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FOI PRÁ ROÇA

Mula cruzou a fronteira dos hermanos com a matula recheada de tabletes empoeirados em seu interior e deu de cara com os fardados caindo a casa

Motoqueiro brecado pelo Gefron
com mochila recheada de cocaína
Foto: Gefron/MT

Policiais militares do Gefron realizaram a prisão de L.P.P, vulgo
Lukinha, 24, portando cinco tabletes de pasta base de cocaína Roça Velha,
comunidade Pedro Neca, zona rural de Cáceres. O suspeito transitava na
motocicleta HONDA/CG 125 Fan placa NJK-1697, sentido Bolívia X
Brasil e portava uma mochila com 5 tabletes de pasta base de cocaína.
Página 03

PINTURA E DESENHO

Oficina Ateliê Escola abre
vagas na Unemat/Cáceres
Foto: Ilustrativa

Motoca com a droga foi rebocada pelo Gefron

LÍQUIDO E CERTO

Francis e lideres participam
do Fórum Mundial da Água
Foto: Assessoria

O Prefeito Francis
Maris, o Diretor Executivo
da Autarquia Águas do
Pantanal, Paulo Donizete e
uma caravana com
representantes da sociedade
civil do Pantanal,
(ribeirinhos, pescadores,
indígenas e quilombolas),
de Cáceres; Cuiabá; Barra
do Bugres; Poconé, e Barão
de Melgaço, estão em
Brasília, onde participam
do 8º Fórum Mundial da
Água.
Francis e Donizete representam a cidade no evento da Água

Telas dos alunos farão parte do acervo da universidade

Estão abertas as inscrições para a “Oficina Ateliê Escola” da
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). O curso de desenho e
pintura, é gratuito, assim como o material que é fornecido pelo projeto e os
interessados têm até 29 de março para efetuar a inscrição na coordenação
do campus Jane Vanini em Cáceres. Página 04

CARREGANDO PEDRAS

Ruas são restauradas na cidade
durante o intervalo das chuvas
Foto: Assessoria

Página 03

CONQUISTA SOCIAL

Programa Conecta contempla
biblioteca municipal de Cáceres
Foto: JCC

Nos Cidade Nova e junco as manutenções foram realizadas

A biblioteca pública Municipal
Professora Leonidia Avelino de
Moraes foi contemplada com o
programa conecta biblioteca, uma
realização da ONG Recode e da
Caravan Studios, que promove o
estímulo à transformação social por
meio de bibliotecas públicas, recursos
vitais para o desenvolvimento de
comunidades. A informação é a
responsável pela biblioteca Divina
Aparecida Santos Cochev. Página 04
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A Secretária de Infra Estrutura e Logística do Município continua
realizando ações de patrolamento, encascalhamento, limpeza de bueiros,
tapa buracos, praças, ruas com blocos e dentro de um cronograma
estabelecido pela secretaria e que vai atender toda a cidade. Apesar de
chuvas na região de Cáceres, a secretaria vem fazendo o possível para
continuar os reparos. Página 04

Biblioteca Profa. Leonídia comemorou 37 anos em 2017

Cáceres-MT, quinta-feira 22 de março de 2018

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Tim-Tim com H2O
Pois é, Seu Zé, que tal molhar o
bico com aquela bebida gostosa, eficaz,
saudável e essencial à vida no planeta?
Servido? Saúde! Façamos este brinde à
graça divina da sobrevivência no mundo
cão, ao levantar, antes do almoço,
durante a tarde, antes da janta e ao
dormir, pelo menos dois litros diários.
Água, liquido incolor, inodoro,
que faz parte de 70% do nosso corpo, que
irriga e alimenta a Terra, que compõe
83% do nosso sangue, obrigado amiga
água. És tu, a condição essencial de vida
de todo ser vegetal e animal e sem ti, não
poderíamos conceber como é a
atmosfera, o clima, a vegetação a
agricultura, a vida, enfim. Hoje dia 22 de
março, o seu dia, criado nesta data em
1992, pela ONU, com a divulgação da
Declaração Universal dos Direitos da
Água, cuja série de medidas, sugestões e
informações servem para despertar a
consciência ecológica da população e
dos governantes para a questão deste
liquido vital.
Você que tanto faz pra gente,
precisa, deve e merece nossa especial
atenção, hoje e sempre, denunciando
quem joga lixo nos rios e lagos; quem
desperdiça água lavando calçadas;
orientando a economizar água nas
atividades cotidianas, como no banho,
escovação de dentes, lavagem de louças
etc. E tem o imbecil que vai questionar,
porque cuidar e preservar este bem
essencial, se dois terços do planeta Terra
é formado pelo precioso líquido?
A razão, é que apenas pouca
quantidade, cerca de 0,008 %, do total da
água do nosso planeta é potável, própria
para o consumo. E como sabemos,

