da Reportagem Local

D

Algumas fraturas e lesões, mas Balestrin e Venera se recuperam

chegaram conscientes, mas o
piloto quebrou uma perna e o copiloto
quebrou as duas, e ainda teve cortes no
rosto e escoriações. De acordo com
médicos do Santa Rosa, eles ainda não

disseram o que provocou a
queda e somente assim que tiveram
condições vão prestar os
esclarecimentos às autoridades.
O avião de pequeno porte,

SALDO POSITIVO

Prefeito de Cáceres faz balanço
da administração durante o ano
Assessoria

A

companhado da viceprefeita, Eliene Liberato e de
secretários, por mais de meia
hora Francis respondeu na manhã de
ontem, na Radio Difusora de
Cáceres,
à s p e rg u n t a s d o
entrevistador e de ouvintes, sanando
dúvidas e fazendo um balanço da
Administração no ano que termina.
Segundo ele, as conquistas
superaram todas as dificuldades
financeiras que impedem que mais
obras e serviços sejam realizados.
Quanto às conquistas,
Francis disse que o maior prêmio que
Cáceres recebeu foi a aprovação de
crédito financeiro por parte dos
bancos. Lembrou que há muitos anos
o município não conseguia financiar
dinheiro para obras ou aquisição de
máquinas e equipamentos.
“Com muito trabalho,
conseguimos a liberação pelo Banco
do Brasil de um crédito de 24
milhões de reais para a Prefeitura de
Cáceres. Isso mostra que estamos no
caminho certo e que Cáceres está

conseguiu localizá-los. Os
órgãos de segurança começaram as
buscas no sábado (1º) pela manhã. Um
helicóptero do Centro Integrado de
Operações Aéreas (Ciopaer), da
Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp) também participou das
buscas. No entanto, a operação foi
comprometida por conta da chuva e
forte neblina que cercam a região da
Baixada Cuiabana.

bem administrada e com
credibilidade junto às instituições
financeiras”, destacou o prefeito.
Dentre as inúmeras
conquistas, Francis destacou a
compra de 34 novos ônibus
escolares, que irão promover uma
economia de mais de 3 milhões de
reais, por ano, no custo do transporte
escolar, além da aquisição de uma
usina de asfalto e caminhões para
pavimentação, computadores e
novos carros para os serviços das
secretarias.
Na Saúde, Francis disse que
os atendimentos evoluíram muito.
Anunciou que vai transformar o
Hospital
O Bom Samaritano num
hospital universitário e lembrou a
compra de ambulâncias e
equipamentos novos para as
unidades de saúde, como os
aparelhos utilizados em fisioterapia
e outros serviços médicos e
ambulatoriais, além de ônibus para o
transporte de pacientes para
Foto: Assessoria

tratamento em Cuiabá .
O prefeito destacou também
a compra de máquinas novas,
caminhões e tratores, bem, como a
parceria com os agricultores, na
recuperação das estradas e na
construção de 34 tanques para
piscicultura, bebedouros de gado,
irrigação de plantações e
inseminação artificial gratuita de
gado (800 doses), para melhorar o
plantel do rebanho bovino.
No setor de Obras, novos
asfaltos, a construção de novas
creches e do novo PAM, em
andamento, reformas de escolas e
postos de saúde, o Postão, e o Posto
de Saúde do Caramujo
Além da vice-prefeita e
secretária de Educação, Eliene
Liberato, o prefeito estava
acompanhado dos secretários
Wilson Kishi (Assuntos
Estratégicos), Átila Gattas
(Gabinete), Bruno Cordova França
(PGM), Junior Trindade (Turismo e
Cultura), Júlio César Borges
(Fazenda) e Weslei Souza Lopes
(Infraestrutura – Obras).

