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FRENTES PARALELAS
A princípio duplas devem atuar nas frentes: Policiamento Escolar; Policiamento Comercial; Policiamento Bancário e Policiamento Bom dia Fronteira

Policiamento sistemico busca
agilizar interação em Cáceres
Foto: PM/MT

Uma nova estratégia para coibrir os crimes na cidade, localizar e
deter meliantes e integrar ainda mais a policia com os moradores de
Cáceres, foi adotada esta semana com o policiamento sistemico, pelo
Sexto Comando Regional da Polícia Militar local. Ao todo, são quatro
frentes que objetivam levar sensação de segurança à população. Página 03

RODOVIA MT 175

Governo começa tapa-buracos
da vicinal Araputanga/4 Marcos
Foto: Assessoria

Cmte do 6° CR/PM, Ten Cel Lara Filho promete inovar

DECISÃO DO TRE

Prazo para restauração da Rodovia é de 60 dias

Biometria é prorrogada por
30 dias na 6ª ZE de Cáceres

Em cumprimento a determinação Judicial, o Governo de Mato
Grosso está realizando trabalho de tapa-buracos na Rodovia MT-175, que
liga o município de Araputanga a São José dos Quatro Marcos. A liminar
foi garantida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga, Renato
Filho, em ação Civil Pública protocolada pelo Defensor, em dezembro do
ano passado. Página 04

Foto: JCC

O Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso prorrogou até o dia
26 de abril a revisão biométrica em
Cáceres e outros oito municipios. A
decisão é do Pleno do TRE-MT que
acatou o pedido dos juízes eleitorais
dos municípios solicitaram a
prorrogação do prazo. A revisão foi
iniciada em 3 de dezembro de 2018
em 26 municípios e em Cáceres ainda
é grande o movimento na 6ª ZE.

BOCAS ESTOURADAS

Operação desmonta tráfico
em Barra e Mirassol D'Oeste
Fotos: PJC/PM/MT

No interior do cartório
movimentação diária é intensa

Página 03

VICE-PRESIDÊNCIA

Francis Maris Cruz integra
Frente Nacional de Prefeitos
Foto: Assessoria FNP

Tomou posse na última segunda-feira
(25) e para os próximos dois anos, a nova
diretoria da Frente Nacional de Prefeitos
(FNP). A presidência continua com prefeito
de Campinas/SP, Jonas Donizette, que foi
reeleito. Eleito também com os demais
membros, o prefeito Francis Maris Cruz
assumiu a vice-presidência da pasta
denominada Transferências Constitucionais.

Drogas, muambas e varejistas detidos nas operações

Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas em Barra do
Bugres e Mirassol D'Oeste, nesta terça e ontem, (26 e 27.03). As prisões e
apreensões ocorreram durante cerco policial e após denúncia de trerceiros
que já suspeitavam dos meliantes.. Foram apreendias porções de maconha,
cocaína, balança, celulares, dinheiro, caixas de som e dinheiro. Página 04

Francis Maris foi escolhido
para compor diretoria da frente

Página 03
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S.O.S - Providencia Social
O governo insiste em abordar os
aposentados como privilegiados do
sistema Previdenciário, que precisa
fazer cortes, reduzir o Beneficio de
Prestação Continuada de um salário
minimo para R$ 400,00 atropelando
dispositivo previsto na Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), em seu
artigo 20: excluir a inflação no reajuste
do minimo ao trabalhador; aumentar
mais 5 anos de idade e recolha, para as
mulheres terem o direito de se aposentar,
enfim, crucificar os humildes, com uma
reforma da previdencia, sob a desculpa
de quebradeira, rombo e os cambaus.
Com o resultado oficial da CPI
da Previdencia que comprovou milhões
de superavit na gaveta, os gravatinhas do
planalto buscam milhões, trilhões,
onerando quem já está com a corda no
pesciço e o pé na lama, a gente, quem
realmente trabalha e é sangrado em 35%
de impostos sem retorno nos serviços
esseciais à cidadania.
Veja o leitor que no banquete de
anteontem defendendo o arrocho do
minimo sem repasse da inflação, os
bacanas tiveram no cardápio: pernil de
vitela, filé de abadejo, risoto de
mascarpone, raviólli e sorvete de cocada
de sobremesa, um insulto quando se sabe
que foi tudo bancado com parte dos 35%
dos nossos impostos.
Falando sinceramente, não dá
pra se calar diante do que acontece e a
grande midia esconde, assim, como não
se pode falar em crise, débito, déficit,
quebra do erário, quando os grandes da
gentil pátria amada, devem bilhões e
ninguem cobra, porque será?
Dados de 2018, mostram que os
devedores da Previdência Social