QUAL É O PÓ?
Não sabemos exatamente como, mas
alguns cientistas realmente conseguiram
o que parecia impossível, criar água
seca, na verdade essa mistureba não é
completamente feita de água, e sim 95%
dela consistem da substância. Cada
partícula de pó contem uma gotícula de
água cercada por sílica modificada, cuja
cobertura impede que a água volte ao
estado líquido. Com o nome de Splash
Klaus Gunther, a tal água, tá chegando
em Cuiabrasa, mas e pra beber? Só
dissolvendo, em que? Claro, em água,
Mané!
VILIPÊNDIOS
Revoltante quando um deputado, que
além do cargo legislativo ainda é pastor,
o tal Marcos Feliciano, que se diz porta
voz de Deus, cair no ridículo, porque não
dizer criminoso atos de ofender a
memória de alguém como a da vereadora
Marielle Franco, executada no Rio. O tal
Feliciano, disse no programa Pânico no
rádio, que esquerdista demora uma
semana para morrer porque a munição
fica procurando o cérebro da pessoa, que
segundo ele, é menor que uma ervilha. O
dele deve ser menor que a cabeça de um
alfinete.
VILIPÊNDIOS II
O tal que se diz líder espiritual
evangélico, contestou o fato de Marielle
ser uma líder política. “Líder política do
quê? Qual o partido dela mesmo?”,
questionou. Com certeza, muito mais
líder do que ele, que tem esta
mentalidade, usa do credo para fazer
política e o pior, recebe seu salário de
parlamentar pago pelo povo que a
vereadora defendia.
VILIPÊNDIOS III
Além do vilipendiador de memória
humana, postura nefasta também a da
desembargadora Marília Castro Neves,
que até que enfim, será investigada pela
Corregedoria Nacional de Justiça,
devendo responder por ter defendido nas
redes sociais o fuzilamento do deputado
federal Jean Wyllys. O parlamentar, que
é do partido da vereadora executada no
Rio de Janeiro, Marielle Franco,
informou na terça-feira (20) vai entrar
com uma queixa-crime contra a
magistrada. É isso aí, ferro mesmo,
passou da hora dos ofensores gratuitos
pagar pela língua.
BIOMETRIA
Nosso amigo Gonzaga Junior avisando
que na eleição deste ano a biometria
ainda não será obrigatória em Cáceres,
mas para eleição de prefeito e vereador
em 2020 e que a informação é do chefe
do Cartório Eleitoral, Iury Costa Faria.
Mesmo assim, até 7 de maio, será feito o
cadastramento para os que desejam se
antecipar. Um adendo, na eleição deste
ano haverá duas opções de votação.
Manual e Biométrica para quem se
cadastrar. Com relação a regularização
dos eleitores para votar na eleição deste
ano, eles têm até 7 de maio para ajustar
transferências, justificativas e fazer
títulos.

grande parte das fontes desta água está
sendo contaminada, poluída e degradada
pela ação predatória do bicho homem,
daí nosso sinal de alerta precisa estar
sempre aceso. Não devemos somente
neste dia 22 de março, mas durante os
365 dias do ano, pensar e refletir sobre a
importância desta seiva divina na
sobrevivência da vida no planeta, agir,
fazer nossa parte e cobrar o mesmo na
família, dos vizinhos, colegas de
trabalho, enfim, cerrar fileiras em defesa
da nossa amiga, nos conscientizar e a
outrem, do uso de forma sustentável
deste importante recurso natural para
que ele nunca falte.
Como um dos quatro elementos
na natureza, (fogo, terra, ar e claro, água)
ressalte-se os 1,3 bilhão de trilhão de

litros que formam o estoque de água da
Terra nasceram de combustões que
aconteceram fora da Terra. O calor das
estrelas e o forno das supernovas
agitaram H´s e O´s espaço afora,
formando H2O vaporizado, em nuvens,
em suma, igual as que pairam sobre as
nossas cabeças.
E ainda tem gente que anda
dando nó em pingo d'água, fazendo gato
pra enganar a concessionária, ainda
bem, que ainda não dá para fazer um gato
de encanamento e roubar água do espaço
profundo, senão, ia sobrar pra São Pedro
fechar as torneiras das nuvens e acionar
o ar quente do verão. Brincadeiras a
parte, tin-tin com aquele brinde de H2O,
que a vida segue, graças à ela, nossa
amiga Água.

Por trás dos Mexericos
A divulgação de informações de
conteúdo duvidoso demonstra o desejo de
calúnia e difamação contra figuras dos
meios artístico e político. Tal ação deixa-nos
com a “pulga atrás da orelha” sobre o direito
da privacidade e imagem. Envereda-se pelo
abuso da liberdade de expressão, e falta de
respeito e ética: todos os brasileiros têm uma
ameaça concreta pesando sobre o corpo do
caráter.
A imagem das pessoas está exposta,
sem perspectiva de garantia, de aprovação
de leis que garantam um de seus patrimônios
de grande valor: a moral. Pela falta de
atualização das leis civis, penais e da
Internet, estamos sujeitos a ser agredidos em
questão de segundos por um acessório que
produza uma montagem de sua imagem e
exponha à humilhação, à violência e ao
deboche.
Nem todos, porém, sabem o que está
ocorrendo, agem sem reflexão em
movimentos mecânicos. Na história
universal sempre existiu tendência
repressiva contra as obras de arte e seus
respectivos autores, ou a figuras que trazem
uma nova proposta humanitária e social, seja
apenas algum bem ao país ou mundo. Não

são poucos os que se espantam.
Tentaremos levantar algumas
pontas dos véus negros que costumam
cobrir estas ações que revelam uma face
grotesca do homem medíocre, ordinário,
medieval, inquisitório e covarde. Estas
notícias plantadas nos meios de
comunicação exalam um odor característico
e fétido vividos na ditadura. Renasce das
cinzas um tempo de mentiras e hipocrisia, a
TFP desfila na boca da noite, calada pelo
chumbo da bala do medo e da repressão.
A mesma bala hipócrita, canalha e
doente que assassinou John Lennon. Os
famosos anos do autoritarismo tiveram
conseqüências múltiplas na vida brasileira,
especialmente em nível existencial. Pode-se
dizer que eles transformaram o próprio
caráter nacional. Passamos por
modificações tão significativas que elas
afetaram a nossa própria alma.
A psicanálise coletiva desses anos
ainda será devidamente feita. Que nos sirva,
aqui, apenas uma observação simples. Uma
das principais modificações foi o crescente
desprezo pela sinceridade em nosso
relacionamento social e, conseqüentemente,
a aceitação da mentira, da representação
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hipócrita, como norma natural de conduta na
sociedade. Éramos um povo jovem e
ingênuo. Viramos cínicos. A sinceridade foi
substituída pela habilidade astuta em jogar
com as palavras na base do não-mecomprometa, por exemplo.
Mentir parecia mais verdadeiro que
a própria verdade. Podemos comprovar o
raciocínio ao olhar nas bancas de jornais e
revistas o grande número de publicações
sensacionalistas, contendo fofocas da vida
particular de astros, estrelas da TV e cinema.
Isto nos deixa perplexos e temerosos com o
quadro triste e desolador que se forma: não
estamos preparados para a liberdade e a
democracia.
Ocorre, sim, uma inversão dos
conceitos e valores. Somos considerados
pelo submundo do crime apenas um número
no cartão de identidade. A atitude mais
sensata e de bom senso, ao receber um email ou panfleto deste tipo é jogá-los no lixo,
evitando a divulgação do conteúdo maldoso.
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor e
pedagogo de Presidente Prudente, São
Paulo. É autor, entre outros, de Religar às
Origens (ensaios e artigos), 2011 e Sombras
da Teia (contos) 2016.

