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Foi transladado ontem do Rio de Janeiro para Cáceres, o corpo do 
sargento do 2º Bfron Andrei Surubi Ferreira, vitima de explosão de uma 
churrasqueira durante uma confraternização em Comodoro, quando teve 
queimaduras de 2º grau. Atendido no Hospital São Matheus de Cuiabá, ele 
foi para o centro de tratamento de queimados no Hospital da Força Aérea 
do Galeão, (RJ) onde faleceu na última sexta-feira 13.  Página 03

Um ladrão foi flagrado pelo BBB 
de segurança ao furtar uma farmácia no 
bairro do Junco durante a madrugada da 
última sexta feira, 13, quando afanava 
produtos e grana do estabelecimento, 
após ter escalado o telhado. Nas imagens 
é possível ver o pilantra furando o forro 
da farmácia, de onde levou um HD 
externo e aproximadamente R$ 2 mil 
reais. 

A prefeitura de Cáceres juntamente com os moradores do 
Residencial Santa Efigênia buscou uma alternativa para acabar com a 
poeira e lama nas ruas, e assim, melhorar as condições de trafegabilidade 
do bairro. Em parceria, a prefeitura fornece a mão de obra e maquinários e 
os moradores, a matéria prima do asfalto. O projeto é fazer 11 mil metros 
quadrado de pavimentação asfáltica. Página 03

Operação realizada pela Policia Civil na semana passada na 
fronteira Mato Grosso/Bolívia, teve seu final na sexta feira, 13, procedeu 
várias abordagens em veículos e pessoas, em estradas de acesso à 
comunidade Santa Clara. Na comunidade, o De Cara Limpa Contra as 
Drogas contemplou mais de 50 crianças com informações sobre a 
prevenção no uso de drogas lícitas e ilícitas. Página 05

EXPLOSÃO

Acidente com churrasqueira
tira vida de sgto. do 2ºBfron

Acidente aconteceu no dia 31 de março de 2018, quando Andrei e outros militares faziam uma confraternização no destacamento e explodiu na churrasqueira

Sgto. Andrei atuava no Pelotão Especial de Fronteira  

 Foto: Reprodução

PROFISSIONAIS TÉCNICOS

Seletivo da Unemat oferece
112 vagas em cargo superior

Unemat divulga 
processo seletivo para 
contratação temporária de 
112 Profissionais Técnicos 
da Educação Superior 
(PTES) e formação de 
cadastro de reserva, para 
atuar nos campus de Alta 
Floresta, Alto Araguaia, 
Barra do Bugres, Cáceres, 
Colíder, Diamantino, Juara, 
Médio Araguaia, Nova 
Mutum, Nova Xavantina, 
Pontes e Lacerda, Sinop e 
Tangará da Serra.  

   Página 03

Processo seletivo será realizado no dia 24 de junho   

Foto: Arquivo

CLAQUETE-155

Larápio é flagrado por câmera
furtando em farmácia no Junco

Página 04
Pela cara do careta pilantra, a policia logo chega ao seu apê   

Foto: Câmera Interna

PROJETO POPULAR

Asfalto em parceria começa
nas ruas do Santa Efigênia

Valor da obra deve custar 50% a menos, se fosse terceirizada  

Foto: Assessoria

SEGURANÇA & VIDA

Prevenção e repressão na pauta da 
polícia civil na fronteira boliviana

Crianças ganharam prospectos informativos sobre drogas   

Foto: PJC-MT

REDES ANTI-SOCIAIS
A Ordem dos Advogados do Brasil em 
Mato Grosso pediu na semana passada, 
providências à Corregedoria-Geral da 
Justiça de Mato Grosso quanto à conduta 
da magistrada Anna Paula Gomes de 
Freitas, da 2ª vara criminal de Tangará da 
Serra. Segundo a denúncia, a juíza 
utilizou-se de suas redes sociais para 
postar fotos realizadas durante audiência, 
desdenhando, atacando e desqualificando 
a atuação de profissionais da advocacia. 
Na faculdade a gente aprende filosofia 
ética e nos estágios, que a lide forense se 
restringe aos autos e gabinetes dos fóruns. 

QUESTÃO DE ÉTICA
Como advogado, este editor também 
lamenta atitudes como a da magistrada, 
que viola a Lei Orgânica da Magistratura e 
o Código de Ética da Magistratura 
Nacional, que estipula, em seu artigo 1º, 
que o exercício da magistratura exige 
conduta compatível e seus preceitos, 
nor te iam-se pelos  pr incípios  da 
independência; da imparcialidade; do 
conhecimento e capacitação; da cortesia; 
da transparência;, do segredo profissional; 
da prudência; da diligência; da integridade 
profissional e pessoal, da dignidade, da 
honra e do decoro. 

GALLO CANTOU
O secretário de Estado de Fazenda, 
Rogério Gallo, revelou que o Executivo 
não conseguiu entrar em entendimento 
com a Secretaria do Tesouro Nacional para 
a metodologia de cálculo da Lei de 
Responsabilidade Fiscal com gastos de 
folha salarial. Pelo entendimento do STN, 
Mato Grosso gastou 55,91% de sua receita 
com folha até o 3ª quadrimestre de 2017. O 
limite máximo, conforme a LRF, é 49% e o 
estouro pode gerar uma série de sanções ao 
governo caso não implante ações para 
mudar o quadro, como não ter acesso a 
convênios, impossibilidade de contrair 
empréstimos e até mesmo o impeachment 
do governador Pedro Taques, o que a gente 
duvida muito.

DODÓI POLÍTICO
A procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, apresentou na última sexta feira, 
13, uma denúncia ao Supremo Tribunal 
Federal contra o deputado Jair Bolsonaro, 
por racismo. A acusação contra Bolsonaro 
foi baseada em uma palestra que ele deu no 
Clube Hebraica do Rio de Janeiro, em abril 
do  ano  pas sado ,  demons t r ando  
preconcei to  contra  qui lombolas ,  
indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. 
Bastou a denuncia para o deputado dizer 
que passou mal e precisou ser internado no 
Hospital Central do Exército, no Rio de 
Janeiro. No Brasil virou moda político 
passar mal quando é interpelado pela 
justiça.