INFLAMÁVEL
A diretoria da Petrobras aprovou
mudanças na periodicidade de reajuste
nos preços do diesel vendido para as
refinarias. Os preços passarão a ser
reajustados, no mínimo, a cada 15 dias,
informou a estatal nesta terça-feira (26)
em comunicado ao mercado. Somente em
março, foram anunciados 5 reajustes no
preço do diesel, sendo 4 aumentos e duas
reduções. No ano, o preço médio do diesel
nas refinarias acumula alta de 18,48% e a
inflação escamoteada pelo governo foi de
3,96%. Me engana que eu góstio!
QUEDA DE BRAÇO
A procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, pediu na terça-feira (26)
que a apuração preliminar sobre supostos
repasses por meio de caixa dois do grupo
J&F ao ministro da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni (DEM-RS), fique na Justiça
Eleitoral. O ministro da Justiça, Sergio
Moro, defendeu no mesmo dia 26 uma
mudança na lei para levar para a Justiça
comum casos de caixa 2 associados a
outros crimes; quem ganha a queda de
braço?
CASÓRIO GRÁTIS
A Associação dos Notários e
Registradores do Estado de Mato Grosso
(Anoreg-MT), entidade que representa os
cartórios, é idealizadora do Projeto
"Cartório Amigo – Ações para um futuro
melhor", que consiste na prestação de
diversos serviços gratuitos à população.
Um deles é o casamento social, destinado
aos que comprovarem renda mensal de até
três salários mínimos. Este ano, a segunda
edição do Cartório Amigo será realizada
no dia 10 de agosto, em todos os cartórios
do Estado que aderirem ao projeto.
LIONS VISÃO
O Lions Clube de Cáceres fará a triagem
nas escolas e fará o encaminhamentos dos
alunos com anomalias para o parceiro
Centro Oftalmológico de Cáceres para
consulta médica no valor de R$ 50,00 e
caso o aluno precise usar lentes de grau, o
mesmo será encaminhado as óticas
parceiras para confecção de óculos no
valor de R$ 50,00. O Lions tentar buscar
parceiros para fazer custo zero para
alunos.
PENDURA MIL
Somente no primeiro trimestre de 2019, a
Procuradoria Geral do Estado (PGE)
encaminhou 131.790 mil processos para
protesto e inserção nos Cadastros de
Proteção ao Crédito (Serasa e SPC),
conforme levantamento da
Superintendência de Gestão de Dívida
Ativa. Este número é 65% maior do que o
registrado no mesmo período de 2018, em
que foram negativados 17.417 mil
processos.
CÃES HERÓIS DE MT
Minas Gerais solicitou o reforço de
bombeiros e cães de Mato Grosso para
atuarem nas buscas de desaparecidos no
soterramento da mineradora Vale, no
município de Brumadinho. Foram
enviadas quatro equipes de busca e
resgate que se alternarão no trabalho a
partir desta hoje (28) no território atingido
pela lama, o oposto dos turistas da estranja
que fizeram aquele auê por 3 dias e após o
turismo, voltaram pro oriente.

acumulavam juntos, em fevereiro
daquele ano, uma dívida de R$ 445,789
bilhões, mais de duas vezes o alegado
déficit do setor, que segundo o governo,
fechou 2017 com déficit de R$ 182,4
bilhões. Na lista de devedores,, alguns
bancos públicos e privados, como a
Caixa Econômica Federal (R$ 586,5
milhões), o Bradesco (R$ 582,6
milhões) e o Banco do Brasil (R$ 209,9
milhões).
Os mesmos que estão
comemorando a partir de ontem, novas
altas nos juros do cheque especial que
subiu para 317,9% além dos empresários
agiotas cujo cartão de crédito na taxa
média do rotativo subiu para 295,5% ao
ano, dados divulgados ontem pelo
Banco Central. Veja o leitor o efeito
cascata: com o aumento dos juros do
cheque especial e do cartão de crédito

rotativo em fevereiro, os números do BC
mostram que também houve alta nos
juros médios das instituições com
recursos livres (sem contar BNDES,
crédito rural e imobiliário) em fevereiro.
A taxa média total (pessoa física e
jurídica) passou de 37,7% ao ano em
janeiro para 38,5% ao ano em fevereiro;
Os juros nas operações com
pessoas físicas passaram de 51,3% ao
ano, em janeiro, para 53,2% ao ano, em
fevereiro. Tudo isso, com uma taxa Selic
de 6,5% ao ano.
Concluindo, vamos apoiar a
reforma da preevidencia? Claro, após
uma reforma tributária e cobrança dos
grandes devedores, porque os pequenos
não aguentam mais pagar a conta dos
poderosos, o deputado Dr. Leonardo
deixou isso muito bem claro e merece
nosso apoio, Bom Dia!