ezenas de casos de
afogamentos são registrados
todos os anos nos rios e
córregos de Cáceres, mais
especificamente no Rio Paraguai, pela
sua profundidade e acesso de
pescadores e banhistas. De acordo
com levantamento do Corpo de
Bombeiros de MT somente no ano
passado no Estado, foram registradas
110 mortes em lagos, rios, córregos e
piscinas, que poderiam ser evitadas
em sua maioria, houvesse prudência
dos banhistas.
Nesse contexto, o Ministério
Público Estadual de Cáceres,
juntamente com Corpo de Bombeiro
Militar, Agência Fluvial, acadêmicos
da Unemat, amigos e pais de Lucas
Bueno, acadêmico de medicina vítima
de afogamento no mês de setembro na
praia do Julião, lançaram na manhã
de ontem o projeto "Salvando Vidas In
Memorian de Lucas Bueno".
A psicóloga Patrícia Dias
Marques, amiga de Lucas, salientou
que o ponta pé inicial do projeto foi

dado pelos pais do Lucas e
abraçado por acadêmicos, amigos,
empresários e órgãos competentes.
De acordo com o promotor de
Justiça Rinaldo Segundo, a primeira
ação do projeto visa a instalação de
placas de advertências nas praias mais
movimentadas da cidade. Sendo
escolhida a priori as praias do
Daveron, Carne Seca, Julião, Empa e
Sadau, que receberam duas placas
cada uma delas.
Os Tenentes Cavalante (Marinha) e
Luciano (Bombeiros), integrantes do
projeto, salientaram que 90% de
vidas perdidas por afogamento
poderiam ter sido preservadas, se os
banhistas tomassem os devidos
cuidados. Entre eles, destacaram
como grande vilão a ingestão de
bebidas alcoólicas pelo banhista. As
placas foram afixadas nas praias
mencionadas e orla do Rio Paraguai,
como forma de prevenção
conscientizadora aos pescadores,
banhistas e frequentadores dos
logradouros.
Foto: JCC

Placas foram afixadas em prais estratégicas do Rio Paraguai

Francis durante a entrevista na Radio Difusora de Cáceres
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DOIS CURSOS

Curso Técnico em Química terá 24 meses de duração, aulas às sextas à noite e aos
sábados de manhã e o de Libras, com duração de 6 meses, terá aulas quinzenais

Araputanga firma parceria
com IFMT Fronteira Oeste

Assessoria

Foto: Assessoria

Que através da parceria
possamos chegar aos nossos
objetivos. São bons cursos, sem
custo para as pessoas
participarem.

O

Instituto Federal de Mato
Grosso Campus Pontes e
Lacerda-Fronteira Oeste
e a prefeitura de Araputanga
firmaram termo de cooperação
para oferta do Curso Subsequente
Técnico em Química (40 vagas) e
de Formação Inicial e Continuada
em Língua Brasileira de Sinais
(60 vagas).
Formalizaram a parceria o
diretor-geral do Campus do
IFMT, professor doutor Stefano
Teixeira Silva e o prefeito Joel
Martins de Carvalho.
Também participaram o
diretor de ensino do Instituto,
professor doutor Adriel Martins
Lima e a secretária municipal de
Educação e Cultura, Lindinalva
Andrade.
Os editais dos processos
seletivos dos cursos com as
respectivas datas das inscrições,
provas e início das aulas ainda
serão divulgados.
Stefano destacou a
parceria e qualificação da mão de
obra local. “Já temos o acordo de
cooperação com o município de
Araputanga para oferta de cursos
técnicos subsequentes.
O que fizemos foi

Que venham fazer as
inscrições para que no futuro,
tenhamos cada vez mais bons
profissionais nessas áreas”.