Rosane Michels - Editora
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COMPARTILHANDO

Francis destacou importância de Cáceres banhada por um dos rios mais importantes do Brasil, estar representada no 1º evento realizado no hemisfério sul

Prefeito participa de fórum
mundial da água em Brasília
O
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

Prefeito Francis Maris e
o Diretor Executivo da
Autarquia Águas do
Pantanal, Paulo Donizete, estão
em Brasília, onde participam do
8º Fórum Mundial da Água, que
se realiza de 18 a 23 deste mês na
capital federal. É a primeira vez
que o evento é realizado no
hemisfério sul e temática tratada é
“Compartilhando Água”.
O evento oportuniza um
diálogo mundial, aberto e
democrático, para estabelecer
compromissos políticos
relacionados à água. Também
incentiva o uso racional,
conservação, proteção,
planejamento e gestão deste
recurso em todos os setores da
sociedade.
Durante o 8º Fórum
Mundial da Água, os
participantes poderão participar
de atividades e discussões sobre o
tema em diversas vertentes, tais
como água e energia, economia,
alimentos, cidades e

sustentabilidade, conhecer novas
tecnologias e principalmente
modos de explorar os recursos
hídricos com responsabilidade e
sustentabilidade”. Comentou o
Prefeito Francis Maris.
Ta m b é m m a r c o u
presença no Fórum Alternativo

MULA NA ROÇA

Gefron laça motoqueiro com
5 tabletes de coca na mochila
Gefron c/ Redação

P

Prefeito Francis e Paulo Donizete no fórum em Brasília

ecossistemas, debates políticos
entre autoridades
governamentais e parlamentares,
grupo focal de sustentabilidade; e
interagir no Fórum Cidadão, uma
plataforma para incentivar a
participação efetiva da sociedade
civil, além de exposição e feira.
“Representamos neste

fórum uma cidade que é banhada
por um dos rios mais importantes
do Brasil, tanto por sua
navegabilidade, quanto pela
captação de água para nossa
região.
Estamos aqui para
conhecer um pouco mais sobre as
pesquisas realizadas sobre

RISCO NO PARTO

Bebê tem a clavícula fraturada
e mãe acusa descaso de medico

G1/MT c/ Redação

U

m bebê teve a clavícula
quebrada durante o parto no
Hospital São Luiz em
Cáceres, no dia 12 deste mês. A mãe
dele, Gracilene dos Santos Silva
Guacasse, reclamou de descaso por
parte do médico que a atendeu e
atribui a fratura ao atendimento. Ela
registrou um boletim de ocorrência
na Polícia Civil, na segunda-feira
(19). Em nota, o Hospital São Luiz
de Cáceres diz ter instaurado uma
sindicância interna para apurar o
caso e que se colocou à disposição
para prestar esclarecimentos às
autoridades.
Gracilene alega que houve
demora no encaminhamento dela à
sala de cirurgia e que o médico
demorou a fazer parto, que foi
normal. “O médico fez pouco-caso.
Eu gritava por ajuda e disse várias

Mundial da Água em Brasília,
uma caravana com representantes
da sociedade civil do Pantanal,
(ribeirinhos, pescadores,
indígenas e quilombolas), dos
municípios de Cáceres, Cuiabá,
Barra do Bugres, Poconé, Barão
de Melgaço.

vezes que o bebê estava nascendo,
mas ele realizava o toque e dizia que
não estava na hora ainda", contou.
Ela disse que, depois de muita
insistência e demonstração de dor,
ele começou a fazer toques mais
agressivos e, em seguida, a
encaminhou ao centro cirúrgico.
Segundo Gracilene, ela deu
à luz na maca, na qual estava sendo
levada para o centro cirúrgico,
porque não deu tempo de ser
transferida para a cama antes do
parto. “Eles me levaram para o
centro cirúrgico e não deixaram a
minha mãe, que estava me
acompanhando, entrar comigo”,
afirmou.
Logo que chegou à sala, ela
disse que teve o bebê. De acordo
com Gracilene, demorou cerca de 20
minutos para o bebê chorar pela
Foto: Arquivo Pessoal

primeira vez e, depois disso, chorou
por aproximadamente duas horas
seguidas. “Chorou até perder o
fôlego”, disse. Quando Gracilene
recebeu alta do hospital, ela contou
ter perguntado a um médico
residente sobre os choros freqüentes
da criança e ele lhe disse que era
normal e que passaria no decorrer
dos dias.
Após chegar a casa, ela
notou que havia um osso saltado na
clavícula da criança e ele chorava
muito. Foi então que ela se dirigiu
até um ambulatório onde foi
informada que não havia pediatra
disponível. Em seguida, foi até o
Pronto Socorro, onde foi constatado,
após exame de raio-X, que o bebê
estava com uma fratura na clavícula.
A criança foi imobilizada no
braço e da coluna e deve retornar ao
Pronto Socorro no próximo dia 28 de
março para a realização de novos
exames.