Escola X Violência
A violência é um problema social
que está presente nas ações dentro das
escolas, e se manifesta de diversas
formas entre todos os envolvidos no
processo educativo. Isso não deveria
acontecer, pois escola é lugar de
formação da ética e da moral dos sujeitos
ali inseridos, sejam eles alunos,
professores ou demais funcionários.
Porém, o que vemos são ações
coercitivas, representadas pelo poder e
autoritarismo dos professores,
coordenação e direção, numa escala
hierárquica, estando os alunos no meio
dos conflitos profissionais que acabam
por refletir dentro da sala de aula.
Além disso, a violência
estampada nas ruas das cidades, a
violência doméstica, os latrocínios, os
contrabandos, os crimes de colarinho
branco têm levado jovens a perder a
credibilidade quanto a uma sociedade
justa e igualitária, capaz de promover o
desenvolvimento social em iguais
condições para todos, tornando-os

violentos, conforme esses modelos
sociais. Nas escolas, as relações do dia a
dia deveriam traduzir respeito ao
próximo, através de atitudes que
levassem à amizade, harmonia e
integração das pessoas, visando atingir
os objetivos propostos no projeto
político pedagógico da instituição.
Muito se diz sobre o combate à
violência, porém, levando ao pé da letra,
c o m b a t e r s i g n i f i c a g u e r r e a r,
bombardear, batalhar, o que não traz um
conceito correto para se revogar a
mesma. As próprias instituições
públicas se utilizam desse conceito
errôneo, princípio que deve ser o
motivador para a falta de engajamento
dessas ações.
Levar esse tema para a sala de
aula desde as séries iniciais é uma forma
de trabalhar com um tema controverso e
presente em nossas vidas,
oportunizando momentos de reflexão
que auxiliarão na transformação social.
Com recortes de jornais e

EXPEDIENTE

revistas, pesquisas, filmes, músicas,
desenhos animados, notícias televisivas,
dentre outros, os professores podem
levantar discussões acerca do tema
numa possível forma de criar um
ambiente de respeito ao próximo,
considerando que todos os envolvidos
no processo educativo devem participar
e se engajar nessa ação, para que a
mesma não se torne contraditória.
E muito além das discussões e
momentos de reflexão, os professores
devem propor soluções e análises
críticas acerca dos problemas a fim de
que os alunos se percebam capacitados
para agir como cidadãos.
Afinal, a credibilidade e a
confiança são as melhores formas de
mostrar para crianças e jovens que é
possível vencer os desafios e problemas
que a vida apresenta.
***___Jussara de Barros é graduada
em Pedagogia

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

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

Anos

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, quinta-feira 28 de março de 2019

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

ESTRATÉGIAS

Segundo o Comandante, a princípio 14 duplas devem atuar nas seguintes frentes: Policiamento Escolar; Comercial; Bancário e Policiamento Bom dia Fronteira

Comando regional inova com
padrão sistêmico em Cáceres
U

Redação c/ C.N

Foto: Divulgação

ma nova estratégia para
coibir os crimes na
cidade, localizar e deter
meliantes e integrar ainda mais a
policia com os moradores de
Cáceres, foi adotada esta semana
com o policiamento sistemico,
pelo Sexto Comando Regional da
Polícia Militar local.
Ao todo, são quatro
frentes que objetivam levar
sensação de segurança à
população. Conforme destacou o
comandante do 6° Comando
Regional da PM, TenenteCoronel, Antônio Nivaldo de
Lara Filho, essas frentes devem
atuar em paralelo ao
policiamento ordinário.
"O que nós estamos
fazendo é incrementar e ajudar o
policiamento ordinário. O
policial se desloca até o comércio
ou escola pra conversar com
todos os envolvidos e transmitir a
sensação de segurança, até
mesmo orientar" afirma Lara.
A princípio 14 duplas

ocorreu após o registro da
ocorrência. Isso pra garantir que o
infrator não volte a cometer o
ilícito".
Para fazer qualquer
denúncia à Polícia Militar, o
cidadão deve continuar ligando
para o número 190 do Ciosp.
"Pedimos ao cidadão para

NOVO PRAZO

TRE/MT prorroga por 30 dias
revisão biométrica em Cáceres
Da Redação

O

Tr i b u n a l R e g i o n a l
Eleitoral de Mato Grosso
(TRE-MT) prorrogou até o
dia 26 de abril a revisão biométrica
em Cáceres e outros oito
municípios, a saber: Nova
Xavantina, Pedra Preta, Peixoto de
Azevedo, Sorriso, Tangará da
Serra, Canarana, Barra do Bugres e
São José do Rio Claro.
Nas outras 17 cidades o
prazo se encerra amanhã, (29).
A decisão é do Pleno do
TRE-MT que acatou o pedido dos
juízes eleitorais dos municípios
solicitaram a prorrogação do prazo.
"Por todo o exposto,
sopesando os fatos e considerando
as justificativas apresentadas, voto
pela autorização da prorrogação
dos trabalhos revisionais", diz
trecho da decisão.
A revisão foi iniciada em 3
de dezembro de 2018 em 26
municípios e em Cáceres ainda é
grande o movimento na 6ª ZE,

Meta do projeto é interagir o trabalho policial na comunidade

devem atuar nas seguintes
frentes: Policiamento Escolar;
Policiamento Comercial;
Policiamento Bancário e
Policiamento Bom dia Fronteira.
Este último diz respeito
ao reforço do policiamento nos
primeiros momentos da manhã.
Ainda conforme o

Tenente-Coronel, os oficiais
destacados ao policiamento
sistêmico também devem
acompanhar os momentos "pósocorrência". "O policial pega os
registros e vai até o local da
vítima. Lá ele vai entrevistar a
vítima pra saber como foi
prestado atendimento e o que