CASH NO BANCO
Até o final de semana, cerca de 2,7 milhões 
de trabalhadores ainda não haviam sacado 
o Abono Salarial PIS/Pasep ano-base 
2016, dados do Ministério do Trabalho, 
restando assim valor superior a R$ 2 
bilhões. O prazo para o saque vai até 29 de 
junho. É o tal negócio, brasileiro é mais 
folgado que colarinho de palhaço, já ganha 
uma porcaria, tem grana sua nas mãos do 
governo e quando surge a chance de 
resgatar o cascalho, fica dormindo, 
Acorda, Mané! 
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 Brincadeira, palhaçada, safadeza, 
convenhamos, tem hora, o ouvido da gente não 
é penico e nem nossa visão, papel higiênico, pra 
ficar ouvindo e ou lendo tanta mer..cadoria, que 
infelizmente sendo verdade, seria preferível 
ignorar, apesar de impossível, já que os reflexos 
da idiótica oficial nos atinge; que o dia, quem 
trabalha pra cacete, recebe pra sofrer e gasta 
pagando o luxo dos governantes salafrários, via 
impostos. 
 No clã dos assalariados, somos 46 
milhões de vitimas da trupe política, digamos, 
50%, ou, 23 milhões, que tem acesso a internet  
e viu no final de semana, o governo propor um 
salário mínimo de R$ 1.002 para 2019. E vai 
além, como sonha em não ter eleição este ano, já 
adianta previsões de Nosferatu, para o salário 
mínimo de 2020 e 2021 seguindo a mesma 
fórmula de correção mão leve, da chicana atual 
Pela proposta indecente de quem nem deveria 
estar no poder, mas joga adiante suas 
malignidades, o mínimo iria a R$ 1.076 em 
2020 e, no ano seguinte, 2021, R$ 1.153. 
 Vamos por parte registrar com provas 
atuais e futuras do engodo aos assalariados, 
ativos e inativos, a começar pelo ano de 2018, 
quando foi aprovado pelo congresso nacional 
com base no orçamento, o piso nacional de 
salários em R$ 969,00 reduzindo, para 
arredondar para R$ 970,00 aos míseros R$ 
965,00. 
 Mas, ninguém recebe os R$ 965,00 
pois o governo meteu a mão em R$ 11,00 do 
mínimo do Seu Zé e da Dona Maria e o piso caiu 
para R$ 954,00. Um afano de R$ 11,00 por 
trabalhador, totalizando R$ 466 milhões/mês, 
considerando-se 46 milhões de assalariados no 
patropi e nossos representantes no congresso 
que levam seus milhões no bem-bom ficaram 
no come-quieto, que povo só serve mesmo prá 
votar. 
 Na política suja que reina no Brasil nos 
últimos anos, a nova do governo temerário de 

propor no primeiro trimestre de um ano 
eleitoral a perspectiva de reajuste do mínimo, 
para R$ 1.000 reais e 2 centavos, para o 
próximo ano, não passa de demagogia irônica, 
de quem não tem 5% nas pesquisas e faz 
chacota com a cara do povo. 
 E a mídia comparsa do governo 
estampa em garrafais Times New Roman, que 
será a primeira vez que o salário mínimo, ficará 
acima da marca de R$ 1 mil. Mentira das 
grossas como as demais apregoadas, mesmo 
porque os 2 centavinhos ninguém vai receber, 
gerando mais R$ 920 mil/mês para o governo, 
bastando multiplicar 46 milhões de 
assalariados perdendo 2 centavos/mês. 
 A matemática ainda é uma ciência 
exata, provando assim, que o governo é mais 
esperto e ladrão que o comercio do tal R$ ,99; 

neste, quando você vê um produto no valor, 
digamos  de R$ 1,99, o preço fica em R$ 2,00 e 
o seu centavo, vai sabe-se Deus pra onde, 
menos pro seu bolso. Pro governo, R$ 1 centavo 
é muito pouco, então tasca lá R$ 2 centavos por 
assalariado, que da pra bancar mais um jantar 
no Jaburu e receber cúmplices em negociatas 
que renderão dezenas de vezes estes R$ 920 
mil. 
 Mentira, Térta? Quem duvidar pegue a 
calculadora e calcule o quanto a gente tem sido 
vitima dos ladrões oficiais, os preços nos 
supermercados da vida, comprovam as 
verdades que eles, os temerosos do poder 
escamoteiam, no dia a dia com suas falácias 
maldita, Bom Dia, e não adianta que não 
aceitamos balinhas de dois centavos!

 Em tudo o que pretende ser arte há uma 
grande desproporcionalidade entre o que é bom e o 
que é ruim. Talento, o determinante dessa diferença, 
essencialmente implica e se insere num plano de 
reconhecimento de cultura, um processo seletivo 
ligado à qualidade. Não que qualidade seja um dos 
componentes do processo que define quem faz 
sucesso ou não. Para mim: sucesso, no boom artístico 
do Brasil, significa manter um bom jogo de interesses 
e não apenas confirmar a exceção à regra: muito 
material sem conteúdo e pouca coisa aproveitável. 
 "O contexto Brasil/ malícia/ dor-de-corno/ 
e vale-tudo é o que está impregnado nas ruas, e nós, 
que temos um trabalho com uma certa qualidade, 
somos diretamente afetados pela mediocridade 
generalizada, o way of life imposto pelos marketeiros 
de plantão. Pela aversão ao novo, pelo medo do que 
não se conhece, o público nunca pôde prestar atenção 
ao que a mídia não veicula, somos jogados numa 
zona morta. 
 Os meios de comunicação e as secretarias 
de cultura, do País, centralizam e manipulam as 
informações, do que pode e não pode tornar público, 
conforme os interesses, de partidos, das editorias ou 
atendendo às agências de propaganda e de notícias. 
Existe uma relação de amor e de ódio da imprensa e 
órgãos gestores de cultura. Até quando essa relação é 
benéfica e quando se torna maléfica para a imagem 
dos produtores culturais?
 Em razão da grande dimensão e 
complexidade sobre os fatores que contribuíram para 
a destituição e enterro das referências culturais, 
incluindo a questão de vontade política, maior visão 
dos publicitários e educadores. Partindo da década de 
1970, com a ascensão da dramaturgia e da literatura 
do Brasil, e das artes visuais pelas Américas, como 
exemplo de personalidades mortas e esquecidas. 