oliciais militares do
Grupo Especial de
Segurança de FronteiraGefron-, realizaram na última
terça-feira (20), a prisão de L.P.P,
vulgo Lukinha, 24, portando
cinco tabletes de pasta base de
cocaína, na comunidade de Roça
Velha, comunidade Pedro Neca,
zona rural de Cáceres.
A equipe volante do
Gefron durante serviço de
patrulhamento, na região
conhecida como roça velha ao
abordar o suspeito L.P.P. que
transitava na motocicleta
HONDA/CG 125 Fan placa NJK1697, sentido Bolívia X Brasil e
portava uma mochila, que
durante a abordagem e revista
pessoal foi encontrado 05 (cinco)
tabletes de pasta base de cocaína.

Ainda no papo reto dos
policiais com o suspeito, o mula
corcoveou, mas acabou abrindo o
bico no geral, informando que
tinha pegado a droga na Bolívia e
que receberia a quantia de R$
1.500,00 para levar até aquela
comunidade de Pedro Neca onde
entregaria a um desconhecido.
Fingindo acreditar que o
meliante não sabia a quem
entregar o pacote de farinha do
capeta pego na Bolívia, e não
tendo como forçá-lo a dedurar o
truta, os policiais do Gefron
meteram as pulseiras de aço nos
punhos do traficante, que foi
rebocado até o Defron de
Cáceres, onde a figura foi
autuado em flagrante e recolhido
ao cadeião sob custódia judicial.
Foto: Gefron/MT

Droga estava numa mochila com o motoqueiro Lukinha

Recém-nascido volta dia 28 para novos exames médicos

Cáceres-MT, quarta-feira 21 de março de 2018
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ESTÍMULO SOCIAL

Programa promove apoio e formação a uma rede de proﬁssionais de bibliotecas, estimulando-os a aprofundarem sua atuação como agentes de transformação

Biblioteca de Cáceres selecionada
a participar do programa Conecta
Assessoria

Foto: JCC

A

biblioteca pública
Municipal Professora
Leonidia Avelino de
Moraes foi contemplada com o
programa conecta biblioteca.
O Programa é uma
realização da ONG Recode e da
Caravan Studios, e promove o
estímulo à transformação social
por meio de bibliotecas públicas,
recursos vitais para o
desenvolvimento de
comunidades.
Segundo o site da Recode
a tecnologia é usada para gerar
desenvolvimento, “Usamos a
tecnologia como meio para gerar
o p o r t u n i d a d e s d e
d e s e n v o l v i m e n t o ,
empregabilidade, retorno aos
estudos e acesso ao universo do
empreendedorismo para pessoas
de 12 a 29 anos.
Cada vez mais presente na
vida desse público, a tecnologia é
a linguagem que nos permite
desenvolver nos jovens as
competências do século 21, a
autonomia em Tecnologias da
Informação e Comunicação e a
habilidade para resolução de
problemas sociais”.
“O programa tem o
objetivo de aproximar a
comunidade da biblioteca e atrair
novos usuários para esses
equipamentos culturais,
especialmente jovens em

PATROLAMENTOS

Prefeitura promove limpeza e
manutenção em ruas da cidade
Assessoria

A

Biblioteca Municipal Profa. Leonidia de Moraes

situação de vulnerabilidade
social. Para isso, promove apoio e
formação continuada a uma rede
de profissionais de bibliotecas,
estimulando-os a aprofundarem
sua atuação como agentes de
transformação.
Adicionalmente, o
Conecta Biblioteca visa
contribuir com o fortalecimento e
a sustentabilidade da rede
nacional de bibliotecas.”
Em maio será realizado
um encontro com representante
das bibliotecas selecionadas, no
qual será apresentado o programa
e posteriormente serão realizadas
capacitações com os servidores

das bibliotecas.
“Com esse programa a
biblioteca vai desempenhar um
papel importante na vida da
comunidade, já que com a
facilidade de se fazer buscas pela
internet, ela ficou obsoleta e com
baixa procura.
Com esse programa nós
traremos os jovens de volta a
biblioteca, onde eles participarão
de atividades que ajudarão a
inseri-los no mercado de
trabalho,” explicou Divina
A p a r e c i d a S a n t o s C o c h e v,
responsável pela Biblioteca
Municipal Professora Leonidia
Avelino de Moraes.

Secretária de Infra
Estrutura e Logística do
Município continua
realizando ações de
patrolamento, encascalhamento,
limpeza de bueiros, tapa buracos,
praças, ruas com blocos e dentro
de um cronograma estabelecido
pela secretaria e que vai atender
toda a cidade.
Apesar de ainda estar em
época de chuvas na região de
Cáceres, a secretaria vem fazendo
o possível para continuar os
reparos.
“O Bairro Cidade Nova e
junco, que há pouco tempo
receberam manutenção devido as
chuvas fortes, estão sendo

patrolados e encascalhados.
A prefeitura também está
com outras equipes fazendo
limpeza na praça do Estádio
Geraldão, no aeroporto,
limpando as bocas de lobo,
trocando as tampas quebradas”.
Afirmou o secretário Valdeci
Rodrigues.
“É preciso que a
população ajude também a
manter a cidade limpa, evitando
jogar lixo nas ruas. Estamos
fazendo o possível para manter a
cidade limpa e temos certeza que
com o apoio da população essa
tarefa será bem mais fácil”,
finalizou o prefeito Francis
Maris.
Foto: Assessoria

OFICINAS DE ARTE

Abertas inscrições para os cursos
de desenho e pintura na Unemat
Assessoria

E

stão abertas as inscrições
para a “Oficina Ateliê
Escola” da Universidade
do Estado de Mato Grosso
(Unemat).
O curso de desenho e
pintura, sob a coordenação e
instrução do artista plástico