PRESTÍGIO

Francis assume diretoria da
Frente Nacional de Prefeitos

Assessoria c/ Redação

T

omou posse na última
segunda-feira (25) e para
os próximos dois anos, a
nova diretoria da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP). A presidência
continua com prefeito de
Campinas/SP, Jonas Donizette,
que foi reeleito. Eleito também
com os demais membros, o
prefeito Francis Maris Cruz
assumiu a vice-presidência da
pasta denominada Transferências
Constitucionais.
Na solenidade, foram
empossados os demais 19
integrantes da diretoria-executiva
e os vice-presidentes temáticos e
estaduais. Prefeitos de todo o
Brasil estão reunidos em Brasília
para a 75ª Reunião Geral da
Frente Nacional de Prefeitos
(FNP). Na reunião da segunda-

que passe informações sobre os
infratores à Polícia Militar, só
assim poderemos dar a resposta
necessária, junto com os outros
órgãos de segurança pública e o
poder executivo" lembra o
comandante do 6° Comando
Regional da Polícia Militar em
Cáceres.

feira (25), eles voltaram a pedir a
aplicação da reforma da
Previdência também aos
municípios.
Este e outros quatro
pleitos foram apresentados ao
ministro da Economia, Paulo
Guedes, que estava presente. O
ministro reforçou como
prioritária a pauta da
descentralização de recursos.
Na terça feira, (26), as
reuniões prosseguiram. Nos
próximos dois anos, a Frente
Nacional de Prefeitos (FNP)
continuará sob a presidência do
prefeito de Campinas/SP, Jonas
Donizette. A reeleição, segundo
definição durante a Plenária de
Prefeitos da 75ª Reunião Geral da
entidade, em Brasília/, aconteceu
no dia 25, em razão do
Foto: Assessoria

comprometimento do governante
no trabalho em conjunto pelo
desenvolvimento dos municípios
brasileiros.
Um dia tão produtivo
como de hoje reafirma o quanto é
importante que o prefeito tenha a
oportunidade de compartilhar
experiências para enfrentar os
desafios cotidianos da gestão.
Aos presentes, eu peço união para
que possamos continuar
trabalhando para contribuir com
soluções para o futuro do país e da
população”, declarou Donizette
na cerimônia de posse, realizada
na nova sede da FNP. “Esta é a
casa de vocês, sejam muito bemvindos e bem-vindas”, disse o
prefeito. Na solenidade, também
foram empossados os demais 19
integrantes da diretoria-executiva
e os vice-presidentes temáticos e
estaduais, dentre os quais, o de
Cáceres Francis Maris.

inclusive a principio, formandowse filas do lado externo do
Cartório Eleitoral.
Para fazer a revisão, o
c i d a d ã o d e v e a p r e s e n t a r,
obrigatoriamente, um documento
oficial de identidade com foto (RG,
CNH, Carteira de Trabalho,
Carteira Profissional, por exemplo)
e comprovante de residência (conta
de luz, água, telefone, boleto de
IPTU, contrato de aluguel).
Segundo o TRE-MT, os
comprovantes devem estar em
nome do requerente, de seu
cônjuge ou companheiro (a) ou de
parente seu em linha reta
consanguínea, até o 2º grau (pais,
filhos, avós, netos).
No caso de homens com
mais de 18 anos que solicitação a
primeira via do título (alistamento)
é necessário também apresentar o
comprovante de quitação com o
serviço militar.
Foto: JCC

Trabalho interno na 6ª ZE de Cáceres continua intenso

Prefeito Francis Maris na mesa com direotria da FNP em Brasília
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FLAGRA DUPLO

Operações lograram deter varejistas do tráfico, mas são eles que mantêm em suas bocas o vicio e fomentam os grandes mulas com as drogas além-fronteira

Traficantes são presos em
Barra e Mirassol D'Oeste

Sesp/MT c/ Redação

Foto: PM/MT

Em Barra do Bugres, foram dois traficantes em cana

Q

uatro pessoas foram presas
por tráfico de drogas em
Barra do Bugres e
Mirassol D'Oeste, nesta terça e
ontem, (26 e 27.03). As prisões e
apreensões ocorreram durante
cerco policial e após denúncia de
trerceiros que já suspeitavam dos
meliantes..
Em Barra do Bugres, os

policiais realizavam abordagens
quando encontraram porções de
maconha, cocaína, balança,
celulares e dinheiro. Foram
detidos J.F.S. (22) e W.R.F.M.
(19), que disseram em
depoimento que estavam vindo
de Cuiabá com destino a Campo
Novo do Parecis. Ambos
receberam voz de prisão e foram

encaminhados à delegacia.
Em Mirassol D'Oeste, no
bairro Jardim São Paulo, foram
detidos J.V.B.G. (15) e K.C.S.
(20), e com eles foram
apreendidos porções de maconha
e pasta base de cocaína, um pé de
maconha, celulares, caixas de
som e dinheiro.
Os policiais receberam
denúncia de que a residência era
um ponto de comércio de
entorpecentes. Os militares
observaram grande circulação de
pessoas no local, com
características de usuários de
droga. Dois suspeitos ao
observarem a chegada dos
policiais, tentaram fuga, sendo
que um foi capturado e outro
conseguiu fugir.
A menor detida disse que
mora na casa com a sua mãe e um
amigo. Em vistoria os policiais
encontraram os entorpecentes,
uma muda e sementes de
maconha. Conselheiros tutelares
foram acionados para
acompanhar a menor até a
delegacia da cidade junto com
outro suspeito detido.