Incluindo os aspectos econômico e social na 
formação de Cáceres, entre outros localidades da 
nação. Motivo pelo qual o setor paga um preço muito 
alto, no que se refere à comercialização e à atração de 
novos públicos e mobilizar o comércio em geral, 
como os restaurantes, a hotelaria, os parques e resorts 
da cidade.  
 Assim, não discutirei esse problema com a 
atenção que merece pela profundidade do tema e o 
espaço mais amplo que o mesmo exigirá. Uma 
parcela da classe artística que criava só por diversão 
começa a produzir com maior rigor técnico, 
estimulada pela possibilidade de ter seu trabalho 
apreciado. Indícios sintomáticos de um incipiente 
profissionalismo surgem a partir daí: agora eles têm 
onde e como aparecer. A mídia, os diretores de 
marketing das grandes empresas, infelizmente, não 
abrem os olhos, deparando-se com essa nova 
movimentação. 
 Trabalhando no escuro, alguns artistas 
agitam Cáceres e chegam em outros estados e países! 
Dentro de um contexto tido como cultura bovina, 
fragmentária, que pouco investe na preservação da 
memória/identidade e sem estratégia, um grupo de 
artistas lança, às próprias custas, seus livros, cd´s em 
busca de espaço e levantar algum dinheiro. Lembra 
das Leis de Incentivo e abatimento no imposto que 
amarelam nas gavetas do esquecimento? Apesar dos 
papagaios (que consomem cultura estrangeira nas 
resenhas da internet e canais de televisão) estragarem 
humores, poucos artistas surpreendem pela 
qualidade e diversidade de gêneros. 
 Com artistas de formação privilegiada, o 
movimento independente de Cáceres, toma ares de 
concreto e proporciona alguns lances no marasmo 
cotidiano. É claro que são poucos: uma questão de 
profissionalismo, talento, marketing cultural e bons 

contatos.
 A função do mito em revelar os modelos e 
fornecer uma significação ao mundo pode ser 
discernida como Cosmo perfeitamente articulado, 
inteligível e significativo. Na sociedade, a cultura se 
constitui e se renova graças às experiências criadoras 
de alguns indivíduos. 
 Quando uma sociedade sustenta e valoriza 
a imagem dos seus mitos, estes são reinterpretados e 
aprofundados, a sociedade em seu conjunto é 
conduzida para os valores e as significações 
descobertas e veiculadas por esses poucos 
indivíduos. Nesse sentido, o mito ajuda o homem a 
u l t rapassar  os  seus  própr ios  l imi tes  e  
condicionamentos, e incita a se elevar para “onde 
estão os maiores”. No sentido da teoria das idéias 
anamnesis platônica comparando ao homem das 
sociedades arcaicas tradicionais encontra nos mitos, 
ídolos ou referências, os modelos exemplares de 
todos os seus atos. 
 Os mitos lhe asseguram que tudo o que ele 
faz ou pretende fazer, já foi feito no princípio, no 
passado, portanto, constituem, a súmula do 
conhecimento útil. Uma existência individual torna-
se e se conserva, uma existência plenamente humana, 
responsável e significativa, na medida em que ela se 
inspira nesse reservatório de atos já realizados e 
pensamentos já formulados. Ignorar ou esquecer o 
conteúdo dessa memória constituída por tradição 
equivale a uma regressão ao estado natural (a 
condição acultural da criança), a um pecado ou a um 
desastre. 

***___Rubens Shirassu Júnior, é escritor e 
pedagogo de Presidente Prudente, São Paulo. Autor, 
entre outros, de Religar às Origens (ensaios e artigos, 
2011) e Sombras da Teia (Contos, 2016).
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3 metros. Em uma reunião com os 
moradores foi proposta a idéia, e 
o executivo através da secretaria 
de infra-estrutura, elaborou todo 
o projeto para a execução da obra.

Nesta parceria, todo o 
m a t e r i a l  n e c e s s á r i o  a  
pavimentação, será comprado 
pelos os moradores e dividido o 
valor entre eles, que poderão em 
breve dispor do beneficio 
essencial à vida, qual seja, o 
saneamento através do asfalto e 
calçadas, nas Ruas Etiópia, 
Senega l ,  Sudão ,  Ango la ,  
camarões, do Macuco e Congo. 
Também vão receber o beneficio, 
as Travessas araponga e dos 
sabias.

 prefeitura de Cáceres Ajun tamente  com os  
m o r a d o r e s  d o  

Residencial Santa Efigênia 
buscaram uma alternativa para 
acabar com a poeira e o lama nas 
ruas, e assim, melhorar as 
condições de trafegabilidade do 
r e s i d e n c i a l . A s  o b r a s  d e  
pavimentação nas ruas do bairro 
começaram depois que o  Prefeito 
F r a n c i s  M a r i s  a o  t o m a r  
conhecimento da problemática, 
determinou o setor de viação e 
obras públicas municipal a iniciar 
os trabalhos, disponibilizando 
todo o apoio para que fosse 
executada a ação.