Amaro Dias, é gratuito, assim
como o material que é fornecido
pelo projeto. As telas produzidas
pelos alunos do curso farão parte
do acervo da universidade.
Os interessados têm até o
dia 29 de março para efetuaram a
inscrição na coordenação do
Foto: Sugestiva

Aulas serão realizadas na sala B, do Ginásio de Esporte
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c a m p u s J a n e Va n i n i , s a l a
Patrimônio, em Cáceres. Estão
disponíveis 16 vagas divididas
em duas turmas. As aulas da
turma Noturno serão ministradas
as segundas-feiras das 18h00 às
20h00 e as da turma Vespertino as
terças-feiras das 15h00 às 17h00.
A aula inaugural do
noturno acontece em dois de abril
e do vespertino no dia três. As
aulas serão realizadas na sala B,
do Ginásio de Esporte da Unemat
na Cidade Universitária.
Para inscrição é
necessário atender alguns prérequisitos como ser acadêmico ou
servidor da Unemat; aluno da
rede pública municipal ou
estadual com 15 anos ou mais; e,
possuir alguma habilidade para
desenho ou pintura.
Já a permanência na
oficina depende de freqüência e
pontualidade nas atividades. Três
faltas ocasionam o desligamento
automático. Mais informações
através dos telefones (65)
3221.0530 e (65) 99975.5703.

Mesmo com o tempo chuvoso, obras continuam nos bairros

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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INFERNO NA PCE

Revide aconteceu devido explosão de detentos, agredindo agentes com pedras e água quente, durante retirada de celulares, carregadores e drogas do Raio 3

Presos ordenam morte de agentes
depois de motim em penitenciária
Assessoria c/ Redação
Foto: Reprodução

Celulares e droga apreendidos no motim. No detalhe, o morto, Jesuíno

O

motim, que terminou na
tarde de anteontem, com
quatro feridos e um
detento morto, na Penitenciária
Central do Estado (PCE), causou
alerta por parte dos agentes
penitenciários, que foram
ameaçados por líderes de facções,
após o tumulto.
Em áudios, que já

circulam nas redes sociais, os
presos utilizam palavras como
"salve geral" e "passa nada", para
ameaçar os servidores.
Os presos pedem que "os
soldados das facção que estão em
liberdade" ataquem agentes
penitenciários, carros do Serviço
de Operações Especiais e Grupo
de Intervenção Rápida e

"fuzilem" as viaturas do sistema
penitenciário. O motivo seria a
morte do preso Jesuíno Cândido
da Cruz, o Junião, 27. O disparo,
feito pelos agentes no momento
da contenção, acertou a cabeça do
detento, que morreu na
enfermaria do presídio.
Segundo o Sindicato dos
Agentes Penitenciários, após
uma varredura e retirada de
celulares, carregadores e drogas
do Raio 3, os presos se rebelaram
e começaram a jogar água quente
e pedaços de concreto nos
agentes. Com isso, os servidores
revidaram e atiraram,
conseguindo assim fazer com que
todos os presos para o interior das
celas.
Após o tumulto, a
Delegacia de Homicídios e
Proteção à Pessoa foi acionada e
começou a investigar o fato, já
que havia perfurações de tiros em
freezers da unidade e um morto
no confronto. Porém, a morte de
Junião acabou exaltando os
ânimos de líderes de facções
criminosas e foi dado o "salve",
que é uma espécie de ordem que

parte do presídio para ser
cumprida do lado de fora dos
presídios. E o mais assustador é
que a ordem é para matar agentes.
Antes dos áudios e do
motim realizado na tarde de terça,
uma carta foi escrita dentro da
PCE e encaminhada à Comissão
de Direitos Humanos da OABMT. Nela, os detentos pedem a
retirada do atual diretor da
Penitenciária Central, porque ele
estaria "judiando" dos presos.

"Faz ato de tortura", diz trecho da
carta.
A Polícia Civil, por nota,
informou que A DHPP esteve na
unidade e constatou que houve
motim e por isso foram usados
meios de contenção.
Foram
realizadas perícias de danos (pois
o raio 3 estava com sinais visiveis
de destruição) e pericia de local
de morte. O inquérito policial ja
foi instaurado e tomadas todas as
providências.

CABIDE NA AL/MT

Anulada estabilidade de filha de ex
senador com salário de quase 15 mil
O.Doc c/ Redação
Foto: Arquivo

SUSPEIÇÃO ARGUIDA

Defesa de Riva tenta afastar
juíza de processos conclusos
O.D c/ Redação

O

ex-deputado estadual
José Geraldo Riva
protocolizou no última
segunda-feira (19) quatro
Exceções de Suspeição contra a
juíza da Sétima Vara Criminal de
Cuiabá, Selma Rosane Arruda. A
ação visa afastá-la dos processos
em que o político figura como
réu. Os pedidos encontram-se
conclusos para julgamento.
A magistrada Selma
Arruda julga diversas ações
penais que possuem como réu a
figura de Riva. Boa parte delas
encontra-se conclusa para
sentença, isto é, em fase de
alegações finais, com destaque
para os processos derivados da
"Operação Arca de Noé" e
"Sodoma".
Desde 2015 José Geraldo
Riva sustenta que a magistrada
Selma Arruda possui inimizade
para com ele. Sustenta a defesa:
“a Excepta [juíza Selma] possui
não apenas sólida relação de
inimizade com o Excipiente
[Riva], como também sentimento
de repulsa reiterada por sua
pessoa, não estando apta a
realizar, de forma imparcial, o
julgamento de qualquer
procedimento criminal em

desfalque do Excipiente”.
Assim como diversos
pedidos de afastamentos já foram
feitos por Riva, diversas
negativas foram dadas pela
magistrada, que garante. "Não
nutre repulsa e nem simpatia"
pelo ex-deputado. "Na qualidade
de julgadora, repudio a estratégia
defensiva por ele adotada,
especialmente no que diz respeito
aos ataques que tem feito a esta
magistrada, todos sem razão e

sem fundamento”.
Quando recursos dessa
natureza chegaram ao Tribunal de
Justiça (TJ), os desembargadores
da 3ª Câmara Criminal de Justiça
consideraram que alegações são
subjetivas, não passando de
“meras conjecturas”,
insuficientes para justificar um
pedido de suspeição, que,
segundo os magistrados, só se
justificaria com a apresentação de
provas incontestáveis.
Foto: Arquivo