REFÉM DE ASSALTANTES

Sirene da PRF na BR salva
caminhoneiro do cativeiro
PRF/MT c/ Redação

U

Parceria reforça oportunidade de qualificação à população

reafirmá-lo para oferta do
Curso Técnico em Química,
subsequente ao ensino médio, e
aproveitamos a oportunidade
para atender outra demanda
social, que foi apresentada, a
oferta de formação inicial
continuada na área de Libras,
para atender profissionais da área
de Educação que tenham alunos
com necessidades específicas e
toda comunidade”, declarou.
“É o IFMT cumprindo
mais uma vez seu papel social na

oferta de educação
profissional técnica e tecnológica
e também atendendo as
demandas sociais não só do
município de Pontes e Lacerda,
mas também das regiões
vizinhas”, acrescentou.
O prefeito também
ressaltou a oportunidade de
qualificação à população.
“Continuamos essa forte parceria
com o Instituto Federal, na qual
colocamos toda nossa população,
comunidade, nossos servidores

CILADA NA CARONA

m caminhoneiro que
estava sendo mantido
refém foi libertado pela
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
na última terça-feira (4), na BR174, em Comodoro. Ele estava
sendo vigiado pelos criminosos
em meio a um matagal.
Agentes de Pontes e
Lacerda, retornavam para a
Unidade Operacional quando
decidiram realizar uma
abordagem de rotina a um
automóvel. No momento em que
faziam a abordagem, um homem
saiu correndo do mato em direção
à rodovia pedindo socorro. Foi
então que os policiais
descobriram que ele era refém de
assaltantes.
A vítima, de 53 anos,
contou que, quando ouviu a

sirene da viatura, o
bandido que o vigiava fugiu para
o meio da mata e ele então correu
para a rodovia. A sirene foi
acionada quando os policiais
deram ordem de parada ao
veículo, que não tinha relação
com a ocorrência e foi liberado.
Buscas foram feitas no local, mas
o sequestrador não foi
encontrado.
O caminhoneiro contou
que foi rendido por volta das 5h30
quando deslocava entre
Comodoro e Nova Lacerda. Um
dos criminosos o levou para o
cativeiro enquanto os demais
seguiram com o caminhão.
O veículo Mercedes Benz
1938, placas de Pimenta Bueno
(RO), carregado de refrigerante,
foi recuperado pela Polícia Civil,
Foto: PRF/MT

Bandidos usavam mulheres
iscas para atrair as vítimas
PJC/MT c/ Redação

C

inco pessoas foram
presas nessa terça-feira
(4) suspeitas de
integrarem uma associação
criminosa que praticava roubos
de cargas na região de Comodoro.
As prisões foram divulgadas
ontem, e de acordo com a Polícia
Civil, as investigações apontaram
que duas mulheres, Gresiane
Teixeira e Michele dos Santos,
eram as responsáveis por abordar
os motoristas de caminhão,
solicitando carona ou oferecendo
programas sexuais.
Elas agiam em conjunto
com outros integrantes da
quadrilha: Rafael Pereira, João
Jose da Costa, e Saturnino da
Silva. Segundo a investigação, o

grupo é de Cuiabá e se
deslocava para o Interior do
estado para cometer os assaltos.
As investigações tiveram início
após um caminhoneiro, de 53
anos, denunciar o roubo de o
caminhão, carregado com
refrigerantes na BR-174, na
madrugada de terça-feira.
Conforme a polícia, o
motorista foi mantido refém, em
área de matagal, à beira da BR174, no trecho que liga Nova
Lacerda e Comodoro. Uma
viatura da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), que fazia uma
abordagem de rotina nas
proximidades, fez com que um
assaltante que vigiava a vítima
corresse para dentro da mata com

receio de ser abordado. A
vítima fugiu e pediu ajuda aos
policiais. O caminhão foi
recuperado e a quadrilha foi
presa.
As investigações
prosseguem para identificar a
atuação de um comparsa,
residente no município e já
identificado, que teria prestado
apoio aos demais criminosos
vindos da capital, e também
apurar se o grupo agiu em outros
roubos similares cometidos na
região.
Todos os detidos foram
autuados em flagrante pelos
crimes de roubo majorado por
emprego de arma de fogo,
concurso de agentes e restrição da

Viatura socorreu a vitima que corria pelo mato até a rodovia

Foto: PJC/MT

Mulheres iscas e comparsas foram presos durante investigações
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MÃO DUPLA