“A prefeitura está pronta 
p a r a  f a z e r  a s  p a r c e r i a s ,  
realizamos os projetos, todos os 
maquinários e equipamentos para 
a pavimentação e mão de obra, 
além de o valor total da obra 
custar 50% a menos se fosse feito 
por uma empresa terceirizada e 
assim eliminando a poeira e a 
lama,” disse o prefeito.O 
engenheiro Wesley explicou que 
o projeto é fazer 11 mil metros 
quadrado de pavimentação 
asfáltica, 1060 metros de rede de 
drenagem com bocas de lobo e 
poço de visita para manutenções 
futuras, nas ruas, que terão 8 
metros de largura e calçadas com 

requerimento de inscrição,  
informando a opção de cargo, 
especialidade, campus, vaga a que 
pretende concorrer e a opção do 
local onde deseja realizar as 
provas.Inscrição com isenção do 
pagamento da taxa. Podem 
solicitar isenção de taxa candidatos 
que recebam até um salário 
mínimo e meio, desempregados e 
doadores regulares de sangue.

O candida to  que  se  
enquadrar em uma dessas situações 
deve solicitar a isenção nos dias 19, 
20 e 23 de abril, por meio do 

remuneração de R$ 6.136,91 para 
uma jornada de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser 
realizadas no período de 19 de abril 
a 20 de maio, somente via internet 
(www.unemat.br/seletivos). O 
valor da taxa é de R$ 100 para 
cargos de Nível Superior, R$ 80 
para Nível Médio e Médio Técnico 
e R$ 50 para Nível Fundamental, 
pago até o dia 21 de maio, 
observado o horário de expediente 
bancário.

No ato da inscrição o 
candidato deverá preencher o 

nemat divulga processo Useletivo para contratação 
t e m p o r á r i a  d e  11 2  

Prof i s s iona i s  Técn icos  da  
Educação Superior (PTES) e 
formação de cadastro de reserva, 
para atuar nos campus de Alta 
Floresta, Alto Araguaia, Barra do 
Bugres ,  Cáceres ,  Co l íde r,  
Diamant ino ,  Juara ,  Médio  
Araguaia, Nova Mutum, Nova 
Xavantina, Pontes e Lacerda, 
Sinop e Tangará da Serra.

Para cargos que exigem 
nível Fundamental de escolaridade 
há 12 vagas para motoristas, com 
remuneração de R$ 1.907,84. Para 
Nível Médio, são 74 vagas para 
Agentes Universitários, com 
salários de R$ 3.294,38. Também 
há opções para nível médio 
técnico, nas áreas de Técnico em 
Laboratório (9), Técnico em 
Informática (5), Técnico em 
Enfermagem (3), Técnico Agrícola 
(3), Técnico Agropecuário (1), cuja 
remuneração chega a R$ 3.788,53.

Já para as especialidades 
que exigem Nível Superior, há 
oportunidades para Psicólogos 
(03), Engenheiro Eletricista (01) e 
Engenheiro Civil (01), com 

a manhã de domingo Núltimo, 15, por volta das 
7h00,  a  equipe de 

plantão se fazendo presente na 
pista em frente a UOP percebeu 
quando o veículo Toyota/Corolla 
de cor branca, placas de Cuiabá 
que seguia sentido Cáceres para 
Porto Esperidião, fez uma brusca  
manobra de retorno,na altura do 
K M  7 4 1  d a  B R  0 7 0 ,  
empreendendo fuga em alta 
velocidade sentido Cáceres.

Os patrulheiros então, 
fizeram o acompanhamento 
tático quando observaram que no 
km 735 daquela rodovia, o 
condutor devido a alta velocidade 
havia perdido o controle do 
veículo colidindo nas laterais de 
ambos os lados da ponte 
Marechal Rondon, sobre o Rio 
Paraguai,  danificando todo o 
veículo.O condutor fugiu sendo 
localizado instantes depois com o 

auxílio da Polícia Civil e Polícia 
Militar que já estavam no 
perímetro urbano para apoio a 
equipe PRFe a grande surpresa, 
tratava-se do mesmo pivete de 
iniciais F.A.M, 17 anos, que no 
dia 31 de março deste ano, havia 
roubado uma camioneta Toyota 
Hilux SW-4 e flagrado pela 
policia, ignorara ordem de parada 
em frente a UOP 301, fugindo em 
alta velocidade sentido Porto 
Esperidião, quando colidira o 
veículo contra umas árvores à 
margem da rodovia.

Neste segundo crime, o 
menor segundo se apurou havia 
roubado ou prestava serviços a 
ladrões, pois o Corolla constava 
em ocorrência de roubo/furto em 
Lucas do Rio Verde no dia 10 
deste mês. Em ambos os casos, 
prejuízos às vitimas e claro, 
liberdade para o ladrão que é 
menor de idade.

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
www.unemat.br/seletivos. Após a 
inscrição, é necessário protocolar 
os documentos exigidos (conforme 
edital), nos Postos Autorizados, de 
atendimento das 8h00 às 11h00 e 
das 14h00 às 17h00.O processo 
seletivo será realizado em uma 
única etapa, no dia 24 de junho. A 
prova objetiva, para todos os 
cargos especialidades, será 
aplicada em 12 cidades: Alta 

Floresta, Alto Araguaia, Barra do 
Bugres ,  Cáceres ,  Co l íde r,  
Diamantino, Juara, Nova Mutum, 
Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, 
Sinop e Tangará da Serra.

Os candidatos aprovados 
no processo seletivo serão 
contratados por 12 meses contados 
a partir do efetivo exercício, 
podendo ter seus contratos 
aditivados mediante necessidade 
comprovada.