Ex-deputado Riva esperneia com iminência de julgamentos

Juiz Carlos Alberto Alves da Rocha bateu o martelo

O

juiz Carlos Alberto Alves
d a R o c h a , d a Va r a
Especializada Ação Civil
Pública e Ação Popular, suspendeu
a estabilidade concedida à
servidora da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso Giani
Antônia Pinheiro da Silva. Ela
ocupava o cargo de técnico
legislativo de nível superior e
recebe, de acordo com o Portal da
Transparência da ALMT, salário
mensal de 14.877,40.
A ação foi proposta pelo
Ministério Público Estadual. Giani
é filha do saudoso ex-senador
Jonas Pinheiro e da ex-deputada
federal Celcita Pinheiro, e
ingressou na ALMT no dia 1º de
maio de 1995, através de um ato
administrativo considerado ilegal,
já que não teria direito a
estabilidade por não ter feito
concurso público, nem contar com
cinco anos de serviço no órgão
público até a promulgação da
Constituição Federal.
Giani ingressou na AL
como assistente especial. Alegou
que antes, havia trabalhado na
Câmara dos Deputados, em
Brasília, entre agosto de 1985 e
junho de 1990, além de vários
períodos, entre 1983 e 2001, na
Prefeitura de Colíder. Com isso,
ela foi declarada estável no serviço
público em 2001.

O MPE solicitou
informações à Prefeitura de
Colíder, que respondeu que não
existia qualquer vínculo em nome
de Giani Pinheiro. A Câmara dos
Deputados afirmou que Giani
trabalhou no cargo de confiança,
vinculada ao gabinete de seu pai,
Jonas Pinheiro, na época,
deputado federal.
Relatou ainda o MPE, uma
possível falsificação de
documentos e o envolvimento de
outras pessoas para a efetivação da
filha de Jonas Pinheiro,
configurando má-fé. “Discorre
acerca da falsidade documental,
afirmando que o processo
administrativo de estabilidade foi
montado para beneficiar a
requerida Giani Antônia, que foi
efetivada no serviço público,
ocupando hoje o cargo de Técnico
Legislativo de Nível Superior,
pertencentes às carreiras
permanentes da AL/MT, sem
nunca ter logrado êxito em
concurso público para investidura
do cargo.
No caso da requerida Giani
Antônia, consta em sua ficha
funcional o seu ingresso nos
quadros da Assembléia Legislativa
de Mato Grosso, para o exercício
de cargo em comissão de
Assistente Especial, a partir de
01/05/1995.
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MAIS FLEXÍVEL

O MEC e o Inep garantiram, pela primeira vez, a manutenção da taxa de inscrição em R$ 82, mesmo valor de 2017 explicou a presidente do Inep, Maria Inês Fini

Provas de ciências e matemática do
Enem 2018 terão 30 minutos a mais
Assessoria

Foto: Arquivo

Estudantes terão cinco horas para responder às questões

O

Edital do Exame
Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2018,
publicado ontem, 21, no Diário
Oficial da União, apresenta as
regras, o cronograma e as
novidades da edição. A principal
delas é relacionada ao segundo
dia de provas, que passará a ter
mais 30 minutos de duração para
as disciplinas ciências da
natureza e suas tecnologias e
matemática e suas tecnologias.
Agora, os estudantes terão cinco
horas para responderem às

questões. As inscrições estarão
abertas entre os dias 7 e 18 de
maio, com pagamento da taxa até
23 de maio.
O ministro da Educação,
Mendonça Filho, destacou que
essa novidade atende a um grande
e importante pleito de inúmeros
estudantes de todo o país.
“Ampliamos a aplicação da prova
de ciências da natureza e
matemática e isso vai dar mais
tranqüilidade e conforto para os
estudantes”, afirmou. “Com as
mudanças de aplicação da prova

em dois domingos, temos hoje
um exame que vai garantir mais
tranqüilidade e condições de
aplicação adequada para todos os
estudantes do Brasil.”
Outra novidade está
relacionada a solicitação de
isenção, que passa a ser feita em
um período anterior ao da
inscrição. Destacam-se outros
aspectos: quem foi isento e faltou
ao Enem 2017 terá que justificar
ausência para conseguir isenção
em 2018 e haverá período de
recursos relacionados à isenção e
à justificativa. O MEC e o Inep
garantiram a manutenção da taxa
de inscrição em R$ 82, mesmo
valor do ano passado.
No Enem 2018, o período
para solicitar a isenção da taxa de
inscrição será entre 2 e 11 de
abril. Todos os interessados em
prestar o exame, isentos ou não,
também deverão fazer a inscrição
entre 7 e 18 de maio.
Ou seja, a aprovação da
solicitação de isenção não
significa que a inscrição está
realizada automaticamente.
Portanto, para quem se enquadra
nos critérios de isenção serão
necessárias essas duas etapas.