Envolvidos, servidores do Detran de Cuiabá e Tangará da Serra e 15 instrutores e
donos de autoescola, que montaram um “verdadeiro balcão de negócios de CNH's

Operação prende 25 e detona
esquema de vendas de CNH's
Assessoria c/ Redação
Foto: Radio Pioneira

Foram expedidos 25 mandados de prisão preventiva em Cuiabá e Tangará

U

m esquema de fraudes na
obtenção da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), foi alvo
da operação “Mão Dupla”, deflagrada
nas primeiras horas de ontem, (5), pela
Polícia Judiciária Civil, por meio da
Delegacia Especializada de Crimes
Fazendários e Contra a Administração
Pública (Defaz).
Os crimes de corrupção ativa e
passiva, inserção de dados falsos no
sistema Detran net e organização
criminosa, para venda ilícita de
carteiras, eram operados de dentro do
Departamento Estadual de Trânsito de
Mato Grosso (Detran-MT).
A operação “Mão Dupla”
(alusiva aos dois sentidos de uma via)
cumpriu 60 ordens judiciais, sendo 25
mandados de prisão preventiva e 35
buscas e apreensões nas cidades de
Cuiabá, Várzea Grande, São Félix do
Araguaia, Chapada dos Guimarães,
Campo Verde, Tangará da Serra, Juína e
Rondonópolis. Os mandados foram

expedidos pela 7ª Vara
Criminal de Cuiabá.
Do total, 20 servidores do
Detran-MT (Cuiabá e Tangará da Serra)
e 15 particulares em colaboração, que
são instrutores e donos de autoescola,
com atuação conjunta de servidores que
montaram um “verdadeiro balcão de
negócios” dentro do órgão para o
comércio de CNH's.
As investigações do inquérito
policial 210/2017 iniciaram com
informações repassadas pela
Coordenadoria de Fiscalização de
Credenciados do
Departamento
Estadual de Trânsito (Detran-MT), e
denúncias que chegaram à
Especializada, sobre a venda ilícita de
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH).
A organização criminosa
operava no agenciamento de candidatos
que não detém capacidade técnica, para
serem aprovados nos exames práticos e
teóricos de direção veicular. Eles eram

cooptados a fazer o pagamento
da CNH, sem necessidade de realizar os
testes, apenas assinavam as listas de
presença e os laudos de provas. Após
iam embora sem realizá-los.
Durante os trabalhos
investigativos foram juntado aos autos
21 confissões de candidatos que
confirmaram o pagamento de valores
que variavam de R$ 1 mil a R$ 4 mil,
para serem aprovados sem a necessidade
de realizar as provas do Detran. Os
valores, que podiam variar de acordo
com a condição financeira do candidato,
eram pagos aos representantes das
autoescolas, que por sua vez repassavam
aos servidores da banca examinadora do
Detran.
Segundo a apuração, os
examinadores usavam proprietários ou
instrutores de centros de formação de
condutores (autoescolas) como
intermediários, os quais ofertavam os
serviços para os clientes, fazendo a
arrecadação do dinheiro, e, em alguns
casos, repassando a parcela do
examinador, “agindo de forma
organizada e estruturada para o
cometimento das fraudes apuradas,
desrespeitando as regras e os
procedimentos necessários para a
obtenção da CNH.
Com base nas confissões e
outros elementos de prova, a apuração
confirmou que 30 candidatos foram
beneficiados com as fraudes. Com a
operação, a Polícia Civil espera chegar a
um número maior de beneficiados.
Segundo o delegado Sylvio do
Vale Ferreira Junior, que preside e
coordena a operação, foi revelado a
existência de corrupção sistêmica,
praticada por servidores do Detran-MT,
refletindo na segurança das vias
terrestres com proporções no território
estadual e nacional.