CARGO SUPERIOR

Unemat divulga seletivo com 112
vagas para profissionais técnicos

Valor da taxa é de R$ 100 para cargos de Nível Superior, R$ 80 para Nível Médio
e Médio Técnico e R$ 50 para Nível Fundamental, pago até o dia 21 de maio

Assessoria c/ Redação

Inscrições só via internet, vão de 19 de abril a 20 de maio 

 Foto: Ilustrativa

PARCERIA COM POVO

Prefeitura de Cáceres começou
execução de asfalto na periferia
Assessoria

Maquinário trabalha firme nas ruas do Santa Efigênia  

Foto: Assessoria

BATIDOS NAS FUGAS

Pivete detido 2 vezes em 15 dias
com Hilux e Corolla roubados

PRF c/ Redação

Em duas semanas foram dois carros roubados e batidos   

Foto: PRF/MT
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o i s a s  a b s u r d a s  q u e Cacontecem, como a morte 
da adolescente Ana Luiza 

da Silva, apenas 12 anos, quando 
pilotava a motocicleta Honda 
Titan, de cor vermelha, placa JYY 
8154 na manhã do último sábado, 
(14) e veio a ser atropelada, no 
Distrito de Vila Aparecida, zona 

ru ra l  de  Cáce res ,  po r  um 
caminhão que transportava leite 
para um laticínio da cidade.

No local os policiais 
m i l i t a r e s  e n c o n t r a r a m  a 
adolescente já sem vida, o corpo 
coberto com um lençol, com 
ce r t eza  po r  t e r ce i ro s  que 
presenciaram o acidente e sem 

mais a fazer pela vitima, cobriram 
o cadáver até a chegada da 
policia. Sim, pois o motorista do 
caminhão, de iniciais J. D. F. A. 
(61), foi encontrado cerca de um 
km do local do acidente, onde 
esperou pelos policiais, alegando 
que fugira do local, com medo de 
testemunhas. 

Nos relatos do condutor 
do caminhão, o mesmo disse que 
transitava pela Rua Norberto da 
Costa, já a vítima vinha da Rua 
das Margaridas, e colidiu com a 
lateral do caminhão vindo a cair 
embaixo do caminhão, que ele 
teria tentado frear, porém não 
conseguiu evitar o acidente fatal.

Na queda, uma das rodas 
passou sobre a vítima, que não 
resistiu e veio a óbito imediato. A 
Policia Civil, assim como a 
Politec estiveram no local, 
providenciando a remoção do 
corpo ao IML e o condutor e o 
caminhão foram encaminhados 
a o  C e n t r o  I n t e g r a d o  d e 
Segurança e Cidadania, para as 
demais providencias.

socorridos para o Hospital São 
Matheus, em Cuiabá.

D e p o i s ,  A n d r e i  f o i 
transferido para o centro de 
tratamento de queimados no 
Hospital da Força Aérea do 
Galeão no Rio de Janeiro, mas na 
tarde da última sexta-feira 13, 
enquanto estava internado, ele 
teve complicações respiratórias, 
em virtude de queimaduras de 2º 

orreu na última sexta-Mfeira (13), no Rio de 
Janeiro, o sargento do 

Exército Andrei Surubi Ferreira, 
do  2 º  Bfron  -Bata lhão  de 
Fronteira em Cáceres, vitima de 
explosão de uma churrasqueira 
Gengiskan no fim de março 
p a s s a d o  d u r a n t e  u m a 
confraternização em Comodoro.

Segundo o 2º Bfron, o 

acidente ocorreu no dia 31 de 
março de 2018, quando Andrei e 
outros militares faziam um 
c h u r r a s c o  e m  u m a 
c o n f r a t e r n i z a ç ã o  n o 
destacamento e aconteceu uma 
explosão na churrasqueira de 
disco, usada por eles, e as chamas 
atingiram Andrei e o colega. 
Naquela ocasião, o sargento e o 
segundo militar ferido foram 

epois que inventaram as Dt a i s  c â m e r a s  d e 
segurança, lalaus da vida 

estão se ferrando e na última sexta 
feira mesmo sendo um dia 13, 
teve um gatuninho aqui de 
Cáceres que não acreditou no 
azar, foi pra batalha do capeta, 
meter a mão no alheio e agora está 
registrado, filmado e nas malhas 
dos fardados e da PJC. 

O larápio cara de pau, foi 
flagrado pelo BBB de segurança 
ao furtar uma farmácia no bairro 
do Junco durante a madruga e nas 
imagens é possível ver o pilantra 

adentrando o local pelo telhado, 
furando o forro da farmácia. 

Segundo o boletim de 
Ocorrência (Nº 2018.119815), o 
ladrão pé de chinelo levou um HD 
externo e a quantia aproximada 
de 2 mil reais que estavam no 
caixa da farmácia.

O proprietário entregou 
aos policiais civis as imagens do 
circuito de câmeras onde é 
possível ver o rosto do folgado, e 
assim que o tal  f igura for 
localizado, vai poder folgar uma 
boa temporada no hotel do 
governo lá no Nova Era.

CHURRASCO FATAL

Sargento do 2ºBfron morre
duas semanas após explosão

Andrei foi transferido de Cuiabá para o centro de tratamento de queimados no Rio de Janeiro, mas teve complicações respiratórias e não resistiu indo a óbito

Globo c/ Redação

Vitima fatal Sgto. Andrei, queimaduras de 2º grau   

VILA APARECIDA

Menina de 12 anos pilotava
moto e morreu atropelada

PJC/MT c/ Redação

Colisão lateral de moto com caminhão, sempre resulta em morte  

Foto: Ilustrativa

BOCA NA BOTIJA

Câmera agra gatuno metendo
bronca em farmácia no Junco

Da Redação

Larápio ainda fez uma careta, mas pode ser identificado    

Foto: Câmera Interna

grau e não resistiu indo a óbito.
Andrei atuava no Pelotão 

Especial de Fronteira (PEF), na 
localidade de Guaporé, em 
Comodoro, região de fronteira 
com a Bolívia que pertence ao 2º 
Batalhão de Fronteira (Bfron) do 
Exérci to ,  com sediado em 
Cáceres. 