Quem teve direito à
gratuidade no Enem 2017, faltou
aos dois dias de aplicação no ano
passado e quiser requerer
novamente a isenção no Enem
2018 deverá justificar a ausência
no mesmo período e no mesmo
sistema da isenção. A relação de
documentos aceitos para cada
motivo de ausência está listada no
edital, no site Enem 2018 e no
Portal do Inep.
Será isento da taxa de
inscrição o participante que:
Estiver cursando a última série do
ensino médio em 2018, em
qualquer modalidade de ensino,
em escola da rede pública
declarada ao Censo da Educação
Básica; Tenha participado do
Encceja 2017, na modalidade do
ensino médio, na aplicação
nacional, para Pessoas Privadas
de Liberdade (PPL), ou exterior, e
que tenha obtido proficiência que
permita certificação na área de
conhecimento em que se
inscreveu; Tenha cursado todo o
ensino médio em escola da rede
pública ou como bolsista integral
na rede privada e tenha renda per
capita igual ou inferior a um
salário mínimo e meio (Lei nº

12.799/2013); Declare estar em
situação de vulnerabilidade
socioeconômica por ser membro
de família de baixa renda, e que
esteja inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico) por
ter renda familiar per capita de até
meio salário mínimo ou renda
familiar mensal de até três
salários mínimos.
O participante que
solicitar isenção da taxa de
inscrição por estar incluído no
CadÚnico deverá informar o seu
Número de Identificação Social
(NIS), único e válido (Decreto nº
6.135/2007).
O novo processo de
solicitação de isenção da taxa de
inscrição complementa as
mudanças lançadas pela atual
gestão do MEC e do Inep no
Enem 2017 com o objetivo de
evitar o gasto desnecessário do
dinheiro público. Todas as
informações sobre o Enem estão
disponíveis no Portal do Inep, no
site Enem 2018 e no aplicativo
Enem 2018, e o Fale Conosco do
MEC/Inep atenderá pelo 0800
616161 e em sua versão on-line.
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BOLADA NO QUENGO

A novela do extremo rigor da FMF com clubes que disputam com sacrifício o campeonato estadual fez mais uma vitima na noite da 3ª feira, degolando o Ação

Federação rebaixa o Ação com
perda de 3 pontos no estadual
O
S.N c/ Redação

Foto: Assessoria

Tribunal de Justiça
Desportiva de Mato
Grosso (TJD), decidiu,
anteontem à noite, pela perda de
três pontos da equipe do Ação,
pela escalação irregular do
jogador Robson Silva Santos,
na partida diante do Sinop, no
dia 3 de fevereiro.
Os auditores da 2ª
comissão disciplinar
entenderam que o Ação
infringiu o artigo 24 do
regulamento da competição,

que prevê a escalação de até
cinco jogadores amadores, com
menos de 20 anos. Mesmo
sendo amador, conforme o BID
da CBF, o atleta Robson possui
mais de 20 anos e não poderia
ser inscrito. “A gente fica triste.
Sou dom-bosquino de coração,
mas o que essas pessoas à frente
do clube estão fazendo hoje em
dia é revoltante.
Os 12 pontos que o Ação
perdeu foram justos, agora essa
denúncia apresentada é puro

desespero.Só seremos punidos
se o TJD resolver rebaixar os
ditos pequenos”, desabafou o
técnico Hugo Alcântara.
O Ação é o clube com
mais expulsões até aqui no
campeonato e, segundo o
treinador, o empate com o
Operário em 1 a 1 na 6ª rodada
foi o momento mais revoltante.
“A arbitragem nos
prejudicou sim, principalmente
no jogo contra o Operário.
Nosso time tem diversos atletas

COPA VERDE

Após golear Sparta Verdão
recebe Atlético (ES) em casa
Redação c/ O.E

O

LEC vai jogar contra o
Atlético-ES no próximo
dia 28, às 21 horas
(horário MT) no Passo das Emas.
E na partida da volta do matamata, a diretoria do Atlético-ES
resolveu sair de Itapemirim vai
mandar seu jogo em Cariacica, no
estádio Kleber Andrade visando
ter um publico maior, no dia 12 de
abril às 20h15 (Horário MT).
Diferentemente de anos
anteriores, em que a Copa Verde
exigia uma capacidade mínima
nos estádios, a partir desse ano a
CBF retirou essa exigência do
regulamento, e independente do

tamanho, todos os estádios são
pré-liberados para os jogos da
competição.
O Atlético Itapemirim
chegou às semifinais da Copa
Verde 2018 após vencer o Cuiabá
em casa, por 3 a 1no jogo de volta.
Um dos destaques da partida foi o
lateral-direito Paulinho, autor de
uma assistência e do terceiro gol
do Galo da Vila.
A classificação do
Atlético foi incontestável. Na ida,
o time se impôs e derrotou o
Cuiabá na Arena Pantanal, por 3 a
2. Na volta, o Galo não deu
chances para o rival. Para
Foto: Peterson Campos

Luverdense vem de uma goleada de 7 a 0 na Copa Verde

Paulinho, o trunfo do Galo foi
manter o mesmo padrão de jogo,
independente se está jogando
dentro ou fora de casa.
“Conseguimos jogar bem
dentro e fora de casa. Fizemos um
bom resultado no Mato Grosso e
em Itapemirim tivemos a mesma
postura. Não ficamos somente lá
atrás e recuados. Seguimos o
mesmo padrão de jogo,
compactados na marcação, com
muita posse de bola e saindo
rápido para o ataque,” declarou
Paulinho.
Na outra semifinal,
Paysandu recebe o Manaus dia 27
de março, às 18h00 horas (horário
MT) no estádio Mangueirão. O
jogo da volta será em 11 de abril,
na Arena da Amazônia às 20
horas (horário MT). Caso
Luverdense e Paysandu se
classifiquem para a final, será a
primeira vez que a competição
teria uma reedição da final,
justamente a do ano passado e
assim poder ocorrer também de
termos o primeiro Bicampeão Paysandu foi campeão em 2016 da Copa Verde.
Caso Manaus ou AtléticoES cheguem a final, será a
primeira vez que representantes
dos seus estados na disputa do
título.