VIROU CINZA

Especializada incinera
2,5 toneladas de droga

DRE/MT c/ Redação

A

que envolve grandes
Delegacia Especializada de
carregamentos de drogas vindos do
Repressão a Entorpecentes
Estado de Mato Grosso do Sul (MS) e da
(DRE), da Polícia Civil, realizou
fronteira com a Bolívia. O segundo
a incineração de quase 2.500 kg de
ponto de trabalho busca o combate ao
drogas, na manhã de ontem, (5) em
“tráfico formiguinha” que abastece as
Cuiabá. Os entorpecentes, divididos em
bocas de fumo enraizadas nos bairros da
maconha, pasta base de cocaína e drogas
região metropolitana, e também
sintéticas, foram destruídos na fornalha
fomenta outros tipos de delitos como
de uma fábrica de estocagem de grãos,
roubo, homicídio, furto e latrocínio.
localizada na rodovia dos Imigrantes,
“Além do trabalho das equipes policiais,
bairro Distrito Industrial. De acordo
algumas apreensões são resultantes de
com o delegado titular da DRE, Vitor
denúncias anônimas feitas pela
Hugo Bruzulato Teixeira, as duas
sociedade. Toda denúncia que chega a
toneladas e meia de entorpecente foram
Foto: PJC/MT
DRE é devidamente
apreendidas durante
checada pelos
o segundo semestre
policiais”, destacou
d e
2 0 1 8 ,
o delegado.
No
especialmente em
montante de drogas
operações policiais
incineradas também
realizadas pela
constam apreensões
u n i d a d e
de outras unidades
especializada. Essa é
da Polícia Civil e da
a
s e g u n d a
Polícia Militar que
incineração do ano.
Em maio, mais de Carga corresponde a parte das apreensões deste ano no estado são entregues nas
duas Centrais de
duas toneladas foram
Flagrantes, de Cuiabá e Várzea Grande.
incineradas pela DRE. Geralmente as
Acompanharam o ato de
incinerações são realizadas uma vez ao
incineração os policiais civis da DRE, da
ano, no entanto, em razão da grande
Gerência de Operações Especiais,
quantidade de entorpecentes apreendida
representantes da Politec, da Secretaria
no segundo semestre foi necessária
de Estado de Segurança Pública, OABoutro ato de incineração.
MT, Polícia Militar, Polícia Federal,
O delegado Vitor Hugo
Ministério Publico Estadual, Autoridade
Bruzulato Teixeira explica que a
Judiciária da Vara Criminal de Cuiabá,
metodologia de trabalho da DRE é
Agência Nacional de Vigilância
dividida em duas vertentes de combate
Sanitária e o Delegado Geral da PJC,
ao tráfico de drogas. Uma com foco no
Fernando Vasco Spinelli Pigozzi.
enfrentamento ao tráfico interestadual

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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DISQUE DENÚNCIA

Além da droga foram apreendidas armas, munições, simulacro de
pistola, placas balísticas, uma capa de colete e rádios de frequência

PM de Sinop apreende quase
meia tonelada de maconha
Assessoria
Foto: PM-MT

Droga apreendida é resultado de duas ocorrências

A

Polícia Militar de Sinop
apreendeu, por volta das
5h desta terça-feira
(04.12), 603 tabletes de maconha
totalizando 440 kg da droga.
O montante é resultado de
duas ocorrências, com diferença
de poucas horas uma da outra.
Foram apreendidas
também armas e 33 munições
intactas de calibre 9mm e 10 de
calibre 38, sendo 5 dessas
deflagradas, simulacro de pistola,
placas balísticas, uma capa de
colete e rádios de frequência da
PM. A PM localizou a droga por
meio de denúncia anônima no
0800 65 3939 que informava que

um dos suspeitos seria integrante
de facção criminosa e estaria
recebendo na data uma grande
quantidade de entorpecente.
Na primeira apreensão, no
Setor Industrial, foram
localizados 153 tabletes e quatro
pessoas presas, sendo Jaqueline
Malheiros Soares, 27, Tiago
Dutra de Anchieta, 21, Dirlei
Elias de Oliveira, 32, Leandra da
Silva Garcez Ribas, 20.
Em continuidade ao
trabalho, os militares do
Comando de Ações Rápidas
(CAR), com apoio de outras
viaturas do batalhão, foram até
uma chácara próxima à