“ O  2 º  B a t a l h ã o  d e 
Fronteira vem prestando todo 
apoio necessário à família do 
militar e aguarda finalização do 

atestado de óbito”, disse o 
batalhão em nota enviada à 
imprensa.

O outro militar ferido não 
teve tantas complicações de 
saúde e se recupera em Cáceres. 
Familiares e representantes do 
Exército foram ao Rio de Janeiro 
para definir os procedimentos do 
velório, com a previsão do 
transladado para Cáceres na noite 
de ontem, onde deve acontecer o 
sepultamento nesta terça feria.

 Foto: Reprodução
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informações, reconhecimento da 
área e aproximação com os 
moradores locais

Na comunidade, o projeto 
De Cara Limpa Contra as Drogas 
r e a l i z o u  c o n t a t o  c o m  a  
c o m u n i d a d e  e s c o l a r  
contemplando mais de 50 
crianças do 3°e 4° anos, com 
informações sobre a prevenção 
no uso de drogas lícitas e ilícitas, 
e uso de bebidas alcoólicas na 
direção de veículo automotor.

D i r e c i o n a d o  a o s  
proprietários de estabelecimentos 
comerciais, os policiais alertaram 
da proibição da venda de bebidas 
alcoólicas para menores de idade, 
orientando sobre a legislação 
vigente.

O delegado regional de 
Pontes e Lacerda, Rafael 
Scatolon, disse que ação faz parte 
de um planejamento operacional 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp), de 
ostensividade na região. O 
trabalho é feito pela Polícia Civil, 
Polícia Militar e Grupo Especial 
de Fronteira (Gefron). “Nessa foi 
uma operação integrada pelos 

niciado na ultima quarta Ifeira e encerado na sexta 13, 
as 48 horas de atividade 

operacional da Polícia Civil em 
Vila Bela da Santíssima Trindade, 
na divisa com a Bolívia, efetuou 
várias abordagens em veículos e 
pessoas, em estradas de acesso à 
comunidade Santa Clara, quando 
foram abordadas 28 pessoas, 17 
veículos e 9 motocicletas.

A operação denominada 
“Ponta do Aterro”, que aliou 
prevenção com repressão teve o 
apoio de policiais do Grupo 
Armado de Resposta Rápida 
(Garra), da Regional de Pontes e 
Lacerda. 

Os policiais montaram 
barreiras móveis em vários 
trechos da localidade, com foco 
e m  l e v a n t a m e n t o s  d e  

policiais de Vila Bela da 
Santíssima, Jauru e do Garra, 
aproveitamos para  levar o 

projeto De Cara Limpa, aliando 
p r e v e n ç ã o ,  r e p r e s s ã o  e  
orientação”, disse o delegado.

abadão de chuva e um espertinho Sachou de fazer um limpa no 
interior da filial de Lojas Gazin 

em Cáceres, entrando pelo teto e como 
não teve nenhum problema de alarme 
disparar, quem tentou disparar por um 
terreno baldio dos fundos, foi o lalau, 
quando foi cercado por policiais da 
Força Tática do 6º Batalhão de Polícia. 

Apesar de não disparar 
alarmes, o gaturamo foi visto ainda 
dentro da loja, pela Central de 
monitoramento que acionou o Ciosp 
alertando sobre o fato, e às 22h30 do 
sábado, a polícia fez o cerco ao 
estabelecimento, prendeu o mão leve e 
recuperou os produtos furtados.

Ao perceber a presença dos 
policiais, o gatuno, identificado como 
sendo Weberson de Morais, 29, vulgo 

“Dumbo”, saiu correndo, mas foi detido 
na Avenida Sete de Setembro próximo 
aos Correios. Em seguida, a equipe 
retornou ao quintal de onde o suspeito 
tinha saído e localizou uma mochila 
preta contendo roupas pessoais, um 
marreta, dois celulares com etiquetas da 
móveis Gazin, um aparador de grama da 
marca Vulcan e uma bicicleta feminina 
vermelha.

O suspei to  possuía  um 
aparelho celular de marca LG e a quantia 
de R$ 8,00. O gerente da loja, 
reconheceu a roçadeira e os celulares 
como sendo de propriedade da loja e 
Weberson foi encaminhado algemado 
ao CISC, tendo sido recuperados ainda, 
dois celulares, um da marca Nokia e 
outro da LG, com etiquetas da loja, além 
do aparador de grama.

SEGURANÇA SOCIAL

Polícia Civil faz ação de repressão
e prevenção na divisa com Bolívia

Policiais montaram barreiras em vários trechos com foco em levantamentos de informações, reconhecimento da área e aproximação com os moradores locais

SESP/MT c/ Redação

Na estrada manjada, suspeitos foram abordados pelo Garra    

Foto: PJC-MT

LALAU VAGAL

Dumbo entra em Lojas Gazin
pelo teto e cai no cerco da PM
PM/MT c/ Redação

quipes da Policia Judiciária Civil de EVila Bela da Santíssima Trindade, 
incineraram no final de semana, 

(sexta-feira-13) os 294 quilos de 
entorpecentes (230,2quilos de pasta base e 
64,7 quilos de cocaína pura) apreendidos 
durante uma operação na cidade A queima da 
droga foi realizada em uma cerâmica, na 
Rodovia BR-174, em Pontes e Lacerda.

Conforme noticiado, na quarta 
feira, 11, os traficantes Romário Souza, Luiz 
Felipe e Vitor Ferraz, foram presos durante 
investigações da Delegacia de Vila Bela de 
combate ao tráfico, coordenadas pelo 
delegado Clayton Queiroz Moura. O 
entorpecente foi encontrado dentro de sacos, 
em uma caminhonete L200, na localidade 

conhecida como Ponte Queimada, na zona 
rural de Vila Bela.

Devido ao alto valor da droga e ao 
grau de periculosidade em manter a guarda 
do entorpecente, o delegado solicitou 
autorização para incineração, a qual foi 
prontamente atendida pela Justiça. 