TAPA-BURACOS

Justiça ordena recuperação
da rodovia vicinal MT 175

Assessoria c/ Redação

E

m cumprimento a determinação
Judicial, o Governo do Estado
de Mato Grosso está realizando
trabalho de tapa-buracos na Rodovia
MT-175, que liga o município de
Araputanga a São José dos Quatro
Marcos.
O Defensor Público que atua na
Comarca de Araputanga, Carlos Wagner
Gobati de Matos, foi quem conseguiu a
liminar na Justiça, obrigando o Estado
a restaurar a Rodovia, no prazo de 60
dias, a partir da decisão proferida no
inicio de março.
A liminar foi garantida pelo
juiz da Vara Única da Comarca de
Araputanga, Renato Filho, em ação
Civil Pública protocolada pelo
Defensor, em dezembro do ano passado.
O Defensor afirmou que
decidiu tomar a medida após intensa
reclamação da população sobre as
graves possibilidades e
acidente
ocorrido no trecho que apresentava
“péssimas condições de

trafegabilidade”. O deputado estadual
Dr. Gilmenez, acompanhado dos
prefeitos de Araputanga, São José dos
Quatro Marcos e Mirassol D´Oeste
estiveram no local.
Para o deputado, a obra que
está sendo realizada é
uma
reivindicação de sua autoria. “Foi a
minha primeira indicação como
deputado", afirmou em entrevista dada a
empresa de comunicação L-7 de
propriedade do secretário de
Planejamento de Araputanga.
O prefeito Ronaldo Floreano,
que acompanhou o deputado observou
que a reivindicações foram feitas por
vários interlocutores.
Porém, observou que os
trabalhos de tapa-buracos iniciou por
Araputanga a São José dos Quatro
Marcos justamente pela a situação de
calamidade pública decretada pelo o
município e a determinação judicial,
conseguida pelo Defensor Público que
atua na Comarca de Araputanga.
Foto: Q.M.N

NA CAPTURA

Justica decreta prisão de falso
pastor por sumiço de menina
Da Redação

O

juiz da Terceira Vara
Criminal e Cível de Barra
do Bugres, Arom
Olímpio Pereira, decretou a
prisão de José Costa Silva,
principal suspeito de ter
sequestrado uma menina de 10
anos, em 2011. O homem está
foragido. A menina desapareceu
no dia 11 de outubro daquele ano,
véspera do Dia das Crianças, no
município de Nova Olímpia.
A polícia acredita que a
criança tenha sido assassinada,
apesar do corpo dela nunca ter
sido encontrado. O homem era
vizinho da residência onde a
menina morava com a família no
município. “Pedimos ajuda na
divulgação para encontrar esse
cidadão.
Aparentemente ele está
fora de Mato Grosso”, explicou o
delegado responsável pela
investigação do caso, Nelder
Martins Pereira. De acordo com
ele, a ocorrência é similar ao
homicídio de Eliza Samúdio, em
2010. O goleiro Bruno
Fernandes, que foi jogador do
Flamengo, foi condenado pelo
crime. “O caso é bem parecido
com o da Eliza Samúdio.
Precisamos encontrar o corpo
para termos provas técnicas.

Precisamos de elementos para
afirmar se ela foi abusada ou não.
Suspeitamos que sim, mas não
podemos afirmar”, contou o
delegado.
Segundo Nelder Martins,
o homem se “autoproclamava”
pastor, o que seria falso. Além
disso, conforme o delegado, o
suspeito tinha conversas sobre
sexualidade com a vítima. “Era
um vizinho da vítima, conhecido
da família, era tido como um
pastor de igreja. Mas sabemos
que isso era uma máscara dele”,

disse. José Costa Silva também é
suspeito da morte dos próprios
pais, em Alagoas.
A criança morava com os
pais e três irmãos no Bairro
Jardim Boa Esperança, em Nova
Olímpia. À polícia, os familiares
informaram que a menina saiu de
casa por volta das 15h00 para ir à
casa de uma vizinha da mesma
idade, mas não retornou. O
desaparecimento da garota teria
causado sequelas psicológicas e
emocionais graves na mãe da
criança.

Maquina na pista agiliza operação na vicinal Araputanga/4 Marcos

Foto: PJC-MT

Falso pastor José Costa Silva, suspeito do sequestro da menina
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BLECAUTE NO BOLSO

Decisão da ACEC vai na esteira do deputado Ulysses Moraes que apresentou um requerimento pedindo ao governo do estado, a suspensão imediata, da Taxa

ACEC e deputado querem fim
de cobrança imediata da Tacin
Assessoria c/ Redação
Foto: Ronaldo Maza

Agravo n° 972.352, de Relatoria
do Ministro Gilmar Mendes, por
meio da qual afirmou que a
atividade de prevenção e de

combate a incêndio deve ser
custeada por meio de impostos e
não de taxa, é necessário que seja
suspensa imediatamente a

cobrança da TACIN no Estado de
Mato Grosso”, escreveu Ulysses,
em trecho do requerimento.