Comunidade do
Canarinho e apreenderam mais
320 quilos de maconha e vários
dos materiais citados, em poder
de Rodrigo Ferreira Dias Silveira,
32.
Ele possuía as 33
munições intactas de calibre
restrito (9mm), que abandonou
juntamente com um colete
balístico e o carregador de pistola
ao avistar a viatura e fugir para a
mata.
Policiais intensificaram
as buscas região da mata e
localizam 450 tabletes de
maconha escondidos em várias
caixas, que foram encaminhadas

CAPACITAÇÃO

Seminário reúne representantes
de 16 regionais de saúde de MT
Assessoria c/ Redação

R

epresentantes de 16
regionais de saúde,
participam de Seminário
de Socialização e Validação dos
Produtos das Oficinas do
Programa para o Fortalecimento
das Práticas de Educação
Permanente em Saúde no SUS
(Sistema Único de Saúde),
instituído pela Portaria
3194/GM/MS/2017 (PRO-EPSSUS).
O programa tem o
objetivo de estimular,
acompanhar e fortalecer a
qualificação profissional dos
trabalhadores para a
transformação de suas práticas
em direção ao atendimento dos

princípios fundamentais
do SUS. “O seminário traz a
oportunidade de identificar e
reconhecer as ações de saúde, por
linha de atenção, considerando as
dificuldades e potências de cada
região/território”, informou a
diretora da Escola de Saúde
Pública da SES/MT, Carmen
Silvia Campos Machado.
“É um evento para
compartilhar conhecimentos
entre as áreas técnicas da SES,
CIB - Comissão Intergestora
Bipartite, Conselho Estadual de
Saúde e Cosems - Conselho de
Secretarias Municipais de Saúde
de Mato Grosso.
O resultado será

apresentado a partir do
que foi construído nas oficinas
estaduais e regionais, que
ocorreram de agosto a outubro
deste ano, nas regiões de saúde de
Mato Grosso”, complementou a
diretora da ESP/SES/MT.
O evento conta com a
representação técnica dos
Escritórios Regionais de Saúde
dos municípios de Baixada
Cuiabana, Rondonópolis, Juína,
Juara, Alta Floresta, Colíder,
Peixoto de Azevedo, Sinop, Água
Boa, Barra do Garças, Porto
Alegre do Norte, São Felix do
Araguaia, Cáceres, Pontes e
Lacerda, Diamantino e Tangará
da Serra.

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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AMISTOSO

Ao todo, 128 clubes do país vão participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior
que será disputada em janeiro de 2019, por atletas nascidos entre 1999 a 2003

Amador de Mutum testa o Galo
na preparação pra Copinha S.P
S.N c/ Redação
Foto: Assessoria

O

segundo amistoso do
Sinop Futebol Clube
Sub-20 será contra uma
equipe de Nova Mutum, no
centro de treinamento na
comunidade Nossa Senhora de
Fátima, na estrada Jacinta, às
15h00. Outros dois jogos também
estão previstos para ocorrer
contra o Cuiabá, mas as dadas
ainda serão definidas.
No primeiro amistoso, a
equipe sinopense venceu o
Juventude de Vera, por 2 a 0, no
último domingo, no estádio
Victório Moro, em Vera.
Os gols foram marcados
por Heitor e João Lucas. “A
equipe mostrou uma ótima
evolução técnica e tática. Os
atletas estão mais soltos e mais
confiantes.
O grupo já mostra maior
entrosamento e as jogadas,