A incineração da droga foi 
acompanhada pelo delegado regional, Rafael 
Mendes Scatolon, equipes de escrivães e 
investigadores das Delegacias de Vila Bela e 
Pontes e Lacerda, policiais do Grupo 
Armado de Resposta Rápida (Garra), 
representantes da Polícia Militar, Ministério 
Público, Perícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec), Corpo de Bombeiros, 
Vigilância Sanitária e imprensa local.

Filial de Lojas Gazin no centro de Cáceres, vitima do lalau Dumbo  

 Foto: Arquivo

INCINERADAS

Quase 20 arrobas de cocaína
viram fumaça na fronteira

PJC/MT c/ Redação

Documentada a apreensão, a droga foi queimada por segurança    

Fotos: Assessoria
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a tarde de sábado Núltimo,14, por volta das 
16:30 horas a equipe de 

plantão no Posto PRF de Cáceres, 
r e a l i z o u  a b o r d a g e m  a o  
automóvel M. Benz/A160, de cor 
prata, emplacado em Várzea 
Grande, que seguia sentido à 
capital do estado. O veículo era 
conduzido pelo motorista de 

iniciais R.N.M, 35, tendo como 
passageiros os indivíduos de 
iniciais W.P.D.S, 26 e F.A.G.S, 
34. Após identificação dos 
ocupantes e verificado e extremo 
nervosismo dos mesmos, foi 
iniciada revista minuciosa. A 
equipe logrou êxito em localizar, 
em compartimento preparado no 
veículo, cinqüenta tabletes de 

substância com características de 
P a s t a  B a s e  d e  c o c a í n a ,  
totalizando aproximadamente 51 
kg da droga.

O passageiro de iniciais 
F.A.G.S, 34, informou que 
recebeu a droga no município de 
São José dos Quatro Marcos, 
onde reside, e entregaria na 
cidade de Cuiabá, e que receberia 
a quantia de  R$ 10.0000,00 pelo 
serviço. Diante da confissão e da 
materialidade do crime, os 
patrulheiros encaminharam o 
mula até a Delegacia de Fronteira 
(DEFRON), em Cáceres.

Autuado em flagrante 
pelo crime de tráfico de 
entorpecentes, o infrator foi 
levado ao cadeião do Nova Era, 
ficando a disposição da justiça, 
sendo que os demais, por falta de 
provas no envolvimento do 
tráfico, foram liberados, após 
serem ouvidos como testemunha 
da prisão e do auto de apreensão 
da droga.
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UMA BOA IDÉIA

Carona de Mercedes Benz preso
com 51 kg de pasta base de coca

Passageiro do automóvel de luxo, confessou aos policiais, ser o mula, que havia 
pego a droga em Quatro Marcos e ganharia 10 mil pelo transporte até Cuia

PRF/MT c/ Redação

Tabletes de cocaína estavam com o carona do Mercedes   

Foto: PRF/MT
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segundona,  mas acabou 
rebaixado. Já o Cuiabá se 
manteve na C. “Agora temos 
dois jogos difíceis fora de casa, 
que vamos também em busca 
de vitórias", disse o técnico 
Itamar Schulle. 

O Cuiabá enfrenta o 
Volta Redonda e o Botafogo 
(SP), respectivamente, na casa 

dos adversários na seqüência 
da Série C.

O Luverdense vai jogar 
em casa, em Lucas do Rio 
Verde, contra o Botafogo (SP), 
empatou com o Bragantino, no 
próximo dia 21, às 17h00.  No 
dia 27, enfrenta o Tomboense, 
no mesmo horário, também em 
Lucas.

 presidente do Sinop OFutebol Clube, Dilceu 
Dal´Bosco confirmou, há 

pouco,  que os problemas 
apontados na súmula do árbitro 
Wagner Reway como falta de 
tampa no vaso sanitário e também 
falta de água no vestiário da 
arbitragem já foram resolvidos e 

o estádio Gigante do Norte será 
liberado para partida contra 
Novoperário, de Campo Grande 
(MS), válido pela primeira 
rodada do Campeonato Brasileiro 
da Série D, no próximo dia 29.

“Fomos comunicados 
sobre essa situação e a diretoria já 
resolveu. O Sinop não corre risco 

nenhum de não jogar em casa. 
Nosso pessoal já fez fotos e 
vamos encaminhar ao TJD e dar 
as explicações necessárias”, disse 
Dal´Bosco.

O estádio foi interditado 
na última quinta-feira (12) pela 1ª 
Comissão  Disc ip l ina r  do  
Tribunal de Justiça Desportiva. 
Wagner Reway relatou em 
súmula após o primeiro jogo da 
decisão do Campeonato Estadual 
entre Sinop e Cuiabá, que o 
vestiário do trio de arbitragem 
não condizia com as normas de 
higiene. O árbitro e seus 
auxiliares deixaram o estádio sem 
tomar banho. O relato foi 
encaminhado ao TJD, que decidiu 
por unanimidade interditar o 
Gigante do Norte.

Além do compromisso 
contra Novoperário, o Sinop 
atuará no Gigante do Norte contra 
o Aparecidense (GO) no dia 13 de 
maio e diante do Ceilândia (DF) 
no dia 25 do mesmo mês. Estes 
clubes integram a Chave A11 da 
Sé r i e  B ,  do  campeona to  
Brasileiro.

uiabá e Luverdense Cestrearam na noite do 
último domingo no 

Campeonato Brasileiro da 
Série C, se enfrentando na 
Arena Pantanal, oportunidade 
em que o time cuiabano levou a 
melhor e venceu por 1 a 0, gol 
foi marcado pelo volante 
Marino, que é o reforço do 
Dourado na competição. 
 O gol do time de Itamar 
Schulle saiu logo no começo, 
anotado pelo zagueiro Lucão 
aos 11 minutos.