Cáceres-MT, quinta-feira 22 de março de 2018

Sem Ação, campeonato perde a graça dos pequenos

daqui do estado e muitos
jogaram no futebol amador.
Tivemos que aturar árbitro dizer
'vocês são amadores, o time de
vocês é fraco, aqui é pra
profissional', no meio da
partida. Foi um absurdo”,
protestou o treinador.
A Federação MatoGrossense de Futebol, ficou de
se manifestar sobre o caso,
ainda ontem, assim que fosse
notificada pelo Tribunal.

Com a decisão, o Dom
Bosco volta para o campeonato
e passa a ser o adversário do
Cuiabá, nas semifinais. O Ação
está rebaixado para a segunda
divisão.
O primeiro jogo das
semifinais entre Ação e Cuiabá
estava marcado para ontem, às
20h45, na Arena Pantanal, na
capital, depois deste tapetão,
apenas para cumprimento de
tabela.
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Festejando data nova o competente médico
Dr. Rodrigo Perez, que comemora a data
cercado pelo amor da família. Que sua vida
seja sempre iluminada por Deus e que nunca
lhe falte amor e felicidade. Receba o abraço
da família do JCC.

By Rosane Michels

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

Esotérico
Sol, Vênus, Mercúrio e
Urano em Áries
movimentam intensamente
sua vida. O novo ano astral
começa com abertura e
possibilidade de novas
oportunidades na carreira, trabalho, saúde
e amor. Seu humor melhora, melhorando
assim os relacionamentos, pessoais e
profissionais. Aproveite a boa fase.

Sol, Vênus, Mercúrio e Urano
em Áries movimentam
intensamente seus
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Você estará
mais aberto, alegre, simpático
e comunicativo, mais voltado para o seu
romance e para as amizades. A vida social
ganha um novo movimento. Aproveite este
gostoso período.

Sol, Vênus, Mercúrio e
Urano em Áries deixam
você mais fechado e voltado
para suas emoções e
passado emocional. O
momento é ótimo para o
planejamento de um novo projeto, mas
que será colocado em prática, ou
aprovado, daqui algumas semanas. Cuide
de sua saúde: medite!

Sol, Vênus, Mercúrio e
Urano em Áries
movimentam intensamente
sua rotina, especialmente a
de trabalho. O momento
pode envolver um novo
emprego ou projeto que trará um
movimento agradável aos seus dias. Sua
saúde passa, também, por um momento de
equilíbrio. Usufrua deste gostoso período.

Nosso abraço especial a
leitora assídua Leonice
Menacho que acompanha há
muitos anos nosso trabalho.
Agradecemos a amizade e a
preferência, desejando uma
excelente quinta-feira.

Sol, Vênus, Mercúrio e
Urano em Áries
movimentam intensamente
sua vida social e aproxima
amigos. O momento pode
envolver também um
importante contato comercial com uma
grande empresa, clube ou instituição, que
certamente resultará em um novo contrato.
Organize-se e colha os frutos rapidamente.

Sol, Vênus, Mercúrio e
Urano em Áries
movimentam intensamente
seu coração. O momento
pode envolver a chegada de
um novo amor em sua vida. Os
relacionamentos afetivos, em geral,
ganham força e movimento. Você estará
mais sensível e apaixonado e sua vida
social ganha um novo movimento.

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

Sol, Vênus, Mercúrio e
Urano em Áries
movimentam intensamente
seus projetos profissionais
e planos de carreira. O
momento pode trazer uma nova
oportunidade de projeto, um convite para
trabalhar em uma nova empresa ou
mesmo uma promoção. Fique atento,
pois novas oportunidades podem surgir.

Sol, Vênus, Mercúrio e
Urano em Áries
movimentam intensamente
sua vida doméstica e os
relacionamentos em
família. O momento pode envolver a
negociação de um imóvel ou mesmo o
início de uma reforma em sua casa. Você
estará mais fechado e voltado para sua
família e aqueles que ama.

Sol, Vênus, Mercúrio e Urano
em Áries movimentam
intensamente seus projetos,
especialmente os que
envolvem publicações,
pessoas e empresas
estrangeiras. Você estará mais sensível,
mais voltado para sua vida espiritual e
filosofia de vida. O momento é ótimo para
planejar ou realizar uma viagem.

Sol, Vênus, Mercúrio e Urano
em Áries movimentam
intensamente sua rotina. Você
estará mais aberto, sociável e
comunicativo, mais voltado
para acordos e negociações
importantes, que podem resultar em um
novo contrato comercial. Uma viagem
rápida pode trazer conforto emocional e
alegrias.

Sol, Vênus, Mercúrio e Urano
em Áries movimentam
intensamente seu mundo
emocional tornando-o mais
profundo. Você estará mais
sensível e profundo e pode
sentir uma certa urgência em fazer uma
limpeza em seus sentimentos. O momento é
bom para negociar uma parceria ou
sociedade financeira.

Sol, Vênus, Mercúrio e Urano
em Áries movimentam
intensamente sua vida
material e financeira. Um
novo projeto, contrato ou
emprego, envolvendo o
aumento de seus rendimentos, pode surgir.
O momento é bom para novos
investimentos. Se estiver pensando em
comprar um bem, este é o melhor momento
para isso.

Charme, simpatia e elegância andam lado a lado na vida
da finess Jacqueline Faria que embeleza nossa High
Society de hoje.

Felicidades a linda Nayara Assunção
Gonçalo, que ontem celebrou data natalícia e
recebeu o carinho dos familiares e amigos.
Que Deus lhe conceda um ano de vitórias e
saúde.
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