consequentemente,
começam a surgir. Foram criadas
varias oportunidades de gols, mas
efetivos somente duas vezes”,
avaliou o gerente de futebol
Márcio Cabral, através da
assessoria.
A equipe está se
preparando para Copa São Paulo
de Futebol Júnior, que ocorrerá
entre os dias 2 a 25 do próximo
mês. O Sinop está no grupo 17 e
vai enfrentar o Ituano Futebol
Clube, Sport Club Corinthians
Paulista (ambos de São Paulo) e
Ricanato Futebol Clube de
Tocantins, na primeira fase da
competição.
O segundo representante
de Mato Grosso na Copa São
Paulo é o Cuiabá Esporte Clube,
que está no grupo 9.
O time vai encarar
Associação Atlética Francana (

SP), Botafogo de Futebol
e Regatas (RJ), Horizonte
Futebol Clube (CE).
No poleiro do Galo do
Norte na Terra do Soja, os novos
reforços são os zagueiros
Wewerton Oliveira Veiga (Kazu),
24 anos, atuou pelo Monte AzulSP, e Gustavo Henrique Silva de
Jesus, 29 anos, defendeu a
Portuguesa Santista-SP nesta
temporada, os volantes Nathan
Rafael Batista Perdigão, 28 anos,
último clube que atuou foi o
Operário Ltda, Gean Fernandes
de Andrade, 26 anos, que também
atua como lateral direito, e jogou
no Jataiense-GO, e o meiaatacante Silvio Michel da Silva
Rondon, 24 anos, meia-atacante
atuou neste ano pelo Dom Bosco.
Até agora, são 10 os
contratados no Sinop para as
jornadas do próximo ano e que se

COPA FEDERAÇÃO

Mixto e Operário empatam e a vaga
pra final será decidida nesta 5ª feira
O.E c/ Redação

M

ixto e Operário fizeram
a segunda semifinal da
rodada dupla na Arena
Pantanal. O mais tradicional
clássico do futebol mato-

grossense terminou empatado em
2 a 2. Com isso, as duas equipes
seguem em igualdade para o jogo
decisivo que vale vaga na final da
Copa FMF.
Foto: Luiz Rodrigues

Jogo eletrizante entre Chicote e Alvinegro terminou empatado

Cáceres-MT, quinta-feira 06 de dezembro de 2018

Galo bica adversário sem amistosos preparatórios da Copinha

juntarão a Daniel Lucini,
27 anos, meia/lateral direito,
Cleucio Rocha Santos 25 anos,
meia-atacante, Fabiano
Nascimento Vieira de Menezes
27 anos, meia e segundo volante,
o goleiro Guilherme Santiago
Teixeira, 33 anos, e o atacante

anunciados na sexta-feira.
O meia Fernando Kaian
que está emprestado ao Dom
Bosco para a disputa da Copa
FMF e os remanescentes deste
ano, com contrato até maio, que
são o zagueiro Wadson e o meia
Batista fazem parte do grupo.

O primeiro tempo
terminou empatado por 1 a 1.
Thiago Vinicius marcou para o
Operário, e Yan, de pênalti deixou
tudo igual. Na segunda etapa,
Thiago Vinicius colocou o
Chicote da Fronteira na frente de
novo, mas na sequência, Couto
voltou a igualar.
Nesta quinta-feira, as
equipes voltam a se encontrar às
18h30, na Arena Pantanal. Em
caso de novo empate a decisão
será nos pênaltis.
Na primeira partida, o
Dom Bosco venceu o Poconé por
2 a 0 e terá a vantagem de poder
perder por até por um gol de
diferença na partida de volta que
ainda assim, fica com a vaga na
final da competição. Se perder
por dois gols a partida será
decidida nos pênaltis.
Já para o Poconé ficar
com a vaga vai precisar vencer
por três gols de diferença.
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3 Anos Espaço Mãos de Fada

By Rosane Michels

Esotérico
Lua em Mercúrio unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Quíron, indicando
um dia de finalização de boas
negociações e acordos que
levarão sua vida a um novo
status financeiro. O dia é
ótimo para novos investimentos e bons
resultados em pedido de empréstimos. O
dinheiro chega com mais facilidade.