EX-DEKASSEGUI

Cuiabano desaparecido
encontrado em São paulo
M.N c/ Redação

O

Deputado estadual Ulysses Moraes, pelo fim da Tacin

A

ACEC – Associação
Comercial e Empresarial
de Cáceres propõe
Mandado de Segurança Coletivo
para suspender a cobrança da
TA C I N
para empresas
associadas.
A Ação coletiva irá
beneficiar apenas as empresas
Associadas, os empresários
interessados devem procurar a
Associação Comercial para
verificar os tramites necessários.
A decisão da ACEC vai na
esteira do deputado estadual
Ulysses Moraes (DC) que
apresentou na sessão de ontem,

(27) um requerimento pedindo
que o Governo do Estado
suspenda, de forma imediata, a
cobrança da Taxa de Segurança
Contra Incêndio (Tacin).
No último dia 11, o
ministro Gilmar Mendes, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
declarou inválida a Lei Estadual
4.547/82, que autorizava a
cobrança da Tacin de pessoas
físicas e jurídicas que utilizem
imóveis ocupados ou não
considerados de risco.
“Diante da decisão
monocrática proferida no
Recurso Extraordinário com

cuiabano Maykon
Massao da Costa Kunii, de
36 anos, que estava
desaparecido desde o dia 17 deste
mês em São Paulo, foi encontrado
pelo irmão na Capital paulista. O
irmão dele, Marcel Kunii,
informou através das redes sociais
que ele teria saído de casa
voluntariamente porque estaria
c o m p r o b l e m a s n o
relacionamento.
“Encontramos ele bem
lúcido, sem nada de depressão. O
que realmente aconteceu ele
contou para mim, disse que ele não
estava aguentando mais viver do
jeito que estava vivendo. Ele
contou que não conseguia serviço
por causa dos ciúmes da
companheira dele”, contou Marcel
Kunii, na publicação.
Ainda conforme a
postagem, o irmão contou que
Maykon tentava entrar em contato
com a família, mas não conseguia.
“Ele conseguiu entrar em contato e

finalmente nos encontramos e
estamos indo para casa”, afirmou o
irmão na rede social.
Na
publicação, Marcel também fala
sobre a situação da filha do irmão –
que tem apenas dois meses -,
afirmando que a família irá prestar

a assistência necessária à criança.
No sábado (23), a mulher
de Maykon – que preferiu não se
identificar – contou que ele passou
16 anos no Japão e, quando
retornou ao Brasil, estava com
depressão.
Foto: Facebook

Maykon Massao da Costa Kunii, estava desempregado
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INTERESTADUAIS

Há cerca de três semanas uma operaçã havia flagrado sete indivíduos de Cuiabá, em Alagoas pretendendo arrombar agências em Maceió e Arapiraca

Ladrões de banco em Alagoas
recebiam ordem de cuiabanos

Extra/AL c/ Redação

Foto: G1-AL

Camburão do Deic de Maceió cortou o embalo dos ladrões

O

s três suspeitos presos em
uma tentativa de roubo a
banco na Gruta, em
Maceió, na madrugada de ontem,
(27), receberam ordens de pessoas
presas no Mato Grosso para
praticar os crimes. A informação é
do delegado Cayo Rodrigues.
Segundo o titular da Seção
de Roubo a Bancos (Serb), há
indícios de que grupos em Alagoas
estão sendo orientados por
criminosos do outro estado, isso

porque em fevereiro uma operação
policial que tinha como alvo
assaltantes de banco terminou com
a prisão de 3 pessoas e morte de
outras 4 que moravam no MT.
“A gente tem identificado
que eles estão sendo coordenados
por presidiários do Mato Grosso.
Esses presidiários estão investindo
nesses grupos para que eles
pratiquem os arrombamentos e
consequentemente repassem parte
do valor para eles”, explicou

Rodrigues.
Os suspeitos foram
surpreendidos enquanto estavam
no estacionamento do Banco do
Brasil na Gruta, onde iriam
praticar o assalto. “Já há algum
tempo a gente vem investigando,
há cerca de três semanas foi
deflagrada uma operação na qual
foram flagrados sete indivíduos de
Cuiabá, no Mato Grosso, aqui em
Alagoas quando pretendiam
arrombar agências não só em
Maceió, como também em
Arapiraca. Desde então a gente
passou a acompanhar de perto a
chegada de indivíduos suspeitos
tanto no aeroporto, como na
rodoviária", disse o delegado.
O delegado Fábio Costa,
que também participou das
prisões, informou que os suspeitos
confessaram ainda que
arrombaram uma loteria na
madrugada de terça (26), no bairro
da Santa Lúcia.
A polícia investiga a
participação de alagoanos, que
podem estar dando cobertura aos
criminosos que vem a Alagoas
assaltar bancos. Eles são
especialistas em desativar os
alarmes e desviar os sensores das
agências. “Esse grupo não trabalha

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

com explosivos, é uma
modalidade diferente, eles
utilizam instrumentos para corte e
arrombamento dos cofres e não o

que a gente está habituado a
visualizar, principalmente aqui em
Alagoas, que são os explosivos",
explica Cayo Rodrigues.