Após cobrança de falta, 
logo nos primeiros minutos de 
jogo, Jenison cabeceou, o 
goleiro do Luverdense, Diogo 

Silva, defendeu, mas Marino 
a p r o v e i t o u  o  r e b o t e  e  
empurrou a bola para o fundo 
das redes. 

A equipe do técnico 
Luizinho Vieira não teve forças 
para buscar o empate, se 
mostrando um degrau abaixo 
em termos de qualidade 
técnica em relação ao rival.

Em duas semanas neste 
mês de abril, o Luverdense 
sofreu dois reveses com a 
perda no dia da mentira, 1º de 
abril, da vaga final estadual, 
para o Sinop, na cobrança de 
penalidades máximas, após o 
empate de 1 a 1 no Gigante do 
Norte. 

Posteriormente, o Galo 
do Norte perdeu o titulo para o 
Cuiabá, ficando como vice.

A segunda derrota e 
eliminação, aconteceu no dia 
12 último no estádio Kleber 
Andrade, em Cariacica-ES, 
q u a n d o  o  L u v e r d e n s e  
precisava vencer o time 
capixaba para seguir na Copa 
Verde depois da derrota no 
Passo das Emas e ficou no 
empate por 1 a 1, classificando 
o clube do Espírito Santo.

Agora, os dois times 
mato-grossenses têm como 
objetivo a Série B.

A n o  p a s s a n d o ,  o  
L u v e r d e n s e  e s t a v a  n a  

Verdão do Norte depois de cair da série B para a C do Brasileiro, foi eliminado da final do estadual pelo Sinop, da Copa Verde em Cariacica e escorregou na série C
MARÉ DE AZAR

Luverdense perde para
voraz Cuiabá na Arena

Redação c/ O.E/S.N

Cuiabá continua série invicta de vitórias na Arena Pantanal  

Estádio Gigante do Norte passa por adequações da FMF   

Foto: Mixto-Net

BRASILEIRO SÉRIE C

Galo soluciona os problemas
pra mandar jogos no Gigante
S.N c/ Redação

Foto: Pedro Lima
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A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
seu signo, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
Plutão marcando o início de 
um período de boas notícias 

e novos projetos, pessoais e profissionais, 
que devem ser colocados em prática em 
poucos dias. Você estará mais agitado e 
otimista.

Esotérico

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Áries, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
Plutão marcando o início de 
um período de maior 

interiorização e necessidade de distanciar-
se da vida social e de relacionamentos sem 
sentido. O momento é ótimo para começar 
uma boa terapia.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Plutão 
marcando o início de um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  

envolvimento com a vida social e 
aproximação de amigos. Um novo contato 
com uma grande empresa, clube ou 
instituição, pode ser realizado, com bons 
resultados.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Áries, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
Plutão marcando o início de 

um período de movimento na vida 
profissional e em seus planos de negócios, 
que devem começar a ser colocados em 
prática em alguns dias. Um projeto ou 
emprego pode ser aprovado.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Áries, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
Plutão marcando o início de 
um período de movimento 

em projetos de médio prazo, que podem 
envolver publicações, viagens e contato 
com pessoas e empresas estrangeiras. 
Dias de otimismo e fé.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Plutão 
marcando o início de um 
período de movimento e 

intensidade mental e emocional. Medite e 
pratique alguma atividade que una mente e 
corpo, pois sua ansiedade pode aumentar 
consideravelmente.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Áries, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
Plutão marcando o início de 
um período de maior 

envolvimento e movimento na vida social, 
com aproximação de amigos, novos e 
antigos. O momento é ótimo para começar 
uma nova parceria ou namoro.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Áries, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
Plutão marcando o início de 
um período marcado por 

novidades e mudanças no trabalho. Um 
novo projeto pode ser aprovado. Sua 
saúde merece atenção. Cuidado com a 
ansiedade.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova 
em Áries, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
Plutão marcando o início 

de um período de movimento e 
mudanças em sua vida doméstica e 
relacionamentos familiares. A compra 
ou venda de um imóvel não está 
descartada.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova 
em Áries, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
Plutão marcando o início 

de um período de mudanças e 
transformações relacionadas ao seu 
coração. Um romance, que vem sendo 
desenhado pelo Universo, pode dar um 
passo à frente.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova em 
Áries, se une a Urano e 
recebe um tenso aspecto de 
Plutão marcando o início de 
um período de movimento 

intenso nas finanças. Não é um bom 
momento para um novo investimentos. O 
momento pede economia e controle nos 
gastos.

By Rosane Michels
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A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
se une a Urano e recebe um 
tenso aspecto de Plutão 
marcando o início de um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  

envolvimento com acordos e negociações 
relacionadas a uma nova sociedade ou 
parceria financeira. Tome cuidado com 
novos investimentos neste período.

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

Em noite de glamour realizada no Centro de 
Eventos da SICMATUR foram eleitas a Musa 
da Pesca e Musa do FIPe 2018. Com a 
avaliação de jurados competentes e 
criteriosos se consagraram vencedoras as 
lindas Juliana Bruzzon e Elizandra Silva 
Maciel, que representarão a beleza e 
elegância da mulher pantaneira durante a 
realização do Festival Internacional de 
Pesca. Sucessos!

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

Sempre curtindo os melhores momentos da 
vida a querida amiga advogada Helizangela 
Pouso, a quem desejamos uma iluminada 
semana. 

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

Rosas multicoloridas a uma pessoa especial que celebrou a 
vida com muita alegria esbanjando sempre  simpatia e 
contagiando as pessoas com quem convive.  Nossos 
parabéns a Maria de Lourdes Fornanciari com votos de 
felicidades e saúde.

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

Uma excelente terça feira ao comandante da Agência 
Fluvial de Cáceres, Tenente Capitão Bruno Arruda que 
com muita seriedade realiza um ótimo trabalho em 
conjunto a sua equipe. Forte abraço a todos.
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