Lua em Mercúrio unidos em
Escorpião recebem um
ótimo aspecto de Quíron,
indicando um dia de bom
movimento na vida material
e financeira. O momento é
ótimo para novos investimentos e
aquisição de bens. Um projeto pode ser
aprovado resultando em um contrato que
vai aumentar seus rendimentos.

Lua em Mercúrio unidos em
Escorpião recebem um
ótimo aspecto de Quíron,
indicando um dia de boa
comunicação e movimento
na vida social. Amigos,
novos e antigos, se aproximam de você. O
momento é ótimo para negociações
relacionadas a parcerias e sociedades
comerciais.

Lua em Mercúrio unidos em
seu signo recebem um ótimo
aspecto de Quíron,
indicando um dia de boa
comunicação e maior
contato com a energia
curativa, que pode envolver a saúde física,
emocional, mental e espiritual. O dia é
ótimo para a prática da meditação e de
atividades que unam mente e corpo.

Lua em Mercúrio unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Quíron, indicando
um dia de movimento
equilibrado e solução de
problemas no trabalho. O dia
pode ser decisivo na aprovação de um
projeto. Se estiver desempregado e
esperando por uma nova colocação, pode
esperar por uma boa notícia.

Lua em Mercúrio unidos
em Escorpião recebem um
ótimo aspecto de Quíron,
indicando um dia de
interiorização e
necessidade de distanciar-se da vida
social. Você estará mais fechado e com as
emoções à flor da pele, porém
equilibradas. Dia ótimo para trabalhos de
cura.

Lua em Mercúrio unidos
em Escorpião recebem um
ótimo aspecto de Quíron,
indicando um dia de bom
movimento na vida social e
aproximação de amigos, novos e
antigos. Uma pessoa querida, que pode
ser seu amor, pode precisar de sua ajuda.
Ótimo dia para começar um projeto
criativo.

Lua em Mercúrio unidos em
Escorpião recebem um
ótimo aspecto de Quíron,
indicando um dia de
movimento positivo na vida
social e aproximação de amigos. Um
amigo pode estar passando por um
período de dificuldades e precisar de sua
ajuda. Dia ótimo para novos contatos
comerciais.

Lua em Mercúrio unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Quíron, indicando
um dia de interiorização e
cura de emoções e
sentimentos relacionados à
sua infância. Você estará mais fechado e
voltado para sua vida doméstica e
familiares. Cuide de si mesmo e de suas
casas, interior e exterior.

Lua em Mercúrio unidos em
Escorpião recebem um
ótimo aspecto de Quíron,
indicando um dia de
movimento positivo em
projetos profissionais e
planos de negócios. O momento pode
envolver a aprovação de um novo projeto
que trará crescimento e expansão à sua
carreira.

ua em Mercúrio unidos em
Escorpião recebem um
ótimo aspecto de Quíron,
indicando um dia de boa
comunicação e acordos que
podem envolver a negociação de um
projeto. Um bom contrato pode ser
firmado e concretizado rapidamente. O
momento é ótimo para viagens e
estudos.

Lua em Mercúrio unidos em
Escorpião recebem um ótimo
aspecto de Quíron, indicando
um dia de maior
envolvimento com seu
caminho espiritual. O dia
pode envolver um processo de cura
emocional que o leva à compreensão e
existência de uma força maior, que você
pode chamar de Deus.

Flores multicoloridas a Ana Paula e Glauce, do Espaço Mãos de Fada, que comemoraram em grande estilo
três anos de abertura do espaço que oferece o que tem de melhor em manicure e pedicure as mulheres
cacerenses. Em clima de festa receberam as amigas e clientes com um delicioso coquetel e aquele brinde
especial que não poderia faltar. Que o sucesso seja uma constante na vida profissional de vocês, Recebam
hoje o carinho desta colunista e o Destaque Especial do dia. Confira os melhores momentos...