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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FERA NO EXAGONAL

Alviceleste de Cáceres, a Fera da Fronteira promete lutar para voltar a elite do futebol estadual e conta com apoio da torcida no embalo da marchinha especial

Cacerense integra grupo
da segundona estadual
O.E c/ Redação

Foto: Arquivo

S

eis clubes confirmaram
esta semana a participação,
do Campeonato Matogrossense da Segunda Divisão de
Futebol de Mato Grosso:
Associação Atlética Sinop,
Associação Grêmio Sorriso,
Nova Mutum Esporte Clube,
Cacerense Esporte Clube, Poconé
Esporte Clube e Associação Ação
Futebol.
As equipes ficaram assim
divididas em dois grupos. Grupo,
Atlética Sinop, Grêmio Sorriso e
Nova Mutum e Grupo B, Ação,

Cacerense e Poconé. A fórmula
de disputa será com confrontos de
ida e volta dentro dos respectivos
grupos, classificando os dois
primeiros de cada chave.
Os cruzamentos das
semifinais (1º do A x 2º do B / 1º
do B x 2º do A) também serão em
jogos de ida e volta, assim como
as finais. Os dois finalistas
garantirão acesso para o Matogrossense da 1ª divisão em 2020.
A competição tem
previsão de início para o dia 22 de
junho, e a finalíssima para o dia 4

de agosto.
A equipe de Nova Mutum
vai para a segundona pela
primeira vez buscando subir para
a Série A do ano que vem. A
Associação Atlética Sinop já
disputou estaduais em 2002 e
2004.
O Cacerense que esteve
ausente dos certames
profissionais de futebol após ser
rebaixado em parte por causa do
tapetão, volta assim com força
total a partir da segundona, na
tentativa perseverante de galgar

PÉ NA SEMIFINAL

Com ampla vantagem Cuia
pega Azulão hoje na Arena
Da Redação

O

Cuiabá mesmo estando
em larga vantagem para o
jogo desta noite na Arena
Pantanalç diante do Dom-Bosco,
podendo perder de até 4 a 0 para
garantir a vaga na semifinal do
estadual EletroMóveis
Martinello de futeboil, (ganhou a
primeira partida pela goleada de 5
a 0) quer jogar em clima de festa e
para isso lançou uma campanha
de promoção, mulheres e crianças

até 12 anos não pagarão
ingressos.
A goleada de 5 a 0 no Dom
Bosco, na primeira partida das
quartas-de-final do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello, deixa o Cuiabá
tranquilo para o jogo de volta
nesta quinta-feira (28), às 19h30
na Arena Pantanal.
A situação confortável
pode fazer com que o técnico
Foto: Vitor Silva

O coração na chuteira garantindo a vantagem cuiabana

Itamar Shülle poupe alguns
jogadores, o que para o meia João
Henrique, não deve alterar o
padrão de jogo cuiabanista.
“Se for o caso disso, acho
que o grupo está bem preparado.
Qualquer equipe que entrar para
iniciar a partida vai esta bem
preparada, mas isso cabe ao
professor Itamar”, declarou.
No primeiro jogo valendo
vaga na semifinal, domingo,
quando o Cuiabá goleou por 5 a 0
no Dom Bosco poucos torcedores
estiveram na Arena.
O Dourado está com 'uma
mão na vaga'. Para o Dom Bosco
se classificar tem que vencer por
6 gols de diferença.
Apesar da vantagem, o
meia, que fez o quinto gol diante
do Dom Bosco, disse que a
situação não está definida e prega
humildade no elenco do Dourado.
“Fizemos uma boa
partida, um bom resultado, mas
sabemos que no futebol nada está
definido ainda.
Foi um jogo muito bom,
conseguimos colocar em prática o
que treinamos e agora é entrar em
campo com a mesma
concentração para não termos
nenhuma surpresa”, analisou.

5 ª FEIRÍSSIMA
JUBA SUPERMERCADOS
Dia 28-03-2019
Ou enquanto durarem nossos estoques!!!
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Cacerense espera volta triunfal para a 1ª divisão do estadual de MT

novamente a elite do estadual.
Com marchinha própria
composição do jornalista Daniel
Macedo, (Lorde Dannyelvis)
editor do Correio Cacerense, a

Fera da Fronteira vai com tudo
embalada pela torcida no
Geraldão. (a marchinha Avante
Cacerense pode ser acessada no
youtube).

BETERRABA KG............. . . DE R$ 3,99
UVA BENITAKA KG........... DE R$ 15,39
CENOURA KG . .................DE R$ 4,49
BATATA COMUM KG...... . DE R$ 5,89
CAQUI FUYU KG.......... ....DE R$ 7,59
CEBOLA PERA KG............ DE R$ 4,99
LARANJA PERA KG......... DE R$ 2,99

www.jornalcorreiocacerense.com.br

PARA R$
PARA R$
PARA R$
PARA R$
PARA R$
PARA R$
PARA R$

2,99
9,69
3,29
3,99
4,79
3,69
2,39
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*****************
O Delegado de Policia Judiciária
Civil de Cáceres, Alex Cuyabano,
dividindo as honras com o
governador Mauro Mendes,
ambos, no rol dos homenageados
com a outorga da Medalha de
Mérito Policial de Fronteira
destinada aos policiais
integrantes do Grupo Especial de
S e g u r a n ç a d e F ro n t e i r a ,
autoridades civis e militares,
conforme decreto assinado
publicado, na terça-feira (26), no
Diário Oficial. Justa homenagem.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante em
Capricórnio, chega em tenso
aspecto com Quíron,
trazendo à tona, problemas
relacionados a projetos
profissionais e planos de negócios, que
devem ser colocados em prática daqui uma
semana, se possível. O período pode estar
relacionado a um atraso ou frustração.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante em
Capricórnio, chega em tenso
aspecto com Quíron,
trazendo à tona, dores
relacionadas a emoções
mais profundas, relacionadas
especialmente à sua infância. O momento
pode estar relacionado a um de seus pais,
que pode precisar de seu apoio e cuidado.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante em
Capricórnio, chega em
tenso aspecto com Quíron,
trazendo à tona,
dificuldades relacionadas a
uma viagem internacional ou contato com
uma pessoa estrangeira. Um projeto de
médio prazo pode precisar de revisão.
Uma viagem pode ser adiada.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante em
Capricórnio, chega em tenso
aspecto com Quíron, trazendo
à tona, problemas
relacionados a um projeto ou
contrato, que pode chegar ao fim. Espere
para negociar sua renovação na próxima
semana. O momento pode estar relacionado
com uma rápida viagem de descanso.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante em
Capricórnio, chega em tenso
aspecto com Quíron, trazendo
à tona, dores emocionais mais
profundas, relacionadas a
perdas do passado. O período pode envolver
também a retomada de uma difícil
negociação relacionada a uma grande soma
de dinheiro.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante em
Capricórnio, chega em
tenso aspecto com Quíron,
trazendo à tona, problemas
nas finanças, que devem ser encarados
como passageiros. O período pode estar
relacionado a um atraso ou adiamento de
pagamento. Não é hora de começar
nada.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante em
Capricórnio, chega em tenso
aspecto com Quíron,
trazendo à tona, dores
relacionadas a um
relacionamento do passado. Algo deve ser
retomado para uma solução definitiva. É
hora de deixar para trás, situações e pessoas
que já não fazem mais sentido em sua vida.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante
em seu signo, chega em
tenso aspecto com Quíron,
trazendo à tona, uma forte
necessidade de descanso. Procure deixar
de lado os problemas, pelo menos por
enquanto. Não é um bom momento para
começar nada; apenas finalize o que foi
iniciado.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante em
Capricórnio, chega em tenso
aspecto com Quíron,
trazendo à tona, algumas
dificuldades relacionadas a
um projeto ou novo emprego. O momento
pode estar relacionado à finalização de um
processo de seleção que deixa um pouco a
desejar.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante em
Capricórnio, chega em tenso
aspecto com Quíron,
trazendo à tona, dores
emocionais antigas, que
precisam ser enfrentadas para serem
deixadas definitivamente para trás. O
momento é ótimo para cuidar da saúde
global.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante em
Capricórnio, chega em
tenso aspecto com Quíron,
trazendo à tona, dores
relacionadas ao seu coração. Um
romance pode decepcionar e ser
questionado e reavaliado por você. Não é
um bom momento para começar nada,
apenas para finalizar.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Minguante em
Capricórnio, chega em tenso
aspecto com Quíron, trazendo
à tona, problemas
relacionados a um projeto em
equipe, que precisa ser revisto. É hora de
diminuir o ritmo, deixar os contatos
comerciais para a semana que vem. Bom
momento para estar com amigos íntimos.

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

*****************
Comemorando mais um ano de vida a
simpática Tatiane Pinow, que recebe os
abraços dos familiares e amigos. Que
esse novo ano seja repleto de coisas
boas e que a felicidade esteja sempre em
seu caminho. Paz, amor, saúde e
realizações é o que lhes desejamos.

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

Nossos parabéns ao amigo José Carlos
Teixeira (Zeca) que marca mais um
golaço no placar da vida. Receba nosso
carinho com votos de felicidades e uma
vida plena de alegrias e saúde. Feliz
Niver!!!

Um alô mais que especial ao dentista Edson Minoro, leitor
assíduo que acompanha todas as manhãs as notícias da city no
JCC. Um forte abraço extensivo a toda equipe da clínica Yoface.
Na foto com a esposa Cristiane.

